
ZA MOBILNOST IN VARNOST – Od 16. do 22. septembra smo tudi v Posavju s številnimi dogodki in 
akcijami obeležili Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom »Trajnostno povezani«. Medtem ko so 
v večjih občinskih središčih potekale predvsem osveščevalne akcije v slogu dni brez avtomobila ipd., 
so bili v nekaterih manjših krajih iskreno veseli novih pridobitev na področju mobilnosti. Denimo na 
Gornjem Pijavškem, kjer so namenu uradno predali novi avtobusni postajališči in povezovalni pločnik 
z naseljem, kar bo izboljšalo varnost uporabnikov javnega prevoza, zlasti šolarjev in šolark, ki so se v 
znak odprtja po postajališču zapeljali z rolerji in kotalkami.  Foto: Peter Pavlovič
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V soboto se v NEK začenja remont
KRŠKO – Nuklearna elektrarna Krško zaključuje 32. gorivni ci-
klus, ki se je začel po zaključku remonta v začetku maja 2021. 
V soboto, 1. oktobra, se bo začel redni remont, v času katere-
ga bodo opravili menjavo dela izrabljenega goriva s svežim ter 
vzdrževalna dela in preverjanja, ki  se lahko opravijo le med za-
ustavitvijo elektrarne. V skladu z umeritvijo elektrarne o stal-
nem posodabljanju opreme na podlagi lastnih in mednarodnih 
izkušenj bodo opravili tudi posodobitve – modifikacije, med 
njimi tudi zamenjavo visokotlačne turbine, kar bo omogočilo 
povečanje moči elektrarne. V obdobju od zadnjega remonta, 
ko so se soočali s pandemijo novega koronavirusa, energetsko 
krizo ter izjemno vročim in sušnim poletjem, je NEK delovala 
na polni moči. Njena proizvodnja v letu 2021 je presegla na-
črtovano, letošnja pa je kljub izjemno nizkim pretokom reke 
Save in visokim temperaturam manj kot odstotek pod načrto-
vano.  P. P.

AKTUALNO

S čim prepričati mlade, 
da ostanejo v Posavju?

Ena od perečih težav naše regije sta t. i. beg možga-
nov in delovne migracije zlasti mladih v druge regije. 
S kakšnimi konkretnimi ukrepi bi občinski svet niki 
in svetnice omogočili mladim, da ostanejo v regiji, 
in kako bi jih lahko privabili, da si v Posavju ustva-
rijo dom?

Strani 4 in 5

TOP 50 največjih  
in najbolj uspešnih

Znova objavljamo lestvici največjih in najuspešnej-
ših posavskih podjetij v minulem letu, v katerem je 
posavsko gospodarstvo doseglo rekordne rezulta-
te. Obsežne in pestre tematske strani dopolnjuje 
tudi pogovor z direktorjem podjetja Mana Omerzu 
Janezom Omerzujem.
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Janez Omerzu,  
direktor podjetja Mana Omerzu:

Mladim je treba 
omogočiti ustvar
janje lastnih idej
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Kot je povedala višja sveto-
valka za javne finance, prora-
čun in gospodarske dejavnosti 
na kostanjeviški občini Karla 
Gašpar, so se zgodnje pripra-
ve proračuna za leto 2023 lo-
tili predvsem zaradi sprotnega 
sofinanciranja projekta »Kole-
sarske povezave Krško–Kosta-
njevica na Krki«, ki se bo na-
daljeval tudi v letu 2023. V 
obdobju začasnega financira-
nja (če ne bi imeli sprejetega 
proračuna) občina namreč ne 
bi mogla sofinancirati omenje-
nega projekta, saj bi imela na 
razpolago omejena sredstva, 
omejeno pa bi bilo tudi finan-
ciranje javnih zavodov, društev 
ter ostalih subjektov in dejav-
nosti. »Da bi se vsemu temu 
izognili, smo že v začetku maja 
javne zavode pozvali, naj nam 
pošljejo svoje predloge za pri-
pravo proračuna za leto 2023. 
Dejansko je bilo vsem predlo-
gom ugodeno, razen predloga 
OŠ za obnovo šolske kuhinje, 
ker je projekt trenutno še v fazi 
idejne zasnove in vrednost ob-
novitvenih del še ni znana,« je 
povedala Gašpar. 

Največ denarja za prometne 
ureditve

V predlogu proračuna je pred-
videnih dobrih 4,4 milijona 
evrov prihodkov in 4,6 mili-
jona evrov odhodkov. Vklju-

Kostanjevičani so pohiteli s proračunom 2023
KOSTANJEVICA NA KRKI – Z današnjim dnem, 29. septembra, se izteka 14-dnevna javna obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2023, ki ga je občinski 
svet sprejel na 19. redni seji 14. septembra. V predlogu proračuna, ki so ga soglasno potrdili na omenjeni seji, prvi po smrti župana Ladka Petretiča, je predvide-
nih dobrih 4,4 milijona evrov prihodkov in 4,6 milijona evrov odhodkov.

čeno je odplačilo dolga v vi-
šini slabih 77 tisočakov, novo 
zadolževanje pa ni predvide-
no. Kot najpomembnejše in-
vesticije v občini je izpostavila 
nadaljevanje in zaključek no-
vogradnje kolesarskih pove-
zav med Krškim in Kostanjevi-
co na Krki, obnovo severnega 
mostu čez reko Krko, ki je del 
projekta »S kolesom po Kosta-
njevici na Krki«, ter rekon-
strukcijo lokalne ceste Kosta-
njevica–Slivje–Podbočje, ki jo 
bo financiralo Ministrstvo za 
infrastrukturo. V proračunu je 
predvidenih še nekaj manjših 
projektov: izgradnja pločnika 
od Kolpe do Petrola, pridobi-
vanje projektne dokumentaci-
je za ureditev nekdanjega mi-
nisterialnega dvorca, izgradnja 
komunalne infrastrukture na 

Gorjupovi cesti, nakup zemljišč 
za komunalno opremljanje sta-
novanjskega območja Globoči-
ce, obnova javnih poti in lokal-
nih cest po letnem programu 
asfaltiranja, sprejem predloga 
občinskega prostorskega načr-
ta, izdelava in sprejem Lokal-
nega energetskega koncepta, 
obnova vodovodov in osta-
le gospodarske infrastruktu-
re iz sredstev najemnin konce-
sionarja, montaža notranjega 
dvigala v ZP Kostanjevica na 
Krki in nakup šolskega kombi-
ja. Sprva so v delovno gradivo 
proračuna vključili tudi obno-
vo tercialskega mostu, vendar 
so projekt zaradi neuravnote-
ženosti prihodkov in odhod-
kov izvzeli iz proračuna za leto 
2023 in bo predmet proraču-
nov prihodnjih let.

Svetnica Melita Skušek je v 
razpravi vprašala, ali na obči-
ni razmišljajo o uvedbi parti-
cipativnega proračuna, v okvi-
ru katerega o porabi manjšega 
deleža proračunskih sredstev 
soodločajo občani. Gašpar je 
odgovorila, da običajno pri 
pripravi proračuna ni viška 
sredstev, ki bi jih namenili za 
to, podžupan v funkciji župa-
na Robert Zagorc pa je de-
jal, da idejo podpira in da bi 
bilo vredno poskusiti. Svetnik 
Mat jaž Jakše je bil mnenja, 
da to v kostanjeviški občini 

ni potrebno, saj želje in in-
teresi občanov preko svetni-
kov, ki zastopajo svoje kraje 
in ne političnih strank, najde-
jo pot do občinskega proraču-
na. Predlog proračuna so nato 
soglasno podprli, v času jav-
ne obravnave so ga obravna-
vali občinski odbori, dopol-
njen predlog proračuna pa bo 
predstavljen na oktobrski seji 
občinskega sveta, zadnji pred 
novembrskimi lokalnimi voli-
tvami.

Še pred tem so potrdili tudi 
rebalans letošnjega občinske-
ga proračuna, s katerim se 
prihodki zvišujejo za dobrih 
220 tisočakov na 4,8 milijona 
evrov, odhodki pa se zvišuje-
jo za 188 tisočakov na dobrih 
5 milijonov evrov. Na odhod-
kovni strani so največje spre-
membe pri obnovi nekdanje 
osnovne šole v Črneči vasi, v 
rebalans pa sta vključeni tudi 
novi proračunski postavki za 
občinskega urbanista in pro-
jekt S kolesom po Kostanjevi-
ci na Krki.

Med kadrovskimi zadeva-
mi omenimo, da so names-
to podžupana v funkciji 
župana Roberta Zagorca za-
radi nezdružljivosti s funkcijo 
predstavnika ustanovitelja v 
svetu OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki vanj imenova-
li Jožeta Pavloviča, v uredni-
ški odbor Kostanjeviških novic 
pa poleg odgovorne uredni-
ce Alenke Žugič Jakovina še 
Nejca Jordana, Anito Gru-
bar, Kristino Tino Simončič 
in Marjano Krhin. Na dnev-

nem redu je bil tudi sklep o 
pobratenju občine Kostanje-
vica na Krki s hrvaško občino 
Rešetari, a ga je Zagorc umak-
nil, saj so ugotovili, da so ga že 
sprejeli konec leta 2019.

Pri nadzorih ni bilo večjih 
nepravilnosti
  
Predsednik Nadzornega od-
bora Stanislav Matija To-
mazin je predstavil poročilo 
o opravljenih nadzorih v le-
tošnjem letu. Pri nadzoru po-
slovanja Centra za socialno 
delo Posavje – domske oskr-
be za kostanjeviške občan-
ke in občane,  nadzoru nad 
gospodarnostjo razpolaganja 
z občinskim premoženjem ter 
nadzoru nad poslovanjem jav-
nih zavodov Valvasorjeva knji-
žnica Krško in Vrtec Plavček 
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki niso ugoto-
vili nepravilnosti. Pod drob-
nogled so vzeli tudi izgradnjo 
in obnovo javnih poti v občini 
ter ugotovili, da je bila poraba 
sredstev smotrna in upraviče-
na, pojavlja pa se dilema, ali 
sta dva različna sistema finan-
ciranja (predvsem v manjših 
krajih z udeležbo oz. prispev-
ki občanov, drugje brez tega) 
pravična do vseh občanov in 
ali so takšna financiranja izve-
dena (dovolj) transparentno.    
� Peter�Pavlovič

Robert Zagorc je zaenkrat 
edini znani kandidat za 
novega�župana.

Poročilo� o� delu� Nadzor-
nega� odbora� je� predstavil�
predsed�nik�Stanislav�Matija�
Tomazin.

Zagorc bo kandidiral za župana
Podžupan v funkciji župana Robert Zagorc je na koncu seje ko-
lege svetnike seznanil, da se je odločil za kandidaturo za žu-
pana na letošnjih lokalnih volitvah, pri čemer računa tudi na 
njihovo podporo.

KRŠKO – Krški občinski svet je 12. septembra na 14. dopisni seji 
po skrajšanem postopku, saj so s 5. septembrom že pričela teči 
volilna opravila za lokalne volitve 20. novembra, potrdil spre-
membe in dopolnitve odloka o določitvi števila izvoljenih članov 
v svete Krajevnih skupnosti in volilnih enot po KS na območju 
mestne občine Krško. Na podlagi podatkov iz registra prostor-
skih enot pri okoljskem ministrstvu so ugotovili, da so zaradi no-
vozgrajenih bivalnih enot na območju KS Senovo, Sp. St. Grad - 
Sp. Libna in Dolenja vas dodani pod številke 461, 462 in 463 trije 
novi prostorski okoliši. Okoliš 461 se nahaja v 2. VE na Senovem, 
volišče pa v tamkajšnjem gasilskem domu, okoliš 462 je v 2. VE 
Sp. St. Grad – Sp. Libna, volivci bodo volili na volišču v Sp. Libni, 
okoliš 463 pa se nahaja v 1. VE KS Dolenja vas, volišče pa v več-
namenskem domu Dolenja vas I.  B.�M.�

Predstavniki slovenskih ob-
čin, ki so povezani v SOS, so ko-
nec avgusta oblikovali skupen 
predlog višine povprečnine za 
leto 2022 (pri tem so upošte-
vali dejanske stroške občin v 
letu 2021, ki so jim prišteli še 
stopnjo inflacije v višini 11 %). 
Povprečnina, ki za letošnje leto 
znaša 645 evrov na prebival-
ca, naj bi se dvignila na 736,66 
evra. Višjo povprečnino za le-
tošnje leto bi bilo mogoče uza-
koniti ob rebalansu proraču-
na, a Ministrstvo za finance je 
pis no sporočilo, da spremem-
ba obsega povprečnine za leto 
2022 ni predvidena, saj je bila 
določena na podlagi že podpi-
sanega dogovora o višini pov-
prečnine. Vodstva združenj ob-
čin so sočasno na Ministrstvo 
za finance naslovila tudi sku-
pen predlog višine povpreč-
nine za leti 2023 in 2024. Za 
prihodnje leto predlagajo pov-
prečnino v višini 776,40 evra 
na prebivalca, za leto 2024 pa 
783,03 evra. Po besedah Mini-
strstva za finance bo potekala 
določitev višine povprečnine 
za leto 2023 na podlagi določil 
Zakona o financiranju občin. 
»Stroški za občine so močno 

Novi prostorski okoliši Občine želijo višjo povprečnino
SEVNICA – 14. septembra je v sevniški kulturni dvorani potekala 20. seja predsedstva Skupnosti občin Slo-
venije (SOS), na kateri je sodeloval tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander 
Jevšek. Osrednji temi pogovorov sta bili določitev višine povprečnine in črpanje evropskih sredstev v fi-
nančni perspektivi 2021–2027.

narasli,« je poudarila županja 
Občine Trbovlje Jasna Gab-
rič, ki je aktualna predsednica 
Skupnosti občin Slovenije, zato 
je vodila srečanje predsedstva 
SOS skupaj z generalno sekre-
tarko SOS Jasmino Vidmar. 

Minister za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko dr. 
Aleksander Jevšek, ki je bil 
pred prevzemom ministrske 

funkcije župan Občine Mur-
ska Sobota, je predstavil ne-
davno podpisan Sporazumu 
o partnerstvu med Slovenijo 
in Evropsko kohezijsko poli-

tiko za obdobje 2021–2027, 
na podlagi katerega bo Slo-
venija lahko počrpala skupno 
3,26 milijarde evrov evrop-
skih sredstev za izvajanje pro-
grama evropske kohezijske 
politike, kjer bo za občine na 
razpolago skupno okoli 700 
milijonov evrov. Ob tem so 
prisotni v razpravi izpostavili 
potrebo po uskladitvi enako-
mernega razvoja regij v Slove-
niji ter s tem povezane potre-
be različnih skupin občin, tako 
mestnih kot nemestnih, manj-
ših, obrobnih itn. Nekateri so 
izrazili željo po boljšem sode-
lovanju posameznih ministr-
stev z občinami. 

Geološki podatki naj 
postanejo javno dosegljivi

V zaključnem delu seje so na 
pobudo sevniškega župana 
Srečka Ocvirka obravnava-
li potrebo po izboljšanju ori-
sa stanja na področju pridobi-
vanja, hranjenja, interpretacije 
in razpoložljivosti podatkov o 
geosferi. »V tleh se skriva ve-
lik del zgodovine Zemlje, tam 
so mineralne snovi in fosil-
na goriva, na katerih sloni so-

dobna civilizacija, pod zemljo 
se nahaja velik del naše pitne 
vode. Promet, izkoriščanje mi-
neralnih surovin in energentov 
ter geotermalna energija ima-
jo v podzemlju velik potenci-
al. Razvoj se seli pod Zemljino 
površje, kjer se obeta gneča,« 
je bil slikovit direktor Geolo-
škega zavoda Slovenije dr. Mi-
loš Bavec ter opozoril, da ni 
centralnega zbiranja podatkov, 
zato ti običajno končajo pri in-
vestitorju in izvajalcu, kjer so 
podatki nedostopni; v redkih 
primerih pri Ministrstvu za 
okolje in prostor, Ministrstvu 
za infrastrukturo ali Agenci-
ji RS za okolje; zelo redko so 
podatki dostopni za raziska-
ve rudarske javne službe. Na 
predsedstvo SOS se je obrnil 
s pobudo, da odpre pogovore 
na MOP in MZI glede zakono-
dajne ureditve tega področja, 
predvsem v smislu centralne-
ga zbiranja podatkov, ki bi mo-
rali biti tudi javno dostopni 
zaradi načrtovanja in gradnje 
infrastrukture, sanacije plazov, 
varovanja in rabe naravnih vi-
rov itn. 

� Smilja�Radi

KRŠKO – Danes, 29. septembra, popoldan se bo na 34. seji sestal 
krški občinski svet. Med 21 točkami dnevnega reda bodo preje-
li v sprejem tudi zvišanje cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč 
in blata iz malih čistilnih naprav z mesecem oktobrom. Več o zvi-
šanju cen, ki jih narekujejo višje cene električne energije, v pri-
spevku po seji, sicer pa se bodo svetnice in svetniki seznanili s 
polletno porabo sredstev letošnjega proračuna in zatem prejeli v 
potrditev že tretji rebalans proračunov za leti 2022 in 2023, ki ga 
narekujejo višji prihodki in odhodki od načrtovanih in vključitev 
novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–
2026. Med drugim bodo prejeli v sprejem tudi predlog podrob-
nega prostorskega načrta za načrtovano poslovno-stanovanjsko 
pozidavo na območju družbe Avtoline v starem mestnem jedru 
Krškega in dokumentacijo za izvedbo investicijskih projektov za 
rekonstrukcijo Lovske ceste v Brestanici ter izgradnjo ceste, kri-
žišča in pločnika na Velikem Trnu. Obravnavali bodo tudi osnu-
tek Strategije razvoja mestne občine Krško do leta 2040 in več, 
predlog nove ureditve parkiranja na parkiriščih P+R ob železni-
ški postaji ter prejeli v sprejem letni program športa v mestni 
občini Krško. Ob več sklepih, ki se navezujejo na približujoče lo-
kalne volitve ter volitve člana v Državni svet RS, bodo v sprejem 
dobili tudi končno oblikovan Statut Mestne občine ter Poslovnik 
o delu občinskega sveta. B.�M.�

Komunala z oktobrom dražja

Minister�za�razvoj�in�evrop-
sko� kohezijsko� politiko� dr.�
Aleksander�Jevšek
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Glede polletne realizacije pro-
računa občine v obdobju janu-
ar–junij 2022 je župan Franjo 
Debelak dejal, da je zaenkrat 
realiziranih slabih 60 % prora-
čuna (57 %), pri čemer se bo 
odstotek predvsem zaradi pro-
jekta hidravličnih izboljšav vo-
dovodnega sistema pričakova-
no še zvišal. Kot je še omenil, 
so pri projektu hidravličnih iz-
boljšav fakture izvajalcem del 
že plačane, niso pa še refundi-
rane s strani države, ker gre za 
evropski projekt. Bodo pa po 
njegovih besedah na hidravlič-
nih izboljšavah zaradi ugodnih 
vremenskih razmer letos na-
redili več od načrtovanega, pri 
čemer ocenjujejo, da bodo po-
ložili za približno 10 % več ki-
lometrov vodovodnih cevi. Do-
dal je, da bo preplastitev cest, 
ki so razkopane zaradi polaga-
nja cevi, najverjetneje presta-
vljena na pomlad, ker je trenu-
tno zaradi številnih gradbišč 
zelo težko dobiti asfalterje, 
bodo pa najbolj kritične odse-
ke, kot npr. v Kunšperku, za-
varovali pred odnašanjem oz. 
spiranjem zaradi dežja. »Pov-
sod, kjer se dela škoda, skuša-
mo pomagati na najboljši na-
čin in iščemo rešitve, npr. s 
čiščenjem grap, odvodnjava-
njem,« je ob tem povedal in še 

Vodovodne cevi hitreje polagajo
BISTRICA OB SOTLI – 16. septembra je v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli potekala 23. seja občinskega sve-
ta, po besedah župana Franja Debelaka predzadnja seja v aktualnem sklicu občinskega sveta, saj se bodo še 
zadnjič sestali najverjetneje na začetku novembra. Na seji so med drugim obravnavali poročilo o realizaciji 
proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta in idejne rešitve avtobusnih postajališč v bistriški občini.

omenil, da so dobili sredstva 
za Bratuševo domačijo, kar pa 
je stvar proračuna 2023, ki ga 
bodo sprejemali v začetku leta. 

Videz postaj bodo izbrali 
občani 

Občinska uprava želi po občini 
enotno urediti avtobusna po-
stajališča (AP), zato je naslo-
vila prošnjo na projektantsko 
podjetje, da pripravi idejne za-
snove oz. predloge. Projektant-
ka Barbara Glavič je na pod-
lagi želja občine pripravila 
dve varianti postajališča, s ka-
terima se je občinski svet tudi 
seznanil. Na koncu so določi-

li, da se obe še popravita – pri 
prvi želijo ravno zeleno streho 
brez stekla in prekrivanje lese-
nih letev ob straneh, pri drugi, 
ki je kombinacija kovina – les, 
pa usmerjeno steklo ob stra-
neh. Oba predloga bodo dali 
tudi v javno obravnavo, da si 
bodo občani lažje predstavlja-
li in potem (verjetno z glaso-
vanjem) izbrali najbolj ustre-
zen predlog. Debelak je ob tem 
omenil, da je po občini 12 po-
stajališč, najbolj frekventni sta 
v Dekmanci in Trebčah. Spre-
jeli so tudi sklep o delni povr-
nitvi stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve 2022 v 
občini Bistrica ob Sotli, a po 

besedah direktorice občinske 
uprave Ane Bercko do zdaj še 
nihče ni vložil zahtevka za to, 
ker je priprava dokumentaci-
je zelo zahtevna.

Pri pobudah in vprašanjih sve-
tnikov je Metoda Rainer iz-
postavila in predlagala, da se 
v prihodnje na področju občin-
skih razpisov le-ti dopolnijo z 
dodatnimi spodbudami na po-
dročju podjetništva, kot npr. za 
sofinanciranje stroškov za us-
tanavljanje malih podjetij, in 
da se počrpajo vsa sredstva, 
namenjena temu, kar se do 
zdaj, kot je že večkrat opo-
zorila, praviloma ni dogaja-
lo. Dodala je še, da naj se od-
bori in stalna delovna telesa 
redno srečujejo, še posebej, 
ko se sprejema proračun ali 
zaključni račun in druge po-
membne teme. Župan je v po-
vezavi s tem omenil morebitno 
združevanje področij, za kate-
ra so pristojni odbori, da bi s 
tem zmanjšali število le-teh. 
Andrej Knezić je opozoril na 
prehitre voznike, ki v Bistri-
co ob Sotli pridrvijo po t. i. če-
hovskem klancu iz smeri Bi-
zeljskega, in apeliral, da se 
nekaj ukrene za zmanjšanje 
hitrosti.
 Rok Retelj

Župan�Franjo�Debelak�je�s�svetniki�razpravljal�o�različnih�
variantah�videza�avtobusnih�postajališč.

BREŽICE – Na predvidoma zadnji, 25. seji Občinskega sveta 
Občine Brežice v aktualnem mandatu, ki je sklicana za pone-
deljek, 3. oktobra, imajo svetnice in svetniki na dnevnem redu 
med ostalimi tudi sklepe o podelitvi priznanj Občine Brežice 
za leto 2022 ter določitvi predstavnikov občine v volilno telo 
za volitve članov Državnega sveta in kandidata občine za čla-
na Državnega sveta, poročilo o izvrševanju proračuna občine 
za obdobje prvih šestih mesecev tega leta ter letni program 
športa v občini Brežice za naslednje leto. Letošnji kandidati za 
prejemnike oktobrske nagrade so Ljudmila Ban s Sromelj, žu-
pnik Vlado Leskovar z Bizeljskega in Jožica Penič s Podvinja 
pri Kapelah, priznanje občine pa prejme KD Drugi oder iz Bre-
žic za deset let delovanja. Kandidat za člana Državnega sveta 
je Matija Kolarič iz svetniške skupine SD. Občinski svet bo po-
dal tudi mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece Nuške Ogorevc še za eno mandatno obdobje.  R. R.

Glasovali bodo o nagrajencih

KRŠKO – V lokalnem odboru Gibanja Svoboda Krško so potrdi-
li, da bo njihov kandidat za župana Mestne občine Krško Krčan 
Aleš Zorko, ki je tako ob Dušanu Šišku, Janezu Kerinu, Janji 
Starc (vsi bodo kandidirali s podpisi občanov) in Iztoku Starcu 
(SLS) peti znani kandidat za novega krškega župana. »Spoštova-
ni občani in občanke, za mano je težka in premišljena odločitev. 
Ampak imam ekipo, ki ji zaupam, družino, ki me podpira, in cilj. 
Verjamem, da lahko skupaj povzdignemo Mestno občino Krško 
v eno najbolj razvitih občin v Sloveniji in središče samostojne 
Posavske pokrajine. Zame ni pomembna politična orientacija, 
štejete vi, občani in občanke, vaše ideje, vaše potrebe in vaše že-
lje. Zelo enostavno bomo prišli do tega, vprašali vas bomo, pos-
lušali in upoštevali. Vedno bom odprt za povezovanje z vsemi, 
ki si želijo sodelovati pri uresničevanju visoko zastavljenega ci-
lja,« je ob tem na svojem profilu zapisal Zorko, zaposlen v ban-
čništvu. Njegovo kandidaturo je podprl predsednik vlade in Gi-
banja Svobode dr. Robert Golob, javnosti pa se bo predstavil v 
naslednjih tednih.
Iz Društva Modra smer pa so sporočili, da je kandidat za župana 
Mestne občine Krško Janez Kerin (omenjeno društvo ga pred-
stavlja na lokalnih volitvah) 23. septembra v stavbi Mestne ob-
čine Krško oddal zbrane podpise podpore volivk in volivcev za 
kandidaturo. Kot so zapisali, je v manj kot treh tednih od začet-
ka zbiranja podpisov volivk in volivcev zbral 376 podpisov pod-
pore (potrebno je bilo zbrati 204 podpise).  P. P.

BREŽICE – Da bo kandidirala za županjo Občine Brežice, je 
s sporočilom za javnost 19. septembra naznanila tudi Moj-
ca Florjanič, ki se za župansko mesto poteguje kot skupna 
kandidatka strank Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, 
Levice in Desusa. 

Kot je med drugim poudarila Florjanič, ki je popolnoma nov ob-
raz v politiki, je dovolj pogumna, da v Brežice prinese potreb-
no svežino in jim da nov zagon. Vstop Hrvaške v schengensko 
območje, ki naj bi se zgodil z novim letom, po njenem »ustvarja 
izjemne priložnosti za razvoj gospodarstva, trgovine, vinarstva, 
turizma in kulture. Za to pa sta potrebni nova energija in spre-
memba tudi v upravljanju Brežic. Samo tako bodo mladi osta-
jali na domačem in se tudi študenti po koncu študija vračali v 
našo občino.« Dodaja, da »mora občina Brežice končno vstopiti 
v enaindvajseto stoletje. Občino moramo odpreti za vse občane, 
da se skupaj spoprimemo z vsemi izzivi. Kraj moramo narediti 
bolj privlačen za delo in življenje, tako da bodo podjetniki prip-
ravljeni pri nas vlagati, mladi pa bodo imeli delo.« Florjanič, ki 
prihaja iz Brežic ter je velika ljubiteljica in podpornica kulture, 
po izobrazbi pravnica, zaposlena na Finančni upravi Republike 
Slovenije, Finančnem uradu Brežice, je še izpostavila, da ima-
jo Brežice velik potencial za naprednejši razvoj turizma in da si 
lahko povrnejo sloves uspešnega trgovskega središča. Omeni-
la je še skrb za starostnike in oživitev starega mestnega jedra 
Brežic. Prepričana je, da bo ob izvolitvi prva županja v zgodo-
vini Brežic.  R. R.

Za županjo tudi Mojca Florjanič

Aleš Zorko napovedal,
Janez Kerin vložil kandidaturo

Janja Starc, po izobrazbi dipl. 
uprav. org., že vso poklicno ka-
riero deluje v Območni obr-
tno-podjetniški zbornici Krško. 
Kot je dejala, za prvo županjo 
v Mestni občini Krško kandidi-
ra na pobudo obrtnikov in pod-
jetnikov, zlasti predsednika kr-
ške zbornice Dušana Arha. 
»Na politični parket vstopam 
nepolitično, saj nisem politič-
no opredeljena, in izpostav-
ljam predvsem strokovnost, 
preudarnost, enakost, zakoni-
tost in gospodarnost vodenja 
občine. Moja edina opredeli-
tev je, da upoštevam in podpi-
ram tisto, kar je dobro za ce-
lotno skupnost,« je poudarila 
in dodala, da ljudi ne obravna-
va glede na raso, veroizpoved, 
politično prepričanje itd.

Bila bi glasnica podjetništva
KRŠKO – Za prvo županjo v zgodovini Mestne občine Krško bo kandidirala Leskovčanka Janja Starc, ki se 
na lokalne volitve podaja tudi z obrtno-podjetniško listo kandidatov za občinski svet. Svojo kandidaturo in 
program je predstavila na novinarski konferenci v klubu Kulturnega doma Krško.

Mestna občina Krško je po nje-
nem prepričanju občina z ve-
likim razvojnim potencialom, 
ki ga je mogoče in treba bo-
lje izkoristiti. »Ne smem biti 
kritična do naših predhodni-
kov, delali so dobro, ampak 
marsikaj bi lahko naredili še 
bolje,« je dejala. Ker gospo-
darstvo predstavlja največji 
razvojni potencial občine, ga 
postavlja na prvo mesto, pred-
vsem obrt in malo gospodar-
stvo. »Ja, pomembni sta socia-
la in družbena dejavnost, sem 
prva v vrsti, ki zagovarjam, da 
je treba pomagati pomoči pot-
rebnim, da je treba skrbeti za 
kulturno dediščino, da je tre-
ba pomagati mladim, starej-
šim, da je potreben dober iz-
obraževalni sistem, vendar 
če želimo vse to imeti, je tre-
ba najprej to ustvariti in ravno 
gospodarstvo, podjetništvo in 
obrt so tisti, ki ustvarjajo,« je 
poudarila, zato bi tudi k vode-
nju lokalne skupnosti pristo-
pila podjetniško. Obljublja, da 
bo njeno županovanje temelji-
lo na realnih, uresničljivih na-
črtih, na vključevanju in parti-
cipaciji prebivalcev, predvsem 
mladih, poslušanju predlogov 
drugače mislečih in iskanju 
skupnih rešitev za boljši jutri 
naše občine.

Kot je izpostavila, želi izkoristi-
ti razvojni potencial, ki ga po-
nuja strateška pozicija krške 
občine, podpira umeščanje 
JEK2 v naš prostor, vzpored-
no s tem pa pospešitev reše-
vanje skladiščenja radioak-
tivnih odpadkov. »Želim, da je 
mestna občina Krško mladim 
prijazna občina s kariernimi 
priložnostmi, prijetnim bival-
nim okoljem, primerno stano-
vanjsko politiko s primernej-
šim prostorskim planiranjem, 
pa tudi ranljivejšim skupinam 
prijazna občina,« je povedala. 
Zavzela bi se za učinkovitejše 
črpanje evropskih razvojnih 
sredstev in spodbujanje ener-
getske samooskrbe občanov, 
skrb za čisto okolje in primer-
no krajinsko ureditev, ustre-
zno prometno infrastrukturo, 
ustrezno ureditev delovanja 
vseh gospodarskih javnih 
služb, vključno z vzpostavitvi-
jo zavetišča za zapuščene živa-
li, saj se ji zdi žalostno, da naj-
večja posavska občina tega 
nima. Mestna občina Krško bi 
morala biti središče pokrajine 
Posavje, je prepričana, podpira 
pa tudi povezovanje z ostalimi 
občinami v regiji in državi pa 
tudi mednarodno povezovanje 
s sosednjo Hrvaško, pri čemer 
ima iz delovanja na zbornici ve-

liko izkušenj in povezav. »Bom 
'ljudska' županja, ki bo prisluh-
nila in po najboljših močeh po-
magala vsem občanom,« je še 
zagotovila. 

Na vprašanje, kaj jo razlikuje 
od ostalih doslej znanih kandi-
datov za župana, je poleg tega, 
da je ženska, izpostavila še to, 
da je edina, ki prihaja iz gospo-
darstva in bo dala večji pouda-
rek kot doslej tistim, ki polnijo 
občinski proračun. Na volitve 
se podaja s podpisi podpore 
občank in občanov ter s pod-
poro obrtno-podjetniške lis-
te, ki bo imela v vseh volilnih 
enotah tudi kandidate za ob-
činski svet, podpore političnih 
strank pa si ne obeta. Poveda-
la je tudi, da je njen protikandi-
dat Iztok Starc njen bratranec, 
s katerim sta v dobrih odnosih, 
a se doslej še nista pogovarja-
la o kakšnem povolilnem so-
delovanju. Na predstavitvi sta 
jo poleg že omenjenega Arha 
podprla tudi donedavni pred-
sednik Obrtne zbornice Slove-
nije Branko Meh in ravnatelj 
Obrtniške fakultete iz Zagreba 
Dražen Maksimović, navedla 
pa je tudi podporo SLO-CRO 
poslovnega kluba, v katerem 
je članica upravnega odbora.  
� Peter�Pavlovič

Janja�Starc

BREŽICE – Na začetku tedna je svojo kandidaturo za župana ura-
dno najavil tudi aktualni župan Občine Brežice Ivan Molan, ki 
se bo potegoval že za svoj peti polni mandat na čelu občine, ki 
jo vodi od leta 2005. Na svojem Facebook profilu je med drugim 
zapisal: »Zavedam se, da je pred nami še več izzivov, ki jih prina-
ša prihodnost, in načrtov, ki jih želimo uresničiti, da bo življenje 
v naši občini še boljše. Zato bom na lokalnih volitvah kandidi-
ral za župana s podporo občank in občanov, ker se zavedam, da 
sem kot župan pri vodenju občine lahko uspešen le s sodelova-
njem in povezovanjem.«  R. R.

Molan kandidira za peti mandat
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TATVINE PSA, RIB, SKRINJE, ŽAGE … – V dneh pred 15. 9. so 
neznanci na Brodu v Podbočju iz nenaseljene hiše odnesli za-
mrzovalno skrinjo v vrednosti okoli 200 €, iz vikenda v Go-
renjem Leskovcu pa so vlomilci odnesli starejši pralni stroj, 
televizor in kompresor v vrednosti okoli 1000 €. Z dvorišča 
počitniške hiše v Venišah je v noči na 17. 9. neznanec odpe-
ljal kolo z motorjem Flexer, registrskih oznak KK 0BZ2, z dvo-
rišča hiše v naselju Dol pa si je nekdo med 16. in 17. 9. prisvo-
jil šest let starega psa pasme cane corso. V povprečju se cena 
psov mastifov gibljejo med 700 in 1600 €. Neznani ribič ali lju-
bitelj rib si je med 19. in 20. 9. v ribogojnici na območju Brežic 
prisvojil kar okoli 50 kg rib. 24. 9. je zmikavt vlomil v bager, ki 
se je nahajal v gozdu v Kostanjku in iz njega odnesel motorno 
žago. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1400 € škode. 

V NESREČI UGASNILI ŽIVLJENJI – 14. 9. se je na cestnem od-
seku med Stražo pri Raki in Veliko vasjo pri Krškem v popol-
danskih urah pripetila tragična prometna nesreča, v kateri sta 
na kraju nesreče izgubila življenji 25-letni motorist in 79-le-
tna peška. Okoliščine nesreče še vedno niso pojasnjene, po do 
sedaj znanih podatkih pa je motorist med vožnjo proti Veliki 
vasi zadel peško.

ZASEGLI PORSCHE IN CLIO – 26. 9. je na mejni prehod Rigon-
ce z vozilom Porsche Cayenne nemških registrskih oznak  na iz-
stop iz države pripeljala 70-letna voznica iz Italije, za katero so 
policisti ugotovili, da je dolgo pot prevozila brez veljavnega vo-
zniškega dovoljenja. Med dodatnim preverjanjem se je še izka-
zalo, da je voznica pred tem med vožnjo po gorenjski avtocesti 
pri galeriji Moste, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, peljala 
161 km/h. Voznica poti ni nadaljevala, saj so ji Porsche zasegli, 
zaradi prekoračitve hitrosti izdali plačilni nalog in jo zaradi vo-
žnje brez izpita privedli pred pristojno sodišče. Tri dni pred tem 
so brežiški policisti v Dolenjih Skopicah zasegli vozilo Renault 
Clio tudi 36-letnemu vozniku, saj je ta vozil brez izpita vozilo 
brez registrskih tablic, ki ni bilo ne registrirano ne zavarovano.

ŽETEV KONOPLJE – Krški policisti so sredi septembra izven 
naselja Selce pri Leskovcu našli nasad konoplje in zasegli 72 
sadik, visokih od enega do dveh metrov. Zaradi suma gojenja 
prepovedane droge so sprožili poizvedovanje za lastnikom. 
 Zbrala:�B.�M.

Venceslav Starc, Gornje Pijavško: Rad goba-
rim, a nazadnje, ko sem bil, nisem našel veliko, 
kaže, da je še prezgodaj. Opažam, da gob ni več 
toliko, kot jih je bilo včasih, morda je to zaradi 
suše, pa tudi veliko ljudi je po gozdovih. Zlasti 
'vikendaši', ki so se naselili tukaj, so prvi v goz-
du in vse poberejo. Drugače pa poznam gobe in 

pobiram le tiste, ki jih imamo radi.

Lana Vogrinc, Krško: Sama zaradi pomanjka-
nja časa ne gobarim, zato pa moj oče, ki se v 
gozd velikokrat poda v vseh letnih časih, saj mu 
to predstavlja sprostitev, v gobarski sezoni zelo 
rad nabira gobe. Največkrat se v njegovi koša-
ri in zatem na krožniku znajdejo jurčki, marele 
in lisičke. Gobe že v grobem očisti na rastišču, 

vselej pa jih nabira v košaro, ker je zračna.

Zdenka Pinterič, Mostec: Včasih smo hodili 
gobarit, zdaj pa ne več, razen med sprehodom, 
če naletimo na kakšne užitne gobe. Imamo pri-
jatelje gobarje, ki nam jih prinašajo. Če bi šla 
sama v gozd, zagotovo ne bi domov prinesla 
mušnice ali druge strupene gobe, toliko jih že 
poznam, še najbolj jurčke in lisičke. Za kakšne-

ga res pravega gobarja v moji neposredni okolici pa res ne vem.

Natalija Klanšek, Log pri Vrhovem: Z možem 
sva strastna gobarja, poznava veliko vrst gob, 
sva tudi člana Gobarskega društva Zreče pri Slo-
venskih Konjicah. Sama najpogosteje prinesem 
domov jurčke in lisičke, mož tudi katero drugo 
vrsto gob. Pri gobarjenju spoštujeva gobarski za-
kon. V gozd zahaja vedno več ljudi, ki ob nabira-

nja gob še onesnažujejo okolje in neprimerno parkirajo.

V gozd po gobe?
Septembrske padavine so pripomogle k začetku gobar-
ske sezone. Ali se tudi vi kdaj odpravite v gozd po gobe in 
kako uspešni ste pri tem, poznate gobe oz. ločite užitne 
od neužitnih, poznate gobarska pravila? Opažate, da je v 
vaši okolici veliko gobarskih navdušencev?

anketa

foto: Canva, Argumentiraj Pro Et Contra

Kako zadržati mlade v regiji?

O ukrepih, s katerimi poskuša-
jo zadržati mlade zaposloval-
ci, poročamo večkrat. Tudi o 
mnenjih vodilnih na političnih 
funkcijah in sporadičnih zapi-
sih v strategijah je odmerjeno 
kar nekaj prostora v rednem 
obveščanju. Kaj pa menijo nas-
lednji v vrsti lokalnih političnih 
odločevalcev – občinski svetni-
ki? Poizvedeli smo, s kakšnimi 
konkretnimi ukrepi bi po nji-
hovem mnenju omogočili mla-
dim, da ostanejo v regiji in kako 
bi jih lahko privabili, da si v Po-
savju ustvarijo dom.

Mladi so deljenih mnenj,  
a skrbi jih služba

Naš medij to problematiko 
spremlja že več let, redno de-
lamo ankete med mladimi 
(tokratno je v večini naredila 
Vesna Vodeb), ki so sprva ka-
zale na dve večji skupini mla-
dih: prvi, ki menijo, da življenje 
v Posavju ponuja veliko pred-
nosti in kakovost življenja ter 
druga, ki jim je bila naša skup-
nost premajhna in jih je utes-
njevala. 

V zadnjih štirih letih se je pove-
čala skupina, ki vidi prednost 
v mirnem življenju Posavja. K 
slednjemu je prispevala tudi 
izkušnja lažjega prestajanja 

V vsaki regiji naj bi obstajala želja, da se mlajši pre-
bivalci po zaključku šolanja ali prvih delovnih izku-
šnjah vrnejo v domače okolje, tu najdejo kakovostne 
pogoje za bivanje in delovne izzive. Beg možganov in 
delovne migracije so zelo aktualen pojav, s katerimi 
pa se, regionalno gledano, najpogosteje sooča lokal-
na politika, zadnje mesece pa, ob pomanjkanju raz-
položljivega kadra, tudi večina posavskih podjetij. 

epidemije na podeželju, obe-
nem pa opazno raste osnov-
ni strah obeh skupin: pomanj-
kanje možnosti za zaposlitve v 
regiji za poklice, ki niso vezani 
na proizvodnjo.

Kar nekaj mladih, ki so želeli 
biti anonimni, nas je opozorilo 
tudi na t. i. »dogovorjene služ-
be« v Posavju, a temu pojavu 
se bomo posvetili v prihodnjih 
številkah.

Dvomim da ostanem v Posav-
ju, saj je majhna verjetnost, da 
tu dobim svojo želeno službo. Še 
zmeraj pa mi je življenje tukaj 
všeč, mirno je in vse, kar potre-
bujem, imam na dosegu rok.
 Ajda�Ferlin, 18 let

Vleče me v tujino ali v Ljublja-
no. Želim spoznati več ljudi, to 
pa mi omogočajo večja mesta. 
Moj bodoči poklic bo v poveza-
vi z muziko, zato imam svoje že-
lene cilje drugje.
 Laura�Volčanjk, 15 let

Jaz imam Posavje rada. Ni toli-
ko ljudi, zato si lahko sproščen 
in delaš, kar želiš, imam obču-
tek, da v Ljubljani to ni možno. 
Družba je zelo povezana in pri-
reditve so manjše ter bolj pri-
vatne.
 Valentina�Pirc, 18 let

V prihodnosti se ne vidim, da bi 
ostal v Sloveniji. Če želiš postati 
uspešen, imaš tu majhno verje-
tnost. Obožujem pa mir, privat-
nost, ni toliko ljudi kot v več-
jih mestih.
 David�Matija�Lavrič, 18 let

V času študija se bom preseli-
la drugam, če službo dobim tu, 
bom ostala, drugače bi se pa za 
vsaj nekaj časa preselila. Videla 
bom, kam me odpelje pot. Veli-
ko dobrih srednjih šol je tu, če 
bom imela priložnost vzgajati 
otroke v Posavju, jih rade volje 
bom, otroci bodo tako odrašča-
li v stiku z naravo. Posavje ima 
veliko prednosti, je mirno, vse-
eno pa imamo dovolj rekreativ-
nih društev, prireditev, dogod-
kov in znamenitosti, mesta niso 
tako velika, kar je lahko dobra 
stvar ali slaba, jaz osebno to vi-
dim kot prednost.
 Ema�Kežman, 16 let

Okolica mi je všeč, ostal bi tu-
kaj, verjetno pa ne bom zara-
di službe. V Posavju je mirno. 
Želel bi le, da bi imel knjižnico 
malo bližje.
 Niko�Slivšek, 18 let

Itak bi mi bilo tu lepo živeti. 
Ampak težava Posavja so služ-
be oziroma to, da službe dobi-
jo ljudje predvsem po vezah. 

To ni izmišljeno, veliko je takih 
primerov. Če imaš sorodnika v 
neki firmi, sploh energetika, te 
vzamejo, če ga nimaš, čao, ne 
glede na izkušnje in znanje.
 Anonimnež

V Posavju se veliko doga-
ja, ljudje včasih ne pogledajo, 
kdaj so prireditve. Poznam lju-
di iz okolice Novega mesta, ki 
velikokrat pridejo v Krško ali 
Brežice na festivale ali koncer-
te, njihovi pogledi na ta mesta 
pa so pozitivni. Domačini mar-
sikaj prezremo. Okoli sebe ima-
mo naravo, reko Savo in Krko, 
Krka je super za kopanje, kopa-
lišča so prijetna, imamo gostil-
ne in gradove, kulturne zname-
nitosti ter ljudi, ki so med seboj 
povezani. Privoščim svojim vr-
stnikom, da vidijo, kaj jim nu-
dijo večja mesta, verjamem pa, 
da bodo ugotovili, da je naša 
regija čudovita, preprosta in 
mirna za življenje. Osebno sem 
navezana na svoj dom, ob mis-
lih na selitev na fakulteto me 
stisne, dom bom med tem ča-
som pogrešala. Preden se usta-
lim, bi rada veliko potovala in 
bila vedno na poti, opravljala 
službo, ki mi to omogoča, ko pa 
se ustalim, bo to blizu doma.
� Vesna�Vodeb

Tajana Dvoršek (OS Krško): 
Tako kot naj-
brž v vsaki 
občini tudi v 
Mestni občini 
Krško mladi 
izpostavljajo 
dva proble-

ma: področje zaposlovanja in 
stanovanjska politika. En del 
lahko naredi občina v okviru 
svojih pristojnosti in vizije, več-
ji del pa je mogoč le v dobrem 
in uspešnem sodelovanju z vla-
do. V prihodnosti bo največjo 
vlogo igralo umeščanje JEK2, 
na katerega se moramo začeti 
pripravljati že danes, tako pri 
usmerjanju mladih, da se odlo-
čijo za poklice, ki bodo relevan-
tni za razvoj, ki mu bo sledila 
občina, kot tudi za vso sprem-
ljajočo infrastrukturo, kamor 
sodijo tudi stanovanja. Lokal-
na oblast mora razvijati in obli-
kovati podporno okolje za ure-
ditev stanovanjskih razmer in 
glede na cene nepremičnin, 
prav tako najemnin, je potreb-
no nujno zagnati investicijski 
cikel spodbud oziroma sub-
vencij za stanovanjsko proble-
matiko mladih (bivanje na po-
deželju, dodelitev namenskih 
stanovanj za mlade ...) Brez teh 
spodbud ne bo šlo. In če ni po-
gojev za bivanje, ne bodo iskali 
priložnosti za delo. V tem man-
datu se je odprl Podjetniški in-
kubator Krško, ki je odskočna 

deska za start-upe in mlade, ki 
jih zanima podjetništvo ali pa 
so se na to pot že podali in že-
lijo nadgradnjo ali pomoč. Veli-
ko je potenciala v samostojnem 
podjetništvu, a za to potrebuje-
jo spodbude. Prav tako imamo 
Mladinski center Krško, kjer se 
lahko mladi obrnejo po določe-
ne usmeritve in informacije, v 
veliko pomoč jim je lahko tudi 
portal mlad.si. V določenih pa-
nogah služb praktično ni, v ne-
katerih pa si kadre med seboj 
kradejo. Treba bo preveriti, ali 
imajo mladi informacije o zaže-
lenih kadrih in zakaj se potem 
mladi za te poklice ne odločajo.

Aleksander Gajski (OS Breži-
ce, SDS): Verjamem, da bi ve-

čina mladih 
želela osta-
ti in ustvarja-
ti v domačem 
okolju, a 
mora v prvi 
vrsti tam naj-

ti ustrezno zaposlitev. Zato pot-
rebujemo stimulativno podje-
tniško okolje, ki bo podjetjem 
nudilo pogoje za rast in razvoj. 
Tu mislim predvsem na uredi-
tev prostorskih pogojev, na pri-
merna komunalno opremljena 
zemljišča, na adekvatno pro-
metno infrastrukturo itn. Obe-
nem potrebujemo aktivno poli-
tiko privabljanja novih podjetij. 
In ko govorimo o mladih, ne 

smemo pozabiti na tiste, ki se 
podajajo na lastno podjetni-
ško pot. Podpirati jih je treba 
npr. s podjetniškimi inkubator-
ji in finančnimi vzpodbudami. 
Nič manj pomembno ni reše-
vanje stanovanjskega proble-
ma mladih. Prostih stanovanj 
je premalo, za novogradnjo ali 
nakup pa nimajo zadostne kre-
ditne sposobnosti. Cilj bi moral 
biti povečanje fonda občinskih 
stanovanj, pri čemer bi bil del 
teh ob izpolnjevanju določe-
nih kriterijev prednostno do-
segljiv za mlade in mlade dru-
žine. Podoben ukrep je lahko 
zagotovitev zemljišč, izključno 
za mlade in mlade družine, za 
individualno gradnjo. Naprej je 
treba zagotoviti prostorske po-
goje za gradnjo večstanovanj-
skih objektov ter iskanje za-
interesiranih investitorjev. Ko 
govorimo o mladih in mladih 
družinah, ne moremo mimo 
zagotavljanja zadostnih kapa-
citet v vrtcih in o sorazmerni 
ceni le-teh. Da je oboje v do-
meni občin, je zame nespre-
jemljivo. Treba si bo, tako na 
lokalnem kakor tudi na držav-
nem vrhu, prizadevati za eno-
tno ceno vrtcev za vse drža-
vljane, seveda upoštevajoč vse 
cenzuse.

Luka Gramc (OS Krško, 
Stranka ROK): Odgovor na to 
vprašanje najbrž pozna vsak, 

uresničeva-
nje tega od-
govora pa je 
druga zgod-
ba. Predsta-
vljajmo si, da 
smo nekdo 

iz Posavja, s pravkar zaključe-
nim šolanjem, raziskujemo trg 
dela, želimo narediti nov ko-
rak ter si ustvariti dom. Zani-
ma nas sledeče: Si želimo živeti 
tukaj? Bomo dobili zaposlitev 
po našem okusu, ki bo zados-
tila našim potrebam in željam? 
Si bomo lahko privoščili bivali-
šče oziroma bo to sploh na vo-
ljo? Bomo v prostem času lah-
ko uživali v rekreaciji, naravi 
ter kulturnih, športnih in osta-
lih družabnih dogodkih? Je za-
gotovljena ustrezna in udobna 
gospodarska infrastruktura? 
V veliki meri je za reševanje 
teh vprašanj odgovorna lo-
kalna skupnost. Ta mora ime-
ti svojo vizijo, ki temelji na da-
nostih pripadajoče okolice. Na 
podlagi svoje vizije lahko obči-
na ustvarja dejavnosti, ki bodo 
na dolgi rok zagotavljala de-
lovna mesta, ali pa sofinancira 
zaposlovanje v obstoječih de-
javnostih. Bivanje za mlade je 
mogoče v mestih zagotoviti z 
gradnjo neprofitnih stanovanj, 
v vaseh pa npr. z odkupom za-
puščenih domačij, ki se jih nato 
po dostopnih cenah ponudi tis-
tim mladim, ki bodo vzajemno 
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prispevali k uresničevanju vi-
zije. V Posavju ne primanjku-
je lepe narave in možnosti re-
kreacije, verjetno pa bi se dalo 
kaj več storiti na področju kul-
turnih in razvedrilnih dogod-
kov ter na promociji in motivi-
ranju prebivalstva, da se vsega 
tega sploh udeležuje. Gospo-
darska infrastruktura je v naši 
regiji zadovoljiva, gradnja nove 
infrastrukture pa mora ravno 
tako slediti viziji. Poleg ome-
njenih dejavnikov, ki so osnov-
ni pogoj, da mladi ne bežijo iz 
regije, bi pomagala tudi pogo-
stejša osvežitev lokalne politi-
ke ter povečanje dostopnosti 
le-te za mlade prebivalce.

Matej Imperl (OS Sevnica, 
NSi): Mladi po šolanju odha-

jajo v dru-
ge, večje kra-
je verjetno iz 
podobnih ra-
zlogov, kot so 
nekoč naše 
podeželje za-

puščali naši starši in odhajali 
v mesta, kjer so poiskali služ-
bo in si ustvarili dom. Težko se 
strinjam s trditvijo, da z odho-
dom najdejo boljše življenje, 
ker tudi v bolj urbanem oko-
lju življenje tudi ni samo lepo 
in lagodno. Obstajajo namreč 
tudi številne prednosti življe-
nja v Posavju oziroma v do-
mačem lokalnem okolju. Pred-
vsem pa nam je večina dobrin 
mesta enakovredno dosegljiva 
tudi tu, če pa nečesa tukaj ni, pa 
nam je dosegljivo v eni uri vo-
žnje, kot včasih zahteva vožnja 
v urbanem središču iz enega 
konca na drugi. Zakaj vseeno 
mladi odhajajo oziroma kaj bi 
morali storiti da ostanejo? V 
prvi vrsti moramo vsi skupaj 
dvigniti ugled regije, jo naredi-
ti prepoznavno in ustvariti pri-
jazno okolje za življenje vseh 
generacij. Poudarjati in ozave-
stiti moramo prednosti in ugo-
dnosti življenja v našem lokal-
nem okolju. Kot drugo je treba 
ustvariti nova in bolje plačana 
delovna mesta, k čemur lahko 
prispevajo podjetja pa tudi lo-
kalne skupnosti s spodbuja-
njem podjetništva, oblikova-
njem poslovnih con in druge za 
podjetništvo pomembne infra-
strukture. Seveda so pomemb-
na tudi stanovanja in možnos-
ti za ureditev doma, vendar pa 
so pogoji in ne nazadnje tudi 
cene pri nas ugodnejši kot pa 
v urbanih središčih, tako da to 
ni faktor odločitve. Morda bi si 
mladi želeli določenih središč 
dogajanja, kjer bi se srečeva-
li in družili, čeprav se v Posav-
ju kar veliko dogaja. Če bi več 
mladih ostajalo, bi se zagoto-
vo še več dogajalo. Vendar še 
enkrat – živeti v Posavju ni nič 
slabše kot živeti kjerkoli drug-
je, le da se tega premalo zave-
damo in premalo poudarjamo. 

Matija Kolarič (OS Brežice, 
SD): Mladim je treba zagoto-

viti dve za-
devi – delov-
na mesta in 
dostopne bi-
valne enote. 
Socialni de-
mokrati smo 

v Brežicah pripravili odličen 
načrt za reševanje stanovanj-
ske problematike mladih. V 
prvem koraku smo uspeli za-

gotoviti, da je razpis za nepro-
fitna in tržna stanovanja, ki ga 
izvaja Občina Brežice, narejen 
tako, da imajo mlade druži-
ne prednost pri dodelitvi sta-
novanj. Drugi korak pa so sub-
vencije za urejanje starejših 
hiš na podeželju. Pri tem ci-
ljamo predvsem na subvenci-
je za komunalne prispevke ter 
nadomestilo za uporabo stav-
bnega zemljišča. S tem bi mla-
dim omogočili, da si lažje ure-
dijo primerne bivalne prostore, 
ohranili bi starejše hiše in pre-
prečili njihov propad. Obenem 
bi poskrbeli za zadostno števi-
lo otrok v vrtcih in šolah na po-
deželju. Žal ta naš predlog še ni 
bil sprejet. Pri delovnih mestih 
je treba poskrbeti za boljšo po-
vezavo med gospodarstvom in 
mladimi. Za ta namen bi bilo 
treba organizirati karierne sej-
me ter povezati gospodarstve-
nike in mlade iskalce zaposli-
tve. Še pomembneje pa bi bilo 
v Posavje pripeljati visokoteh-
nološka podjetja, ki zaposlujejo 
izobražen kader ter lahko za-
gotovijo plače nad slovenskim 
povprečjem. Za ta namen bi ob-
čine morale pripraviti akcijski 
načrt, s katerim bi podjetja pri-
vabljala v Posavje. Naša regija 
lahko ob odlični lokaciji in dob-
rih prometnih povezavah pod-
jetjem ponudi subvencije pri 
nakupu zemljišč in zaposlit-
vah mladih.

Rado Kostrevc (OS Sevnica, 
SD): V razmišljanje o kakovo-

sti življenja in 
bivanja vse-
kakor vklju-
čujemo tudi 
okolje, v ka-
terem živimo. 
Osnova je to-

rej stanovanje ali vsaj možnost 
do dostopa oz. nakupa le-tega, 
da imamo blizu vrtec, šolo, am-
bulanto, trgovino in druge sto-
ritvene dejavnosti, ki jih bolj 
kot ne vsakodnevno potre-
bujemo. Pomembno je tudi, 
da je kraj, kjer bivamo, ustre-
zno povezan s svetom, danes 
je v to poleg prometnih pove-
zav vključena tudi zmogljiva in 
hitra digitalna povezava, prav 
tako je pomembno, da ima kraj 
dovolj rekreativnih površin. 
Vse to vleče mlade ljudi v neko 
okolje, morda celo neodvisno 
od možnosti zaposlitve, saj se 
moraš za zaposlitev ali razvija-
nje podjetništva aktivno ozirati 
po širši regiji. Na ostajanje mla-
dih v domači regiji ima verje-
tno nekaj vpliva infrastruktura, 
ki jo omenjam, in tukaj lokalne 
skupnosti kar sledijo trendom, 
ki jih narekuje tako država 
(čim višja stopnja vključeno-
sti otrok v predšolsko vzgo-
jo in varstvo) kakor tudi tren-
di v zaposlovanju (raztegnjen 
delovni čas, delo od doma). 
Žal pa nekako poleg odsotnos-
ti pametne stanovanjske poli-
tike za mlade na nivoju države 
tudi ni videti neke dolgoroč-
ne sistematične politike lokal-
nih skupnosti na tem področju. 
Redke lokalne skupnosti siste-
matično pristopajo k urejanju 
zemljišč za morebitne novo-
gradnje, prav tako tudi redke 
vstopajo v gradnjo neprofitnih 
stanovanj, ki bi jih lahko od-
dajale mladim družinam po 
neprofitnih najemninah za do-
ločen čas. Morda bi bil koristen 

tudi pritisk lokalnih skupnos-
ti na državo za oblikovanje dr-
žavne stanovanjske sheme, ki 
bi nudila pomoč mladim in nji-
hovim družinam, da bi si lah-
ko uredili življenje v lokalnem 
okolju. S tem bi se tudi zmanj-
šal pritisk na večje centre.

Danica Kramžar (OS Sevnica, 
SLS): Mladim je kot eni izmed 

bolj ranljivih 
d r u ž b e n i h 
skupin treba 
nameniti skrb 
in pomoč za 
osamosvoji-
tev v svet od-

raslosti, na kar vplivajo de-
javniki, kot so izobraževanje, 
služba, bivalne razmere ter 
vključevanje in soodločanje v 
različnih dejavnostih. Še vedno 
so pogoste nestalne in manj ka-
kovostne oblike zaposlovanja, 
ki vzbujajo občutek negotovos-
ti in podaljšujejo finančno od-
visnost od staršev, oblikovanje 
lastne družine in odselitev od 
doma. Na področju izobraže-
vanja podjetja in občine zago-
tavljajo sredstva za kadrovske 
štipendije, štipendije za bo-
doče prevzemnike kmetij, de-
ficitarne poklice ter za študij 
v tujini s področja kulture, da 
bi zadržali mlade v regiji, toda 
podpreti bo treba tudi posav-
ske srednje šole, saj se veliko 
več posavskih dijakov izobra-
žuje izven regije, kot se jih iz 
drugih regij izobražuje v po-
savskih srednjih šolah. Redno 
sodelovanje med izobraževal-
nim sektorjem in gospodar-
stvom ter drugimi delodajalci, 
praktična usposabljanja, vaje-
ništva in mentorstva v podje-
tjih, vzpostavitev mladinske-
ga podjetniškega inkubatorja 
bi omogočili mladim lažji pre-
hod iz izobraževanja v zapo-
slitev in delodajalcem kompe-
tentne mlade sodelavce. Mladi 
so vselej nov temelj družbe-
nega razvoja, zato učinkovito 
reševanje stanovanjske pro-
blematike mladih zahteva 
prednostno obravnavo. Pove-
čanje števila neprofitnih naje-
mniških stanovanj za mlade in 
mlade družine, subvencioni-
ranje komunalnega prispevka 
mladim družinam in mladim 
investitorjem za gradnjo indi-
vidualnih stanovanjskih stavb, 
ugodni stanovanjski krediti s 
poroštvom države, zgodnejši 
prenosi kmetij na mlade … so 
ukrepi, ki predstavljajo osno-
vo, da si mladi v Posavju lahko 
ustvarijo svoj dom.

Damjan Mežič (OS Krško, 
SLS): Menim, da lahko mla-

de ohranimo 
oz. privabi-
mo v Posavje 
z zaposlitvi-
jo. Tudi sta-
novanje je 
pomembno, 

vendar brez zaposlitve ni upa-
nja po načrtovanju svojega 
doma. Osebno sem imel šti-
pendijo v okviru Posavske šti-
pendijske sheme. Vedel sem, 
da me po koncu študija čaka 
služba, zato je bila skrb zaradi 
brezposelnosti odveč. Hkrati 
sem v času štipendiranja spoz-
nal tudi bodoče sodelavce in je 
bil začetek službe še lažji. Za-
gotovo je eden boljših načinov 
za doseganje cilja povečan ob-

seg tovrstnih štipendij. Mno-
gi mladi ostanejo v prestolni-
ci, ker jih med študijem snubijo 
razni profesorji v svojih podje-
tjih. Mogoče bi se lahko tudi 
posavska podjetja posluževa-
la podobnega pristopa. Prepri-
čan sem, da bi si mnogi mladi 
želeli ustvariti dom v Posavju, 
vendar niso pripravljeni delati 
za nizko plačo, če pa npr. v Lju-
bljani dobijo večjo. Smo v ob-
dobju primanjkljaja delovne 
sile, zato mladi dobijo več po-
nudb od potencialnih deloda-
jalcev in izberejo najboljšo. Me-
nim, da bi večje angažiranje in 
spodbude med delodajalcem 
in bodočim delavcem prines-
lo obojestransko korist, tudi 
za Posavje.

Tanja Novšak (OS Sevnica, 
SDS): Mladim moramo omo-

gočiti najprej, 
da se lahko 
šolajo v bli-
žini svoje-
ga doma. Ena 
takšna prido-
bitev zadnjih 

let  je program medicinski teh-
nik v Brežicah. Potrebno bi bilo 
razpisati tudi štipendije za do-
ločene poklice in s tem priva-
biti, da ostanejo in se zaposli-
jo v svojem okolju, ne samo  za 
deficitarne poklice. Štipendije 
naj bi razpisala tudi podjetja 
v domačem okolju. Ključnega 
pomena pa je pridobitev sta-
novanj za mlade. Občina bi mo-
rala graditi stanovanja, ki bila 
namenjena izključno mladim. 
Najemnina bi morala biti niz-
ka, z možnostjo kasnejšega od-
kupa tega stanovanja. Treba je 
zmanjšati veliko birokratskih 
ovir za gradnjo individualne 
hiše ter izboljšati infrastruk-
turo in dostop do avtocest.

Dr. Stanka Preskar (OS Bre-
žice, Neodvisni): Na to, ali 

bodo mladi 
po zaključku 
šolanja ostali 
v regiji, vpli-
va več faktor-
jev. Globalni 
svet jim daje 

možnosti, da uresničijo svo-
je ideje hitreje in v okoljih, ki 
presegajo našo državo. Seveda 
je za mnoge, še vedno, odločil-
na možnost zaposlitve blizu 
doma. Glede na to, da so slo-
venski kraji s ponudbo zaposli-
tev praviloma oddaljeni okoli 
ene ure, ker so se cestne pove-
zave izboljšale, ocenjujem, da 
to ni več glavni dejavnik. Mla-
di v prvi vrsti potrebujejo sta-
novanja in možnosti aktivnega, 
kulturnega, športnega življenja 
ter hitrega udejanjanja poslov-
nih idej. Zato je pomembno, da 
se administrativne ovire omili-
jo ali se spremenijo do te mere, 
da se finančno in časovno spla-
ča tvegati začeti tudi v doma-
čem okolju. Podatki kažejo, da 
je za občino Brežice pozitiven 
(18,5) selitveni prirast, kar pa 
žal ni na račun visoko izobra-
ženih mladih.

Urška Renko (OS Radeče, 
Zveza za napredek Radeč in 
radeškega območja): Živi-
mo v svetu, kjer mladi iščejo 
za svoje bivanje čim bolj ustre-
zno okolje, ki zadovoljuje čim 
več njihovih potreb. Zato se po-
gosto zgodi, da se le-ti ne vrne-

jo v svoje rod-
no okolje, ko 
končajo šola-
nje. V kolikor 
bi želeli obdr-
žati večje šte-
vilo mladih v 

regiji po končanem šolanju bi 
morali ustvariti čim bolj pri-
vlačno bivanjsko okolje, kjer 
bi se počutili varno in prijet-
no. Le-to bi lahko izvedli preko 
različnih konkretnih ukrepov, 
predvsem sledečih: zagoto-
viti mladim prijazna delovna 
mesta z ustreznim plačilom; 
ustrezno zgodnje karierno 
usmerjanje – glede na potre-
be lokalnega okolja; spodbu-
janje štipendiranja kadrov s 
strani podjetij oziroma ustre-
zne štipendijske sheme; za-
gotoviti dostopnost stanovanj 
(za ugoden najem/nakup); za-
gotoviti ustrezno predšolsko 
varstvo otrok; spodbujati pod-
jetništvo med mladimi ... Me-
nim, da bi morali mlade čim 
bolj spodbuditi in vključiti v 
lokalno okolje. Preko vključe-
vanja v mladinske organizacije, 
razna društva jim dati možnost 
soustvarjanja našega bivalne-
ga okolja. Ker samo ustrezno 
okolje in ugodnosti lahko pri-
tegnejo, da si ustvarijo dom v 
naši regiji. Eden od konkretnih 
ukrepov, ki sem jih predlagala 
na občinskem svetu, je bil tudi 
zmanjšano plačilo komunalne-
ga prispevka za mlade oziroma 
mlade družine v občini Radeče 
in močno si želim, da se bo ta 
pobuda uresničila. Če želimo, 
da bodo mladi ostali v naši re-
giji, jim moramo zagotoviti 
ustrezno kvalificirana delov-

na mesta ter stanovanjsko do-
stopnost, ki jim bo posledično 
zagotavljala tako ekonomsko, 
socialno in ne nazadnje tudi 
eksistencialno varnost.

Aleš Suša (OS Krško, Levi-
ca): Najprej se mi zdi nujno, da 

mladi na štu-
dij odidejo iz-
ven domače-
ga kraja, vsaj 
v Ljubljano in 
Maribor, po 
možnosti pa 

tudi v tujino. Samo tako bodo 
odprti za nove ideje, spoznali 
druge ljudi in običaje, sprejeli 
drugačna razmišljanja in dobre 
prakse prinesli k nam v regijo, 
če se vrnejo. Pogoj, da se mla-
di po zaključku študija vrne-
jo v regijo, je visoka kakovost 
življenja, ki je odvisna od veli-
ko dejavnikov, ne samo od dob-
ro plačanih služb. Potrebujemo 
delovna mesta, na katerih bodo 
ljudje zadovoljni, ne samo za-
radi dobrih plač, ampak bolj 
zaradi dobrih odnosov in spo-
štovanja delavskih pravic. 
Družba mora nuditi nadstan-
dardna stanovanja po ugodni, 
dostopni najemnini in dobre 
javne storitve (zdravstvo, šol-
stvo, mestni in medkrajevni 
promet). Poleg tega mora za-
gotavljati možnost za kakovo-
stno preživljanje prostega časa, 
v kar vključujemo kulturo, in-
frastrukturo za šport in rekrea-
cijo ter kakovostni urbanizem. 
Na vseh naštetih področjih je 
veliko možnosti za izboljšave.

� Maruša�Mavsar,
� Peter�Pavlovič
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»Splošna bolnišnica Brežice je 
ena od 12 splošnih bolnišnic v 
državi. Zadnjih 75 let opravlja 
zdravstvene storitve na sekun-
darni ravni s področja interne 
medicine, kirurgije, pediatri-
je, ginekologije in porodništva 
ter urgentne dejavnosti, s či-
mer omogoča prebivalcem re-
gije Posavje ustrezno dostop-

nost do zdravstvenih storitev 
na sekundarni ravni,« je uvo-
doma v svojem nagovoru deja-
la direktorica SB Brežice Ani-
ca Hribar. »Poslanstvo, zaradi 
katerega smo bili ustanovlje-
ni, v SB Brežice opravljamo 
dobro in ga bomo tudi v nas-
lednjih desetletjih, želimo pa 

Vloga prvih posredovalcev je 
zelo pomembna predvsem v 
tistih občinah, kjer je odziv 
ekip nujne medicinske pomo-
či zaradi oddaljenosti lahko 
daljši od 15 minut. Prvi pos-
redovalec, ki praviloma nima 
zdrav stvene izobrazbe, v pri-
meru nesreče prvi pride na 
pomoč in začne z ukrepi za 
ohranitev življenja do priho-

da medicinskega osebja. V ra-
deški občini so v sodelovanju 
z zdravstvenim domom in sve-
tom uporabnikov usposobili 
prvo enoto prvih posredoval-
cev. Župan Tomaž Režun, di-
rektor ZD Radeče Franci Čeč 
ter predsednica sveta uporab-

Ponosni na nove prostore, opremo in programe
BREŽICE – 20. septembra so v Viteški dvorani gradu Brežice s slavnostno akademijo obeležili 150-letnico Splošne bolnišnice Brežice. Direktorica Anica Hribar je 
izpostavila, da svoje poslanstvo – zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni – opravljajo dobro, želijo pa si urejenega in pravičnega sis-
tema za vse.

si urejenosti sistema, ki naj 
bo pravičen do vseh izvajal-
cev in posledično vseh prebi-
valcev države,« je poudarila. 
Navedla je še, da je bila bolni-
šnica v zgodovini večkrat za-
točišče številnim ter pomaga-
la pri premagovanju različnih 
epidemij in drugih kužnih bo-
lezni, v zadnjih dobrih dveh le-

tih je tako ponovno odigrala 
pomembno vlogo v boju s co-
vidom-19. Po besedah direk-
torice so se v zgodovini bolni-
šnice vrstili boljši in slabši časi, 
nekajkrat je bil njen obstanek 
močno ogrožen. »Med slabše 
štejemo čas, ko se je bilo treba 
ponovno postaviti v bran ob-

stoju vseh oddelkov bolnišni-
ce. Nekatere izjave posamezni-
kov dajejo slutiti, da se bo boj 
nadaljeval tudi v prihodnje,« je 
dejala.

Med slavnostno akademijo, 
ki jo je povezovala Bernarda 
Žarn, so navzoči preko pos-
netkov spoznali posamezne 
oddelke bolnišnice in njihove 
predstojnike oz. vodje. Predva-
jali so tudi posnetke nagovorov 
županov treh največjih posav-
skih občin. Zbrane je nagovori-
la doc. dr. Mojca Dobnik, v. d. 
generalnega direktorja Direk-
torata za zdravstveno nego, ki 
je izpostavila, da se Ministr-

stvo za zdravje zaveda pome-
na investicije, zato je v zadnjih 
letih pristopilo k sofinancira-
nju prenove bolnišnične lekar-
ne, uredilo več oddelkov in na-
bavilo posamezno bolnišnično 
opremo. Vmes je potekal kul-
turni program, v katerem so 
nastopili: operne pevke in vse 
tudi (bodoče) zdravnice Ana 
Berus, Nadia Ternifi in Sa-
nja Zupančič Mali, Nik Škr-
lec z raznimi deklamacijami, 
pevka Nuška Drašček ob ki-
tarski spremljavi Mihe Kore-
tiča ter pevka Adrijana Jelen, 
ki so jo spremljali Kristjan 
Račič in članice tamburaške-
ga orkestra.

Naprava za magnetno 
resonanco in nov objekt F

Še pred slavnostno akademijo 
je direktorica v upravni stav-
bi bolnišnice podala izjavo za 
medije ob jubileju bolnišnice. 
Kot je povedala, se je bolniš-
nica skozi desetletja razvijala 
in rasla, danes so ponosni na 
prenovljene prostore in opre-
mo, ki so jo kupili v zadnjih pe-
tih letih, pa tudi na nove pro-
grame, kot je npr. Dora, krvno 
banko itd., od letos so bogatej-
ši tudi za enoto mikrobiolo-
škega laboratorija. Glede na-
daljnjih načrtov je navedla, da 
želijo na rentgenskem oddel-
ku pridobiti napravo za mag-
netno resonanco in računajo, 
da bo v roku enega leta napra-
va na voljo tudi za prebivalce 
Posavja. Investicija, ki se je po-
kazala kot ključna ravno v času 
epidemije, je izgradnja nove-
ga objekta F, s katerim želijo 
vzpostaviti ustrezen bivanjski 
standard za svoje bolnike, pri 
čemer je omenila, da namera-
vajo do konca leta tudi odda-
ti vlogo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Investicija, 
zaenkrat vredna okoli 14,5 
milijona evrov, naj bi bila za-
ključena do leta 2025. Želijo 
si tudi širitve nekaterih že iz-

vajajočih programov, npr. en-
doproteze kolka in kolen, več 
programa na področju specia-
listične ambulantne dejavno-
sti (ORL, nevrologija), v priho-
dnosti, ko bodo zgradili nove 
prostore, pa računajo tudi na 
pridobitev kardiološke reha-
bilitacije. Dejala je še, da bol-
nišnica sledi cilju kakovostne 
in varne obravnave bolnikov 
na sekundarni ravni, zato vla-
gajo veliko sredstev tudi v izo-
braževanje kadrov in opremo 
ter iščejo dodatne kadre.Po 
navedbah strokovne direkto-
rice Mojce Savnik Iskra je v 
SB Brežice 381 zaposlenih, od 
tega 60 zdravnikov (44 specia-
listov, 14 specializantov in dva 
zdravnika sekundarija). Čutijo 
predvsem pomanjkanje inter-
nistov, še najbolj na področ ju 
kardiologije, prav tako bi bila 
dobrodošla kak ginekolog in 
kirurg. Zaposlenih imajo 73 
srednjih medicinskih sester in 
113 diplomiranih medicinskih 
sester ter tudi osem bolničar-
jev. Tinkara Pacek, pomoč-
nica direktorice za področje 
zdravstvene nege, jo je dopol-
nila, da bi zaenkrat večje števi-
lo kadra potrebovali pri sred-
njih medicinskih sestrah.

 Rok Retelj

Z�leve:�Anica�Hribar,�doc.�dr.�Mojca�Dobnik,�Mojca�Savnik�Iskra�
in Tinkara Pacek

Na�slavnostni�akademiji�je�bilo�veliko�prisotnih�gostov.

Laboratorij in prvi posredovalci
RADEČE – 22. septembra so ob bogatem spremljevalnem programu predali namenu prenovljene prostore 
laboratorija za klinično kemijo v ZD Radeče ter podelili certifikate posameznikom, ki so uspešno zaključili 
usposabljanje prvih posredovalcev za nudenje hitre in nujne prve pomoči.

nikov radeškega zdravstve-
nega doma Vesna Bregar so 
prvim posredovalcem in pos-
redovalki podelili priznanja in 
certifikate. Prejeli so jih Ma-
tjaž Mikuž, Doroteja Jazbec, 
Rok Završnik, Tilen Kme-
tič, Primož Klenovšek, Polo-
na Šmrgut, Vane Urh, Matjaž 
Kukuruzovič, Tadej Mikuž, 
Tomaž Grilc, Andraž Cesar 

in Lovro Oblak. 
Pred predajo namenu obnov-
ljenih prostorov diagnostične-
ga laboratorija v ZD Radeče sta 
zbrane na ploščadi pred do-
mom nagovorila inž. lab. bio-
med. Melita Malus Patačić, ki 
je bila pobudnica obnove labo-

ratorija, in župan. Oba sta pou-
darila odgovornost do občank 
in občanov ter do kakovostne 
zdravstvene oskrbe, katere po-
memben del so tudi prostori 
za laboratorijsko diagnostič-
no dejavnost na primarni rav-
ni zdravstvenega varstva, na-
menjeni najširši populaciji, od 
predšolskih otrok, šolske mla-
dine, odrasle populacije in va-
rovancev Prevzgojnega doma 
Radeče, samoplačnikov ter zu-
nanjih naročnikov (zdravnikov 
zasebnikov in drugih). Preno-
vljeni prostori laboratorija, za 
kar je bilo treba odšteti dobrih 
200 tisoč evrov, bodo omogo-
čali boljše pogoje dela za za-

poslene in še kakovostnejše 
storitve za uporabnike. Blagos-
lov obnovljenih prostorov je 
opravil župnik Miro Bergelj.

Na stojnicah prireditvenega 
prostora je potekala predsta-
vitev različnih preventivnih 
zdravstvenih programov, pred-
stavljala so se humanitarna 
društva, lastne ročne izdelke 
je postavila na ogled radeška 
enota Centra za varstvo in delo 
Golovec. Z igranjem na citre je 
prireditev obogatila učenka GŠ 
Laško - Radeče Ema Požun, z 
odličnimi jedmi je razvajal 
MasterCher 2022 Luka Novak. 
� Smilja�Radi

Enota� prvih� posredovalcev� z� županom,� podžupanom,�
direktorjem�ZD�Radeče,�vodjo�laboratorija�in�predsednico�
sveta�uporabnikov��

Obnovljen�laboratorij�bo�nudil�boljše�pogoje�dela�za�zaposlene�
in�bo�še�prijaznejši�za�uporabnike.

BREŽICE – V Sloveniji živi projekt Dihamo z naravo, ki je zaradi 
sofinanciranja Ministrstva za zdravje brezplačen za vse udele-
žence ter ga bodo usposobljeni vaditelji in prostovoljci društva 
Šola zdravja vodili še do konca oktobra 2022. V Brežicah se do-
bimo vsak torek ob 17. uri v parku pri MC Brežice. Vadba je na-
menjena vsem generacijam, čeprav so se je spomladi udeleževale 
večinoma upokojenke. Po sprehodu do Vrbine v naravi začnemo 
z vadbo, ki traja eno uro. Udeleženci se naučijo metod, ki lahko ob 
dnevnem soočanju s stresom, tesnobo, strahom ali jezo pomaga-
jo, da se umirijo. Z zavestnim dihanjem s trebušno prepono vpli-
vamo na spremembo krvnega tlaka in srčnega utripa. To je ena 
od metod, ki jo izvedemo na začetku vadbe in s katero zbudimo 
praspomin naravnega dihanja. Izvedemo nekaj vaj za bolj gibč-
no hrbtenico, sprostimo medenico in izboljšamo telesno držo, z 
masiranjem akupunkturnih točk vplivamo na imunski sistem, s 
tapkanjem celega telesa spodbudimo krvni in limfni obtok. Me-
tode, ki jih uporabljamo: hoja v naravnem okolju, vodena medi-
tacija in vizualizacija, enostavne dihalne vaje in mehko, počasno, 
čuječe gibanje. Začutiti, ohranjati ter podariti mir sebi in okoli-
ci je nekaj, kar vsak lahko prispeva sebi in družbi. Prvi korak pa 
naredite že, če se pridružite skupini Dihamo z naravo.
  Ana�Kupina

V Brežicah dihajo z naravo

Udeleženke�projekta�Dihamo�z�naravo�(foto:�Breda�Balon)

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782
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Kot je povedal župan Mestne 
občine Krško mag. Miran 
Stanko, je gradnja nove šole, 
ki je nadomestila 120 let sta-
ro in dotrajano šolsko stavbo 
čez cesto, po letih prizadevanj 
in priprav trajala dve leti. »Tre-
ba je bilo pridobiti zemljišče, 
dokumentacijo in vse ostalo, 
predvsem pa je bilo treba zbra-
ti sredstva,« je povedal. Nalož-
ba je stala 3,4 milijona evrov, 
od tega je 1,1 milijona evrov 
prispevala država oz. Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost 
in šport. V novi šolski stavbi s 
1358 kvadratnimi metri neto 
notranjih površin so pod eno 
streho učilnice za prve štiri 
razrede osnovne šole, igralni-
ce za štiri oddelke vrtca, kuhi-
nja z jedilnico in ostali za po-
učevanje in učenje potrebni 
prostori. »Prepričan sem, da 
bodo novi prostori ponudili 
mnogo bolj prijetno bivanje in 
lažje pridobivanje znanja,« je 
še dodal. Zahvalil se je vsem, 
ki so pomagali pri tem dolgo-
letnem projektu, od načrtoval-
cev, izvajalcev in nadzornikov 
do sodelavcev v občinski upra-
vi. Kot je še dejal Stanko, so z 
izgradnjo podloške šole priš-
li blizu konca ciklusa obnov in 
novogradenj šol in vrtcev v ob-
čini, ostaja le še novogradnja 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja, ki je 
načrtovana v starem mestnem 
jedru Krškega.

Pogled še uhaja čez cesto …

Ravnateljica OŠ Leskovec pri 
Krškem, v okviru katere de-
luje POŠ Veliki Podlog, Jožica 
Repše je poudarila, da je od-
prtje nove šole z vrtcem zanje 
poseben dan, saj novi prosto-
ri prinašajo udobnejšo raven 

bivanja za 137 otrok (67 v 
šoli in 70 v vrtcu), boljše po-
goje za učenje in hkrati veli-
ko pridobitev za pedagoške 
delavce. »Kljub temu pa nam 
pogled še velikokrat uide na 
drugo stran, kjer ponosno 
kljubuje času stavba, ki je nu-
dila drugi dom številnim ge-
neracijam, jih vzgajala in izo-
braževala. Letos praznuje 120 
let. Pomislimo, koliko otro-
ških obrazov se je v njej zvr-
stilo, koliko joka in smeha je 
v njej ostalo, koliko zgodb in 
drobnih spominov se je v njej 
zapisalo …« je spomnila tudi 
na staro šolsko stavbo.

Vodja podružnične šole Ana 
Netahly, ki tam dela že 28 let, 
je nad prostori v novi zgrad-
bi navdušena, saj zaposlenim 
omogočajo boljše delovne po-
goje, učencem pa bolj spod-
budno učno okolje. Kot je 
opazila v prvih tednih šolske-
ga leta, so nad njimi navdušeni 
tudi otroci. »Stare šole ne po-
grešajo ravno preveč, v meni 
pa ostajajo spomini na sta-
ro šolo. Ne da jo bom kaj zelo 
pogrešala, je pa le bil zame 
to drugi dom. Zdaj si mora-

mo drugi dom ustvariti v novi 
šoli,« je še dejala.

»Imeti v kraju šolo in vrtec je 
velik privilegij, saj ljudi poveže 
na izobraževalnem in kultur-
nem področju. Kraj in krajani 
smo lahko ponosni, da v kraju 
živi izobraževanje že celih 120 

let,« je poudarila predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karo-
lina Cizerle. Zahvalila se je 
vsem, ki so prispevali k temu, 
da je projekt uspel, zaposlenim 
v podružnični šoli pa za sode-
lovanje s krajevno skupnostjo 
in pomoč pri različnih dogod-

kih. Vodji šole Ani Netahly je 
predala bon v vrednosti 500 
evrov za nakup knjig za šolsko 
knjižnico. V. d. generalnega di-
rektorja Direktorata za inve-
sticije na MIZŠ Iztok Žigon je 
zagotovil podporo tudi pri na-
daljnjih projektih krške obči-
ne na področju izobraževanja. 

Zgodovino šolstva v kraju so 
na začetku prireditve z naslo-
vom »Šola mora bit.«, ki so se 
je udeležili številni tako doma-
čini kot gostje, povzeli v filmu, 
ki sta ga po scenariju Damija-
ne Štraser, Mirjane Marinčič, 
Klavdije Mirt in Eme Žičkar 
posnela slednja in Bojan Žič-
kar. V programu prireditve, ki 
jo je moderirala Mirjana Ma-
rinčič, so sodelovali učenci 
in učenke vseh štirih razre-
dov podloške šole in malčki iz 
tamkajšnjega vrtca z učiteljica-

mi in vzgojiteljicami. Po prere-
zu otvoritvenega traku, ki so ga 
opravili Stanko, Repše, Cizer-
le in Žigon, je sledil ogled nove 
stavbe ter pogostitev s peci-
vom in pijačo.

� Peter�Pavlovič
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Imeti šolo v kraju je privilegij
VELIKI PODLOG – Četrtek, 22. september 2022, bo v zgodovini Velikega Podloga ostal zapisan z velikimi čr-
kami – tega dne so namreč slovesno odprli novo stavbo tamkajšnje podružnične osnovne šole, hkrati pa na 
prireditvi z naslovom »Šola mora bit.« obeležili 120-letnico šolstva v kraju.

Zgodovinski�trenutek�–�slovesni�prerez�otvoritvenega�traku

KOSTANJEVICA NA KRKI – Svetovni dan turizma, ki ga obe-
ležujemo 27. septembra, so v Kostanjevici na Krki obeleži-
li z raznolikim celodnevnim dogajanjem. Tako so zaokroži-
li še eno uspešno turistično sezono ter predstavili možnosti 
trajnostnega turizma lokalnemu prebivalstvu. 

Z obiskom turistov v letošnjem letu so lahko zadovoljni, saj je 
v porastu. V Turistično informacijskem centru (TIC) Kostanje-
vica na Krki beležijo občutno povečanje organiziranih skupin 
in aktivnih posameznikov, ki iščejo naravne danosti in kulturne 
znamenitosti izven večjih urbanih središč. Struktura gostov se 
spreminja na čas predkoronskega leta, ko je bilo v poletnih me-
secih tudi do 70 % tujih gostov, na letni ravni pa nekje 30 %. V 
letu 2022 beležijo obisk iz skoraj 40 različnih držav, ki med vse-
mi obiskovalci TIC-a v obdobju januar–avgust zavzemajo 35 % 
delež, med njimi prednjačijo predvsem Nizozemci, Nemci, Itali-
jani, Francozi in Belgijci. 
Najbolj so veseli gostov, tako domačih kot tujih, ki se v Kosta-
njevico vračajo. Medtem ko je bila v preteklosti Kostanjevica na 
Krki destinacija za dnevni izlet, sedaj opažajo, da se vse več tu-
ristov odloča za obisk z vsaj eno nočitvijo v sami destinaciji ali 
v njeni neposredni bližini. K temu pripomore tudi to, da se vsa-
ko leto povečuje ponudba nastanitvenih kapacitet. Z novim po-
nudnikom Apartmaji ob Krki, ki bo nastanitev specializiral za 
pohodnikom in kolesarjem prijazno nastanitev, bodo zagotovo 
pritegnili nov segment obiskovalcev. Bogata naravna in kultur-
na dediščina Kostanjevice na Krki privlači kolesarje, pohodnike, 
kopalce in ljubitelje kulture, z izgradnjo postajališča za avtodo-
me pa je v zadnjih treh letih v porastu tudi avtodomarski turi-
zem. Goste najbolj privlači obisk Galerije Božidar Jakac s parkom 
skulptur Forma viva ter možnosti raziskovanja kolesarskih in po-
hodniških poti, v poletnih mesecih pa izposoji čolna in supa. Na 
TIC-u Kostanjevica na Krki se trudijo obiskovalca slišati in se pri-
lagoditi njegovim potrebam, željam oz. interesu, kar je dodana 
vrednost, saj jim z individualnim pristopom predstavijo in obli-
kujejo »butično« ponudbo. Velik poudarek dajejo na odnos s tu-
rističnimi deležniki oz. ponudniki in njihovemu zaupanju, kar je 
ena od prednostnih nalog TIC-a. 

Vključeni v Zeleno shemo

Kostanjevica na Krki je sicer že deset let brez strateškega doku-
menta za razvoj turizma, a se vseeno trudi razvijati ponudbo, ki 
je usmerjena po smernicah trajnostnega razvoja na nacionalni 
ravni. Delno jim to omogoča sklep župana s sprejetjem smernic 
za trajnostni razvoj destinacije Kostanjevica na Krki, delno pa 
standard Slovenia Green, v katerega so se aktivno vključili leta 
2018, letos pa jih čaka ponovna presoja. Skozi standard Slovenia 
Green se destinacijo seznani, kje je v procesu trajnostnega razvo-
ja in kaj vse lahko še izboljša oziroma kje lahko napreduje. Stra-
teški cilj Slovenia Green oziroma Zelene sheme slovenskega tu-
rizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako 
na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strate-
ških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, 
družbeno-kulturno in naravno okolje. TIC Kostanjevica na Krki 
je vseskozi obveščen o aktualnih razpisih in aktivnostih Sloven-
ske turistične organizacije (STO), še posebej na področju aktiv-
nosti Slovenia Green, zato te informacije širi tudi do deležnikov 
oz. turističnih ponudnikov in jih aktivno spodbuja k pridobitvi 
enega od sedmih zelenih znakov, posledično k vključitvi v Slo-
venia Green (zelena namestitev, atrakcija, plaža, park itd.). Dej-
stvo je, da ima Kostanjevica na Krki z vsemi svojimi danostmi, 
turističnimi atrakcijami, kot so Galerija Božidar Jakac, Kostanje-
viška jama, reka Krka, Gorjanci, Krakovski gozd ter mesto na oto-
ku, velik potencial razvoja trajnostnega turizma, a le-ta se mora 
razvijati s sinergijo odločevalcev, prebivalcev, turističnih delež-
nikov, mladih entuziastov in stroke različnih smeri, ki bi zdru-
žile prizadevanje za skupen cilj trajnostnega razvoja. Na TIC-u 
Kostanjevica na Krki verjamejo, da bodo s skupnimi močmi us-
pešni pri razvijanju strategije trajnostnega turizma na destina-
ciji in širše v regiji.
 P.�P./vir:�TIC�Kostanjevica�na�Krki

Turistični obisk je v porastu

KS�Veliki�Podlog�je�šoli�podarila�bon�za�nakup�knjig�za�šolsko�
knjižnico.

www.PosavskiObzornik.si
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»Članice Društva kmečkih 
žena Arnika Svibno povezu-
je kmečko življenje, veselje 
do kulinaričnega ustvarjanja, 
medsebojnega in medgenera-
cijskega učenja, negovanja ne-
snovne dediščine, ki so nam jo 
zapustile naše prednice ter de-
ljenje vsega tega drugim sko-
zi noto turizma, ki se razvija 
med nami. V vseh teh letih smo 
postale razpoznavne po svojih 
pecivih, ki ga ob priložnosti 
ponujamo na stojnicah. Pripra-
vile in izpeljale smo preneka-
tero pogostitev skupin ob raz-
ličnih priložnostih v lokalnem 
okolju in tudi drugje ...« se je 
spominjala Nada Bervar, ki je 
društvo vodila prvih osem let 
po ustanovitvi leta 2002.  Se-
danja vodja društva Marjana 
Dolinšek je v svoj govor vtka-
la zgodbo o poprtniku – božič-
nem kruhu, čigar peka se pre-
naša iz roda v rod že več kot 
300 let. Poprtnik, ki ga gospo-
dinje v Svibnem spečejo na 
predvečer praznika svetih treh 
kraljev in ga prinesejo v doma-
čo cerkev k blagoslovu (ta se 
vedno odvija 6. januarja), je 

Ob jubileju torta v obliki debla
SVIBNO – Na prostem pred podružnično šolo v Svibnem se je 11. septembra odvijala vsebinsko bogata in 
tudi hudomušna prireditev, s katero so prizadevne članice Društva kmečkih žena Arnika na tradicionalni 
prireditvi Nedelja pod lipo obeležile 20 let delovanja.

Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti prepoznala 
kot primer dobre prakse in na 
pobudo SAZU je poprtnik uvr-
ščen na Unescov seznam ne-
snovne kulturne dediščine. Ob 
jubileju so prizadevne ’Arnike’ 
izdale tudi knjižico z recepti 
tradicionalnih jedi, katere gra-
divo je nastajalo v okviru pro-
jekta Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
z naslovom Stara šola za nove 
ideje in v obliki Študijskega 

krožka Kulinarika v dolini So-
pote. »Ob naši 20-letnici lahko 
rečem, da se je ’najstnica Arni-
ka’ razvila v luštno mladenko. 
Želim si, da bi s skupnimi moč-
mi, v povezanosti in s sodelo-
vanjem ter nenazadnje tudi z 
novimi močmi našo Arniko po-
peljali novim uspehom napro-
ti,« je zaključila Marjana Dolin-
šek. Navzoče so nagovorili tudi 
gosti – dolgoletna vsestranska 
motivatorja Jože Prah in Ma-
rija Imperl, vodja podružnič-

ne šole Jolanda Mohar, direk-
torica KTRC Radeče Duška 
Kalin, predstavnik KS Svibno 
Primož Murn, župan radeške 
občine Tomaž Režun, minis-
ter za gospodarstvo in tehno-
logijo Matjaž Han ter pred-
stavniki društev iz domače in 
sosednjih občin.

S pevskim in glasbenim nasto-
pom so prireditev obogati-
li MoPZ Papirničar Jagnjeni-
ca, ki ga vodi Rosana Jakšič, 
zasedba domačih glasbenikov 
Jatna kvintet, Cerkveni pev-
ski zbor Svibno pod vodstvom 
Ane Novak, Ljudski pevci iz 
Svibnega pod vodstvom Ta-
tjane Kavšek, ki je tudi vo-
dila prireditev, citrarka Klara 
Zemljak, harmonikar Mati-
ja Lazar ter učenke in učen-
ci podružnične osnovne šole. 
Posebna popestritev je bil za-
ključek s skečem Modna revi-
ja, s katerim so ’Arnike’ pove-
zale preteklost s sedanjostjo 
ter privabila nasmehe na obra-
ze obiskovalk in obiskovalcev. 

� S.�Radi,�foto:�N.�Vahtar

’Arnike’�so�skupaj�spekle�torto�v�obliki�drevesnega�debla,�jo�
kasneje�razrezale�in�razdelile�med�občinstvo.

Obiskovalke in obiskovalci, 
ki so do zadnjega kotička na-
polnili dvorano v Domu pros-
vete, so z zanimanjem sprem-
ljali dogajanje na odru in pod 

odrom. Vlasta Markočič, Vera 
Papič in Vesna Marion, člani-
ce kamišibaj gledališča ’Fur-
je z burje’ iz Vipavske doline, 
kjer je burja stalna prebival-
ka, so pred občinstvo stopi-
le s posebno leseno torbo. V 
njej so bile slike, ki so jih same 
naslikale in so bile del živah-
ne in poučne pripovedi (vsa-
ka izmed njih je imela končni 
življenjski nauk). V pripove-
dni del prireditve sta se lepo 
vključili še članici mladinske 
gledališke skupine Prosvetne-
ga društva Vrhovo, ki sta su-
vereno vodili celotno priredi-
tev, skozi dramatiziran dialog 
pa sta predstavili še svoj do-
mači kraj – Vrhovo. »Danes 
prebivalcem Ljubljane reče-
jo žabarji, ker so pač doma 

Zanimive zgodbe, slike in glasba
VRHOVO – Prosvetno društvo Vrhovo je 17. septembra pripravilo vsebinsko bogat pripovedovalski večer s 
’kamišibajkaricami’ s Krasa. Prizorišče dogajanja je z razstavljenimi slikarskimi deli obogatilo Društvo lju-
bitelj likovne umetnosti Radeče in z glasbenimi točkami Glasbena šola Laško- Radeče.

na barju, kot se reče … Am-
pak v resnici prvi žabarji izha-
jajo prav iz Vrhovega. Žabe so 
res lovili, jedli in prodajali. So-
sed mi je povedal, da so žabe 

tukaj lovili od leta 1900 nap-
rej. Ženske so cvrle žabje kra-
ke tako, da so zataknile en krak 
v drugega. Včasih so jih otroci 
nesli celo s seboj v šolo za ma-
lico. Si misliš to? Jaz prav res 
ne. Sosed, ki je sicer obiskoval 
osnovno šolo v drugem kra-
ju, mi je povedal, da je včasih 
sošolcem govoril, da ima s se-
boj cvrte mlade zajčke. Ko so 
meso pojedli, so hvalili, kako je 
bilo dobro. Nato pa jim je izdal 
’skrivnost’. Rekli so: ’Kaaaaj?! 
Žabe? A si zmešan? Pa saj žabe 
so sluzaste!’ No, ampak ni bilo 
zamer, otroci so se le smejali. 
Žabe so mladi fantje tudi pro-
dajali. Najlažje so jih lovili spo-
mladi in to ponoči – s svetilko 
in z golimi rokami. Krake so 
največ prodajali gostilničar-

jem in da so se ti prepričali, da 
so kraki sveži, so kakšen krak 
tudi posolili, da je pomigal,« 
sta skozi besede odstirali tan-
čico preteklosti Ema Kmetič 
in Nuša Gorenjec.

Občinstvo je z aplavzom nag-
radilo tudi učenke in učen-
ce GŠ Laško-Radeče, in sicer 
trio saksofonov v sestavi Zar-
ja Gros, Ela Kravogel in Nina 
Felser (mentorica Neva Marn 
Hafner). Kvartet klarinetov so 
sestavljali Pia Mlakar, Mari-
ša Debevec, Matevž Lazar in 
Vid Lamovšek (mentor Pri-
mož Razboršek). V duetu sta 
slovensko ljudsko Nocoj pa, 

oh, nocoj zapeli Katarina Tr-
žan in Petra Lazar (mentorica 
Sara Lešnik). Z razstavljenimi 
slikami, na katerih so umetni-
ce in umetniki naslikali moti-
ve Vrhovega in okolice, so se 
predstavili Ludvik Kos, Moj-
ca Musar, Boris Koteski, Ta-
nja Košar, Irena Zgonc, Ne-
venka Flajs in Marija Oven. 
Krasen pripovedovalski večer, 
primeren za mlajše in starejše, 
je zasnovala Urška Klajn Ma-
rion, ki je svoje prve odrske 
izkušnje pridobivala na majh-
nem vrhovškem odru, danes je 
članica Šentjakobskega gleda-
lišča v Ljubljani. 
 Smilja�Radi

Pripovedovalski�večer�je�prinesel�mnogo�zanimivih�zgodb.

PIJAVICE�–�Članice�Aktiva�kmečkih�žena�Tržišče�so�se�sredi�
septembra�udeležile�ličkanja�koruze�na�kmetiji�Hočevar�v�
vasi�Pijavice�pri�Tržišču�ter�ob�tem�obudile�nekaj�spominov.�
»Ličkanje�koruze�se�je�pričelo�zvečer,�ko�je�bilo�delo�v�hlevu�
opravljeno,�in�je�trajalo�pozno�v�noč.�Pomagali�so�tudi�otroci,�
če�jim�ni�bilo�treba�naslednji�dan�v�šolo.�Ob�delu�je�bilo�vedno�
veliko�smeha�in�petja.�Za�likof�je�bila�največkrat�ocvirkova�
ali�orehova�potica,�koruzni�žganci,�suho�meso,�špeh,�pečena�
kokoš�in�kostanj,�tudi�zaplesalo�se�je�ob�zvokih�harmonike,«�se�
spominja�članica�aktiva�Fani�Borštnar.�����S.�R.,�foto:�S.�Markovič

Prireditve ob občinskem prazniku
Četrtek, 29. september 2022

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče 
Predstavitev Almanaha občine Radeče Radeški utrip 2021

Organizator: Radeški utrip

Sobota, 1. oktober 2022
• ob 16.00 v Športni dvorani Radeče 
Športno v podporo za roza zmage – dobrodelna nogometna tek-
ma s spremljajočim programom 

Organizator: Europa Donna Slovenija, NK Radeče

Že v času poletja so se zaposleni OŠ Radeče trudili, da bi učence v 
novem šolskem letu razveselili s čim novim. Tako je bila v sodelova-
nju z ustanoviteljico Občino Radeče v torek, 20. septembra 2022, 
izvedena otvoritev šolskih igral in gospodinjske učilnice. Igrala so se 
izkazala kot pomembna pridobitev, ki tako najmlajše kot tudi sta-
rejše učence spodbuja pri gibanju in razvoju motoričnih spretnosti. 
Krajšo prireditev so popestrili prvošolci in prvošolke. 
V veselje vsem je bilo otvoriti tudi gospodinjsko učilnico, ki so jo za-
posleni zasnovali sami. Pri tem gredo zahvale tako ustanoviteljici pri 
financiranju, kot tudi lokalnim podjetjem, v sodelovanju s katerimi je 
šola dokazala, da je s posluhom drug do drugega moč ustvariti uni-
katno učilnico, v kateri bo po daljšem času zopet zadišalo. In prav 
na to sodelovanje so na šoli izredno ponosni.

Otvoritev rekonstruiranega dela ceste  
na Magolnik

Sredi septembra je pri domačiji Čonda pod Magolnikom potekala 
slavnostna otvoritev rekonstruiranega dela javne poti 842791 Sv. Ja-
nez–Magolnik, na relaciji od Pristave na Počakovem do odcepa Čon-
da pod Magolnikom v skupni dolžini okoli 800 metrov. V okviru del 
je bilo urejeno odvodnjavanje, dograjen oz. zamenjan je bil zgornji 
ustroj v ustrezni debelini, v širini 3,5 metra je bil nato položen dvo-
slojni asfalt, urejene pa so bile tudi bankine z muldo.
V lepem vremenu se je na prizorišču otvoritve, ki je potekala pod 
taktirko Katje Čeč, zbralo veliko število ljudi. Župan Občine Rade-
če Tomaž Režun je v govoru poudaril pomen pridobitve tako za do-
mačine kot za razvoj območja Magolnika, cesto je blagoslovil lokalni 
župnik Janez Jasenc, ob kulturnem programu učencev Podružnične 
šole Svibno pa so trak skupaj prerezali Pavla Čonda, Tomaž Režun 
in predsednik Sveta KS Svibno Primož Knez.

Otvoritev šolskih igral in gospodinjske učilnice 
na OŠ Radeče
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Uradno je bilo Turistično dru-
štvo ustanovljeno 9. 4. 1970, 
čeprav je dejansko začelo de-
lovati že pet let prej, ko se je 
v čev ljarski delavnici Jožeta 
Povheta zbralo nekaj doma-
činov, med njimi Rudi Srpčič, 
Bojan Horvatič in Milan Kre-
ačič st. (še edini živ med usta-
novnimi člani), ki so si zadali za 
cilj ureditev kopališč, čiščenje 
travnatih površin, primerno 
parkiranje in plačilo parkirni-
ne itd. Od leta 2020 dalje dru-
štvu predseduje Milan Kre-
ačič ml., ki je za naš časopis 
povedal, da je osrednji namen 
društva zlasti spodbujati in or-
ganizirati druženje med kraja-
ni Velikih Malenc (v kraju, ki je 
hkrati tudi središče krajevne 
skupnosti, živi približno 280 
ljudi). V zimskem času organi-
zirajo igranje pikada, namizne-
ga tenisa, kartanje ipd., vsako 
leto pripravijo spust s čolni po 
reki Krki, ekskurzijo in več po-
hodov, postavljanje prvomaj-
skega mlaja itd., seveda skrbi-
jo tudi za urejenost kraja in 
vsako pomlad organizirajo či-
stilno akcijo, kosijo kopališče v 
Vrbenici ... V prihodnosti si že-
lijo obiskovalcem poleg ureje-
nega okolja in kopališč ob Krki 
ponuditi še nekaj več, poveča-
ti število članstva (trenutno 
jih je okoli 65) in postaviti in-

KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob zaključku občinskega prazni-
ka in ob 770-letnici prve omembe mesta v pisnih virih so 2. 
septembra v Kostanjevici na Krki odprli ulično razstavo po-
dob Kostanjevica na Krki »Mesto v oknih«.

Kot je povedal predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na 
Krki Jan Strajnar, so se za fotografsko razstavo, za katero kot 
izložba služijo okna zapuščenih hiš v kostanjeviškem mestnem 
jedru, odločili v začetku letošnjega leta, izvedli pa so jo v obliki 
natečaja. Nanj so povabili (po letih in po srcu) mlade  fotografe, 
odzvalo pa se jih je 12: Tadej Abram, Uroš Abram, Mojca Gru-
bar, David Jakše, Klaudija Jakše, Tanja Jakše Gazvoda, Matej 
Kadunc, Lea Pernek, Maja Šoba, Maša Zagorc in Jani Zakšek. 
»To je zbirka podob in vtisov o Kostanjevici skozi oči fotografov, 
ki so poslali svoje fotografije,« je povedal Strajnar, bogatijo pa 
jo še stare razglednice, ki jih je posodil Posavski muzej Brežice. 
Skupaj je tako razstavljenih 70 fotografij in razglednic, s katerimi 
so zapolnili okna občinske stavbe na Kambičevem trgu in razpa-
dajoče stavbe nekdanjega Mercatorja. Strajnar je dejal še, da bo 
razstava postala tradicionalen projekt društva, s katerim bodo 
prispevali k oživitvi mestnega jedra. 
Razstavo je podprla tudi Občina Kostanjevica na Krki, v imenu 
katere je zbrane pozdravil podžupan v funkciji župana Robert 
Zagorc in se članom mladinskega društva zahvalil za trud, ki ga 
vlagajo v prireditve v mestu. Odprtje je z interpretacijama dveh 
Kosovelovih pesmi popestril igralec, član MD Kostanjevica na 
Krki Stane Tomazin. P. P.

Povezujejo se že pol stoletja 
VELIKE MALENCE – Pred tamkajšnjim večnamenskim domom so na prvo septembrsko soboto s sloves-
nostjo obeležili 50-letnico tamkajšnjega turističnega društva. Zlati jubilej je bil dejansko že pred dvema le-
toma, a ga zaradi epidemije niso mogli ustrezno praznovati. 

formativne table o vasi Velike 
Malence, ki je bila, kot izhaja 
že iz njenega imena (malen = 
mlin), včasih znana predvsem 
po mlinih ob reki (mlinsko kolo 
je tudi v znaku društva) pa tudi 
po gostilnah in kopališčih, ki so 
v kraj privabljala obiskovalce iz 
bližnjih in bolj oddaljenih kra-
jev, celo iz Zagreba. 

Na prireditvi je predsednik 
društva Kreačič predstavil do-
sežke ter zgodovino društva v 
preteklih 50 letih ter prihodnje 
izzive društva. »Društvo nas je 
povezalo in v marsičem pris-
pevalo k prijaznejšemu življe-
nju krajanov. Želim, da bi se 
zgodba našega društva uspeš-
no spopadala z novimi izzivi, ki 
jih prinaša današnji dan za jut-

rišnji čas,« je dejal. Ob jubile-
ju je podelil diplome ustanov-
nemu članu in enemu prvih 
predsednikov društva Milanu 
Kreačiču st., večletnima člano-
ma in nekdanjima predsedni-
koma Aleksandru Kožarju in 
Mateju Gramcu, večletnemu 
članu in funkcionarju društva 
Robertu Veličeviču, ter Kra-
jevni skupnosti Velike Malen-
ce, Športnemu društvu Sko-
pice za Občinski turistični 
zvezi Brežice in Občini Bre-
žice za večletno sodelovanje in 
podporo. Ob tej priložnosti je 
bila izdana tudi brošura z nas-
lovom Turistično društvo Ve-
like Malence 1970–2020 – z 
vami že 50 let.

Župan Občine Brežice Ivan 

Molan je ob tej priložnosti 
društvu podelil plaketo Obči-
ne Brežice za 50 let uspešne-
ga delovanja. Kot je dejal, ga 
veseli, kako krajani uporablja-
jo novi dom z zunanjimi po-
vršinami za druženje, vaške 
dogodke in tudi za rekreaci-
jo. Pozdrav in čestitke je zbra-
nim namenila predsednica Ob-
činske turistične zveze Brežice 
Branka Stergar, ki je dejala, da 
lepo urejeno vaško jedro z no-
vim domom krajanov prilož-
nost, da se vas vključi v akcijo 
Moja dežele lepa in gostoljub-
na. Član društva, občinski sve-
tnik in nekdanji predsednik 
Državnega zbora Igor Zorčič 
je poudaril, da je kraj v minulih 
letih doživel velik infrastruk-
turni napredek, ki pa bi ga lah-
ko še nadgradili, omenil je tudi 
brv čez reko Krko, ki bi vas po-
vezala s sosednjo Krško vasjo.

V kulturnem programu pod 
mentorstvom Marjetke Lus-
kovec, ki sta ga povezovala Lo-
vro Kožar in Nika Zorčič, so 
se s petjem, igranjem harmoni-
ke in ksilofona ter s čarovniško 
točko predstavili otroci iz vasi, 
s plesnima točkama pa skupi-
na Poskočne babice in skupina 
mamic Fit Malenčanke.

� Peter�Pavlovič

Prisotni�prejemniki�diplom�s�predsednikom�društva

Ulična razstava »Mesto v oknih«

Fotografije� so� umestili� tudi� v� okna� stavbe� nekdanjega�
Mercatorja�pri�južnem�mostu.

Kot vsako leto so se v Brežicah tudi letos prid
ružili akciji Župani za volani Zavoda Sopot
niki, ki preko prostovoljcev izvaja brezplačne 
prevoze starejših nad 65 let. V vlogi prostovolj
cev so se preizkusili župan Ivan Molan, pod
županja Mila Levec in direktorica občinske 
uprave Patricia Čular. V akciji Knjiga na kole-
su so župan, direktorji nekaterih javnih zavo
dov in ambasadorji branja na trajnostni način, 
in sicer s kolesi iz javnega avtomatiziranega 
sistema Bržkolo in z električnim avtomobilom 
podjetja Radanovič Brežice, razdelili knjige iz 
odpisa Knjižnice Brežice po knjigobežnicah v 
brežiški občini. Ob tem so na parkirišču za av
todome v Brežicah odprli novo knjigobežni
co. Občina je na tovrsten način obeležila ne
davno podaljšanje certifikata Branju prijazna 
občina. Za najmlajše otroke se je v sodelova
nju z ZPTM Brežice organizirala brezplačna lut
kovna predstava S Pikapoko na pot, da ne 
bo nezgod. Osrednji dogodek Dan brez av-
tomobila je letos potekal dva dni, v sklopu 
katerega so se odvili štirje manjši dogodki. V 
sredo, 21. 9., je dopoldne potekalo v zname
nju jutranje telovadbe (Športni center Relive, 
Šola zdravja Brežice), predavanja o pripravi 
zdravega obroka, preizkušanja zdrave malice 
(Nika Jevnik, Tjaša Ribič) ter predstavitve lo
kalnih društev in organizacij, ki delujejo na po
dročju krepitve zdravja. Dogodek je popestrila 

ekipa RTV SLO, ki se je v živo oglašala v odda
jo Dobro jutro. V popoldanskem delu se je od
vil Plesni večer na ulici, kjer so se predstavi
la plesna društva, ki delujejo v brežiški občini. 
V četrtek, 22. 9., so v sodelovanju z Zavodom 
za šport Brežice za otroke osnovnih šol tradi
cionalno pripravili poučne delavnice, spret
nostne poligone in zanimive ustvarjalne ko
tičke. Popoldne se je odvila Mini olimpijada 
z delavnicami in predstavitvijo športnih dru
štev, ki jo je organizirala Športna zveza Brežice. 
Slednja je izvedla tudi Predsednikov tek, ki je 
ob Dnevu slovenskega športa, 23. 9., potekal v 
več mestih po Sloveniji, pod pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta Pahorja. V projekt 
ETM so se tako vključile aktivnosti, ki jih obči
na izvaja v letu 2022 v okviru naziva Evropsko 
mesto športa. Dogajanje se je zaključilo s po
hodom na Šentvid po energijskih točkah, ki ga 
je vodila Danijela Srpčič. Načrtovan dogodek 
Aktivna nedelja na Banovi domačiji je zara
di slabega vremena  odpadel in bil prestavljen 
na 16. 10. 2022. 

Zraven naštetih aktivnosti je občina izvedla 
promocijsko kampanjo, kjer je preko informa
tivne zloženke, objave v časopisu in poučnih 
videov predstavila večje investicijske projek
te na področju trajnostne mobilnosti v zad
njem času in pozvala občane k njeni uporabi.      

Trajnostno povezani.
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.si

ETM: povezali so se organizacije in društva
»Trajnostno povezani« je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki mu 
je Občina Brežice sledila pri pripravi tokratnega programa aktivnosti. Povezovali so 
se številne organizacije in društva, ki prepoznavajo pomen trajnostne mobilnosti oz. 
gibanja za zdrav življenjski slog, prav tako pa so se v ETM vključile dejavnosti iz mnogih 
projektov, v katere je Občina Brežice aktivno vpeta.
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BREŽICE – Letošnji dan brez 
avtomobila, ki je potekal v 
sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti, je bil v Breži-
cah razdeljen na dva dneva. 
V sredo, 21. septembra, so 
na zaprtem delu glavne 
brežiške ulice dopoldne na-
menili različnim starostnim 
skupinam, predvsem starej-
šim, naslednji dan, 22. sep-
tembra, pa je bil že tradici-
onalno rezerviran za mlajšo 
generacijo.

Če je bil prvi dan posvečen 
predvsem ohranjanju in kre-
pitvi zdravja, se je drugega dne 
udeležilo več kot 600 otrok 
nižjih razredov osnovnih šol 
občine Brežice. Različne orga-
nizacije in občinski zavodi so 
pripravili delavnice in spret-
nostne poligone za otroke. 
Glavna cesta skozi Brežice je 
bila tako polna smeha in vese-
lja. Dan brez avtomobila je do-
godek, na katerem mlajše ge-
neracije ozavestimo o pomenu 
trajnostne mobilnosti in pou-
darimo hojo, kolesarjenje itd. 
Učenci OŠ Artiče so se odloči-
li na dogodek priti s kolesom. 
Tudi policisti, ki so bili prisotni 
oba dneva, pravijo, da je v Bre-
žicah na splošno veliko kole-
sarjev, opozarjajo pa na vožnjo 
s kolesom po pločnikih, saj bi 
se kolesarji morali peljati po 
cesti oz. kolesarski stezi. Glav-
ni organizator drugega dneva 
je bil Zavod za šport Brežice, v 

Pridružile so se vse generacije

imenu katerega je Jaka Lenart 
povedal, da zavod že nekaj let 
organizira dan brez avtomo-
bila. »To je osrednji dogodek, 
ki se ga vsako leto udeleži naj-
več otrok. Dopoldne na zaprti 
glavni ulici skozi mesto Breži-
ce pripravimo različne aktiv-
nosti za najmlajše. Letos so 
se nam pridružili OŠ Artiče, 
Cerklje ob Krki, Brežice in Bi-
zeljsko. Namen postaj in delav-
nic je, da otroke čim prej zač-
nemo ozaveščati o pomenu 
trajnostne mobilnosti, da na-
mesto avtomobilov uporablja-
jo lokalni javni promet, kolesa, 
skiroje ali pa da hodijo, teče-
jo,« je poudaril in naštel orga-
nizacije, ki sodelujejo pri iz-
vedbi tega dneva: Zdravstveni 
dom Brežice, Policijska postaja 
Brežice in SPV z delavnico ko-

lesarskega poligona, Zavod za 
šport z delavnico s skiroji, Ko-
munala Brežice z delavnico o 
ločevanju odpadkov, Atletski 
klub Brežice in PD Imani pa s 
športnimi delavnicami. Pred 
gradom je bil parkiran tudi 
avtobus, ki so si ga ogledali 
prvošolci in se spoznali z var-
no uporabo te vrste prevoza. 
Tudi med sodelujočimi je vla-
dalo navdušenje, tako je Jure 
Rovan iz AK Brežice povedal: 
»Letos je že šesto leto, kar so-
delujem tukaj. Zdi se mi odlič-
na ideja, da na ulici pripravimo 
stojnice in športne delavnice, 
smo zabavni in zanimivi za ot-
roke, saj se z veseljem preizku-
sijo v različnih izzivih, za nag-
rado pa dobijo štampiljko.

� L.�Mokrovič,�R.�Retelj

V�Brežice�so�prikolesarili�tudi�učenci�OŠ�Artiče�(z�leve)�Anže�
Omerzu,�Isabela�Lubšina,�Žiga�Vučajnk�in�Anej�Reberšak�(foto:�
L.�Mokrovič).
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Kot je povedala direktori-
ca ZPTM Brežice Katja Čan-
žar, ki je predstavila rezulta-
te brežiškega turizma v letu 
2022 ter izvedene aktivno-
sti in nadaljnje načrte, števil-
ke letošnje poletne sezone ka-
žejo, da so z več kot 326 tisoč 
nočitvami za 5 % presegli re-
zultate rekordnega leta 2019, 
z umirjanjem ukrepov so se le-
tos v destinacijo Čatež & Bre-
žice vrnili tuji gostje. Po njenih 
besedah je pandemija prines-
la spremenjeno strukturo gos-
tov in spremenjene navade pri 
turističnem povpraševanju ter 
njihovi ponudbi. Vse pomemb-
nejša je varnost in nagibanje k 
trajnosti na področju turistič-
ne ponudbe, je navedla. »Tudi 
mi, ki se s tem ukvarjamo, vidi-
mo, da smo na poti k prehodu v 
trajnostni turizem. Pri gradnji 
prihodnosti na področju turiz-
ma bo izjemno pomembno ko-
lektivno blagovno znamčenje, 
kar pomeni, da bomo številne 
proizvode lokalnih prideloval-
cev spravili v zanimivo obliko 
in jih ponudili tako domačim 
kupcem kot tudi turistom,« je 
razložila Čanžar in dodala, da 
je zanje zelo pomembno tudi 
lansiranje nove celostne grafič-
ne podobe še v letošnjem letu, 
ki bo ponazarjala, da imajo v 

občini še marsikaj zanimive-
ga ponuditi, kar je bilo mogoče 
doslej premalo izpostavljeno, 
zato se bodo morali dobro po-
vezati z vsemi športnimi in kul-
turnimi subjekti v občini. Kot je 
še dejala, je njihovo nadaljnje 
delo povezano s pridobitvijo, 
ki jo že komaj čakajo – otvorit-
vijo vodovodnega stolpa, kate-
rega četrto in peto nadstropje 
bosta namenjena predstavitvi 
turističnih biserov, pa tudi v 
povezavi s pridobljenim plati-
nastim znakom kakovosti Slo-
venia Green Destination, ki ga 
je pridobila destinacija. Z Zele-
no shemo slovenskega turiz-
ma se sicer največ ukvarja ze-
lena koordinatorica destinacije 
Ana Ponikvar. Čanžar je ome-

nila tudi vseh šest ponudnikov, 
ki so že pridobili certifikat traj-
nostnega turizma – Zeleni ključ 
(Green Key): Ošterija Debeluh, 
Gostilna pension Les, Gostilna 
Erban, Restavracija Amor, Go-
stilna Cetin ter MC Hostel Bre-
žice.

Župan Ivan Molan je kot ene 
ključnih pri razvoju turizma 
v občini izpostavil prostorske 
načrte, ki dopuščajo umešča-
nje objektov za športni in turi-
stični namen. Po njegovem ob-
čina v zadnjih letih veliko vlaga 
v obnovo in ureditev objektov: 
leseni most v Cerkljah, stari že-
lezni most, vodovodni stolp, 
več faz obnov brežiškega gra-
du, nove kolesarske poti, obno-

va nogometnega in atletskega 
stadiona, ureditev rekreativ-
nih območij itd. Asistent in 
raziskovalec na Fakulteti za 
turizem Univerze v Mariboru 
Nejc Pozvek je predstavil re-
zultate izvedenih aktivnosti 
fakultete v sklopu izpolnjeva-
nja akcijskega načrta za pri-
dobitev znaka Slovenia Green, 
med drugim so anketirali gos-
te in domačine v destinaciji ter 
prišli do nekaterih zaključkov. 
Kot je še dejal, je letošnje ge-
slo svetovnega dneva turiz-
ma »Ponoven razmislek o tu-
rizmu« še posebej uperjeno v 
premislek o smeri razvoja pa-
noge, ki naj bi bila zelena, traj-
nostna – ne samo na papirju, 
ampak tudi v praksi. Prisoten 
je bil tudi Franc Les iz Gostil-
ne pension Les na Čatežu ob 
Savi, kjer v družinskem pod-
jetju dosegajo vodilne stan-
darde odličnosti na področju 
okoljske odgovornosti in traj-
nostnega delovanja. Njego-
va hči Tara Dominika, pred-
stavnica najmlajše generacije 
v podjetju, je ob tem kot okolj-
ska upraviteljica predstavila 
vse kriterije in potrebno doku-
mentacijo za pridobitev znaka 
kakovosti, ki ga je treba vsako 
leto obnavljati.
 Rok Retelj

KRŠKO� –� V� novem� šolskem� letu� je� dijake� na� Srednji� šoli�
Krško� pričakala� posodobljena� učilnica� za� energetiko� in�
električne�inštalacije.�Na�delovnih�mizah�so�zamenjali�šest�
napajalnih�modulov�in�jih�nadomestili�z�novimi,�ki�so�znamke�
Iskraimpuls,� ter�šest�novih�učil�za�pametne� inštalacije�po�
standardu�KNX,�in�to�za�področje�električnih�inštalacij.�Pri�
obnovi�so�sodelovali�učitelji�Zdravko�Vegelj,�Jože�Požun,�Igor�
Poček�in�Anton�Pavlič�ter�dijaka�smeri�elektrotehnik�David�
Bratanič�in�Erik�Vladimir�Simić,�je�sporočil�učitelj�Zdravko�
Vegelj�(na�fotografiji�z�dijakoma).�R.�R.

ZDOLE – Občinska turistična zveza (OTZ) Krško je 24. septembra 
na Zdolah s predstavitvijo aktivnosti obeležila 20 let delovanja. 
Na bogato obloženih stojnicah so se obiskovalcem predstavila v 
zvezi aktivnejša društva: TD Senovo, TD Podbočje, NaTuro, TD 
Brestanica, TD Raka, THD Zdole, Društvo vinogradnikov Sremič, 
Gostišče Dular iz Kostanjka in zeliščarka Nataša Dular Požeg, v 
THD Zdole pa so v domu krajanov postavili na ogled priložnostno 
razstavo o zdolskem rojaku, kuharskem mojstru Ivanu Ivačiču. 
Ob kulturnem programu, ki so ga na srečanju oblikovali citrarki 
Anita Veršec in Ana Jagrič ter harmonikar Matjaž Zupančič, je 
predsednik OTZ Krško Anton Petrovič podelil zahvale za pod-
poro pri delovanju županu Mestne občine mag. Miranu Stanku, 
strokovni delavki za področje malega gospodarstva in turizma 
Ireni Mesinger ter direktorici Centra za podjetništvo in turizem 
Krško Kristini Ogorevc Račič. Prisotna turistična društva in nji-
hove aktiviste je ob Petroviču nagovoril tudi Jože Prah, predse-
dnik Sveta za razvoj turizma v Sloveniji in član Upravnega odbora 
Turistične zveze Slovenije, ki je Občinski turistični zvezi Krško za 
20-letno delovanje in njen prispevek k razvoju in promociji turiz-
ma ter za prizadevanja pri urejanju okolja podelil bronasto pla-
keto TZS. � B.�M./vir�in�foto:�THD�Zdole�

Jubilej krške turistične zveze

Društva�so�na�stojnicah�predstavila�svoje�aktivnosti�pa�tudi�
kulinarične�posebnosti.

Rekordno poletje v destinaciji
BREŽICE – Ob svetovnem dnevu turizma (27. september) so v Zavodu za podjetništvo turizem in mladi-
no Brežice izpostavili predvsem trajnostni razvoj in večjo vključenost, na podlagi katerih želijo tudi naprej 
peljati uspešno turistično zgodbo v destinaciji Čatež & Brežice.

Nejc�Pozvek,�župan�Ivan�Molan,�Katja�Čanžar�ter�Franc�in�Tara�
Dominika�Les

KRŠKO – Ob svetovnem dnevu turizma, ki se od leta 1980 dalje 
obeležuje na 27. september, so različni zavodi, društva in podje-
tja, ki delujejo na področja turizma, izvedla različne promocijske 
akcije. Med njimi tudi Center za podjetništvo in turizem Krško 
(CPT), v katerem so v nakupovalnem centru Qlandia v Krškem 
na stojnici nudili obiskovalcem predstavitveno  turistično gradivo 
za ogled znamenitosti in obisk turističnih ponudnikov na obmo-
čju mestne občine Krško, hkrati pa so z namenom, da preverijo, 
v kolikšni meri so občani seznanjeni z dogodki, ki jih organizira-
jo, obiskovalce povabili tudi k izpolnjevanju kratke ankete. V za-
meno za sodelovanje so jim ponudili manjše praktične nagrade. 
V popoldanskih urah se je CPT Krško v nakupovalnem središču s 
stojnico in predstavitvijo turistične destinacije Krško, še posebej 
turističnih znamenitosti senovške kotline in Bohorja, pridružilo 
tudi Turistično društvo Senovo.  B.�M.,�foto:�TD�Senovo

Promocija turizma v mestni občini

CPT�Krško�in�TD�Senovo�sta�ob�svetovnem�dnevu�turizma�
mimoidočim�predstavljala�turistično�destinacijo�Krško.

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Nekateri prebivalci mestne-
ga jedra so na občinsko 
svetnico Melito Skušek na-
slovili predlog o delni zapo-
ri novega t. i. južnega mostu 
čez reko Krko, ki ga ravno-
kar gradijo. Slednja je pobu-
do predstavila na zadnji seji 
občinskega sveta.

Kot so zapisali v omenjenem 
predlogu (pod njega se je pod-
pisala Jasmina Bršec), v času 
zapore južnega mostu zaradi 
obnove oz. novogradnje opa-
žajo izboljšavo splošnega sta-
nja v prometu. »Predvsem 
tranzitni promet se je izka-
zal za tistega, ki močno ogro-
ža varnost pešcev, kolesarjev, 
sama količina le-tega in splo-
šna hitrost, ki izdatno presega 
dovoljeno, pa povzroča sploš-
no neugodje med prebivalci, 
obiskovalci in prav tako turi-
sti. V ta namen predlagamo 
obravnavo za sprejetje odloka 
o delni zapori južnega mostu, s 

Južni most bi zaprli za tranzit
katerim se izvede zapora za ce-
stni motorni promet, medtem 
ko bi bil prehod pešcem in pre-
voz kolesarjem še naprej omo-
gočen,« so zapisali v predlogu 
za zaporo mostu. »Ta ukrep bi 
zagotovo prinesel večji mir v 
mestno jedro in s tem poveča-
no kvaliteto življenja prebival-
cem otoka, pa tudi turistom, ki 

koristijo turistične spalne ka-
pacitete na otoku. Očuvala bi 
se cestna infrastruktura, pove-
čala varnost na cesti mestne-
ga jedra in izboljšal bi se zrak 
v konicah, ker bi bilo manj iz-
pustov. S tem bi delno zasledo-
vali tudi moto nove nacional-
ne strategije razvoja turizma 
»manj izpustov za večja doži-

vetja« in ponovno pridobitev 
znaka Slovenia Green.« Občin-
ska svetnica Melita Skušek je 
predlagala, naj se ta točka uvr-
sti na dnevi red naslednje seje 
občinskega sveta, svetnik Ma-
tjaž Jakše pa, naj se pred tem 
naredi analiza, kakšne so mož-
nosti glede tega in seveda po-
sledice.  P. P.

Most�je�medtem�že�zgrajen�in�
bo�v�kratkem�odprt.
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ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

ARTIČE – Po dveletnem pre-
moru je Turistično društvo 
Artiče 4. septembra ponovno 
izvedlo tekmovanje v kuhanju 
golaža in pohod po sadjarski 
poti, ki poteka že od leta 2007. 
Za pohodnike so pripravili po-
stojanko in pogostitev na dveh 
lokacijah: prva je bila na Plani-
ni na sadjarski kmetiji Cerjak, 
med vrnitvijo pa so se ustavili 
na kmetiji Stanka Černeliča, 
kjer so lahko degustirali buč-
no in sončnično olje, seveda pa 
so se lahko na obeh lokacijah 
pogostili z domačimi dobrota-
mi, ki so jih pripravile članice 
in člani društva. V tem času je 
potekalo tudi kuhanje golaža, 
ki se ga je udeležilo deset ekip. 
Po oceni komisije je 1. mesto 
osvojila ekipa Vinogradniške-
ga, turističnega in kulturne-
ga društva Cerklje ob Krki, 2. 

Artiška golažijada in pohod    
mesto TD Star-
še – zlata Dra-
va in 3. mesto 
Čistokrvni Arti-
čani. Podelili so 
tudi priznanja 
trem ekipam za 
izvirnost oziro-
ma urejenost 
tekmovalnega 
prostora, vsi pa 
so dobili prizna-
nja za sodelova-
nje oz. udeležbo 
na tekmovanju. 
Predsednik TD 
Artiče Primož 
Mlakar se zah-
valjuje vsem 
udeležencem 
tako pohoda kot 
kuhanja za udeležbo, članom 
in članicam društva pa za po-
moč pri tako uspešni izved-

bi prireditve ter prijetnega in 
veselega ponovnega druženja. 
 A. H.

Pohodniki�po�sadjarski�poti

Smo straniščno školjko zamenjali za koš za smeti?
Vatirane palčke, ostanki hrane in predvsem čistilni robčki so stvari, ki jih komunalni delavci prepogosto najdejo v kanalizacijskih ceveh. Čeprav tja ne sodijo, 
jih je čedalje več. Za vso nesnago, ki jo splaknemo v straniščno školjko, v občinah Krško in Kostanjevica na Krki skrbi deset zaposlenih. Prvi med njimi je 
Samo Ban.

Samo Ban je operativni vodja odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v družbi Kostak. 
Na tem delovnem mestu je že dvajset let, 
pred tem pa je bil, kot se je izrazil, ’opera-
tivec’, in voznik tovornjaka. »Delo poznam 
do potankosti, saj sem vse to, kar počnejo 
naši fantje, nekoč opravljal sam.« Skrbijo 
za 160 kilometrov kanalizacijskih sistemov 
v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. A 
pod zemljo niso le kanali, so še črpališča, 
zadrževalni bazeni in razbremenilniki, pri-
poveduje sogovornik in poudarja, da skrbijo 
za celoten sistem kanalizacije. »Kanaliza-
cijski sistem imamo v Krškem, Kostanje-

vici na Krki, Podbočju ter na Senovem in v 
Brestanici. Tu je kanalizacija, na vaseh je 
pač ni. Tam so greznice in male komunalne 
čistilne naprave. Skrbimo tudi za čiščenje 
in praznjenje greznic.« Poleg tega izvajajo 
priključke na javno kanalizacijo ter vgra-
jujejo male komunalne čistilne naprave in 
tudi rastlinske čistilne naprave. Samo skrbi 
za komunikacijo s strankami, saj je najpo-
gosteje njihov prvi stik.

Vrnimo se h kanalizacijskemu sistemu. 
Tam se namreč najde marsikaj, kar ne spa-
da vanj. Največja težava, s katero se sooča-
jo pri svojem delu, so osvežilni robčki. »Teh 
je ’na milijone’ in nam povzročajo največ te-
žav, saj povzročajo zamašitev in poškodbe 
črpalk. Osvežilni robčki, maščoba in lasje 
se sprimejo v kepe oz. večje tvorbe in ni je 
črpalke, ki je ta ne bi ustavila. Ko se črpalka 
zaradi tega enkrat ali dvakrat ustavi, prego-
ri.« Velik problem je tudi hrana, ki jo ljudje 
brezskrbno odplaknejo v školjko, s tem pa 
v resnici le hranijo glodavce. Zato je derati-
zacija, ki jo izvajajo, manj učinkovita. »Seve-
da, ko pa poskrbimo, da podgane ne bi bile 
lačne in ostanke hrane dobrohotno meče-
mo v straniščne školjke. Najdemo vse od 
testenin, solate, fižola, mesa do celo kosti. 
Vse, kar gre lahko skozi školjko,« pripove-
duje Samo Ban. V kanalizaciji pa najdemo 

še druge odpadke, ki tja zagotovo ne sodijo 
– od higienskih vložkov, cigaretnih ogorkov, 
vatiranih palčk, zdravil in še bi lahko našte-
vali. Kot da ljudje ne znamo ločiti, čemu je 
namenjena straniščna školjka in čemu koš 
za smeti.

Nadzor delovanja tega obsežnega kanali-
zacijskega sistema poteka preko sistema 
daljinskega nadzora Scada, velik del nad-
zora pa poteka tudi neposredno na terenu. 
»Znotraj sistema imamo vgrajene mehan-
ske merilnike meteornih voda, ki kažejo, 
kako visok je nivo le-teh in kateri kanali so 
tisti, ki najvišje zaplavljajo. Po večini ima-
mo še vedno mešani kanalizacijski sistem. 
Problem sicer ni običajen, konstanten dež, 
ampak sunkovite nevihte ali nalivi, ko v pol 
ure zapade ogromna količina padavin. Tudi 
letos smo imeli težave,« pojasnjuje sogo-
vornik.

»Varnost je na prvem mestu«

Delo se je v 29 letih nekoliko spremenilo. 
Oprema je boljša, boljša je tudi zaščitna 
oprema. »Prej nismo imeli aparata za mer-
jenje plinov, čisto takrat na začetku, smo pa 
čim bolj prezračili,« se spominja Ban. Danes 
brez detektorjev za pline nikoli ne gredo v 
kanal, kajti tam so plini lahko največja ne-

varnost. Poleg tega za večjo varnost takšno 
delo vedno poteka v parih. »Po navadi sem 
tudi sam prisoten, da se prepričam, da ima-
jo vse oz. da je vse tako, kot mora biti. Var-
nost je na prvem mestu. Tudi fantje so se 
začeli zavedati, da je res lahko nevarno. Saj 
običajno tisti aparat niti ne zapiska, vendar 
včasih pa.« Ob tem še omeni, da so ravno 
občani tisti, ki večkrat opozorijo na kakšno 
napako. »Običajno gre za pokrove na cesti, 
ki sčasoma začnejo ropotati, ko jih povozi-
mo z avtom. Te zatesnimo s tesnilno maso. 
Opozorijo nas tudi, če je kak pokrov počen 
in ga zamenjamo.«

Samo Ban je sicer zagnan košarkar, aktiven 
je v Kostakovem športnem društvu Žlapo-
vec. »S soigralci se skozi vse leto pripravlja-
mo na komunalne igre, ki so, kot rad pravim, 
prave male olimpijske igre. Smo kar uspeš-
ni, na letošnjih, ki so bile v Celju, smo zopet 
zmagali.« Poleg tega se ukvarja še z delom 
na domači kmetiji.

Samo Ban

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si
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Za oskrbo s pitno vodo 
ter za odvajanje in či-
ščenje komunalne od-
padne vode na obmo-
čju sevniške občine kot 
izvajalka gospodarske 
javne službe skrbi Ko-
munala d.o.o. Sevnica, 
za samo kakovost teko-
če pitne vode pa lahko 
storimo tudi uporabni-
ki sami. Se sprašujete, 
kako? Tako, da pijemo 
vodo, ki priteče iz pipe. 
Zakaj? Razlogov je veli-
ko. Voda iz pipe je ves 
čas sveža in bogata s kisikom. Vsebuje minerale, 
ki so pomembni za normalno delovanje človeš-
kega telesa (ne vsebuje dodatkov, kot so aditivi, 
konzervansi, ekstrakti). Na voljo je v zadostnih 
količinah. Ne povzroča nobenih odpadkov, kot 
na primer odvržene prazne plastenke. Voda, ki 
priteče iz pipe, najbolj odžeja in je povsod dos-
topna. Ima veliko vlogo pri uravnavanju telesne 
temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili 
in kisikom, odplavlja odpadne snovi, varuje or-
gane in vezivna tkiva. Blaži glavobole in blago-

dejno vpliva na počutje. 
Pomaga pri uravnava-
nju telesne teže. Vpli-
va na boljše delovanje 
možganov in zbranost 
ter spodbuja pozitiv-
no razmišljanje. Je ves 
čas nadzorovana v skla-
du z zakonodajo itn. Pit
na voda je naše največ-
je naravno bogastvo in 
neprecenljiva ter nena-
domestljiva dobrina. 

Občina Sevnica je v pre-
teklem letu pristopi-

la k projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju spodnje Save – Občina Sevni-
ca« z novogradnjo odsekov, v sklopu katerih bo 
mogoče priključiti dodatne enote na sistem jav-
ne kanalizacije, kar bo vplivalo na čisto okolje 
in zdravo pitno vodo. Vrednost operacije zna-
ša 966.951,04 evrov. Prispevek Evropske unije 
in Republike Slovenije znaša 547.847,78 evrov, 
razlika je finančni prispevek občinskega prora-
čuna. Zaključek projekta je načrtovan v sredi-
ni leta 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

O
dgovorno z odpadno vodo

Voda – najdragocenejša dobrina
Voda je naše največje naravno bogastvo in najdragocenejša dobrina. Dober občutek 
je, ko si doma natočimo kozarec sveže vode, ki priteče iz pipe, in jo popijemo brez 
skrbi za zdravje. Vodo uporabljamo tudi za druge namene, a voda po uporabi posta-
ne komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne 
vode potuje v javno kanalizacijo. 

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek. Ne smemo ga mešati
z ostalimi odpadki, prav tako ga ne smemo zlivati v kanalizacijo
ali naravo. Vabimo vse, da olje po uporabi ohladite, odložite v
primerne posode in odvržete v zabojnike za olje ali pripeljite na
ZC Boršt.

Gospodinjske posodice za 
zbiranje odpadnega jedilnega 

olja 3,5 l lahko prevzamete pri 
nas, na Cesti bratov Milavcev 42 

v Brežicah, ali na Zbirnem 
centru  Boršt

BREZPLAČNO

3,5 l
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Ob izgradnji NEK je bila poplavna varnost dose-
žena z zvišanjem platoja na levem bregu Save, 
na katerem stoji elektrarna, in protipoplavnimi 
visokovodnimi nasipi. Ob novih spoznanjih o do-
gajanju v okolju so bile z uporabo hidravličnega 
modela na novo določene največje možne popla-
ve. Na tej podlagi je bilo leta 2012 končano zvi-
šanje nasipov ob Savi in Potočnici, ki zagotavlja-
jo poplavno varnost za primer najvišje možne 
poplave. NEK je v sklopu Programa nadgradnje 
varnosti, ki je bil končan leta 2021, vgradila tudi 
dodatne varnostne sisteme, ki so v posebnih utr-
jenih zgradbah, ki so tudi protipoplavno zaščite-
ne, saj najnovejši standardi in priporočila pred-
postavljajo kombinacijo več ekstremnih naravnih 
dogodkov hkrati (ekstremne poplave, ekstremen 
potres in porušitev vodnih nasipov).

Obsežne posodobljene študije 
opredeljujejo pogoje za 

zagotavljanje poplavne varnosti NEK

NEK mora v skladu s slovensko zakonodajo in pra-
kso EU vsakih 10 let opraviti t. i. občasni varnostni 
pregled, da preveri, ali glede na nova strokov-

na spoznanja in nove standarde s področja jedr-
ske varnosti elektrarna še vedno izpolnjuje vse 
zahteve za varno obratovanje za naslednje 10le-
tno obdobje. Tako je NEK v prvem varnostnem 
pregledu ponovila vse potrebne študije, ki so jih 
zahtevali ameriški standardi s tega področja. Gre 
tudi za študije o največjih možnih poplavah (an-
gleško Probable Maximum Flood – PMF), ki jih 
lahko povzroči reka Sava, in vplivih največjih mo-
žnih lokalnih padavin, ki lahko povzročijo porast 
lokalnih vodotokov in s tem poplave (pri NEK gre 
za vodotok Potočnica). NEK je na podlagi teh no-

vih študij, ki so bile izvedene v letih 2006–2010, 
zvišala nasipe ob reki Savi in nasip ob Potočni-
ci. Tako je NEK varna tudi za morebitne poplave 
pretokov reke Save, ki tečejo mimo NEK, za več 
kot 10.000 m3/s (Slika 1). Glede največjih mo-
žnih lokalnih padavin in hitrega porasta preto-
ka Potočnice pa je analiza pokazala, da pride do 
poplavljanja prostora med železnico in dovozno 
cesto do NEK, da pa ta voda ne ogroža NEK, ker 
lahko odteče od NEK po stari strugi reke Save v 
smeri njenega toka in se izlije v reko Savo pod Hi-
droelektrarno Brežice. Na Sliki 2 je prikazana po-
sodobljena študija iz leta 2022.
 
Slika 1 in Slika 2 prikazujeta ekstremne poplave, 
ki se lahko pojavijo okvirno enkrat v milijon letih, 
in sta izključno za potrebe NEK; splošna javnost 
za njuno razumevanje potrebuje ustrezno razla-
go. Splošni javnosti so namenjene karte območij 
razredov poplavne nevarnosti, ki pa prikazujejo 
možne poplave s povratno dobo 100 let. Drugi 
(civilni) objekti izven območja omejene rabe NEK 
se lahko gradijo na območjih, ki jih ne ogrožajo 
poplave s povratno dobo 100 let.

Primerjava Slike 1 in Slike 2 s Sliko 3 ponazarja ob-
sežnost in ekstremnost poplav, zoper katere je va-

rovan kompleks NEK v primerjavi z drugimi objek-
ti, ki se gradijo v okolici. 

Glede na to, da obstaja velik interes lokalne skup-
nosti kot tudi gospodarstva po razvoju poslov-
nih dejavnosti v bližini kompleksa NEK, smo se v 
NEK odločili, da prisluhnemo željam in potrebam 
navedenih subjektov; z lastnimi sredstvi smo na-
ročili izdelavo strokovnih podlag, ki bodo ob do-
ločenih omilitvenih ukrepih dopuščale umesti-
tev poslovnih objektov in istočasno zagotavljale 
poplavno varnost NEK.

Vsak poseg v okolici je treba 
ovrednotiti tudi s stališča 

zagotavljanja poplavne varnosti NEK 

Uredba o območjih omejene rabe prostora zara-
di jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov 
na teh območjih (Uradni list RS št. 78/19) določa 
območja okoli NEK, znotraj katerih veljajo poseb-
ni varstveni režimi, da v prostor umeščeni objekti 
in dejavnosti ne bi ogrožali jedrskega objekta za-

radi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, za-
strupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, 
poplavljanja ali kako drugače. Prav zaradi takih in 
podobnih razlogov je treba v širšem območju NEK, 
še posebno pa v 1500metrskem pasu okrog NEK, 
skrbno spremljati vse spremembe, ki jih načrtu-
jejo in izvajajo različni subjekti, da se ne poslabša 

varnost NEK niti ob tako ekstremnih dogodkih, kot 
so največje možne poplave ali padavine, do ka-
terih pride po verjetnostnih izračunih enkrat na 
milijon let ali pa še redkeje. Skladno z navedeno 
Uredbo morajo investitorji za vse posege (grad-
nje različnih objektov, nasipavanje …) pred izved-
bo pridobiti pozitivno mnenje Uprave za jedrsko 
varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor. Pristojni na Upravi za jedrsko varnost 
v sodelovanju z NEK vsako predvideno umestitev 
natančno preverijo z različnih vidikov ter ugotovi-

jo njihovo skladnost z veljavnimi predpisi in stro-
kovnimi podlagami, ki določajo varstvene režime 
za zagotavljanje jedrske varnosti. Skladno z ugoto-
vljenim se izda pozitivno oziroma negativno mne-
nje k predvideni umestitvi.

 Nuklearna elektrarna Krško 

Zaščita NEK pred poplavami – nepogrešljivi del 
izpolnjevanja visokih standardov jedrske varnosti
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) pri obratovanju potrebuje zunanji ponor toplote – reko Savo – za odvajanje toplote, ki je ni mogoče koristno izrabiti za proizvod-
njo električne energije in za zagotavljanje hlajenja naprav. Že ob projektiranju in gradnji elektrarne je bilo treba zagotoviti njeno varnost pred poplavami. To je stal-
na skrb in obveza tudi med delovanjem elektrarne, ki je v obdobju soočanja s posledicami podnebnih sprememb še bolj aktualna. Zagotavljanje jedrske varnosti v 
širšem smislu zahteva dosledno upoštevanje predpisov in standardov tudi s področja poplavne varnosti. Ob vseh poplavah na našem območju je bilo zagotovljeno 
varno in zanesljivo obratovanje NEK.

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško

Slika 1: Prikaz razlivanja vode ob največji možni poplavi reke Save – situacija po zvišanju nasipov 
leta 2012. Rdeča črta prikazuje nasip, ki je bil zvišan tega leta. 

Slika 2: Prikaz poplavljanja Potočnice v zaledju NEK zaradi največjih možnih  
lokalnih padavin (2022).

Slika 3: Prikaz območja poplavne nevarnosti s povratno dobo 100 let.



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 20, četrtek, 29. 9. 202214

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

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

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

IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

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

ASTRA (22198ŠJ) 
je psička v tipu nemškega ovčar-
ja, je ena od treh pasjih sestric, 
sprejetih v zavetišče. Astra je 
prijazna psička, ki rabi nekaj tre-
nutkov, da spozna človeka, po-
tem pa se prepusti cartanju. Išče 
prijazen in odgovoren dom.

KALA (22194ŠJ) 
je psička, stara cca. eno leto v 
tipu nemškega ovčarja in išče 
svoj stalen dom. Je prijazna, 
rada se sprehaja in ima rada lju-
di ter ostale živali. Pred oddajo 
bo sterilizirana, čipirana in treti-
rana proti parazitom. 

HINKO (22287B) 
je muc, star približno eno leto. 
Je umirjen, prijazen in cartljiv. 
Navajen je na mačji wc in družbo 
drugih mačk. Išče varen in odgo-
voren dom. Za več informacij o 
Hinku ali drugih živalih pokličite 
na telefonsko št.: 07 496 11 56. 

Občina Brežice je v juni-
ju 2022 začela še eno po-
membno investicijo za več-
jo prometno varnost. Dela 
za obnovo Černelčeve ceste 
v Brežicah potekajo v dolži-
ni 400 m na odseku od pre-
hoda za pešce pri Zdravstve-
nem domu Brežice do križišča 
na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer. Vrednost in-
vesticije, ki obsega tudi novo krožišče, znaša približno 600.000 evrov. 
Rok za dokončanje projekta je do konca leta 2022.
V nadaljevanju bo križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlo-
vič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti smeri tr-
govine Hofer vpeljan pas za leve zavijalce. Na celotnem območju se 
bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter javna razsvet-
ljava (pločniki in kolesarske steze na obeh straneh ceste), da bodo 
ti varnejši in se bodo lažje vključevali v promet.

Občina Brežice vsako leto ob milijonskih investicijah v javno infra-
strukturo (gradnja vrtcev, šol, pločnikov, vodovodnih sistemov ipd.) 
izvaja številne projekte manjših vrednosti po vseh dvajsetih krajev-
nih skupnostih – od modernizacij cestnih odsekov do obnove več-
namenskih domov, obnove odsekov vodovoda in kanalizacije. Pro-
jekti so namenjeni izboljšanju pogojev za življenje in delo v celotni 
občini ob zagotavljanju enakomernega razvoja vseh krajev. 

V mesecu avgustu se je realizi-
rala Modernizacija LC 024161 
Cirnik–Koritno v dolžini cca. 
600 m. Zamenjal se je spodnji 
ustroj, asfaltiralo vozišče, ure-
dilo odvodnjavanje in banki-
ne. Vrednost investicije je bila 
94.000 evrov.

Konec avgusta se je zaključi-
la Modernizacija LC 024431 
Drenovec–Nova vas. Nadgra-
dilo in asfaltiralo se je maka-
damsko vozišče v dolžini 700 m in uredile bankine. Vrednost inve-
sticije je cca. 58.000 evrov.

V mestu se modernizira lokalna cesta 027072 Ulica Stanka Škaler-
ja ureja v dolžini cca. 110 m. Rok izvedbe je 21. 10. 2022. Zamenjal 
se bo spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje, ob-
novil obojestranski pločnik in vzdolžno parkirišče. Vrednost investi-
cije je 95.000 evrov.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2022 je tudi letos pod okri-
ljem Zavoda Sopotniki potekala vseslovenska tradicionalna akcija 
Župani za volani. Načela trajnostne mobilnosti so ena od ključnih 
vodil optimizacije in organizacije brezplačnih prevozov za starejše, 
ki jih uspešno izvajamo tudi v naši občini že peto leto. 

Kot vsako leto, so se tudi letos akcije #ŽupaniZaVolani odzvali župan 
Občine Brežice Ivan Molan, podžupanja Mila Levec in direktorica 
občinske uprave Patricia Čular. Ti so k zdravniku in na terapije od-
peljali občane, ki nimajo druge možnosti prevoza, zato so brezplačni 

prevozi Sopotnikov še toliko bolj pomembni. Uporabniki so pouda-
rili, da je storitev zelo dobro sprejeta in dobrodošla. Pravijo, da jim 
bo današnji dan še posebej ostal v spominu.
Koordinatorka enote Brežice Zavoda za medgeneracijsko povezova-
nje Sopotnik Ana Marija Žerjav je poudarila, da je brežiška enota le-
tos do konca meseca avgusta izvedla 466 prevozov, kar predstavlja 
952 prostovoljskih ur, ki jih opravlja šest srčnih prostovoljcev. Zabe-
ležili pa so že več kot 420 uporabnikov.
Sopotnikov avtomobil je od letošnjega Evropskega tedna mobilnosti 
bogatejši za mobilno knjigobežnico, iz katere si lahko uporabniki vza-
mejo, izposodijo ali zamenjajo revije, križanke in knjige.
Tako uspešno in potrebno storitev je mogoča uspešno izvajati samo 
z učinkovito in predano ekipe koordinatorjev in predanih prosto-
voljcev, zato se je župan Ivan Molan ob koncu vožnje srečal z ekipo 
Sopotnikov iz Brežic. Prostovoljci so z županom delili svoje izkušnje 
in doživetja s terena, župan se jim je zahvalil za pomembno delo, s 
katerim močno prispevajo k prijetnejšemu življenju starejših v naši 
občini. »Vsi skupaj si prizadevamo, da bi bilo tretje življenjsko ob-
dobje v občini Brežice, ne glede na kraj bivanja, lepo in dostojno,« 
je dejal župan.

Boštjan Repnik je dejal, da so 
pri Ozari Slovenija, Nacionalnem 
združenju za kakovost življenja, 
ki ima po Sloveniji kar 27 enot, 
izredno hvaležni za ponujeno 
rešitev delovanja v prenovlje-
nih prostorih objekta nekdanje-
ga Doma upokojencev Brežice, 
saj so rešitev za ustrezne pro-
store iskali vrsto let. Pravi, da je 
ideja občine, da ponudi prostore 
društvom in ostalim organizaci-
jam, ki delujejo na področju po-
moči ranljivim skupinam, izred-
no dobra in napredna ter da je 
danes prej kot ne izjema. Upo-
rabniki so oživeli stavbo, ki ima 
sedaj po vseh nadstropjih pestro 
življenje. Dodal je, da so tako 
uporabniki kot zaposleni v no-
vih prostorih zadovoljni in upa, 
da bodo tu delovali še vrsto let. 

Župan Ivan Molan se je sre-
čal tudi s predstavniki Društva 
upokojencev Brežice, Koronar-

Prostori Večgeneracijskega centra Brežice 
sprejeli nove uporabnike
Župan Občine Brežice Ivan Molan je skupaj z direktorico občinske uprave Patricio Čular in sodelavkami obiskal nove 
uporabnike revitaliziranega objekta nekdanjega doma upokojencev v Brežicah. Srečal se je z uporabniki in vodstvom 
Ozare Slovenija ter predstavniki društev na področju upokojencev, zdravja in preventive, ki si urejajo prostore v pre-
novljenem objektu. Ob tej priložnosti se je župan sestal tudi z direktorjem Ozara Slovenije Boštjanom Repnikom, ki se 
je občini zahvalil za to, da je uredila zapuščeni objekt in ga ponudila v uporabo tistim organizacijam, ki skrbijo za ran-
ljive skupine ljudi v skupnosti. 

nega kluba Brežice, Društva 
za preprečevanje osteoporoze 
Posavje in Društva diabetikov 
Posavje Brežice. Govorili so o iz-
kušnjah v novih prostorih, ki si 
jih še urejajo, predstavili so tudi 
svoje predloge glede sodelova-
nja in dodatnih ureditev. Ena od 
pobud je tudi vzpostavitev po-
stajališča mestnega avtobusa v 
neposredni bližini večgeneracij-
skega centra. 

PROJEKT REVITALIZACIJA 
OBJEKTA NEKDANJEGA 
DOMA UPOKOJENCEV V 
BREŽICAH

Projekt obnove prostorov nek-
danjega doma upokojencev je 
potekal v dveh fazah, od leta 
2019 do konca leta 2021, in je 
namenjen zagotavljanju ustrez-
nih prostorskih pogojev za na-
črtovane vsebine, ki obsegajo 
poleg prostorov za društva in 

ostale nevladne organizacije, 
kot je Rdeči križ, tudi stanovanj-
ske enote, za katere bo občina v 
kratkem objavila razpis, ter pros-
tor za delovanje koordinatorja 
brezplačnih prevozov za starej-
še Sopotniki ter koordinatorja 
programov večgeneracijskega 
centra. Do širitve objekta Zdra-
vstvenega doma Brežice bodo 
v prostorih večgeneracijskega 
centra delovale tudi zdravstvene 
ambulante. V pritličju objekta so 

že od leta 2020 urejene in v upo-
rabi bivalne enote za uporabni-
ke Varstveno delovnega centra 
(VDC) Krško – Leskovec. Občina 
Brežice si želi pod enotno stre-
ho obnovljenega objekta združi-
ti tudi podporne programe sta-
rejšim, poleg tega pa v sosednji 
stavbi ureja tudi javno pralnico. 
V času, odkar se je začela vojna 
v Ukrajini, je v prvem nadstropju 
objekta našlo svoj začasen dom 
več begunk iz Ukrajine z otroki. 

Župani za volani 2022

Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah z izgradnjo 
krožišča za večjo prometno varnost

Izboljšave javne infrastrukture  
po krajih naše občine

Cesta na Cirnik

Župan s predstavnicami Društva upokojencev Brežice
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Evropski teden mobilnosti 2022: Trajnostno povezani
Mestna občina Krško se je med 16. in 22. septembrom z različnimi dogodki pridružila vseevropskemu projektu Evrop-
ski teden mobilnosti (ETM), ki je potekal pod geslom »Trajnostno povezani«. Projekt osvešča ter spodbuja občanke in 
občane, da za pot v službo, v trgovino ali po drugih opravkih izberejo trajnostne načine prevoza. Z različnimi dogodki 
smo spodbujali različne generacije k razmisleku, kaj vsak posameznik lahko stori za več trajnostne mobilnosti.

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik sve-
ta KS Brestanica Vlado Bezjak sta 14. septembra uradno namenu 
predala obnovljeno postajališče za avtodome in postajo za brez-
plačno izposojo koles pri bazenu Brestanica, kot eno od treh no-
vih postajališč na območju občine.

Evropskemu tednu mobilnosti so se z vadbo 1000 gibov pridruži-
li tudi člani Šole zdravja. Pred vadbo sta jim predstavnici ZD Krško 
izmerili krvni tlak in sladkor. Šolski center Krško - Sevnica je v sodelovanju z Zavodom Varna 

pot organiziral predavanje o varnosti v prometu za osnovnošol-
ce in dijake ter delavnico za starše glede varne udeležbe mladost-
nikov v prometu.

Predstavnice Valvasorjeve knjižnice Krško so za vrtčevske otroke 
brale pravljice o prometu. Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in član sveta KS 

mesta Krško s Pijavškega Alojz Božič sta v okviru Evropskega te-
dna mobilnosti 19. septembra slovesno namenu predala novi av-
tobusni postajališči ter obnovljen priključek na državno cesto Sev-
nica–Krško. Naložba v višini okoli 300.000 evrov bo pripomogla 
predvsem k boljši prometni varnosti.

Zdravstveni dom Krško je 19. in 21. septembra na večnamenski po-
ti ob Savi pripravil test hoje na dva kilometra.

12. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV  
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 

Mestna občina Krško razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem, pri čemer bo prednostna lista predvidoma oblikovana 
do decembra 2022. 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 
• Lista A  za neprofitna stanovanja, namenjena za oddajo v na-

jem upravičencem, ki glede na dohodke po 9. členu veljavne-
ga Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
niso zavezani za plačilo varščine in 

• Lista B  za neprofitna stanovanja, namenjena za oddajo v na-
jem upravičencem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. 
členu Pravilnika, in so zavezani plačati varščino. 

Pogoji za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem bodo nave-
deni v javnem razpisu, ki bo objavljen na spletni strani Mestne 
občine Krško.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu 
Mestne občine Krško, ki bo na voljo od 10. 10. 2022 do vključ-
no 4. 11. 2022 v glavni pisarni v pritličju Mestne občine Krško ali 
v pisarni št. 402 v IV. nadstropju Mestne občine Krško, in sicer 
vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah do 16.30 ure in 
ob petkih do 13. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektron-
ski obliki na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si. 

Vloge s prilogami morajo prosilci poslati najkasneje do 4. 11. 
2022 s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško – s pripisom »12. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ«. 

Dodatne informacije: Feđa Marković, tel. št. 07 49 81 220,  
epošta: fedja.markovic@krsko.si

22. septembra je na zaprtem odseku Ceste 4. julija potekal že tra-
dicionalni Dan brez avtomobila, ko je bila cesta na voljo okoli 400 
najmlajšim iz krških vrtcev in osnovnih šol.

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je 20. septembra 
v okviru projekta Sopotniki tudi sam za en dan postal prostovo-
ljec in na kavo v Brestanico odpeljal starejšo občanko. Še prej se je 
na srečanju s prostovoljci Sopotnikov ter direktorjem Zavoda So-
potniki Markom Zevnikom in koordinatorjem Tomažem Brečkom 
zahvalil vsem, ki svoj prosti čas nesebično namenjajo za prevoze 
in spremstvo starejših občank in občanov. Trenutno je na območju 
mestne občine Krško deset aktivnih prostovoljk in prostovoljcev, v 
projekt pa je vključenih že 392 aktivnih uporabnikov. 

Zelena ulica na Cesti 4. julija je 21. septembra vabila na športne 
aktivnosti za najmlajše in na zaključno žrebanje nagrad za vse ude-
ležence aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. S koncertom sta 
popoldan zaključila Klara&Lovro.

21. septembra so se gibalno ovirani v organizaciji OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško in društva Sonček podali skozi mesto in opazo-
vali, kje so še morebitne ovire. Na zaprtem odseku Ceste 4. julija 
jih je sprejela podžupanja Ana Somrak.

Turistično društvo Brestanica je 21. septembra organiziralo pohod 
iz Brestanice v Krško.
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Z novo Osnovno šolo Ana Gale Sevnica bodo otroci s posebnimi 
potrebami iz sevniške občine in širše pridobili ustrezne in prijazne 
vzgojno-izobraževalne prostore. 

Občina Sevnica je za projekt v višini 4.031.260,84 evrov iz proračuna 
namenila 2.647.737,84 evrov. Za pridobitev sofinancerskih sredstev 
je bila uspešna na dveh nacionalnih razpisih. S strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport je projekt podprt s sredstvi v višini 
1.096.897,00 evrov, s strani Eko sklada pa v višini 286.626,00 evrov.
Uspešen pričetek gradnje je rezultat dolgoletnih prizadevanj Občine 
Sevnica, ki je s pripravo Analize šolske in predšolske vzgoje ter načr-
ta razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje pripravila stra-
teško podlago za investicijo, sledilo je umeščanje objekta v prostor 
in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, za katere je bila potreb-
na tudi uskladitev s številnimi deležniki. 
Nov šolski objekt bo umeščen na območje širšega obstoječega kom-
pleksa Vrtca Ciciban Sevnica  enote Kekec in Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica. Za ustrezno umestitev v teh dneh poteka rušitev 
in rekonstrukcija dela vrtca. 

Razvoj športa, turizma in kulture  
ob podpori lokalne skupnosti
Iz prehoda poletja v jesen se vsakoletno zvrstijo pomembne obeležitve družbenih dejavnosti tako na državni kot tudi 
na evropski in svetovni ravni. Dneve, posvečene športu, turizmu in kulturi, skozi raznolike aktivnosti praznujemo tudi 
v sevniški občini. 

RAZVOJ ŠPORTA TUDI S 
PODPORO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV

Ob dnevu slovenskega športa, 
ki ga od praznujemo 23. sep-
tembra, je župan Srečko Ocvirk 
izpostavil, da Občina Sevnica ra-
zvoju športa in prostočasnih ak-
tivnosti iz proračuna vsakoletno 
nameni izdatna sredstva, tako 
neposrednemu sofinanciranju 
športnih društev in njihovih ak-
tivnosti kot tudi vzdrževanju ter 
obnovam in novogradnjam špor-
tne in prostočasne infrastruktu-
re na območju celotne občine. V 
letošnjem letu to skupno znaša 
okoli enega milijona evrov. 

V zadnjem obdobju so bili ure-
jeni številni športni objekti. Ena 
izmed vidnejših ureditev je za-
gotovo v letu 2020 obnovljen 
Bazen Sevnica. Ta priljubljena 
točka druženja, ki v vročih po-
letnih mesecih nudi prijetno 
ohladitev, po prenovi ustreza 
vsem higienskim, zdravstvenim 
in drugim predpisanim standar-
dom. Na novo so bila urejena 
tudi številna športna igrišča. V 
Sevnici sta bili tako urejeni igri-
šči z umetno travo v Drožanj-
ski in Florjanski ulici. V Krmelju 
je urejeno balinišče in teniško 
igrišče z umetno travo, v leto-
šnjem letu bo pridobljena tudi 
projektna dokumentacija za ce-
lostno ureditev športnega par-
ka. Na Blanci sta bila urejena 
fitnes na prostem in novo igri-

šče z umetno travo. Osveženih 
športnih površin so se med dru-
gim razveselili še v Loki pri Zida-
nem Mostu, na Velikem Cirniku 
in v Češnjicah. Vse lokacije špor-
tnih površin, športnih objektov 
in otroških igrišč so preko inte-
raktivnega zemljevida dostopne 
na občinski spletni strani.

V letošnjem letu je načrtovana 
realizacija plezalne stene v Bo-
štanju, prenovljeno pa bo tudi 
nogometno igrišče v Tržišču, 
kjer bo zamenjana dotrajana 
umetna trava.

Občina Sevnica v sklopu redne-
ga letnega vzdrževanja namenja 
proračunska sredstva tudi za vse 
športne objekte pri vzgojnoizo-
braževalnih zavodih, ki so v po-
poldanskih urah odprti za upo-
rabo vsem, ki si želijo športnega 
udejstvovanja. V letošnjem letu 

je načrtovana celovita obnova 
igrišč pri Osnovni šoli Sava Klad-
nika Sevnica.

OBČINA SEVNICA VSE BOLJ 
PREPOZNAVNA BUTIČNA 
TURISTIČNA DESTINACIJA

V letu 2021 pridobljen zlati znak 
Slovenia Green Destination je 
potrditev prizadevanj Občine 
Sevnica in Zavoda za šport, tu-
rizem, kulturo in mladinske de-
javnosti Sevnica, ki usmerjata ra-

zvoj sevniške občine v privlačno 
butično turistično destinacijo. 
Skladno z načeli trajnostnega tu-
rizma so pri načrtovanju nadgra-
denj turistične ponudbe vselej v 
ospredju občani in njihovo dob-
ro počutje v domačem okolju. Le 
s tovrstnim pristopom se lahko 
razvija butičnost destinacije in s 
tem ohranja naravno in kulturno 
dediščino sevniške občine. 

Grad Sevnica, ki velja za najbolj 
prepoznavno veduto občine, je 
središče kulturnega in družbe-
nega življenja. Tradicionalni do-
godki, kot sta Sevniško grajsko 
poletje in Festival modre franki-
nje, bogatijo družabno dogaja-
nje in privabljajo obiskovalce iz 
celotne države in širše. 

Tudi Tončkov dom na Lisci po-
staja vedno bolj prepoznaven. 
V času strogih ukrepov proti šir-
jenju koronavirusa so pobočja 
Lisce postala zatočišče in pros-
tor za rekreacijo ter sprostitev 
občank in  občanov. Z obogate-
no ponudbo, ki jo je omogoči-
la celostna prenova Tončkovega 
doma, pa Lisca kot destinacija 
za aktivno preživljanje proste-
ga časa vedno bolj pridobiva na 
veljavi. Ob svetovnem dnevu 
turizma, ki ga obeležujemo 27. 

septembra, je na Lisci poteka-
lo brezplačno vodeno doživetje 
Jurkove učne poti s predstavitvi-
jo prepleta naravne in nesnovne 
dediščine. 
Občina Sevnica razvoj turizma 
podpira na zelo različne načine, 
tako z urejanjem infrastrukture 
kot tudi s podpiranjem delova-
nja domačih turističnih društev 
in Turistične zveze Sevnica.

OHRANJANJE DRAGOCENE 
LOKALNE KULTURNE 
DEDIŠČINE

Brivskofrizerski salon Kreutz, 
ki se nahaja v starem mestnem 
jedru Sevnice, se je  ohranil v 
takšni obliki, kot je bil v času de-
lovanja. Zato velja za edinstven 
primer tovrstne kulturne dediš-
čine v regiji Posavje in je eden 
izmed dveh tovrstnih salonov v 
Sloveniji. 

Občina Sevnica je prepoznala 
njegovo edinstveno vrednost in 
ga, po odkupu v letu 2020, v tes-
nem sodelovanju s Posavskim 
muzejem Brežice, celjsko obmo-

čno enoto Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije pod 
vodstvom restavratorke Božene 
Hostnik in konservatorsko spe-
cializiranim podjetjem GNOM 
d.o.o celovito obnovila. 

Z restavriranjem salona je Ob-
čina Sevnica ohranila dragoce-
no kulturno dediščino. Hkrati je 
staro mestno jedro Sevnice z ob-
novljenim muzejskim brivskofri-
zerskim salonom pridobilo nove 
vsebine. Ohranjena zbirka ima 
tudi pomembno izobraževal-
nozgodovinsko vrednost, saj je 
v Sevnici srednješolski izobraže-
valni program za poklic frizer.

Predstavitev obnove za strokov-
no javnost je potekala 16. juni-
ja 2022. V sklopu Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine in Tedna 
kulturne dediščine, ki potekajo 
od 24. septembra do 8. oktobra 
2022, pa bo Brivskofrizerski sa-
lon Kreutz uradno odprt tudi za 
javnost. 

Otvoritev z bogatim spremlje-
valnim kulturnim programom 
bo potekala v četrtek, 29. sep-
tembra 2022, ob 17. uri na plo-
ščadi pred občinsko stavbo na 
Glavnem trgu 19 v Sevnici. Vstop 
je prost. 

Dva nova strateška dokumenta za učinkovito 
upravljanje z energijo 
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na svoji 33. redni seji so-
glasno potrdili predloga novega Lokalnega energetskega koncepta 
in Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremem-
be Občine Sevnica. Gre za strateška dokumenta, ki opredeljujeta 
ukrepe za ustrezno in trajnostno ravnanje z energenti in prime-
ren odnos do okolja.

Lokalni energetski koncept občine opredeljuje dolgoročno načrto-
van razvoj občine na energetskem in z energijo povezanim okolj-
skim razvojem in predstavlja temelj za oblikovanje lokalnih trajno-
stnih energetskih in okoljskih politik. Za trajnostno načrtovanje na 
tem področju je potreben celovit pristop, ki povezuje in usklaje-
no obravnava področja energetike, varovanja okolja, odziv na pod-
nebne spremembe in gospodarski razvoj in hkrati upošteva dejav-
nike, kot so zniževanje stroškov porabe energije, zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka na lokalni ravni ter 
upravljanje z obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. Lokalni 
energetski koncept Občine Sevnica je pripravila Lokalna energet-
ska agencija Dolenjska  Posavje  Bela krajina v tesnem sodelova-
nju z akcijsko skupino, oblikovano v sklopu občinske uprave. Gre za 
posodobitev dokumenta, ki ga mora lokalna skupnost skladno z za-
konodajo vsebinsko prevetriti na vsakih deset let. Pred potrditvijo 
dokumenta je bilo za vsebino pridobljeno tudi soglasje o skladnosti 
predloga s strani Ministrstva za infrastrukturo. Lokalni energetski 
koncept Občine Sevnica je dostopen na občinski spletni strani. 
Občina Sevnica je v lanskem letu pristopila h Konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo, s čimer se je zavezala k pripravi 
lokalnega Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spre-
membe. Konvencija županov je bila ustanovljena leta 2008 v Evro-
pi s ciljem povezati lokalne skupnosti, ki se bodo prostovoljno zave-
zale, da bodo izpolnile in presegle cilje Evropske unije na področju 
podnebnih sprememb in energije. Danes konvencija združuje več 
kot 7.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz 57 držav. V Sloveniji je h 
konvenciji pristopilo že 62 občin, v Posavju poleg sevniške tudi Me-
stna občina Krško. Akcijski načrt za trajnostno energijo in podneb-
ne spremembe analizira izzive, ki jih prinašajo podnebne spremem-
be in hkrati navaja predloge ukrepov za omilitev njihovih posledic. 
Ukrepi so usmerjeni v spodbujanje prehoda na trajnostno energi-
jo tako v zasebnih zgradbah kot tudi v javnih ustanovah, spodbuja-
nje uporabe trajnostnih načinov prevoza in širitev mreže polnilnic 
za električna vozila. Tudi ta strateški dokument je dostopen na ob-
činski spletni strani. 

PREVIDNI PRED NAPOVEDANO ELEKTRIČNO DRAGINJO 

Občina Sevnica je v okviru Skupnosti občin Slovenije pristopila k sku-
pnemu javnemu naročilu za dobavo električne energije za javne za-
vode in podjetja v občini. Veljavnost cene poteče v naslednjem letu, 
trenutno pa je nabavna cena električne energije za Občino Sevni-
ca enaka, kot je bila v marcu 2020. Skupnost občin Slovenije je že 
pristopila k aktivnostim za skupno javno naročilo za naslednje ob-
dobje. Prednost tovrstnega javnega naročanja je poleg fiksne cene 
energije tudi količinski popust, saj k nabavi skupaj pristopa veliko 
število občin. 

Pričetek gradnje nove šole za otroke  
s posebnimi potrebami

Priljubljena je tudi otroška skakalna blazina ob otroškem igrišču 
za Savo. Foto: Občina Sevnica

Lisca je zelo priljubljena destinacija za preživljanje aktivnega pro-
stega časa. Foto: Občina Sevnica

Bodite del rešitve, ne problema. Naročila terminov se sprejemajo od 30. 9. 2022.

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ZA LASTNIŠKE MAČKE

CENA STERILIZACIJE: 33,95 EUR (subvencija Občine Sevnica je 27 EUR)

CENA KASTRACIJE:     
*Celotna vrednost sterilizacije v času akcije 
znaša 74,42 EUR in kastracije 51,64 EUR. 

Akcija bo potekala na Veterinarski postaji Sevnica.
Naročilo termina: 07 81 60 210

od 3. do 14. oktobra 2022

23,76 EUR (subvencija Občine Sevnica je 18,59 EUR)

Akcija je namenjena lastniškim mačkam občanov občine Sevnica.
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Jesenske�tematske�strani�Podjetno�Posavje�so�že�sedmo�leto�
zapored�posvečene�analizi�lestvic�50�največjih�in�najbolj�
uspešnih�posavskih�podjetij�v�minulem�letu,�ki�ju�objavlja-
mo�na�podlagi�podatkov�AJPES,�ter�komentarjem�izbranih�
podjetij.�Potem�ko�smo�že�julija�poročali�o�rekordnih�rezul-
tatih�posavskega�gospodarstva�v�lanskem�letu,�se�to�odra-
ža�tudi�v�visokih�številkah�pri�posameznih�podjetjih,�seve-
da�na�čelu�z�energetskimi,�dobre�poslovne�rezultate�pa�so�
zabeležili�tudi�v�ostalih�za�Posavje�značilnih�panogah.�Vse�
bolj�opazna�je�tudi�vloga�t.�i.�IKT�podjetij,�ki�jim�je�posveče-
na�posebena�analiza�mag.�Tonija�Čabraje,�poročamo�tudi�o�
srečanju�glasnikov�slovenskega�gospodarstva�v�brežiški�ob-
čini,�na�tematske�strani�pa�smo�vključili�tudi�pogovor�z�di-
rektorjem�uspešnega�družinskega�podjetja�Mana�Omerzu�
Janezom�Omerzujem.�Vabljeni�k�branju!�� Ur.

O rezultatih posavskega go-
spodarstva smo podrobne-
je poročali že junija, ko so jih 
predstavili na krški izpostavi 
AJPES, in nato še julija, ko so 
jih analizirali še na Posavski 
gospodarski zbornici, Krško, 
zato tokrat ponovimo le bi-
stvene poudarke. Gospodarske 
družbe s sedežem v Posavju so 
lani z nekaj več kot 12 tisoč za-
poslenimi dosegle rekordnih 
5,7 milijarde evrov prihodkov 
(40 % več kot v predhodnem 
letu), z njimi pa ustvarile 174 
milijonov evrov neto čiste-
ga dobička (kar 59 % več) in 
748 milijonov evrov neto do-
dane vrednosti (16,5 % več). 
Tudi posavski samostojni pod-
jetniki, ki so zaposlovali ne-
kaj več kot 1.900 delavcev, so 
zabeležili rekordne številke, 
saj so ustvarili 240 milijonov 
evrov prihodkov (13 % več), 
pri tem pa 17 milijonov evrov 
neto podjetnikovega dohod-
ka (37 % več). »Posavsko go-
spodarstvo je v novo desetletje 
vstopilo z rekordnimi rezulta-
ti. Skorajda ni kazalca, ki ne bi 
kazal na skokovito, dvomestno 
rast. Rekordna zaposlenost na 
eni strani in rekordna brezpo-
selnost na drugi strani,« je oce-
nil direktor posavske zborni-
ce Darko Gorišek in izpostavil 
zlasti milijardno rast čistih 
prihodkov od prodaje samo v 
enem letu, kar se v naši regiji 
prej še ni zgodilo.« Govorimo 
o enormnem skoku, saj so čis-
ti prihodki od prodaje na za-
poslenega znašali skoraj 454 
tisoč evrov, kar nas med sta-
tističnimi regijami uvršča na 
prvo  mesto, slovensko pov-
prečje pa presegamo za dvak-
rat,« je še dodal.

Za dosego omenjenih rezulta-
tov so bili ključni tuji trgi, po-
udarja Gorišek, kjer se je de-
lež celotne prodaje še okrepil 
in je znašal skoraj 67 %, kar 
nas še naprej uvršča med izvo-
zno usmerjene regije. To se od-
raža tudi v kazalniku dodane 
vrednosti na zaposlenega, ki je 
za minulo leto znašala 61.480 
evrov, s čimer smo razkorak 
med posavskim in slovenskim 

povprečjem še povečali in zna-
ša 8.400 evrov. »Za temi uspe-
hi stojijo vse dejavnosti, največ 
pa sta k uspehom prinesla po-
savska energetika, ki je ustva-
rila več kot 3,6 milijarde evrov 
prihodkov, in predelovalna de-
javnost, ki združuje malo manj 
kot šestino vseh podjetij v re-
giji, ta pa so ključnega pomena 
po zagotavljanju števila delov-
nih mest, saj zaposlujejo sko-
raj 40 % vseh zaposlenih,« še 
pojasnjuje Gorišek in nadalju-
je: »Poudariti gre, da ne gre za 
uspeh samo minulega poslov-
nega leta, ampak lahko govo-
rimo o večletnem, sistematič-
nem in načrtnem delu vodstev 
in vseh zaposlenih na področju 
razvoja inovativnih izdelkov in 
storitev, novih trgih, rasti pro-
duktivnosti in preudarnem 
delu s človeškimi viri. Doda-
na vrednost, vključno z doda-
no vrednostjo na zaposlenega, 
EBITDA, neto čisti dobiček/iz-
guba, donosnost kapitala in 
donosnost sredstev, vključno s 
plačami na zaposlenega, raste-
jo vse od zadnje polovice mi-
nulega desetletja dalje.«

PRIHODKI

TPV takoj za 'jedrskim' 
trojčkom

Prva tri mesta na lestvici naj-
večjih posavskih podjetij (po 
kriteriju skupnih prihodkov) 
že tradicionalno pripadajo 
trem velikim podjetjem s pod-
ročja energetike: na vrhu je 
trgovec z energijo GEN–I, ki 
je po nekoliko slabšem prvem 
'koronskem' letu 2020 lani 
ustvaril več kot 3,5 milijarde 
evrov prihodkov, na drugem 
mestu krovna družba skupi-
ne GEN – GEN energija, ki je 
nekoliko zvišala prihodke, na 
tretjem mestu pa Nuklearna 
elektrarna Krško, ki so se ji 
prihodki nekoliko zmanjša-
li. Skupina GEN je leto 2021 
zaključila izjemno uspešno, 
s 105,6 milijoni evrov čiste-
ga dobička, s 3,5 milijardami 
evrov prometa pa se je vno-

vič uvrstila med investicijsko 
najmočnejše poslovne skupi-
ne v Sloveniji, so nam pojas-
nili iz GEN energije. »Rezultat 
izhaja iz zanesljivega obrato-
vanja vseh naših proizvodnih 
objektov, nadplanske proizvo-
dnje, ustrezne strategije trže-
nja in uspešnega obvladova-
nja tveganj, ustreznega odziva 
na epidemijo ter obvladova-
nja stroškov. Odličen rezultat 
je tudi posledica izjemnih tr-
žnih razmer ter najuspešnej-
šega poslovnega leta doslej za  
tržno-prodajni del skupine, k 
rekordnemu rezultatu je naj-
več prispevalo mednarodno 
trgovanje,« so dodali. O letoš-
njem poslovanju in obetih pa: 
»Letos so zaradi vojne v Ukra-
jini in pomanjkanja energen-
tov cene izjemno narasle, za-
radi negotovosti se je borzno 
trgovanje z električno energi-
jo praktično ustavilo, zahteve 
po denarnih varnostnih kri-
tjih na borzah so se bistveno 
povečale, istočasno se sooča-
mo z rekordno nizko hidrolo-
gijo. Dodatno bodo našo sku-
pino obremenile regulacije cen 
elektrike. Vse to botruje priča-

kovanim slabšim rezultatom 
od načrtovanih, z možnostjo 
tudi večjih odstopanj od pla-
nov, vendar je o realizaciji ci-
ljev za leto 2022 še preuranje-
no govoriti. Poslovodstva vseh 
družb v Skupini GEN ves čas iz-
vajajo vse aktivnosti za uresni-
čevanje poslanstva in realiza-
cijo zastavljenih ciljev.«

Na četrtem mestu najdemo 
prvega novinca na lestvici – 
brežiško podjetje TPV Au-
tomotive, ki je sedež iz do-
lenjske preselilo v posavsko 
regijo, lani pa zabeležilo več 
kot 100 milijonov evrov pri-
hodkov in 2,4 milijona evrov 
dobička. Čeprav so se v letu 
2021 soočali s številnimi iz-
zivi (pandemijo covid-19, po-
manjkanjem in dvigom cen 
surovin, zaustavitvami proi-
zvodenj mnogih proizvajalcev 
vozil ter negotovimi geopoli-
tičnimi razmerami), so kljub 
temu uspeli ustvariti rekordno 
raven prihodkov in skladno s 
časovnicami izvedli vse načr-
tovane investicije. »V Tovarni 
Brezina smo v začetku novem-
bra 2021 zagnali serijsko proi-

zvodnjo nosilca kolesa za novo 
generacijo vozil BMW, v Tovar-
ni Šentlenart pa na programu 
Volvo povečali obseg alumi-
nijastih komponent v svojem 
portfelju izdelkov. Tako smo 
si dodatno utrdili pozicijo ra-
zvojnega dobavitelja v avto-
mobilski industriji, s čimer 
uspešno uresničujemo našo 
vizijo 'Ustvarjamo mobilnost 
prihodnosti' in svojo pot nada-
ljujemo v smeri lahke gradnje 
vozil in trendov e-mobilnosti,« 
so pojasnili iz Brežic. Z inve-
sticijami v tehnologijo, doda-
tne proizvodne kapacitete ter 
učinkovito nadgradnjo poslov-
nih procesov nadaljujejo tudi 
v letu 2022: »Uspešen razvoj 
strateških projektov, nove ka-
pacitete in napovedi kupcev 
nam odpirajo nove možnosti 
za uspešno poslovanje. V le-
tošnjem letu pričakujemo pri-
hodke skladno s planom, ven-
dar leta še ni konec in, kot 
smo se naučili v preteklih le-
tih, vedno lahko še kaj prese-
neti. Zato budno spremljamo 
razvoj trenutne situacije, ki 
prinaša nove gospodarske iz-
zive na več področjih.«

V prvi deseterici malo 
sprememb

Peto mesto je zadržalo krško 
komunalno-gradbeno podje-
tje Kostak, ki je lani za skoraj 
deset milijonov evrov zvišalo 
prihodke, a za milijon evrov 
zmanjšalo dobiček. »V prete-
klih dveh letih epidemije co-
vida-19 smo se v skupini in 
družbi Kostak izkazali, se raz-
vijali in dosegli izjemne rezul-
tate. V tekočem letu nas je pre-
senetila nerazumna rast cen 
energentov – tako električne 
energije kot goriv in istočasno 
podražitev materialov, surovin 
ter proizvodov,« so komentira-
li svoje poslovanje. Menijo, da 
bo v letu 2022 težko prese-
či poslovne dosežke preteklih 
let, »ocenjujemo pa, da bomo 
ustvarili prihodke v okviru na-
črtovanega in začeli z izvedbo 
projektov, ki bodo omogoči-
li nadaljnjo rast tako skupine 
kot družbe Kostak«.

Na šesto mesto se je prebil 
kostanjeviški Athos, ob Metal-
tecu in Resistecu eno od treh 
podjetij iz skupine Krah, ki je 
zraslo na več kot 55 milijonov 
evrov prihodkov in 2,5 mili-
jona evrov dobička. Podjetje 
Athos Elektrosistemi d.o.o. us-
pešno nadaljuje s proizvodnjo 
cevnih navijalcev za kupca 
Gardena in kabelskih navijal-
cev za kupca Bosch & Siemens. 
»Tudi pri avtomatizaciji proi-
zvodnih procesov smo nada-
ljevali z delom in vpeljali v pro-
ces avtomatsko pakirno linijo 
za cevne navijalce. V drugi po-
lovici leta smo občutili znatno 
znižanje naročil s strani ključ-
nega odjemalca kot posledico 
neugodnih razmer na evrop-
skem in svetovnem gospodar-
skem trgu,« so nam sporočili iz 
podjetja.

Mesto nižje kot lani je s skoraj 
enakimi številkami (49 milijo-
nov evrov prihodkov in 3,6 mi-
lijona evrov dobička) brežiški 
Kovis, ki izdeluje komponen-
te za železniško industrijo. Kot 
nam je pojasnil direktor podje-

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2021 (TOP 50)

POSAVJE – Lestvici največjih in najuspešnejših posavskih podjetij v minulem, še vedno z epidemijo covida-19 in posledičnimi ukrepi zaznamovanem letu sta že 
stalnici jesenskih tematskih strani Podjetno Posavje, saj ju objavljamo že sedmo leto zapored. V skladu s statusom najpomembnejše energetske regije v državi 
so na vrhu obeh lestvic še naprej velika energetska podjetja, pomembne in uspešne dejavnosti v regiji so tudi turizem, trgovina, komunala in gradbeništvo, ko-
vinska in elektro industrija itd., čedalje opaznejša je vloga manjših podjetij, ki se ukvarjajo s spletnim poslovanjem in kriptovalutami. Še naprej izrazito prevla-
dujejo gospodarski subjekti s sedežem v mestni občini Krško. 

Poleg 'klasičnih' podjetij se med najbolj uspešne
prebijajo tudi mlada podjetja, ki poslujejo spletno

Potem�ko�je�v�lanskem�letu�posavsko�gospodarstvo�zabeležilo�rekordne�številke�pri�tako�rekoč�
vseh�kazalnikih,�so�napovedi�za�letos�bolj�previdne,�predvsem�zaradi�tveganj,�povezanih�z�
energetsko�krizo�(foto:�P.�P./arhiv�PO).�

nadaljevanje�na�str.�18
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zeljskega, krški ponudnik sis-
temov za filtracijo zraka Ek-
ten, prav tako krški izvajalec 
storitev pri reviziji in remon-
tu visoko- in nizkonapetostnih 
postrojenj DD Elmont ter pro-
izvajalec kompresorjev, vitlov 
in škripcev VIIG z Dobrave ob 
Krki. Iz podjetja Elmont so nam 
pojasnili, da so v preteklem 
letu dosegli zastavljene cilje 
in uspešno zaključili tri večje 
projekte, kar se pozitivno od-
raža tudi v poslovnem rezul-
tatu družbe. »Za letos načrtu-
jemo nadaljevanje stabilnega 
poslovanja iz preteklih let, veli-
ko truda pa vlagamo tudi v pri-
dobivanje novih projektov, ki 
bodo omogočili nadaljnjo rast 
družbe Elmont. Ocenjujemo, 
da bomo v letu 2022 ustvarili 
prihodke v okviru načrtovane-
ga in nadaljevali uspešno so-
delovanje z lokalnimi podjetji. 
S svojim delovanjem po naših 
najboljših močeh ustvarjamo 
dodano vrednost v lokalnem 
okolju in skrbimo za trajno-
stni razvoj naše skupnosti. Po-
nosni smo tudi na to, da smo 
v preteklem letu namenili več 
kot 10 % našega čistega dobič-
ka za donacije, štipendiranje in 
sponzorstva,« so povedali o le-
tošnjih obetih.

Na mestih za prvo 50-erico so 
ostala podjetja KOP Brežice, 
Inplet pletiva, OE-EKO, Koop 

trgovina in Saramati Adem. Z 
lanske lestvice največjih so iz-
padla denimo znana podjetja 
TIPS, TA – Regulator, AFP, SL 
– Inženiring, Skala …

DOBIČEK

Vrnitev Term Čatež, skok TEB

Na lestvici najbolj dobičkonos-
nih podjetij sta GEN energija 
in GEN-I (ponovno) zamenja-
li mesti – na vrhu je spet sled-
nje s 'sanjskimi' 73,5 milijoni 
dobička, na drugem pa krovna 
družba s 27 milijoni, v obeh so 
znatno izboljšali rezultat gle-
de na prejšnje leto. Na tret-
jem mestu je po slabšem letu 
2020 največje turistično pod-
jetje v regiji – Terme Čatež. 
Čeprav so se v začetku leta za-
radi epidemije ponovno sooči-
li z zaprtjem nastanitvenih ka-
pacitet, so že spomladi pričeli 
nemoteno obratovati, delova-
nje in aktivnosti – tako zapo-
slenih kakor tudi gostov – je 
bilo mogoče le ob nenehnem 
upoštevanju vseh priporočil 
in navodil pristojnih institu-
cij glede epidemije. »Vezano 
na prodajne kanale smo se v 
2021 fokusirali predvsem na 
lastni digitalni sistem rezer-
vacij. Kljub naši veliki želji o 
ponovni obuditvi tujih trgov, 

so zaradi ukrepov sosednjih 
držav in zaradi epidemiolo-
ške situacije v Sloveniji v na-
stanitvenih kapacitetah Term 
Čatež prevladovali domači go-
sti. Le-ti so za plačilo koristili 
predvsem turistične voucher-
je/bone, izdane s strani države 
v letih 2020 in 2021,« so nam 
pojasnili. Letos si prizadeva-
jo ponovno vzpostaviti ravno-
vesje med prihodi domačih in 
tujih gostov. »Zaradi novega 
vojnega žarišča se pri promo-
cijskih in prodajnih aktivno-
stih za tuje goste fokusiramo 
predvsem na bližnja tržišča, 
pri poslovnem in športnem tu-
rizmu pa si prizadevamo okre-
piti sodelovanja z obstoječimi 
in novimi partnerji. Poudarek 
ostaja na čim hitrejšem dose-
gu realiziranih ciljev iz obdob-
ja pred epidemijo. Zavedamo 
se, da je to zahtevna naloga, ki 
bo zahtevala mnoge prilagodi-
tve. Okrevanje turizma bo na-
mreč dolgotrajen proces.«

Skok s 13. na četrto mesto je 
s skoraj štirikratnim poveča-
njem dobička glede na leto 
prej uspel Termoelektrarni 
Brestanica. Kot so nam spo-
ročili iz Brestanice, je bilo po-
slovanje Termoelektrarne Bre-
stanica v lanskem letu v vseh 
ozirih zelo zahtevno, a hkrati 
tudi zelo uspešno: »Uspešno je 
bilo v smislu proizvedenih ko-
ličin električne energije ter do-
seženih prihodkov in ustvar-
jenega dobička. V zadnjem 
kvartalu leta 2021 je bilo rea-
lizirane 64 % od celotne letno 
proizvedene električne ener-
gije, ki je bila posledica ugo-
dnih cen električne energije in 
energentov na trgu. Kljub zah-
tevnim poslovnim okoliščinam 
v letu 2021, ki so od nas terjale 
dodatne prilagoditve poslov-
nih procesov, nam je uspelo z 
njihovim uspešnim obvladova-
njem preseči tako zastavljene 
načrte družbe kakor tudi na-
črtovan poslovni izid družbe.«

2021 2020 Ime podjetja Kraj Skupni prihodki 
v EUR

Št. 
zaposlenih

1 1 GENI Krško 3.554.217.739 426
2 2 GEN ENERGIJA Krško 239.522.286 64
3 3 NEK Krško 179.497.645 624
4 – TPV AUTOMOTIVE Brežice 104.528.940 716
5 5 KOSTAK Krško 81.911.532 469
6 7 ATHOS Kostanjevica na Krki 55.619.343 193
7 6 KOVIS Brežice 49.287.245 136
8 4 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 42.279.761 224
9 8 JYSK Brežice 40.609.794 199

10 9 ZRNO Raka 35.920.927 20
11 13 EUROFOREST Brežice 33.921.310 0
12 11 WILLY STADLER Velika vas 33.018.692 164
13 15 TERME ČATEŽ Čatež ob Savi 32.925.878 342
14 12 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 31.293.130 181
15 10 STILLES Sevnica 30.568.410 224
16 22 TEB Brestanica 28.229.549 100
17 19 METALNA Senovo 25.779.774 138
18 21 DELTA TEAM Krško 25.768.777 18
19 18 TANIN SEVNICA Sevnica 25.681.021 127
20 14 PREIS SEVNICA Sevnica 25.310.607 300
21 17 LISCA Sevnica 25.157.260 189
22 16 I.H.S. Krško 22.999.563 151
23 24 PLASTOFORM BLANCA Blanca 22.039.245 136
24 – KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Sevnica 21.561.370 131
25 20 HESS Brežice 20.439.966 48
26 33 SIOIL Obrežje 17.975.526 2
27 25 PAPIROTI Senovo 15.072.662 103
28 23 RESISTEC Kostanjevica na Krki 15.064.094 214
29 26 MUFLON Radeče 14.109.401 121
30 27 ARMAT Krmelj 13.047.592 33
31 31 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 12.732.501 66
32 35 RAFAEL Sevnica 12.257.960 57
33 – MOBECO Velika vas 11.864.939 46
34 29 BARON Radeče 11.834.481 32
35 28 EVROSAD Krško 11.033.008 108
36 34 PAKO Slovenska vas 10.005.748 17
37 – METALTEC Kostanjevica na Krki 9.946.267 31
38 – TRANSPORT GAJ Stara vas–Bizeljsko 8.852.297 58
39 46 INO BREŽICE Krška vas 8.247.986 48
40 38 MLIN KATIĆ Velika vas 8.224.888 26
41 32 RADANOVIČ Brežice 8.159.606 15
42 47 AVTOLINE KRŠKO Krško 7.948.025 31
43 36 OLJA GTO Brežice 7.800.026 5
44 42 KOMUNALA SEVNICA Sevnica 7.788.280 66
45 43 TERMOGLAS Boštanj 7.717.993 54
46 39 GRADNJE BOŠTANJ Boštanj 7.586.994 48
47 41 KOMUNALA BREŽICE Brežice 7.550.197 86
48 – EKTEN Krško 7.229.962 30
49 – DD ELMONT Krško 6.951.791 50
50 – VIIG DOBRAVA Dobrava ob Krki 6.901.952 33

tja Alen Šinko, je njihovo po-
slovanje v letu 2021 potekalo 
skladno s poslovno strategijo, 
ki so jo začrtali do leta 2025: 
»Povišali smo dodano vrednost 
na zaposlenega ter rast proda-
je na vseh obstoječih progra-
mih, predvsem na področju 
visoko kvalitetnih in tehnično 
zahtevnih izdelkih za potni-
ške vagone. Začeli smo z inve-
sticijami za vzpostavitev novih 
proizvodnih kapacitet za novo 
produktno skupino – ohišje 
menjalnikov in statorjev. Glede 
na trenutne dosežene rezulta-
te v letošnjem letu ter prejeta 
naročila in podpisane dolgo-
ročne pogodbe beležimo 15 % 
rast. V letošnjem letu smo prav 
tako uspešno vzpostavili novo 
podjetje v Indiji.« V letošnjem 
letu se srečujejo s težavami na 
energetskem področju, z izzi-
vi pri nabavi surovin in cena-

mi, ki so poletele v nebo, pa se 
ukvarjajo že od lanskega leta. 
»Kljub vsemu imamo za v pri-
hodnje zelo dobre napovedi, 
saj so naše proizvodnje kapa-
citete za leto 2023 že sedaj za-
sedene,« še pravi Šinko.

S četrtega na osmo mesto je 
padla krška papirnica Vipap 
Videm, ki precejšen del lan-
skega leta ni obratovala in po-
sledično precej zmanjšala pri-
hodke (na 42 milijonov evrov), 
pri tem pa zabeležila kar 21,5 
milijonov evrov izgube. Prvo 
deseterico dopolnjujeta dve 
trgovski podjetji: podružni-
ca skandinavske trgovske ve-
rige Jysk s sedežem v Breži-
cah in trgovina z gradbenim in 
kmetijskim materialom Zrno 
Raka. Tudi sicer v nadaljeva-
nju lestvice najdemo nekaj po 
prihodkih velikih podjetij, ki se 
ukvarjajo s trgovino: Eurofo-

rest, Delta team, Sioil, Baron 
international, Olja GTO itd., 
pri čemer so nekateri v javno-
sti dokaj malo znana. Omeni-
mo opazen skok Termoelek-
trarne Brestanica (z 22. na 
16. mesto), ki je prihodke po-
večala s slabih 18 na dobrih 28 
milijonov evrov. 

Raznovrstni novinci

Drugi najvišje uvrščeni novi-
nec in edina zadruga na lestvi-
ci največjih podjetij je Kmeč-
ka zadruga Sevnica, ki je lani 
ustvarila 21,5 milijona evrov 
prihodkov, pri tem pa dobrih 
130 tisočakov dobička. Novin-
ci na lestvici največjih so pod-
jetje Mobeco iz Velike vasi, 
ki se ukvarja z montažo be-
tonskih konstrukcij, že ome-
njeni kostanjeviški Metaltec 
iz skupine Krah, prevozniško 
podjetje Transport Gaj z Bi-

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2021 (TOP 50)
nadaljevanje�s�str.�17

Ni DS Smitha in 'dislociranih' 
Tudi letos moramo opozoriti, 
da zaradi drugačne metodo-
logije poslovnega leta (vodi-
jo ga od 1. maja do 30. aprila) 
na lestvici ni uvrščena druž-
ba DS Smith s sedežem v Bre-
stanici. Kot so nam sporočili, 
so v zadnjem poslovnem letu 
2021/2022 ustvarili dobrih 
86 milijonov evrov čistih pri-
hodkov od prodaje, dobrih 3,5 
milijona evrov dobička in 21,3 
milijona evrov dodane vred-
nosti, kar jih uvršča na peto 
mesto med največjimi in naj-
uspešnejšimi podjetji s sede-
žem v regiji. S povprečno 433  
zaposlenimi v lanskem letu 
se uvrščajo tudi med največ-
je zaposlovalce v Posavju. Kot 
so nam še sporočili ob ome-
njenih številkah, je bilo po-
slovno leto 2021/2022 zazna-
movano z izrazitimi nihanji, 
negotovostjo v oskrbovalnih 
verigah in pomanjkanjem su-
rovin. »Po vsej Evropi je bila 
na trgu nepredvideno viso-
ka rast potreb po embalaži. 

Ta je bila nekajkrat večja kot 
napovedana v poslovnih na-
črtih. Osnovna surovina se je 
dnevno dražila, tržne zakoni-
tosti so delovale. Rast potreb 
je bila večja, kot so bile kapa-
citete proizvodnje. Poveča-
ne količine so zahtevale več-
je proizvodne kapacitete tudi 
v naših obratih, kjer smo po-
leg projektov nenehnega dvi-
govanja produktivnosti vpe-
ljali tudi dodaten delovni dan 
proizvodnje, da bi zadostili 
potrebam odjemalcev. Naše 
investicije so bile v teku. Do-
bavni roki surovin so bili izje-
mno podaljšani in negotovost 
v oskrbi je bila kompenzirana 
z usklajevanjem dobavnih ro-
kov našim odjemalcem. Po-
manjkanje delovne sile, dvi-
govanje cen, pomanjkanje 
pomožnih in dodatnih mate-
rialov in na vrhu še energet-
ska kriza in soodvisni stroški 
distribucije so bili kreatorji 
nenehnih revidiranj,« so za-
pisali.

Za uvrstitev na lestvico prav 
tako niso prišla v poštev pod-
jetja, ki imajo v Posavju odvis-
no družbo, poslovno enoto ali 
obrat, sedež pa imajo registri-
ran drugje. Med njimi so: Krka 
d.d., PE Krško, CGP d.d., PE Dr-
novo, Kolpa d.o.o, PE Kosta-
njevica na Krki, Šumi bonbo-
ni d.o.o., PE Krško, Q Techna 
d.o.o., Podružnica Krško, Nu-
mip d.o.o., Podružnica Krško, 
SOP – International d.o.o., to-
varna Krško, Siliko d.o.o. – PE 
Boštanj, Daka d.o.o., PE po-
slovno garažni objekt Daka 
Drnovo, Handte – Ost d.o.o., 
Podružnica Krško, Hermes 
d.o.o., PE Krško, HSE Invest 
d.o.o. – PE Brežice, Eles, d.o.o., 
PE Krško, IBE d.d., Delovna 
enota Krško, Kopter d.o.o., 
PE Leskovec pri Krškem, JOB 
center d.o.o. – PE Krško, Ter-
lep, d.o.o., PE Krško, vsi veli-
ki trgovci, zavarovalnice in 
banke. 

Moč�posavskega�gospodarstva� je� okrepila� tudi� preselitev�
sedeža�podjetja�TPV�Automotive�v�Brežice�(foto:�R.�R.).
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2021 2020 Ime podjetja Kraj Čisti dobi-
ček v EUR

Dodana  
vrednost v EUR

1 2 GENI Krško 73.508.964 134.637.805
2 1 GEN ENERGIJA Krško 27.053.941 36.209.746
3 – TERME ČATEŽ Čatež ob Savi 5.491.082 15.030.834
4 13 TEB Brestanica 5.232.106 15.036.766
5 4 JYSK Brežice 4.854.961 13.432.960
6 10 TANIN SEVNICA Sevnica 4.419.939 11.966.465
7 6 LISCA Sevnica 3.978.902 10.117.889
8 3 KOVIS Brežice 3.650.356 12.329.290
9 16 PLASTOFORM Blanca 3.423.680 9.749.298

10 12 DELTA TEAM Krško 3.144.116 4.425.518
11 9 ATHOS Kostanjevica na Krki 2.564.726 8.547.352
12 – TPV AUTOMOTIVE Brežice 2.419.639 31.794.761
13 8 HESS Brežice 2.381.695 14.956.563
14 5 WILLY STADLER Velika vas 2.326.625 12.313.561
15 11 GENEL Krško 1.937.586 36.792
16 17 PAPIROTI Senovo 1.807.496 6.406.296
17 7 KOSTAK Krško 1.771.325 21.006.595
18 14 I.H.S. Krško 1.710.189 8.551.139
19 34 ZRNO Raka 1.347.368 2.963.231
20 – DL INVESTICIJE Sevnica 1.300.473 771.304
21 – OEEKO Krško 1.289.397 1.787.103
22 – DEKRYPT Mihalovec 1.252.557 1.391.212
23 19 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 1.087.021 4.160.126
24 20 SKALA Brežice 996.815 1.596.614
25 22 VIIG DOBRAVA Dobrava ob Krki 939.286 2.875.426
26 45 SIOIL Obrežje 935.757 1.300.575
27 15 DD ELMONT Krško 859.854 3.625.679
28 24 EUROFOREST Brežice 859.309 788.953
29 – METALTEC Kostanjevica na Krki 827.632 2.406.420
30 21 PREIS SEVNICA Sevnica 750.275 10.514.728
31 29 RAFAEL Sevnica 728.793 3.003.469
32 – EINVEST Krško 711.413 84.422
33 27 INO BREŽICE Krška vas 678.130 2.776.027
34 42 KOOP TRGOVINA Brežice 611.730 1.460.241
35 39 KARBO Boštanj 595.876 1.082.209
36 18 METALNA SENOVO Senovo 592.977 5.661.142
37 – SHD COMPOSITE Krško 576.627 1.130.731
38 25 ŽARN KRŠKO Žadovinek 583.836 1.400.356
39 32 JOMI LABELS Radeče 583.139 1.637.324
40 – MOBECO Velika vas 576.933 2.561.741
41 38 OFTALMO OKULISTIKA Krško 571.955 1.734.847
42 – TATALOVIĆ NEPREMIČNINE Krško 566.510 756.930
43 35 EKTEN KRŠKO Krško 491.857 1.717.735
44 – ARISTOTEL Krško 485.763 2.198.825
45 31 STILLES SEVNICA Sevnica 475.212 9.045.462
46 – SAVA AVTO SEVNICA Boštanj 411.685 1.126.202
47 48 TRBOVC Sevnica 395.126 634.268
48 47 PAKLINE Krško 392.129 890.861

49 – SPLETNO TRŽENJE ANDREJA 
VUČAJNK S.P. Brežice 385.083 423.607

50 49 TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 380.194 1.304.467

Na HESS občutijo podnebne 
spremembe

Prvo peterico zaključuje že 
omenjena trgovska veriga 
Jysk, z desetega na šesto mes-
to je skočilo sevniško podjetje 
Tanin, ki velja za svetovno vo-
dilno podjetje pri prodaji ra-
stlinskih ekstraktov za raz-
lična področja. Sledi še eno 
sevniško podjetje, tekstilni 
velikan Lisca, pa brežiški Ko-
vis, skok s 16. na deveto mes-
to je uspel proizvajalcu pleksi 
izdelkov Plastoform Blanca, 
več kot tri milijone dobička je 
lani zabeležil še krški Delta 
team. Zanimivost: omenjeno 
mejo je lani torej preseglo kar 
deset podjetij, leto pred tem 
le šest. Sledita že omenjena 
Athos in TPV Automotive, na 
13. mestu pa najdemo še eno 
podjetje s področja energeti-

ke, Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi (HESS). Na njihovo 
poslovanje v veliki meri vpli-
vajo podnebne spremembe, ki 
se kažejo v izjemnih nihanjih 
hidrologije. »Maja leta 2021 
smo tako beležili odlično proi-
zvodnjo, ki je presegla vse do-
tedanje rekorde. V letošnjem 
letu pa zaznavamo rekordno 
nizko proizvodnjo meseca av-
gusta. Ekstremna nihanja pos-
tajajo stalnica, na katero se je 
treba pripraviti vnaprej. Pri-
lagoditve deloma že izvajamo 
z raziskovanjem vedno novih 
možnosti okolju prijaznega 
pridobivanja in shranjevanja 
električne energije,« pojasnju-
jejo v brežiški družbi. Zaklju-
čujejo trenutno največjo sonč-
no elektrarno v Sloveniji, ki bo 
še letos priključena na 110 kV 
prenosno omrežje in bo zadoš-
čala za oskrbo 1.200 gospo-

dinjstev. V hibridnem sistemu 
povezovanja dveh obnovljivih 
virov (vode in sonca) bo delo-
vala kot četrti agregat HE Bre-
žice, njeno akumulacijo pa bo 
uporabljala kot baterijo. »Za-
vedamo se, da bo prihodnost 
zelena, zato naš program, ki te-
melji na hidro in sončni ener-
giji, Posavje pelje v pomembno 
smer zelene energetske regije 
z jasno vizijo, ki bo omogoči-
la kreiranje novih delovnih 
mest, predvsem pa čistejše 
okolje in ugodnejše cene elek-
trične energije,« so svoj pogled 
usmerili še v prihodnost.

Na 18. mestu najdemo krško 
podjetje I.H.S. z 1,7 milijona 
evrov dobička. Kot nam je ob 
tem pojasnilo vodstvo podje-
tja, poslovanje podjetja I.H.S. 
temelji na bogati tradiciji ra-
zvoja in proizvodnje naprav 

in sistemov za avtomatizaci-
jo proizvodnih linij. »Večino 
svojih produktov izvozimo in 
rezultati poslovanja zadnjih 
let kažejo, da razvijamo kva-
litetne in konkurenčne rešit-
ve. Lansko leto je bilo še ved-
no zaznamovano s pandemijo, 
vendar je večji izziv predsta-
vljalo pomanjkanje surovin 
in materialov ter posledično 
dvig cen le-teh. S svojo strate-
ško naravnanostjo, pravočas-
nim odzivom in mnogokrat 
tudi pogumom smo ponovno 
dokazali, da znamo tudi v iz-
rednih razmerah poiskati pot 
do priložnosti in uspešno od-
govoriti na izzive trga. Blagov-
no znamko I.H.S. in naš slogan 
'Our systems. Your future.' 
ustvarjajo razvojno usmerje-
ni, tehnološko strastni in pri-
padni sodelavci. Takšna narav-
nanost je prav gotovo eden od 
ključnih dejavnikov, da tudi v 
prihodnje kvalitetno izpolni-
mo zaveze do vseh deležnikov 
v verigi našega poslovanja,« 
so komentirali svoj poslovni 
rezultat.

Uspešni na področju spleta, 
odpadkov, polimerov, jekla …

V nadaljevanju lestvice sle-
di nekaj v našem okolju dokaj 
znanih podjetij, na mestih 20, 
21 in 22 pa najdemo tri zani-
mive novince: sevniško pod-
jetje DL investicije, podjetje 
OE-EKO s sedežem v Vrbi-
ni, ki se ukvarja z odpadki, in 
podjetje Dekrypt se sedežem 
v Mihalovcu, ki se ukvarja z 
'blockchain' rešitvami, razvo-
jem spletnih strani in aplika-
cij. Družba OE-EKO d.o.o. je 
bila ustanovljena v letu 2020, 
pod njenim okriljem pa delu-
jejo izkušeni vodje in strokov-
njaki na področju ravnanja z 
nenevarnimi odpadki. Družba 
vodi in upravlja več centrov 
za ravnanje z odpadki, ki so 
v lasti tretjih oseb. Predelane 

odpadke in iz njih pridoblje-
ne sekundarne surovine pla-
sira na trge srednje in vzhod-
ne Evrope. Rast družbe temelji 
na uvajanju sodobnih tehnolo-
gij z namenom povečanja pro-
duktivnosti in zmanjševanja 
negativnih vplivov odpadkov 
na okolje, nam je pojasnil di-
rektor dr. Primož Gabrič. »Po-
slovanje družbe v letu 2021 so 
zaznamovali uveljavitev novih 
sistemov vodenja na centrih 
za ravnanje z odpadki, močno 
povečanje produktivnosti pro-
izvodnje in vzpostavitev novih 
tržnih kanalov. V letu 2022 so 
za družbo ključna vlaganja v 
raziskave in razvoj, ki bodo 
omogočila družbi, da v prihod-
njih letih vzpostavi lastne teh-
nološko napredne proizvodne 
rešitve.«

Z dobrimi 800 tisočaki do-
bička je na 29. mestu lestvice 
še en novinec – že omenjeno 
kostanjeviško podjetje Metal-
tec iz skupine Krah, ki je v lan-
skem letu močno povečalo ob-
seg proizvodnje, predvsem na 
področju brizganja izdelkov iz 
polimerov. »Nove investicije 
v proizvodno opremo so nam 
omogočile kvalitetno oskrbo 
predvsem povezanih podjetij s 
sestavnimi deli, ki jih vgrajuje-
jo v končne izdelke. Za potrebe 
povezanega podjetja v Nemči-
ji smo investirali in v proizvo-
dnjo vpeljali tudi za nas novo 
tehnologijo obrizgavanja ko-
vinskih kontaktov. Izdelek je 
namenjen za potrebe avtomo-
bilske industrije,« so komen-
tirali lansko poslovanje v pod-
jetju. 

Potem ko se je lani prvič uvr-
stilo nanjo, je podjetje Preis 
Sevnica drugo leto zapored 
doseglo soliden poslovni re-
zultat. »Raven naročil je bila 
(kljub pandemiji) stabilna, 
tako da smo imeli kapacitete 
primerno zasedene in stabilen 

proizvodni ritem ter že drugo 
leto zapored proizvedli nad 
4.000 ton izdelkov. V letu 2016 
smo izvedli prvo od večjih 
ključnih investicij, izgradnjo 
in opremo dodatne proizvod-
ne hale za večja transforma-
torska ohišja in do leta 2021 z 
dodajanjem prostorskih kapa-
citet in opreme investirali več 
kot 10 milijonov evrov,« so 
povedali o minulem poslova-
nju. Glede na projekcije njiho-
vih kupcev (Siemens, ABB, GE, 
SMIT) je potreba po njihovih 
izdelkih velika, saj se planira-
jo izdatne investicije v obnovo 
in izgradnjo elektro omrežij na 
ravni večine evropskih držav, s 
ciljem čim prejšnjega prehoda 
na brezogljično družbo. Skla-
dno s tem se predvideva tudi 
rast podjetja. »Leto 2022 je za 
našo panogo velik izziv, saj so 
cene jekla več kot trikrat višje 
kot lani. Ključen je prenos tega 
stroška v prodajne cene, kar pa 
je stvar dolgotrajnih pogajanj. 
Kljub precej neznankam raču-
namo, da bo letošnji poslovni 
rezultat najmanj na ravni lan-
skega leta,« so še dodali v sev-
niškem podjetju.

S skoraj podvojenim dobičkom 
se je na 34. mesto prebilo bre-
žiško podjetje Koop trgovina, 
ki ima štiri prodajne divizije: 
Lepila in lepilni trakovi, Elek-
trično ogrevanje, Avtoservisna 
oprema in orodje ter Ekolo-
ški materiali za gradbeništvo. 
»Tako kot večino gospodarstva 
je tudi nas leto 2021 postavi-
lo pred poseben izziv. Sooča-
li smo se s težavami v nabav-
ni verigi, dvigovanjem cen in 
odsotnostjo zaposlenih zaradi 
bolezni. Kot odgovor na to smo 
reorganizirali ključne notranje 
procese, okrepili smo marke-
tinške aktivnosti in prilagodili 
komunikacijske kanale. Velika 
skrb je bila posvečena nabav-
nim procesom, kjer smo se so-

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2021 (TOP 50)

NEK še vedno največji zaposlovalec
Nuklearna elektrarna Krško še vedno zagotavlja največ delovnih mest v regiji, lani je bilo tam 
zaposlenih 624 ljudi. Podjetje TPV Automotive ima sicer 716 zaposlenih, od tega približno 600 
v naši regiji, ostali pa v enotah podjetja na Dolenjskem. V Kostaku je bilo 469 zaposlenih, V DS 
Smith 433, v GEN-I 426, v Termah Čatež 342, v Preisu okroglih 300, v Vipap Vidmu Krško 
(le še) 224, kolikor jih je imel tudi Stilles, v Resistecu 224, sledijo Jysk (199), Athos (193), Li-
sca (189), Radeče papir nova (181), Willy Stadler (164), I.H.S. (151) itd.

Foto: M. Mirt/arhiv PO

nadaljevanje�na�str.�20
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ODGOVOR NA IZZIVE
ENERGETSKE NEODVISNOSTI 
SLOVENIJE.

gen-energija.si

Navkljub spremenljivim razmeram zagotavljamo 
cenovno dostopnost električne energije za vse.

S prepletom  jedrske, vodne in sončne energije 
skrbimo za prehod k nizkoogljičnosti.

Razvijamo rešitve, ki bodo še naprej, v vsakem 
trenutku zagotavljale zanesljivo domačo dobavo 
električne energije.

ODGOVORNA 
ENERGIJA.
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KRŠKO – Podjetje Elmont d.o.o. Krško je konec avgusta v sklo-
pu obeležitve 10. obletnice certifikata Excellent SME Slovenia, 
ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sodelova-
nju z mednarodno družbo Coface in podjetjem Connet, preje-
lo nagrado za deset let odličnih poslovnih rezultatov. GZS je po-
delila priznanja in plakete malim in srednje velikim podjetjem, 
ki so imetniki certifikata Excellent SME že deset let in dosegajo 
najvišje bonitetne ocene v vsem tem obdobju. Med prejemniki je 
bilo tudi krško podjetje Elmont. »Certifikat smo prvič pridobili 
v letu 2012 in ga uspešno obnavljamo že deset let zapored. Cer-
tifikat je potrditev in odraz našega trdega in odgovornega dela, 
predvsem pa daje našim poslovnim partnerjem dodatno zaupa-
nje v našo poslovno odličnost. Podeljen certifikat pomeni tudi 
priznanje za minulo delo in pripomore k povečanju prepoznav-
nosti podjetja v mednarodnem okolju,« je ob tem povedal direk-
tor podjetja Elmont Metod Pirc. P. P./vir: Elmont

Podjetju Elmont nagrada 
za desetletje odličnosti

Direktor�podjetja�Elmont�Metod�Pirc�(v�sredini)�s�prejetim�
priznanjem

KRŠKO – V Dental-
nem centru Tatalo-
vić, kjer poskrbijo za 
celotno zdravje zob 
in ustne votline svo-
jih pacientov, so se 
odločili za novost – 
nevidni zobni aparat 
znamke Invisalign, ki 
trenutno predstavlja 
najnaprednejšo tehnologijo v ortodontiji. Zakaj? Gre za estetski 
zobni aparat, udoben in skoraj neviden, tako da je nasmeh bolj 
prijeten. Ob uporabi zobnega aparata Invisalign obiski ortodonta 
niso tako pogosti; zdravljenje pri določenih nepravilnostih je hi-
trejše od zdravljenja z navadnim zobnim aparatom; ker je snem-
ljiv, zagotavlja tudi boljšo ustno higieno. »Prizadevamo si, da so 
naši pacienti zadovoljni, se radi smejejo in se v našo ordinacijo 
vračajo brez strahu,« pravijo v krškem DCT in vabijo, da jih pok-
ličete in se naročite na začetni pregled. Gre za vaš nasmeh, ki že 
pregovorno polepša marsikateri še tako slab dan.
  Vir:�DC�Tatalovič

Gre za vaš nasmeh

očali z zelo dolgimi dobavnimi 
roki in tudi s pomanjkanjem 
materialov. Zaradi nezmož-
nosti dobav smo nekatere dol-
goletne kupce v teku leta izgu-
bili. Zato smo v drugi polovici 
leta vložili veliko truda, da smo 
do konca leta večino kupcev 
pridobili nazaj, poleg tega pa 
tudi pridobili pomembno šte-
vilo novih. Zahvaljujoč temu 
smo konec leta zaključili z re-
kordno prodajo, največja rast 
je bila v prodajni diviziji Elek-
trično ogrevanje, ki jo promo-
viramo pod blagovno znamko 
Mysun,« je o lanskem poslova-
nju povedal direktor Marijan 
Klemenčič. 

Rastoča mlada podjetja 

Na 37. mestu najdemo še ene-
ga zanimivega novinca – kr-
ško podjetje SHD Composi-
te Materials Europe (gre za 
enoto oz. podružnico podje-
tja s sedežem v Veliki Britani-
ji), ki se ukvarja z impregnaci-
jo različnih tkanin, predvsem 
tkanin iz ogljikovih vlaken, z 
industrijskimi smolami, »tako 
da iz različnih surovin dela-
mo polizdelke, ki jih prodaja-
mo končnim uporabnikom, ki 
so podjetja predvsem iz držav 
Evropske unije«, nam je po-
jasnil direktor Gorazd Šala-
mon. Poslovanje v lanskem 
letu ocenjuje kot uspešno, brez 
kakršnih koli večjih negativnih 
vplivov, zato je dobiček podje-
tja tudi pričakovan. »V letoš-
njem letu smo se zaradi pove-
čanja proizvodnje preselili na 
novo lokacijo, povečali proi-
zvodne kapacitete in povečali 
število sodelavcev, kar je sicer 
precej povečalo stroške poslo-
vanja, a kljub temu lahko že se-
daj trdimo, da bomo na istovr-

BRESTANICA – Kartonske embalažne rešitve DS Smith Slovenija 
postajajo vse pomembnejši del dobavne verige. Družba, politič-
ne in gospodarske okoliščine ter zavezanost k zelenemu preho-
du embalažo postavljajo pred številne izzive. Sekundarna emba-
laža je pogosto postavljena tudi na trgovsko polico in mora biti 
vizualno privlačna. Zdržati mora veliko obremenitev, biti okolju 
prijazna, trajnostna in reciklabilna, ob vsem tem pa so pomemb-
ni tudi logistični in transportni stroški znotraj dobavne verige. 
Ti zaradi krize, s katero se soočamo, postajajo vse višji. Če em-
balaža ni optimalno prilagojena vsebini, ki jo nosi, transportira-
mo veliko praznega prostora in hkrati obremenjujemo okolje. 
Cilj strokovnjakov v podjetju DS Smith je razviti in po meri op-
timizirati embalažo in tako strankam pomagati do prihrankov.
  Vir:�DS�Smith

Prava embalaža – veliki prihranki

Največja in najuspešnejša posavska 
podjetja v letu 2021 (TOP 50)
nadaljevanje�s�str.�19

Občina
Število družb Vrednost dobička
2021 2020 2021 2020

Krško 24 26 129.565.275 82.292.262
Brežice 13 11 24.897.307 13.828.720
Sevnica 10 10 16.479.960 9.653.513
Kostanjevica 2 1 3.392.358 2.070.243
Radeče 1 2 583.139 724.641
Bistrica ob S. – – – –
SKUPAJ 50 50 174.918.039 108.569.379

PRVIH 50 DRUŽB IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH

Krško daleč spredaj 
Seštevek dobička 50 najuspešnejših podjetij v Posavju je z lan-
skih 108 milijonov evrov zrasel kar na skoraj 175 milijonov 
evrov, tako na račun velikega zvišanja dobičkov velikih podjetij 
v energetski panogi kot dobrega poslovanja v drugih panogah, 
denimo turistični, avtomobilski, kovinsko- in elektropredelo-
valni itd. Med prvo 50-erico je skoraj polovica (24) podjetij s 
sedežem v krški občini, ki so skupaj ustvarila skoraj 130 mi-
lijonov evrov oz. tri četrtine dobička podjetij na lestvici. 13 
brežiških podjetij na lestvici je ustvarilo skoraj 14 milijonov 
evrov dobička, deset sevniških podjetij pa 16,5 milijona evrov 
dobička. Dve najuspešnejši podjetji iz kostanjeviške občine 
sta ustvarili skoraj 3,4 milijona evrov dobička, najuspešnejše 
radeško pa slabih 600 tisočakov, medtem ko bistriška občina 
tudi letos nima predstavnika na lestvici.

stni lestvici tudi naslednje leto, 
verjetno še višje,« zatrjuje Ša-
lamon. 

Znaten porast dobička so za-
beležili tudi v podjetju Oftal-
mo okulistika iz Krškega. 
Kot so nam sporočili, poslo-
vanje v lanskem letu ocenju-
jejo kot dobro, to pa pripi-
sujejo tudi temu, da so svojo 
dejavnost razširili še na lju-
bljansko področje, kjer so od-
prli novo poslovalnico. »Tako 
tudi v Ljubljani nudimo oku-
listične in optične storitve. Za 
leto 2022 predvidevamo ena-
komerno rast podjetja,« so 
še dodali. Kot je že običajno, 
je na lestvici po kriteriju do-
bička precej sprememb, letos 

je na njej znova kar 13 novih 
imen. Med njimi je tudi edini 
s.p. na lestvici – Spletno tr-
ženje Andreja Vučajnk, ki je 
lani ustvarila 385 tisočakov 
dobička.

Tako kot z lestvice največjih so 
tudi z lestvice najuspešnejših 
izpadla nekatera znana pod-
jetja, denimo že prej omenje-
na podjetja SL – inženiring, 
Tips, TA – Regulator in Sara-
mati Adem, pa denimo še Ra-
deče papir nova, DC Tatalo-
vič (ki ga je sicer zamenjalo 
povezano podjetje Tatalović 
nepremičnine), Armat, Gri-
eshaber, Mlin Katić … Uvr-
stitev na lestvico so za las 
zgrešila podjetja Omrzel, av-

toprevozništvo in gradbena 
dejavnost, Gazela, Savapro-
jekt, CNC obdelava kovin 
Borštnar in Orodjarstvo 
Pečnik.

Skrbi zaradi energentov 
zmanjšujejo pričakovanja

Pa še nekaj besed o letošnjih 
obetih. Če se je optimizem 
posavskega gospodarstva še 
vse do konca letošnje pomla-
di odražal v rekordnih napo-
vedih poslovanja za letošnje 
leto, so se konec poletja tve-
ganja, povezana z energetsko 
zagato, začela vse bolj poglab-
ljati. »Skrbi, kako bodo podje-
tja prebrodila eventualna po-
manjkanja energentov na eni 
strani in enormne cene ener-
gentov na drugi strani, so iz 
dneva v dan večje. Naša oce-
na poslovanja za letošnje leto 
je, da ga bomo, kljub vsem za-
gatam, zaključili z rekordni-
mi prihodki, učinki novih re-
kordnih prihodkov pa se, žal, 
ne bodo odražali v dobič-
konosnosti poslovanja. Plani 
poslovanja za naslednje leto, 
ki se 'pilijo' te dni, imajo vse 
več neznank, pravih odgovo-
rov pa žal ne,« pravi prvi mož 
posavske gospodarske zbor-
nice Darko Gorišek. Gospo-
darstvo po njegovih besedah 
vidi rešitev v kapici oz. v re-
šitvi, ki bi mu omogočala sta-
bilne pogoje delovanja in po-
slovanja. Ključnega pomena 
je, da morajo biti rešitve, ki se 
iščejo te dni na ravni Sloveni-
je in bodo veljale s pričetkom 
naslednjega leta, znane čim 
prej. »Vzpodbudno za gospo-
darstvo bi bilo, če bodo prave 
rešitve znane že v naslednjem 
mesecu, najkasneje pa v začet-
ku novembra.«
� Peter�Pavlovič
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BRDO PRI KRANJU, POSAVJE – V okviru Dneva inovativnosti je 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 20. septembra že 20-ič po-
delila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in ino-
vatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podeljenih je bilo 
sedem zlatih, 23 srebrnih, 12 bronastih ter tri posebna prizna-
nja za inovacijski izziv. Med prejemniki priznanj so bila tudi tri 
posavska podjetja oz. inovacije, izbrane na regijski podelitvi, ki 
je 20. junija potekala na Gradu Rajhenburg. Srebrno priznanje 
sta prejeli podjetje GEN-I za inovacijo Div-ee-ap (platforma, ki 
omogoča sinhronizacijo s polnilno postajo doma, v podjetju ali 
pri prijateljih, kjer registrirani uporabniki začnejo polniti takoj 
ob priklopu vozila na polnilno postajo) in INO Brežice za inova-
cijo INO operation control (baterijsko napajana naprava, ki se jo 
pritrdi na različne kmetijske, komunalne ali druge delovne stroje, 
spremlja pa parametre delovanja stroja, kot so vibracije, tempe-
ratura, GPS lokacija, delovne ure, vrtljaji delovne gredi). Bronasto 
priznanje je prejelo podjetje TPV Automotive d.o.o. - Tovarna 
Šentlenart za inovacijo Inovativna razrezna linija z integrirano 
enoto za obdelavo kosov (pri proizvodnji navojnega modula M5 
za končnega kupca Volvo so v podjetju razvili
inovativen nov proces mehanske obdelave, ki je sedaj združen 
v obliki kompaktne visoko serijske proizvodne linije). Podjetje 
TPV Automotive d.o.o. je sicer prejelo tudi zlato priznanje za ino-
vacijo Razvoj lahkega tankostenskega nosilca kolesa, podvržene-
ga visokim dinamičnim obremenitvam za celotno platformo vozil 
BMW in bronasto priznanje za inovacijo Razvoj ojačitve podvoz-
ja za izboljšanje vozne dinamike. Obe sta se na državno ocenje-
vanje uvrstili preko regijskega izbora Dolenjske in Bele krajine. 
 P.�P./vir:�GZS

Posavskim inovatorjem dve 
srebrni in bronasto priznanje

Predstavniki� podjetja� TPV� Automotive� s� priznanji� za�
nagrajene�inovacije�(foto:�TPV)
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Naturopatija, kar pomeni 'naravno 
zdravljenje', je alternativni medi-
cinski sistem, ki temelji na človeko-
vi lastni moči zdravljenja in prepre-
čevanju pojava bolezni. Naturopati 
verjamemo, da je telo naravno v 
ravnovesju, nezdrav način življe-
nja  hitra in nezdrava hrana, stres, 
premalo spanja, gibanja in sveže-
ga zraka  pa lahko ravnovesje po-
rušijo, kar se pokaže kot bolezen.

KAKO DELUJE
Naturopatija celostno pomaga človeku  ne le njegovemu tele-
su, ampak tudi duši in duhu. Naturopat deluje individualno in si 
tako pogosto za pregled osebe, ki pride k njemu po pomoč, vza-
me več časa. 

CILJ NATUROPATIJE
Cilj naturopata je, da človek pri sebi odpravi vzroke bolezni, ne 
le, da blaži simptome.

KATERE TEHNIKE UPORABLJA NATUROPAT
Za pomoč pri zdravljenju v našem centru uporabljamo različne 
pristope:

 ¾ iridologijo, 
 ¾ merjenje vitaminov, mineralov in težkih kovin v telesu,
 ¾ tehnike tracionalne kitajske medicine,
 ¾ ortomolekularno medicino, 
 ¾ mikoterapijo, 
 ¾ akupresuro, 
 ¾ aurikuloterapijo, 
 ¾ Bachove cvetne esence. 

Naturopatski center Brežice, Lea Opravž Ostrelič s.p., 
Župančičeva 17 h, Brežice

Rezervacija termina: 041 200 553  
ali naturopatija.brezice@gmail.com

predstavljamo

Naturopatija, celostni 
pogled na človeka

Med IKT panogo sodijo ra-
čunalniško programiranje, 
svetovanje in druge s tem 
povezane storitve, druge in-

formacijske dejavnosti, tele-
komunikacijske dejavnosti, 
založništvo, dejavnosti v zve-
zi s flimi, video-zvočnimi za-
pisi, radijska in televizijska 
dejavnost. »To je panoga, ka-
tera je sprva na slovenski in 
nato tudi na mednarodni trg 
poslala pionirje razvoja do-
ločenih nišnih produktov, na 
primer leta 1994 produkte 
kot so ibon – bonitete poslo-
vanja slovenskih podjetij. Is-
tega leta je Noviforum d.o.o. 
izdal tudi IPIS – poslovni re-
gister Slovenije. Računalniški 
program je vseboval vse su-
bjekte, ki so bili registrirani 
v Sloveniji. Okoli leta 2000 je 
Noviforum z iskalnikom tret-

IKT panoga – priložnost za Posavje?
Posavje je znano po nekaj stebrih – energetiki, turizmu in kmetijstvu, logistiki, obrti, trgovinah in podjet-
ništvu, ključne panoge spremljajo tudi fakultete za energetiko, logistiko in turizem. To so več ali manj de-
javnosti, o katerih je javnost dobro obveščena, pravi analitik mag. Toni Čabraja, ki je v okviru izobraževanj 
Prodajna akademija večkrat opozoril na zapostavljanje IKT panoge v vizijah razvoja regije. 

je generacije Najdi.si v manj 
kot letu dni prehitelo iskalnik 
Matkurja.com in postal najbolj 
obiskana spletna stran v Slo-

veniji. Vsi omenjeni izdelki so 
produkt slovenskega znanja 
in zgodbe o uspehu.« Del eki-
pe je po prodaji teh produktov 
svojo pot nadaljeval samostoj-
no z razvojem najbolj obiska-
ne slovenske igrice vseh časov 
Talking Tom, ki je bil kasneje 
prodan za milijardo dolarjev,« 
pojasni Čabraja, ki je v IKT pa-
nogi in pri nekaj od naštetih 
projektov delal več kot 16 let. 
Za Posavski obzornik je pri-
pravil analizo, kjer poudarja, 
da: »večina uspešnih subjek-
tov v IKT dejavnosti Slovenije 
slovi kot plačilno sposobnih, z 
dobro bonitetno oceno, visoko 
dodano vrednostjo in nadpov-
prečnimi plačami. V Sloveniji 

je v tej dejavnosti registrira-
no po SKD-ju približno 4.000 
subjektov. Leta 2008 so čisti 
prihodki od prodaje v panogi, 
ki je zaposlovala 17.843 ljudi, 
predstavljali 3.062.223.572 
evrov. Leta 2018 je bilo v pano-
gi zaposlenih 20.106 ljudi, ki 
so ustvarili že 3.549.193.556 
evrov, od tega so čisti prihodki, 
ustvarjeni na tujem trgu, zna-
šali kar 1.019.546.172 evrov, 
dodana vrednost na zaposle-
nega pa dosegala že skoraj 
64.000 evrov.«

Rezultati analize, tako Čabraja, 
kažejo pozitivno gibanje sko-
rajda vseh prikazanih finanč-
nih postavk. Kaj pa Posavje? 
»Glede na baze Ajpesa in 
Dun&Bradstreeta je v Posav-
ju registriranih 458 subjektov 
v IKT dejavnosti, delujočih je 
206. Po uradnih kvalifikaci-
jah je 182 mikro in 8 majhnih 
podjetij, za 268 subjektov ni-
mamo podatke o velikosti. De-
lujočih subjektov tako ostane 
pri številki 206. Več kot 10 let 
starih subjektov je natančno 
50, med 3 do 5 let starih sub-
jektov 29, mlajših od 3 leta pa 
44. Novoustanovljenih subjek-
tov, ki so stari manj kot leto 
dni, je 33. Od tega je 13 pod-
jetij z najvišjo bonitetno oce-
no A ter 7 podjetij z najvišjim 
plačilnim indeksom.«

Kakor pokaže tudi lestvica v 
nosilnem članku Podjetnega 
Posavja, je podjetje Dekrypt 
d.o.o. iz Mihalovca uspešno 
tudi na IKT lestvici – prednjači 
po prihodkih in po sredstvih.  
Ker je dodana vrednost na za-
poslenega zelo velika, Čabraja 
poudarja, da velja povabiti to-

vrstna podjetja v regijo, a za to 
potrebujemo določene pred-
pogoje: »Subjekti potrebujejo 
infrastukturo, in sicer sodob-
ne poslovne zgradbe, konfe-
rence ter temelje IKT znanja. 
Za rast pa je potrebno naredi-
ti korak več in nastopati izven 
regije ter na tujih trgih.« Čab-
raja dodaja, da bi večje tuje ali 
domače investicije IKT pod-
jetij v Posavju povzročile si-
nergijske učinke ter popestri-
le ponudbo novih delovnih 
mest. »Mogoče bodo to nove 

tehnološke rešitve, ki slonijo 
na blockchain tehnologijah? 
Zanimive in odmevne podje-
tniške zgodbe bi lahko prispe-
vale k boljšemu razumevanju 
dejavnosti, s tem pa bo podan 
tudi močan signal, ki ga bodo 
morda zdaj slišali tudi tisti, ki 
usmerjajo regionalni razvoj.«

� M.�Mavsar

Top 5 subjektov po plačilnem 
indeksu IKT Posavje 2021

Podjetje točk
1. 1A INTERNET d.o.o. 91
2. POINT.ER IT d.o.o. 82 
3. SREČKO PODVINSKI S.P. 80
4. ATENA CENTER d.o.o. 78
5. ZAVOD NEVIODUNUM 76

Top 5 subjektov po sredstvih IKT Posavje 2021
Podjetje sredstva

1. DEKRYPT d.o.o. 1.921.165,68 €
2. ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE 490.194,08 €
3. CERTILABO d.o.o. 415.300,18 €
4. KOPTERWORX, MATJAŽ KRANJČEVIČ S.P. 372.357,52 €
5. KARTSISTEM d.o.o. 257.852,25 €

Top 5 subjektov po 
povprečnem številu zaposlenih 
IKT Posavje 2021

Podjetje št. 
zap.

1. 1A INTERNET d.o.o. 7,62

2. ePosavje Media d.o.o. 6,77

3. CERTILABO d.o.o. 6,25
4. ELTAG d.o.o. 2,98 
5. POINT.ER IT d.o.o. 2,77 

Kazalniki poslovanja 2018 2008

Število zaposlenih 20.106 17.843
Dodana vrednost ali izguba na substanci na 
zaposlenega 63.953 63.823

Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega 3.059 2.797
Povprečna bruto mesečna plača na zaposlenega 2.349 2.066

Poslovni izid IKT panoge med letom 2008 in 2018 SLOVENIJA v €
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2018 2008

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 3.661.081.383 3.110.778.566
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.549.193.556 3.062.223.572
a) od prodaje na domačem trgu 2.529.647.384 2.677.792.213
b) od prodaje na tujem trgu 1.019.546.172 384.431.359
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 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev 
za visokokakovostne 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.

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

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

www.preisgroup.com

POSTANI     
ŠEP

ETALEC 
    J

EKLU!

 Z zanesljivo energijo v prihodnost.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.   |   Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica   |   E: info@teb.si   |   www.teb.si

Foto: facebook/Posavski muzej Brežice

KRŠKO

ZAUPAJO NAM 
NAJZAHTEVNEJŠE 
NALOGE.  
Dela v jedrski industriji in na zahtevnih objektih 
zahtevajo strokovnjake z izkušnjami, ki znajo 
poskrbeti za varnost.

Vrhunska oprema
Vrhunski elektroinženirji
Izkušnje, ki presegajo standarde
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Dan odprtih vrat v Preisu Sevnica
V zadnjem času se veliko govori o težavah z električno energijo in o prehodu v brezogljično 
družbo. V sevniški enoti podjetja Preis so ponosni, da s svojimi proizvodi – jeklenimi konstruk-
cijami (ohišji za transformatorje), podpirajo obnovo in izgradnjo električnih omrežij ter tako 
posredno vplivajo na zagotavljanje zadostnih količin električne energije, ki je tudi ena izmed 
osnova za prehod na brezogljično družbo.

Bi želeli spoznati potek dela, kateri proizvodi nastajajo v proizvodnem procesu, kako pote-
ka prevoz mogočne jeklene konstrukcije z izrednim prevozom, ali bi se morda celo zaposli-
li v podjetju?

Vabljeni na vodene oglede proizvodnje ob dnevu odprtih vrat

v soboto, 8. oktobra 2022.

Ogledi bodo potekali ob 9.00, 10.00 in 11.00 pod vodstvom zaposlenih v podjetju, ki bodo z 
veseljem odgovorili na vaša vprašanja.
� Vir:�Preis�Sevnica

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

NAJVEČJA IZBIRA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL V POSAVJU!

www.avtoline.si

NAJVEČJA IZBIRA IN 
POPOLNO VZDRŽEVANJE 
VAŠEGA AVTOMOBILA!

Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško PE Žadovinek, Žadovinek 37 
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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!

 
 
  

  

DO ZDRAVNIKA,  
KO GA POTREBUJETE 

ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA 

Zdravstvena polica je 
najpopolnejše zavarovanje za 
zdravstvene storitve v mreži 
zasebnih izvajalcev. 

KRŠKO 
Bohoričeva ulica 9 
Tel.: 07 48 80 571

  

BREŽICE 
Černelčeva cesta 3a 
Tel.: 07 49 63 980

  

SEVNICA 
Trg svobode 12 
Tel.: 07 81 62 650

  

Kako krožno  
je vaše  
poslovanje?

Naredite korak bližje 
trajnostni embalaži 
z našimi meritvami 
krožnega oblikovanja.

Začnite cikel  
in ocenite krožnost  
vaše embalaže. 

Odkrijte več na www.dssmith.com

Konec leta 2021 je zadolže-
nost občine Bistrica ob So-
tli znašala 332.328 €. Dolg 
na prebivalca je znašal 240 € 
(skupno 1.385 prebivalcev 
na dan 1. 1. 2021) in se je v 
primerjavi z letom 2020 zni-
žal za 26 €/prebivalca. Obči-
na Brežice je bila v enakem 
obdobju zadolžena v viši-
ni 10.820.324 €, preračunan 
dolg na prebivalca (24.049 
preb.) pa je znašal 450 €, pri 
čemer se je dolg na prebival-
ca povečal v primerjavi z le-
tom pred tem za 34 €. Zadol-
ženost občine Kostanjevica na 
Krki je znašala 623.333 €, za-
dolžitev na posameznega pre-

Posavske občine so po oceni 
ministrstva »znosno« zadolžene

bivalca (2.500) pa 249 €, kar 
je 35 € manj kot leta 2020. 

Mestna občina Krško je bila 
zadolžena 12.079.660 €, vsak 
izmed 26.080 prebivalcev pa 
je bil obremenjen z 463 € dol-
ga ali 15 € manj v primerjavi 
s preteklim letom. Dolg občine 
Radeče je znašal 1.524.487 €, 
zadolženost na posamezne-
ga prebivalca (4.310 preb.) pa 
354 €, tj. 45 € manj kot v letu 
2020. Občina Sevnica je bila 
na zadnji dan leta 2021 za-
dolžena v višini 4.847.052 € 
ali 280 evrov na prebivalca 
(skupno 17.313 preb.), kar je 
29 € manj kot predhodno leto. 

Občine se zadolžujejo pred-
vsem na račun načrtovanih 
investicij. Za primerjavo naj 
navedemo, da v najbolj zadol-
ženi slovenski občini, Gornji 
Petrovci, znaša dolg na pre-
bivalca kar 2.801 €, med naj-
bolj zadolženimi občinami sta 
še Kostel in Solčava. Precej 
višjo zadolžitev na račun za-
dolženosti občine imata tudi 
nam bližnji občini Šentrupert 
in Šentjernej. V Šentrupertu 
je konec minulega leta dolg 
na prebivalca znaša 1.025 €, 
v občini Šentjernej pa 936 €/
prebivalca.

� B.�Mavsar

POSAVJE – Skupna zadolženost posavskih občin je konec leta 2021 znašala dob-
rih 30 milijonov evrov (€). Dolg na prebivalca se je v primerjavi z letom 2020 
zvišal za dobrih 30 € le v brežiški občini, a tudi ta zadolžitev je, kakor tudi v 
ostalih občinah, po oceni Ministrstva za finance zdaleč pod kritično mejo.
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S SPOŠTOVANJEM DO NARAVE

 

Sledite nam: /metalnasenovo 

Facebook: 

Instagram: 

LinkedIn: 

YouTube: 
 

reach higher 

��������������������
���������������
����������������
���������������
�
����������������	�������
�������������������

��������
�����������������

��������������������

�������������������������������
��	�������������������������
�� �������������������������������������

�

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Numip_07-2021_oglas-120x90-5mm.pdf   2   5. 07. 2021   10:53:05

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

Inovativno, družinsko podjetje 
visokokakovostnih komponent 
za železniško in drugo industrijo. 

Dobre ideje spreminjamo 
v varno in trajnostno 
prihodnost.
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Uporabniki v NEK proizvedene električne energi-
je smo zavezani k pravočasni razgradnji jedrske-
ga objekta in tudi k varni in trajni odložitvi v NEK 
proizvedenih jedrskih odpadkov. 

Od leta 1995 dalje se sredstva za ta namen zbi-
rajo v Skladu za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad), 
upoštevaje naložbeno politiko, ki jo na predlog 
Upravnega odbora Sklada potrjuje Vlada RS. UO 
Sklada je aktivno vključen v procese odločanja, 
na ta način je zagotovljena varnost pri upravlja-
nju s sredstvi. Poslovanje Sklada nadzira Nadzor-
ni odbor Sklada, ki o svojih ugotovitvah redno 
poroča Državnemu zboru RS.

Sklad financira program dela ARAO, ki izvaja na-
loge in projekte na področju ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom 
ter načrtovanja izgradnje odlagališča za radioak-
tivne odpadke iz NEK. Sklad je vzpostavil pregle-
den nadzor smotrnosti in namenskosti porabe 
sredstev in na ta način sredstva tudi dolgoroč-
no zavaroval.

Občinam v neposredni bližini NEK pripada nado-
mestilo zaradi omejene rabe prostora na obmo-
čju jedrskega objekta. Plačnik navedenega nado-
mestila je tudi Sklad, sredstva pa so namenjena 
dvigovanju ravni kakovosti življenja na tem ob-
močju.

POSLOVANJE V LETU 2022

 | Prispevek za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 
ter izplačila obveznosti Sklada 

Vlada RS je sprejela sklep o povišanju prispevka, 

s katerim je družbi GEN energija naložila, da s 1. 
januarjem 2022 začne vplačevati v Sklad znesek v 
višini 0,012 evra za vsako prevzeto kWh električ-
ne energije, proizvedene v NEK in prodane v RS. 

Obračun prispevka, ki ga v Sklad vplačuje GEN 
energija, se izvaja na podlagi obračuna polovi-
ce celotne proizvedene količine električne ener-
gije v NEK. GEN energija je v prvi polovici leta 
2022 Skladu plačala 16,2 milijona evrov, v ob-
dobju 199530. 6. 2022 pa 242,9 milijona evrov 
sredstev.

 | Financiranje aktivnosti ARAO 
Sklad od leta 1998 financira program dela ARAO. 
Vplačila se večinoma nanašajo na projekt odla-
gališča NSRAO, v manjšem delu pa tudi na dolgo-
ročne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpad-
ki in izrabljenim gorivom. Sklad je v prvi polovici 
leta 2022 ARAO izplačal 522.690 evrov, v obdob-
ju 199830. 6. 2022 pa je financiral dejavnosti 
ARAO v višini 49,1 milijona evrov. Od tega so pla-
čila za NORP Mestni občini Krško, ki jih je Sklad 
nakazal ARAO, ta pa lokalni skupnosti, znašala 
14,9 milijona evrov.

 | Plačilo nadomestila za omejeno rabo pros-
tora na območju jedrskega objekta (NORP)

Od leta 2004 dalje je bil Sklad zavezanec za pla-
čilo NORP nekaterim lokalnim skupnostim (od 
leta 2014 je na podlagi drugačne ureditve zave-
zan k plačevanju NORP le Mestni občini Krško). V 
prvem polletju 2022 je Krško prejelo prispevek v 
višini slabih 3,3 milijona evrov, v obdobju 2004
30. 6. 2022 pa je bilo občinam nakazanih skupaj 
70,7 milijona evrov.

AKTUALNO V LETU 2022

V prvem polletju letošnjega leta smo bili pri-
ča izjemno težkim razmeram na kapitalskih tr-
gih. Tudi Sklad se sooča z upadi vrednosti na-
ložb, ki izhajajo iz naraščajočih obrestnih mer 
na evrskem območju in svetovnem gospodar-
stvu kot posledici že dlje časa trajajočih inflacij-
skih pritiskov, vojne v Ukrajini in iz tega izhajajo-
čih strahov pred recesijo. V zaostrenih razmerah 
Sklad sredstva upravlja še toliko bolj skrbno in 
preudarno, upoštevaje načelo varnosti in veljav-
no konservativno naložbeno politiko. 

Sklad spremlja nove mejnike, ki bodo v nasled-
njih letih pomembno vplivali na področje ener-
getike v Sloveniji in na poslovanje Sklada. 

Julija 2022 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za 
odlagališče NSRAO Vrbina, Krško. ARAO priprav-
lja ponovitev razpisa za izbor izvajalca gradnje.

Maja 2022 je bil v zakonodajni postopek posre-
dovan Predlog zakona o Javnem skladu Repu-
blike Slovenije za financiranje razgradnje NEK 
in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrablje-
nega goriva iz NEK (ZSFR1). Določila sprejete-
ga ZSFR1 bodo v poslovanje Sklada vnesla kar 
nekaj pomembnih sprememb. 

V Skladu se morajo zbirati finančna sredstva za 
kritje stroškov za varno razgradnjo NEK in odla-
ganje vseh radioaktivnih odpadkov iz NEK. Za-
gotovljen mora biti ustrezen vir financiranja in 
delovanje Sklada mora biti podrejeno določbam 
Pogodbe med Vlado RS in Vlado RH o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in raz-
gradnjo. Državni zbor RS naj bi predlog ZSFR1 
obravnaval na seji še v tem mesecu.

Sklad se zaveda pomembnosti pravočasne izgra-
dnje odlagališče NSRAO Vrbina, Krško in upravlja 
s sredstvi na način, da bodo ta na razpolago ta-
koj, ko bo to potrebno.

 mag. Darija Štraus Trunk, 
 direktorica Sklada

Zbiranje sredstev za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov, proizvedenih v NEK
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PORTOROŽ, POSAVJE – V Portorožu je od 12. do 15. sep-
tembra potekala 31. mednarodna konferenca NENE – Nu-
clear Energy for New Europe v organizaciji Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije. O sedanjem in prihodnjem pome-
nu jedrske energije, razvoju jedrske tehnologije in vlogi je-
drske energije v aktualni energetsko-podnebni krizi je svo-
je izkušnje in znanje delilo 219 jedrskih strokovnjakov iz 18 
držav Evrope, ZDA in Azije. 

Med njimi so bili tudi sodelavci GEN energije in Nuklearne elek-
trarne Krško. Sodelovali so s skupno osmimi strokovnimi vsebi-
nami – predavanji in prispevki, ki širijo perspektive uporabe je-
drske tehnologije, jo približujejo javnosti in osvetljujejo pomen 
jedrske energije v energetski mešanici. Prvi strokovni sklop kon-
ference, namenjen predstavitvi projekta izgradnje drugega bloka 
jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, je vodil poslovni direktor GEN 
energije Danijel Levičar. Predstavitev statusa in aktivnosti pro-
jekta, ki je lani prejel energetsko dovoljenje države in je pred za-
četkom prostorskega umeščanja, je podrobneje podal vodja teh-
ničnega sektorja dr. Bruno Glaser. Da je glede na večdesetletne 
odlične izkušnje z jedrsko energijo in neprecenljiv kapital znanja 
odločitev za nadaljevanje jedrske opcije v Sloveniji edina logična, 
je bilo eno ključnih sporočil GEN energije. Sledile so predstavitve 
možnih tehnoloških rešitev JEK2 s strani predstavnikov ameri-
škega Westinghousa, francoskega EDF in korejskega KHNP. Iz NEK 
je predavanje pripravil vodja strokovnega usposabljanja Matjaž 
Žvar. Govoril je o zagotavljanju odličnosti v operaterskih osno-
vah za učinkovito upravljanje elektrarne. 
Poseben del konference vsako leto predstavljajo poster-sekci-
je, katerih namen je strokovno vsebino podati strnjeno in s tem 
čim bolj dostopno. Nagrado za najboljšo postersko predstavitev 
na temo najbolj pogostih zmotnih prepričanj oziroma mitov o je-
drski energiji so prejeli sodelavci GEN energije Jure Jazbinšek, 
Garsia Kosinac, Melita Lenošek Kavčič in dr. Tomaž Žagar na 
podlagi dolgoletnih izkušenj dela v Svetu energije – interaktiv-
nem centru o energiji in energetiki družbe GEN. 
Podpora jedrski energiji raste, kar ji omogoča ponovno rast in 
razvoj. V luči velike energetske krize, ki zahteva ekonomsko in 
okoljsko preudarno nadomestitev energetske vrzeli in uvoženih 
fosilnih virov, se vloga jedrske energije kot zanesljivega, doma-
čega, čistega in s tem nepogrešljivega vira električne energije vse 
bolj krepi, v Sloveniji in po svetu. Vse to je močno osvetlila tudi 
konferenca NENE, ki po besedah predsednika Društva jedrskih 
strokovnjakov dr. Tomaža Žagarja že leta dokazuje, da je Slove-
nija mednarodno cenjena jedrska država.  Vir:�GEN�energija

Konferenca o jedrski energiji 

Spirit Slovenija je z namenom 
krepitve ugleda in dolgoroč-
nega pozicioniranja sloven-
skega gospodarstva v tujini, 
ki ga vodi pod sloganom »I 
feel Slovenia. Green. Creati-
ve. Smart«, imenovala 41 am-
basadorjev slovenskega go-
spodarstva, med katerimi je 
tudi podjetje TPV Automoti-
ve, ki je bilo gostitelj prvega 
dela srečanja. Na sedežu pod-
jetja v Brezini je najprej direk-
tor TPV Automotive dr. Ivan 
Erenda na kratko predstavil 
podjetje, v katerem je temelj 
vseh procesov inovativnost, 
kar ne nazadnje dokazuje že 
21 tisoč podanih inovativnih 
predlogov do zdaj. Zavrtel je 
promocijski video podjetja, ki 
so ga posneli skupaj z agenci-
jo Spirit. Izpostavil je njihovo 
inovacijo pod nazivom Razvoj 
lahkega tankostenskega nosil-
ca kolesa, podvrženega viso-
kim dinamičnim obremenit-
vam za celotno platformo vozil 
BMW, ki je na letošnjem Dne-
vu inovativnosti prejela zlato 
priznanje s strani Gospodar-
ske zbornice Slovenije. Kot je 
pojasnil, gre za enega največ-
jih poslov v zgodovini sloven-
skega avtomobilizma, sam iz-
delek bo namreč vgrajen v več 
kot šest milijonov novih vozil 

Glasniki gospodarstva v Posavju
BREZINA, MOKRICE – 22. septembra sta javna agencija Spirit Slovenija in v njenem imenu v. d. direktorja 
Rok Capl ambasadorje oz. glasnike slovenskega gospodarstva povabila na zdaj že tradicionalno srečanje, 
ki je letos potekalo v regiji Posavje. Najprej so udeležence gostili v podjetju TPV Automotive, nato pa je po-
tekala še okrogla miza na gradu Mokrice.

BMW, s tem pa bodo »olajša-
li« okolje za približno 124 ti-
soč ton emisij CO2, kar je sko-
raj nepredstavljivo. Leta 2018 
jih je kupec BMW nominiral 
za predrazvojni, razvojni in 
zdaj še proizvodni del, je do-
dal in še navedel, da je to ena 
od 90 prejetih nagrad podjet-
ja doslej.

Nujne so naložbe v trajnost 
in zeleni prehod

Glede kampanje ambasador-
jev slovenskega gospodar-
stva je povedal, da slogan ’ze-
leno, ustvarjalno in pametno’ 
na nek način zaokroža njiho-

vo usmeritev v trajnostno, ze-
leno, učinkovito. Po vodenem 
ogledu »tovarne prihodno-
sti« Brezina, kjer poteka viso-
korobotizirana proizvodnja, 
so se v drugem delu sreča-
nja ambasadorji prestavili na 
grad Mokrice, kjer so se pogo-
varjali z ambasadorji in pred-
stavnico MGRT o tem, kako v 
času številnih globalnih kriz 
dosegati cilje trajnostnega ra-
zvoja. Razpravljali so o tem, 
ali je trajnostni pristop pravo 
»orožje« v spopadu z energet-
sko in surovinsko krizo. Sogo-
vorniki so pojasnili svoje po-
glede na trajnostni razvoj in 
predstavili prebojne rešitve 

njihovih podjetij. Strinjali so 
se, da so naložbe v trajnost in 
zeleni prehod nujne za večjo 
konkurenčnost podjetij, sam 
proces trajnostnega razvoja 
pa sta pandemija covida-19 
in energetska kriza še pospe-
šili, ob tem pa poudarili, da je 
ključna naloga vodstva vsake-
ga podjetja, da spodbuja traj-
nostni razvoj. 

V. d. direktorja agencije Spi-
rit Rok Capl je ob tem navzo-
čim povedal: »Veseli nas, da je 
kampanja ’I feel Slovenia. Gre-
en. Creative. Smart’ odmevna 
in prepoznavna v javnosti, za-
vedamo pa se, da tega brez 
zelenih, ustvarjalnih in pame-
tnih rešitev ambasadorjev ne 
bi bilo. Hvaležni smo, da vaše 
znanje in izkušnje širite ter s 
svojimi prebojnimi rešitva-
mi navdihujete nove genera-
cije podjetnikov doma in po 
svetu ter jih spodbujate, naj 
tudi sami stremijo k trajnos-
ti, ustvarjalnosti in nenehnim 
inovacijam. Prepričani smo, da 
bo Slovenija z odličnimi rešit-
vami razvojno naravnanih in 
v prihodnost usmerjenih pod-
jetij, kot so vaša, lahko tudi v 
prihodnje stopala po poti pre-
bojne rasti.«
 Rok Retelj

Rok�Capl�(levo)�in�dr.�Ivan�Erenda

Prispevek NEK 
in GEN energije 

Izplačila
Razlika 

(prispevek
izplačila)

Portfelj Sklada
(tržna vrednost)1

30. 6. 2022
Izplačila 
ARAO

Nad. za 
omejeno rabo 
prostora NORP

Skupaj 
izplačila

1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 – 4 6
242.906.953 49.052.617 70.661.731 119.714.348 123.192.605 213.314.717 

1  Sklad svoje naložbe vrednoti po pošteni vrednosti, pri čemer poštena vrednost temelji na 
objavljenih tržnih cenah. Knjižno stanje portfelja se med letom ne usklajuje.

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada v obdobju od leta 1995 do  
30. junija 2022 ter portfelj Sklada na dan 30. junija 2022
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Najprej nam zaupajte podje-
tniško zgodbo vaše družine. 
Vse se je začelo v garaži, vaše 
podjetje je nastalo tako re-
koč iz nič …
Tako je. Moj oče Ivan je konec 
osemdesetih let ob zaposlitvi 
doma v Dečnem selu začel s 
popoldansko obrtjo, izdeloval 
je cisterne za kurilno olje, za-
ščitne ograje in manjše jekle-
ne konstrukcije. Zelo hitro je 
ugotovil, da dveh stvari hkra-
ti ne more peljati, tako kot bi 
želel, zato se je odločil, da bo 
imel svojo obrt. Začetek na-
šega podjetja tako sega v leto 
1989, ko je oče že imel proi-
zvodnjo in trgovino, v devet-
desetih je začel dejavnost širi-
ti, leta 1995 je k temu priključil 
še servis, zelo poznan je bil po 
izdelavi cistern za kurilno olje. 
Zadeva je rasla, prišla je pot-
reba po večjih prostorih, saj 
je garaža postala premajhna. 
Zgradil je večjo delavnico, ki 
jo je postopoma še širil, vse do 
danes, saj ob obilici dela pros-
tora po navadi ves čas pri-
manjkuje. Že kar zgodaj se je 
v to podjetniško zgodbo vklju-
čila tudi mama Ljudmila, ki je 
izučena šivilja in je nekaj časa 
šivala delovne obleke, nakar 
se je zaposlila v administra-
ciji, kjer je delala vse do upo-
kojitve v letu 2019. Mlajša se-
stra Manca nikoli ni bila zares 
vpeta v podjetje, posvetila se je 
predvsem kmetovanju, saj na 
našem posestvu na Rucman 
vrhu vodi Kmetijo Omerzu. 

Osebno sem v podjetju od 
leta 2006, njegov razvoj sem 
spremljal že od otroških let. 
Oče je do leta 2016, ko se je 
upokojil, vse aktivnosti op-
ravljal kot samostojni podje-
tnik, podjetje Mana Omerzu 
d.o.o. sem takrat prevzel for-
malno kot direktor. Oče je imel 
filozofijo, da če želiš, da mlaj-
ša generacija nadaljuje s tvo-
jim delom, se moraš pravi čas 
umakniti in pustiti, da podje-
tje nasledniki peljejo po svoje. 
Kar malo me zaboli, ko gledam 
določene primere, kjer starši 
vztrajajo in vztrajajo pri vode-
nju podjetja, potem pa se zgodi 
nekaj nepričakovanega, kot sta 
lahko bolezen ali celo smrt, in 
kar naenkrat je primoran vaje-
ti prevzeti recimo 50-letni sin, 
ki nima več prave energije niti 
volje, zato se hitro lahko zgo-
di, da je podjetje nenadoma na 
preizkušnji.

V kaj najbolj vlagate v podje-
tju in kaj še načrtujete v pri-
hodnje?
Naši dve glavni dejavnosti sta 
proizvodni in trgovski del. 
Pri prvem delamo s podjetji 

in ponujamo izdelavo različ-
nih kovinskih konstrukcij iz 
navadnega in nerjavnega jek-
la, transportne polže, tračne 
transporterje in različne laž-
je jeklene konstrukcije, poleg 

tega pa še storitve varjenja, na-
varjanja, CNC-razrez pločevine 
itd., drugi pa zajema široko pa-
leto izdelkov za potrebe indu-
strijskega vzdrževanja ter za 
gospodinjstva in kmetije. Naši 
kupci so pretežno iz Posavja, 
nekaj tudi širše, slabih 10 % 
prometa predstavlja tudi tuji-
na predvsem na proizvodnem 
delu, naše glavne izvoznice so 
Avstrija, Nemčija, Belgija, Hr-
vaška. V prihodnosti bomo še 
bolj razvijali trgovski del, že-
limo širiti obseg poslovanja, 
ravno pred kratkim smo na 
novo zaposlili komercialista, 
tudi na področju proizvodnje 
so konstantno nove investici-
je v nove stroje, izboljšave, av-
tomatizacijo. Vložke načrtuje-
mo še pri CNC-strojih, kajti če 
nimaš modernih strojev, takoj 
zaostaneš in nisi več cenovno 
konkurenčen.

V aktualni številki Posavske-
ga obzornika znova pišemo 
o mladih in njihovih raz-
logih, da ostanejo v regiji. 
Kako vi vidite to problemati-
ko? Kaj bi bilo treba naredi-
ti, da bi se več mlajših usta-
lilo v Posavju?
Določen del prebivalstva je 
vedno gravitiral k večjim sre-
diščem, ne nazadnje je več-
ji del šolstva baziral na dveh 
glavnih centrih in mladina se 
je šla šolat največ v Ljubljano 
in Maribor, določen del pa je 
potem ostal tam, ker so imeli 

več priložnosti in videli svojo 
priložnost. Tega se pač ne da 
ustaviti oz. preprečiti, lahko 
pa se vpliva na to, kakšen de-
lež te fluktuacije se bo dogajal. 
En pristop je recimo ta, da so 

fakultete prestavljene v manj-
še kraje, se pa pri tem pojavi 
vprašanje zadostne kakovosti 
študija. En pogoj, ki mora biti 
zadoščen, je torej šolstvo, po-
leg tega pa morajo biti zago-
tovljeni seveda tudi še drugi, 
da bi se mladi odločili ostati 
v svoji regiji. Npr. pogoji za-
poslitve in možnost ustvarja-
nja svojih idej, se pravi lastnih 
podjetij, in če teh možnosti ni 
in je regija gospodarsko šibka, 
je jasno, da se dogajajo selitve 
drugam. Poleg dela so tukaj še 
druge dejavnosti, tudi prosti 
čas, in če ena Ljubljana nudi 
bistveno več kot npr. Posavje 
ali kakšna druga manjša regi-
ja, je logično, da si bodo mladi 
za življenje in delo izbrali več-
je mesto. 

Bi pa pri tem izpostavil še en 
dejavnik, in sicer možnost 
ustvarjanja svojega kotička 
oz. bivanja v tem svetu. Ravno 
pred kratkim sem se tudi sam 
soočil s tem problemom pri is-
kanju parcele za gradnjo hiše. 
Nekaj jih je še ostalo, a pogos-
to niso najbolj privlačne, da bi 
se tam ustalil in doživljenjsko 
bival, ali pa jih lastniki zara-
di določenih razlogov ne že-
lijo prodati. Občina, ki spre-
jema prostorske načrte, ne 
omogoča novih sprememb na-
membnosti v zazidljive parce-
le, dokler še obstajajo takšne, 
ki niso pozidane. V Artičah na 
primer, ki so zelo lep kraj za 

bivanje, praktično ni gradbe-
nih parcel. 

Kako se je obdobje epidemi-
je in ’lockdownov’ odražalo 
pri vašem delu?
Zaprtja države so povzročila, 
da smo morali v enem prime-
ru tudi mi zapreti obe trgovi-
ni, ki ju imamo v Dečnem selu 
in Krškem. Na hitro smo se 
morali prilagoditi in organi-
zirati ter omogočiti, da sta se 
prodaja in poslovanje nadalje-
vala, saj smo morali plače še 
vedno izplačati in zagotovi-
ti prihodke. Tisto obdobje je 
bilo kar stresno. Epidemija je 
povzročila tudi veliko izolacij, 
kar pomeni, da je bil naš ka-
der na trenutke zelo okrnjen. 
Proizvodnja je sicer tekla da-
lje, a če si imel v nekem trenut-
ku tretjino ekipe doma v izo-
laciji, je bil kar problem. Delo 
od doma, ki so ga tako pro-
movirali, je veljalo za določe-
ne, pri nas proizvodnja, skla-
diščenje in prodaja razumljivo 
niso mogle teči od doma, tako 
da je bilo tudi zaradi tega ne-
kaj časa kar pestro. Težave 
smo imeli tudi zaradi izpada 
pri nekaterih, s katerimi so-
delujemo. Odpuščali pa nis-
mo, kar je najpomembneje. 
V prihodnje bo treba živeti s 
tem in kolesje nemoteno po-
ganjati naprej, druge možnos-
ti ni, pa tudi marsikaj smo se v 
zadnjih dveh letih naučili, tako 
da zdaj na to zadevo gledamo 
drugače kot na začetku. Je pa 
zdaj aktualna energetska dra-
ginja, ki že in še bo vplivala ne 
samo na naše, ampak tudi po-
slovanje drugih podjetij. Tako 
da smo spet pred novo krizo, 
ki se ji bomo morali na nek na-
čin zoperstaviti.

Kakšna so sicer pričakova-
nja vas, podjetnikov, glede 
politike, tako lokalne kot 
državne, pri zagotavljanju 
ustreznega okolja za raz-
voj gospodarstva in podje-
tništva?
V prvi vrsti je treba zagotovi-
ti pogoje tistim, ki se ukvar-
jajo ali se želijo ukvarjati s 
podjetništvom. Obstoječim 
podjetjem je treba omogo-
čiti, da lahko širijo svojo de-
javnost, hkrati pa tudi priva-
biti kakšna nova. Lep primer 
je podjetje TPV Automotive, 
ki ima zdaj sedež v industrij-
ski coni v Brezini. Na ta način 
se gospodarstvo v občini kre-
pi. Ko bi bilo še več tovrstnih 
primerov. Država mora zago-
toviti stimulativno okolje za 
podjetnike. Davki so in bodo, 
pomembno je, da so v razum-
nih mejah in da je denar od 
davkov namenjen za koristne 

Janez Omerzu, direktor podjetja Mana Omerzu:

Janez�Omerzu

Mladim je treba omogočiti 
ustvarjanje lastnih idej

KRŠKO – Avtoline je edina avto hiša v tem delu Slovenije, ki vam 
omogoča, da na enem mestu izberete avto in popolno poskr-
bite zanj. Svojega izberete med novimi vozili Škoda, Citroën in 
Peugeot ali v največji ponudbi rabljenih vozil v Posavju. Ko vaš 
avto potrebuje redni servis, vzdrževanje ali odpravo napake, 
na pooblaščenem servisu strokovno odpravijo vse težave. Če 
se vam zgodi prometna nesreča ali kako drugače poškodujete 
avto, v škodnem centru poskrbijo za cenitev, izvedejo kleparska 
in ličarska dela ter uredijo postopke z zavarovalnicami. Ko se 
obrne leto, opravite tehnični pregled in podaljšanje registracije 
na tehničnih pregledih z najdaljšo tradicijo v Posavju. V samo-
postrežnih avtopralnicah svoj avto še najbolj enostavno opere-
te, za piko na i pa v Avtoline klubu pridobite ugodnosti pri na-
kupu, servisu, registraciji in pranju avtomobila.  Vir:�Avtoline

Avtoline – edina avto hiša  
v tem delu Slovenije

KRŠKO – Trgovina Mana, PE Krško, se je preselila v nove, bistve-
no večje prostore (v novi stavbi na dosedanji lokaciji, pri tehnič-
nih pregledih Avtoline), kjer vam usposobljeni zaposleni lahko 
svetujejo pri razširjeni ponudbi in še večjem izboru blaga. V svo-
jem programu nudijo prodajo in servis strojev za košnjo in ure-
janje vrtov ter strojev za delo v gozdu. So pooblaščeni partner 
blagovnih znamk Stihl, Stiga, Oleo-Mac in drugih. Pri njih najde-
te tudi celoten izbor ležajev, jermenov, verig, tesnil in orodja SKF, 
širok program olja in maziv, rezervne dele za traktorje, kosilni-
ce in ostale stroje, zaščitno opremo in potrošni material, ročno 
orodje ter ostale pripomočke za pravega mojstra. 
Podjetje se ponaša z več kot 30-letno tradicijo in velja za dolgo-
letnega partnerja mnogim podjetjem, obrtnikom, kmetom in os-
talim uporabnikom.� Vir:�Mana,�PE�Krško

Mana v Krškem v novih prostorih

DEČNO SELO – Podjetje Mana Omerzu iz Dečnega sela, ki ima danes močno razvejano dejavnost s področja 
kovinske proizvodnje in proizvodnih storitev, od leta 2016 kot direktor vodi Janez Omerzu, 41-letni diplo-
mirani ekonomist, ki je vodenje prevzel od svojega očeta. Gre za lep primer uspešne zgodbe družinskega 
podjetja, ki je postopoma raslo in se razvijalo s pretežno lastnimi sredstvi. V pogovoru z njim smo se do-
taknili tudi problematike »bega možganov« iz regije in podpore pri promociji podjetništva.

BREŽICE – Na začetku letošnjega leta smo poročali, da je bila naj-
mlajša članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za turizem, uspešna 
pri prijavi projekta Erasmus+, kar je za fakulteto izjemen uspeh. 
Dvoletni projekt, katerega vodja je izr. prof. dr. Jasna Potočnik 
Topler, z naslovom Aktivno in vključujoče poučevanje pismeno-
sti in komunikacijskih veščin za bolj učinkovito zaposlovanje in 
trajnostni gospodarski razvoj, bo trajal do konca leta 2023. Tre-
nutno se projekt približuje polovici in partnerji so se poleti ses-
tali na dveh sestankih v živo: prvi v juliju je bil pri italijanskih 
partnerjih, v stari Gorici, drugi pa v avgustu pri projektnih part-
nerjih v Puli. Skupina razvija dva učna načrta, pri čemer bo en na-
menjen dodiplomski stopnji študija in drugi podiplomski stopnji. 
Poudarek je na inovativnih metodah, različnosti, multikulturnosti 
in vključevanju izključenih, posebna pozornost pa je namenjena 
znakovnemu jeziku. � Vir:�Fakulteta�za�turizem

S projektom so na polovici

Projektna�skupina�na�sestanku�v�Gorici
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Od navdiha do produkta
Podjetniški inkubator Krško vabi

5 razlogov, zakaj se nam PRIDRUŽITI:

1. Širimo pozitivno miselnost, spodbujamo podjetnost in podjetništvo prikazujemo v 
pozitivni luči.

2. Pridobivamo nova podjetniška znanja ter izmenjavo znanj in izkušenj z ostalimi 
podjetniki v PI Krško. 

3. Sodobno opremljeni pisarniški in spremljevalni prostori.
4. Gradimo podjetniške skupnosti, širimo poslovne mreže in razvijamo pozitivno 

podjetniško klimo. 
5. Nudimo podporno okolje, kjer so dobrodošle vse nenavadne oz. kreativne podjetniške ideje.

Več informacij: www.cptkrsko.si ali po telefonu na 041 655 936  
oz. preko elektronske pošte: inkubator@cptkrsko.si

Glavne prednosti PI Krško

POTENCIALNI PODJETNIKI

MLADI

PODJETNIKI ZAČETNIKI

ISKALCI NOVIH IZZIVOV

IZKUŠENI PODJETNIKI

PODJETNIŠKI NAVDUŠENCI

SODOBNA INFRASTRUKTURA 

PODPORNE AKTIVNOSTI

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

MENTORIRANJE

SVETOVANJE EKSPERTOV

SPROŠČENO PODJETNIŠKO OKOLJE

SPODBUDE PRI RAZVOJU IDEJ

GRADNJA PODJETNIŠKE SKUPNOSTI

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 
MED MLADIMI

Ciljni uporabniki 

C = 45
M = 0
Y =100
K = 0

C = 95
M = 70
Y = 0
K = 0

C = 72
M = 22
Y = 0
K = 0

SPOT svetovanje
Posavje

Sedež SPOT svetovanje Posavje
Cesta krških žrtev 46, 8250 Krško 

www.cptkrsko.si 

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

URADNE URE

ponedeljek, torek in petek
od 8.00 do 14.00 

sreda
od 8.00 do 17.00

SPOT SVETOVANJE POSAVJE
Center za podjetništvo in turizem Krško kot točka SPOT svetovanje Posavje (Slovenska poslovna 
točka) nudi brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike ter mikro, mala 
in srednja podjetja, predvsem: 

 - INFORMIRANJE (npr. o novosti v zakonodaji, razpisih ipd.)
 - SVETOVANJE glede ustanavljanja in zagona podjetja, poslovanja, razvoja poslovne ideje, 

izvajanje sistema vavčerjev 
 - PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, ki so za udeležence brezplačna.  

C = 45
M = 0
Y =100
K = 0

C = 95
M = 70
Y = 0
K = 0

C = 72
M = 22
Y = 0
K = 0

VAVČERSKI SISTEM

Vavčerski sistem podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja 
posameznih storitev za različne vsebine. Sofinancira se do 60 % upravičenih (in plačanih) 
stroškov ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev.  

Vlogo na javni poziv, z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno oddati izključno preko ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada. 

Trenutno so odprti vavčerji: za dvig digitalnih kompetenc, za kibernetsko varnost, za patente, 
modele, znamke, za statusno preoblikovanje družb, za celostno vrednotenje okoljskih vplivov 
(LCA), za udeležbo na mednarodnih forumih in gospodarskih delegacijah v tujino ter za prenos 
lastništva. 

DRŽAVNA POMOČ GOSPODARSTVU Z VISOKIMI CENAMI  
ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA.

 
Državna pomoč se nanaša na sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega 
plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021. Upravičenci 
do pomoči bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile 
registrirane kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge do 1. decembra 2021.

Predvidene so tri vrste pomoči (enostavna, posebna in namenjena energetsko intenzivnim 
podjetjem) z različnimi pogoji in omejitvami. 

Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 
2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo podjetja morala oddati v elektronsko 
aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija, predvidoma od 1. do 15. novembra 2022.

Tako za vavčerje kot koriščenje predhodno omenjene državne pomoči, lahko brezplačne 
informacije in pomoč pri pripravi vloge pridobite na naši točki SPOT svetovanje – CPT Krško.

Do konca leta se bodo izvedla IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Z AKTUALNIMI 
VSEBINAMI – trenutno je aktualna delavnica »Kalkulacija prodajnih cen v času tržne 
nestabilnosti«, ki bo v živo v petek, 7. oktobra. Več informacij na naši spletni strani.

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran www.cptkrsko.si, kjer so objavljene različne 
informacije ter novosti iz področja gospodarstva. Pod zavihkom ‘DOGODKI’ najdete tudi 
gradiva že izvedenih delavnic in usposabljanj.

Vsi, ki bi želeli prejemati e-novice z aktualnimi podjetniškimi vsebinami, vabljeni, da se 
na prejemanje le-teh prijavite preko zgoraj navedene spletne strani. 

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

Za več informacij smo na voljo v delovnem času od 7.00 do 15.00, sreda: 7.00–17.00 petek: 7.00–14.00,  
preko telefona 07/490 22 24 oz. 07/490 22 25 ali e- pošte: karmen.levak@cptkrsko.si in mateja.jurecic@cptkrsko.si. 
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zadeve za družbo ter da se 
gos podarstvu vrača tudi nekaj 
nazaj. Zakonodaja bi morala 
biti enostavnejša in predvsem 
imeti daljši rok trajanja. Ravno 
v teh dneh se na primer znova 
napovedujejo spremembe pri 
določenih davčnih zakonih, ki 
so bili nazadnje spremenjeni 
marca letos.

Če bi imeli možnost najeti 
zemljišče v eni od industrij-
skih con v občini in preseliti 
prostore, bi se odločili za to? 
To bi bilo idealno, a v resnici 
je to zelo težko izvedljivo, ker 
imamo na tem naslovu že toli-
ko nepremičnin, da jih je tež-
ko kar preseliti. 1500 kvadra-
tnih metrov pokritih površin 
je nekje drugje težko zgradi-
ti, to bi bila večmilijonska in-
vesticija, kar za nas ne pride 
v poštev. Bi pa bila ta možnost 
uresničljiva ob morebitni ši-
ritvi, če bi prišlo do potreb po 

novih prostorih, bi verjetno 
res morali iskati kakšno indu-
strijsko cono, ki bi bila najbolj 
privlačna, predpogoj pa je, da 
so na voljo in po neki razum-
ni ceni.

Kaj menite o razvoju gospo-
darstva v brežiški občini?
V preteklih letih je bil fokus 
usmerjen v turizem, vsaj tak 
vtis sem dobil. To seveda je 
gospodarsko področje, ki pri-
naša dodano vrednost in ima-
mo vse naravne danosti za to, 
ampak se je kar malo pozabi-
lo na druge veje gospodarstva, 
mislim predvsem na proizvod-
ne dejavnosti. Marsikdo je na-
mesto da bi v brežiški občini 
razvijal podjetje, šel izven ob-
činskih meja, predvsem v Kr-
ško, ki je imelo drug pristop in 
se je, kar se tiče proizvodnje, 
zelo razvilo. Lastniki kar nekaj 
podjetij, ki so zdaj v Krškem, 
izvirajo iz občine Brežice, kar 

je po eni strani škoda in za-
mujena priložnost. V zadnjih 
letih so se sicer razvile indu-
strijske cone po naši občini, a 
so bolj kot ne polne in so pot-
rebe še po dodatnih. Mislim, 
da bi bilo treba nekaj naredi-
ti še v bližini Brežic. Sloven-
ska vas je kar malo oddaljena, 
Brezina pa ima ob vedno več 
podjetjih lahko tudi logistični 
problem, ker je cesta čez žele-
zniški prehod in del naselja že 
zdaj zelo obremenjena. Nekaj 
se dela na tem, očitno interes 
je, a je treba narediti še korak 
naprej. Tudi ne vem, kaj je zdaj 
s projektom Feniks. Načrtova-
na lokacija ob avtocesti je ide-
alna. Če se voziš npr. po Itali-
ji, je polno industrijskih con 
ob avtocesti, mi pa jih kar ne-
kako rinemo stran. Ampak ne 
me narobe razumeti, nisem 
tak, da bi samo kritiziral in se 
pritoževal, marsikaj v občini in 
državi je tudi dobro in na tem 

je treba graditi naprej, prav pa 
je, da se izpostavi tiste stvari, 
ki jih primanjkuje in bi lahko 
bile boljše.

V branži obdelave kovin je 
sedaj veliko povpraševanje 
po delovni sili, delavcev pa 
manjka. Kakšno prihodnost 
vidite na tem področju?
Bojim se, da ne prinaša nič 
dobrega. Povpraševanje je, 
kadra pa se ustvarja čeda-
lje manj, tisti, ki je še, pa je 
starejši in se je že ali se rav-
no upokojuje, ta bazen je če-
dalje manjši. Naše podjetje je 
majhno in se še nismo sooči-
li s tem, ima pa ogromno pod-
jetij velike težave, zato zapo-
slujejo delavce iz tujine, ker 
drugače več ne gre. Moj oče je 
večkrat rekel, da smo v prete-
klosti delo, obrtne poklice raz-
vrednotili. Mantra je bila: poj-
di študirat, da ti ne bo treba 
delati. Ker ni bilo zanimanja, 

so se poklicne šole zapirale. 
Med mladino tako manjka in-
teresa za osnovne obrtne pok-
lice. To spremeniti kar čez noč, 
pa seveda ne gre.

Uspešno poslujete tudi na 
spletu. Kakšno je po vašem 
mnenju slovensko spletno 
poslovno okolje? 
Pred dvema letoma smo naš 
trgovski program ponudili 
še na spletu. Dejstvo je, da je 
spletna trgovina v nenehnem 
porastu, z epidemijo in ’lock-
downi’ se je še toliko bolj raz-
širila ter se bo tudi še naprej. 
Preko spleta se dogaja tudi že 
veleprodaja. Pristop pri sple-
tni prodaji je drugačen kot 
pri klasični prodaji v trgovini. 
Spletna trgovina je segment, 
ki mu moraš posvetiti veli-
ko časa, truda in vlagati vanj 
ter imeti organizacijsko dob-
ro rešenega, da ti nekaj prina-
ša, govorim o vodenju spletne 

trgovine, oglaševanju, popro-
dajnih aktivnostih. 

Kako izkoristite prosti čas, 
ki ga, verjamem, kot uspe-
šen podjetnik nimate ravno 
na pretek?
Če si podjetnik, nimaš samo 
osemurnega delovnika, po-
gosto se ta zavleče še v popol-
danske ali večerne ure. Pred-
nost je, da si lahko kdaj pa kdaj 
čas vsaj približno prilagodiš in 
zaključiš tudi že opoldne ter 
imaš potem čas zase in svo-
jo družino. Treba je najti tis-
to pravo mejo med delom in 
sprostitvijo, tisto, kar je v redu 
tako zate in družino kot tudi 
službo. Osebno mi je šport tisti 
glavni ventil za sprostitev na-
petosti in stresa, ki se pojavi-
ta zaradi vseh službenih ob-
veznosti, na ta način tudi ne 
trpijo zdravje in družinski od-
nosi.
 Rok Retelj 
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bodo rasle različne vrste 
dreves,« teče opis nastaja-
jočega vrta, ki je tudi ener-
getska točka. 

»Življenje prinaša izzive in 
nenehno učenje nas vodi, 
usmerja nazaj k naravi,« po-
udarita Andrej in Janja, ki se 
posvečata vrtnarjenju brez 
škropiv, brez kemikalij. V 
bližini hiše sta zgradila tudi 
lastno rastlinsko čistilno 
napravo, kjer se prečiščena 
voda vrača nazaj v naravo. 
Sta tudi ustvarjalca samo-
oskrbnega projekta Nova 

Zemlja, saj pridobljene iz-
kušnje in znanje rada deli-
ta z ljudmi. »Samooskrbni in 
sonaravni način življenja je 
človeku in naravi prijazen in 
pomeni manj onesnaževa-
nja in več zdravja, hkrati pa 
omogoča stalen dostop do 
hrane. Če smo samooskrb-
ni, ni strahu, da bi ostali lač-
ni,« zaključita prijazna go-
stitelja. 
 Smilja Radi

Zelenjavni, zeliščni in sadni vrt 
ob žuborečem bistrem potočku 

 

Andrej Brečko, ki je odra-
ščal na kmetiji v Rečici pri 
Laškem, si je vedno želel 
imeti lastno posestvo ob 
potoku in gozdu nekje na 
samem. Želja se mu je ures-
ničila pred slabim desetlet
jem, ko se je odločil za na-
kup zemljišča na ravnici 

ob potočku v Mihovici pri 
Šent jerneju. Kmalu je začel 
z gradnjo hiše iz naravnih 
materialov in z zasaditvi-
jo dreves okoli hektar ve-
likega posestva, tako da je 
danes meja iz različnih dre-
vesnih vrst že lepo visoka, 
vhod do posestva pa pote-
ka preko lesenega mostička 
čez bistri potoček. 

»V svoji mladosti sem bil 
upornik in doživel sem tre-
nutek, ko je moje življenje 
viselo na nitki. Takrat sem 
se odločil za pot v tujino. 
Nekaj let sem bival na Novi 
Zelandiji, kjer sem delal na 
posestvu in se učil, kako 

biti povezan z naravo. Obi-
skoval sem tudi akademijo, 
se učil kitajske filozofije in 
diplomiral iz življenjskega 
svetovanja. Z Nove Zelan-
dije sem odšel na Kitajsko, 
nato na Florido in kasneje 
v Anglijo. V Londonu sem 
delal v nekem sprostitve-
nem centru in imel dober 
življenjski standard, a za-
čel sem razmišljati o vrnitvi 
v Slovenijo. Prijatelj, ki sem 
ga spoznal v angleški pre-
stolnici, mi je predlagal na-
kup zemlje v vasi na Dolenj-
skem, kjer je bival on. Danes 
živim tukaj s svojo družino 
in ustvarjam predvsem iz 
odpadnega materiala, ma-
teriala, ki ga ljudje odvrže-
jo, ker ne vedo, kako bi ga 

uporabili. Ni vse za odpad, 
kar je že bilo uporabljeno. 
Ko se stvari očistijo, pobru-
sijo, dobijo nov videz, a če 
jih predelamo, dobijo novo 
uporabnost in svežino. Na 
primer, iz starega parke-
ta sem naredil mizo za ši-
valni stroj, omarico za čev
lje in kotno stojalo,« obudi 
del spominov in nato z ve-
seljem pokaže nastajanje 
rastlinjaka ob hiši, ki jo je 
skupaj s partnerko Janjo 
zgradil iz lesa, slame, ilovi-
ce in peska. Ogrodje hiše je 
leseno (kot za kozolec), ste-
ne so narejene iz 500 kosov 
stisnjenih bal slame. Zuna-
nje stene imajo apnenčast 

omet, notranje ilovnatega, 
debele so od 50 do 60 cen-
timetrov, na strehi je gline-
na opeka. »Izolacija je res 
dobra, pozimi je v prostorih 
prijetno toplo, poleti pa se, 
čeprav stoji hiša na soncu, 
ne segrejejo preveč. Stene 
dihajo,« pojasnjuje Andrej.

ZELENJAVNI, ZELIŠČNI  
IN SADNI VRT

Andrej in Janja, ki je biolo-
ginja z magisterijem iz eko-
logije, vsak dan izkoristita 
za delo na zemlji. Pri delu v 
vrtu jima pomagata sinova, 

4letni Svetin in 2letni Bor. 
»Narava je njuna učilnica in 
spodbujava ju k skup nemu 
delu na zemlji, zato ima 
starejši sin že lasten maj-
hen vrtiček,« predstavita 
še del družinskega življenja 
ob ogledu vrta na prostem, 
v katerem raste mnogo vrst 
zelenjadnic in zelišč. Otroka 
se v tem času sladkata z do-
zorelimi robidami, ki rastejo 
ob potočku, za večerni po-
obedek pa bosta imela na 
domačem vrtu zraslo lube-
nico. 

»Vsega imamo po malem 
in za našo družino je vsega 
dovolj,« pravita gostitelja, 
ki sta v bližini vrta na pros-
tem postavila še rastlinjak. 
V njem gojita predvsem pa-
radižnik, papriko, čili, kuma-
rice, korenje in solato. »Med 

vrtninami je zastirka, da za-
držuje vlago in tudi plevela 
je zaradi tega manj,« pripo-
veduje Janja, ki vsako leto 
pripravi ozimnico za zimo. 
»Iz jagod, fig in breskev 
naredim marmelado, zeli-
šča posušim in iz njih po-
tem pripravljam čaje različ-

nih okusov, iz aronije delam 
sok, iz cvetov ognjiča izde-
lujem mazilo …« nadaljuje 
in se nato v rastlinjaku loti 
obiranja zrele paprike in či-
lija, medtem ko je sezona 
kumaric, ki so v rastlinja-
ku prav tako lepo uspeva-
le, že mimo. Njuno posestvo 
je radodarno tudi s sadjem – 
lepo uspevajo različne sad-
ne vrste: figa, kaki, breskev, 
jablana, hruška, sliva, češ
nja, sliva, ringlo itd. »V ra-
stlinjaku, ki je v gradnji po 
posebnem sistemu, bova 
gojila različne vrste citru-
sov in oljke,« predstavi-
ta še del načrtov in nada-
ljujeta, da nameravata na 
prostranem travniku v bli-
žini hiše urediti gozdni vrt. 
»V kamniti spirali, narejeni 
iz kamnov in lesa zelo stare 
hiše, ki so jo porušili, nasta-
ja vrt za zelenjavo, zelišča 
in jagodičevje, okoli njega 

Poletje se je poslovilo in prišel je jesenski čas pobiranja pridelkov z vrtov za ozimnico, kajti obdelana rodovitna zemlja znova in znova obda-
ri z raznovrstnimi darovi tako v sadnem kot zelenjavnem in zeliščnem vrtu, če znamo živeti v sožitju z naravo. »Ljudje smo del narave, izha-
jamo iz nje. Če želimo biti zdravi in zadovoljni, moramo poiskati ravnovesje med naravo in našim načinom življenja. Kljub vsem izumom in so-
dobni tehnologiji je človek vedno bolj nezadovoljen, kajti z odmikom od narave ustvarjamo praznino v sebi,« razmišlja Andrej Brečko, ki se je 
pred leti podal na pot življenja v naravi in z naravo. 

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

- mačice

- nagrobni pesek

- lončne krizanteme

- rese več barv
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Od 10. 10. do 31. 10. bo potekala prodaja tudi na pokopališču Senovo, od 9. do 17. ure.

Družina Brečko pred rastlinjakom, izdelanim iz odpadnega 
lesa

Zelenjavni vrt je velik in gredice v lesenih okvirjih imajo 
zastirko iz slame.

V rastlinjaku lepo uspeva pekoča paprika v obliki zvončka. 

Listi velecvetnega lučnika, 
zdravilnega zelišča. Na 
svojem dolgem steblu ima 
veliko drobnih rumenih 
cvetov.

Cvetoča zasaditev privablja poglede
Pogled na cvetoči balkon ali 
teraso je vedno prijeten, mar 
ne? A samo pogled ni dovolj, 
za cvetoče razkošje je treba 
skrbeti, tudi z rednim zaliva-
njem. »Letošnje vroče in suš-
no poletje ni bilo preveč nak-
lonjeno raznemu cvetju in 
cvetnim aranžmajem na pros-
tem, zato so bili balkoni ali te-
rase s cvetjem pravi balzam 
za oči,« piše Brane Busar, ki je 
v letošnjem poletju v svoj fo-
tografski objektiv ujel cveto-
čo teraso gostinskega lokala v 
centru Sevnice. »Tako čudovi-
te cvetne zasaditve ponavadi vidimo na zasebnih hišah, če pa to opazimo na javnem po-
slovnem prostoru, je to še bolj pohvalno. Res vse pohvale lastniku in zaposlenim, da tako 
lepo in s srcem skrbijo za res čudovit cvetlični aranžma na ograji terase lokala. Turistična 
zveza občine Sevnica oziroma njena komisija za ocenjevanje cvetličnih dekoracij bi lahko 
na svoj spisek dodala tudi to balkonsko cvetno zasaditev, za katero nekdo vestno skrbi 
že nekaj let,« zaključi ob ’zgovorni’ fotografiji občan, ki ima tudi sam negovan in vsako 
leto lepo cvetoč okrasni vrt ob družinski hiši.  S. R.
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoprotetičnega izdelka.

 * Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 
mesecev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni 
pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.

Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 

Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.

Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 
uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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BUDIMPEŠTA, POSAVJE – V madžarski prestolnici Budimpe-
šta je potekalo svetovno prvenstvo v malem nogometu (gre 
za nogomet s po šestimi igralci na igrišču), t. i. Socca World 
Cup 2022. Slovenska reprezentanca je bila močno posavsko 
obarvana, saj so bili v njej trije nogometaši iz naših krajev.

Selektor Danijel Mitrović je v reprezentanco izbral deset rekre-
ativnih malonogometašev, med katerimi so bili kar trije Posav-
ci, vsi iz občine Brežice: Boštjan Preskar, ki je bil tudi kapetan 
ekipe, Marko Račič in Matevž Sodič. Slovenci so bili v predtek-
movalni skupini z enimi od favoritov prvenstva: Poljaki, Maroča-
ni, Litvanci in Kostaričani. Slednje so zanesljivo premagali s 4:0, 
pri čemer je dva zadetka prispeval Sodič. Proti Poljski so odigra-
li odlično tekmo, vendar ostali brez novih točk, saj so Poljaki za-
deli iz svojih edinih dveh priložnosti. Litvo so ugnali s 4:1, zno-
va je dvakrat zadel Sodič, enkrat pa tudi Račič. Ekipa Maroka je 
zaradi poškodb tekmo proti Sloveniji predala oz. je bila registri-
rana s 5:0. Slovenija je v osmini finali naletela na reprezentan-
co Ukrajine, ki je bila boljša z 2:0. V napeti tekmi so Ukrajinci iz-
koristili eno od priložnosti ob koncu prvega polčasa, potem ko 
je njihov izvrstni vratar pred tem ustavil dva izjemna strela Ma-
tevža Sodiča. Drugi gol so Ukrajinci zadeli ob koncu tekme, ko 
so naši poskušali z igro brez vratarja izenačiti rezultat in izsiliti 
vsaj izvajanje kazenskih strelov. Ukrajince so v četrtfinalu izlo-
čili Nemci, ki so bili na koncu četrti, za prvaki Brazilci, drugimi 
Kazahstanci in tretjimi Poljaki. P.�P./vir:�SMZ

Na svetovnem prvenstvu v malem
nogometu tudi trije Posavci

V�reprezentanci�so�bili�kar�trije�Posavci:�Matevž�Sodič�(na�
sredini�v�zadnji�vrsti),�Boštjan�Preskar�(drugi�z�leve�spodaj)�
in�Marko�Račič�(desno�spodaj).

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

DVORANA MC KRŠKO
21:00: 

KONCERT: 
HAPPY OL’ MCWEASEL

VSTOP JE BREZPLAČEN.

TABOR OSEBNOSTNE RASTI
INFO IN PRIJAVE:

anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si

pet–ned, 14.–16. 10. 2022,

16.00—18.30:
PRAVLJIČNO KRŠKO:

POHOD PO KRŠKEM OB 
PRIPOVEDOVANJU PRAVLJIC IN 

SPOZNAVANJU MESTA.

19.00:
PRISTANEK NA MARS

PREDSTAVITEV MLADINSKE REVIJE 
MARS - IZDELEK PROSTOVOLJCEV 

MC KRŠKO.

petek, 7. 10. 2022,

sobota, 8. 10. 2022,
14.00:

DELAVNICA ROBOTIKE
OD 6. DO 15. LETA STAROSTI.

INFO IN PRIJAVE DO 10. 10. 2022:
info@mc-krsko.si

16.00—17.00:
E+INFO: ZAKAJ NA 

ERASMUS+ IN KAKO TO 
VPLIVA NA MOJE 

POČUTJE?
PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS 

PROGRAMOV ERASMUS+.

sobota, 15. 10. 2022,

10.00—14.00:
EVROPSKO LETO MLADIH 

V KRŠKEM
IZRAZI SVOJE MNENJE – 
SOUSTVARJAJ EVROPO 

INFO:
urska.pisek@mc-krsko.si

četrtek, 6. 10. 2022,
OKTOBER 2022

KRŠKO – Rokometaši Krškega so po treh krogih še brez točk 
v 1.A državni rokometni ligi, rokometaši Dobove pa so v tret-
jem krogu dosegli prvo zmago.

Sezono med rokometno elito so Krčani pričeli z gostovanjem v 
Slovenj Gradcu in prikazali dobro pripravljenost. Prvi polčas so 
celo dobili za štiri gole, v drugem pa je njihova zbranost popusti-
la in niso izkoristili nekaj 100 % priložnosti, tako da so domači 
prišli do na videz lahke zmage s 37:32. Pri krški ekipi se je naj-
bolj izkazal Marko Sintič z devetimi zadetki. V drugem krogu so 
se v domači dvorani pomerili z ekipo RK Trimo Trebnje, ki skupaj 
z Velenjem in Celjem sodi v elitno trojico slovenskega klubskega 
rokometa. Gostje, ki jih vodi selektor rokometne reprezentance 
Slovenije Uroš Zorman, so zanesljivo zmagali s 23:39. Pri Krča-
nih je bil najboljši Tadej Sobotič z devetimi goli. V tretjem krogu 
so Krčani gostovali v Novem mestu pri ekipi MRK Krka. Po dob-
rem začetku in enakovredni partiji v prvih 20 minutah je Krka 
v naslednjih 25 minutah naredila delni izid 14:5 in tekmo mir-
no pripeljala do končnih 29:23. Pri Krki se je izkazal bivši vra-
tar Krškega Jure Blaževič, ki je zbral 14 obramb, najboljši stre-
lec pri Krčanih je bil Patrik Glaser s sedmimi zadetki. Priložnost 
za popravni izpit je že v soboto, ko ob 19:00 v Krško prihaja Ur-
banscape Loka. Škofjeločani so odlično odprli sezono, saj se na-
hajajo na 4. mestu lestvice. Medtem je drugi posavski prvoligaš, 
MRD dobova, po porazih proti Trebnjemu (25:31) in Loki (28:31) 
v tretje prišel do prve zmage, in sicer nad ekipo RK Sviš Ivančna 
Gorica z 29:26. S po sedmimi zadetki sta bila najbolj učinkovita 
Klemen Mlakar in Željko Šukić. P. P.

Krčani še brez zmage v 1.A ligi

Patrik�Glaser�v�akciji�na�tekmi�proti�Krki

LJUBLJANA, SALZBURG – 19-letni Radečan Benjamin Šeško 
je bil junak sobotne odmevne zmage nogometne reprezen-
tance Slovenije proti Norveški v predzadnjem krogu letoš-
nje izvedbe Lige narodov, nato pa je čez tri dni na gostovanju 
na Švedskem dosegel prekrasen gol, ki je naši reprezentan-
ci zagotovil obstanek v ligi B.

Benjamin Šeško, 
ki si s svojimi 
blestečimi preds-
tavami pridno uti-
ra pot med naj-
večje nogometne 
zvezdnike na sve-
tu, je na domači 
tekmi z Norveško 
z golom in podajo 
poskrbel za prvo 
zmago Slovenije v 
tej sezoni Lige narodov in navdušil skoraj povsem polne Stoži-
ce, ki so večkrat skandirale njegov priimek. Zmagoviti zadetek v 
81. minuti za končnih 2:1 je bil prava mojstrovina, saj si je žogo 
najprej ustavil s prsmi, jo umiril še s kolenom in jo z natančnim 
volejem s približno 25 metrov spravil v malo mrežico nemočne-
ga norveškega vratarja. S tem je še enkrat več dokazal svojo ve-
liko nadarjenost in ukradel šov norveškemu zvezdniku Erlingu 
Haalandu, s katerim ga zaradi telesne višine (195 cm) in hitro-
sti večkrat primerjajo, kar pa slovenskemu nogometnemu dra-
gulju ni ravno všeč. V torek zvečer pa je v predmestju Stockhol-
ma zablestel s pravim evrogolom, o katerem se še kar govori. To 
je bil njegov četrti zadetek na 15. tekmi za Slovenijo. Končnih 
1:1 je pomenilo, da je Slovenija s končnim 3. mestom v skupi-
ni obstala v ligi B. Šeško, v tej sezoni še igralec RB Salzburga, je 
avgusta podpisal petletno pogodbo z RB Leipzig (njegov nogo-
metaš bo postal s 1. julijem 2023) in tako poskrbel za najdražji 
prestop katerega koli slovenskega nogometaša v zgodovini. Po 
poročanju medijev naj bi odškodnina za njegov prestop znašala 
24 milijonov evrov. Salzburgu se je leta 2019 pridružil iz Dom-
žal za 2,5 milijona evrov in sprva igral za Salzburgovo »izposta-
vo« Liefering, pri kateri je hitro navdušil, v prejšnji sezoni pa je 
za člansko Salzburgovo ekipo na 37 tekmah dosegel 11 golov in 
sedem podaj. Zdaj že kar stalni član prve enajsterice Slovenije je 
še en Posavec, in sicer Gregor Sikošek iz Artič.  R. R.

Šeško potopil Norveško
in zabil evrogol proti Švedski

Benjamin�Šeško�(foto:�Twitter�RB�Leipzig)
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V novi sezoni ponujajo neko-
liko osvežene oz. prenovljene 
gledališke abonmaje – za od-
rasle Zelenega in Modrega, za 
otroke od 3. do 9. leta starosti 
pa Rumenega, je na novinarski 
konferenci povedala direktori-
ca Darja Planinc. Koordinator 
in skrbnik gledaliških abonma-
jev v KD Krško Žiga Kump 
je za Zeleni in Modri abonma 
izbral po sedem predstav – v 
prvem bo poudarek na kome-
dijah, v drugem na dramah, 
abonenti pa bodo dobili tudi 
sedmo, darilno predstavo, ki si 
jo bodo lahko izbrali iz nabo-
ra predstav drugega abonma-
ja. »Iz nabora predstav, ki so na 
voljo, smo izbrali tiste, za kate-
re ocenjujemo, da bodo res na-
govorile občinstvo,« je dejala 
Planinc. Za Rumeni abonma so 
izbrali šest predstav s seznama 
Zlata paličica, z njim pa vzga-
jajo bodoče obiskovalce gle-
dališča in abonente. Vse pred-
stave iz tega abonmaja bodo 
v dopoldanskem času ponu-
dili tudi posavskim in dolenj-
skim šolam in vrtcem, neka-
tere bodo dopoldne odigrane 
tudi dvakrat. Letošnji gledali-
ški abonma ima tudi posavski 
pridih, saj bo na krškem odru 
novembra svojo monokome-
dijo o neumnosti z naslovom 
»Zdrava pamet« premierno 
odigral Brestaničan Nik Škr-
lec, v Modrem abonmaju bo 
na sporedu večkrat nagrajena 
predstava »Krize« v režiji Kr-

Abonmaji s posavskim pridihom 
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško še do 7. oktobra poteka vpis gledaliških abonmajev za sezono 
2022/2023. Za cilj so si zadali vpisati 350 abonentov v Zelenem, Modrem in Rumenem abonmaju, s čimer 
bi presegli število abonentov iz zadnje predkoronske sezone 2018/19, ko jih je bilo 320.

čana Žige Divjaka, v Zelenem 
abonmaju pa predstava »Palo-
ma«, pri kateri je kot soavto-
rica sodelovala Krčanka Kaja 
Blazinšek.

V KD Krško si želijo v tej se-
zoni preseči število abonen-
tov iz zadnje predkoronske 
sezone 2018/19, ko jih je 
bilo 320, in sicer so si zada-
li cilj vpisati 350 abonentov. 
V lanski sezoni, ki je bila se-
veda še zaznamovana s pro-
tikovidnimi ukrepi, a so kot 
ena redkih kulturnih usta-
nov v Sloveniji uspeli izves-
ti vse načrtovane predstave, 
so imeli 289 abonentov, a so 
se obiskovalci v večjem števi-
lu odločali za nakup vstopnic 
za posamične predstave. Da 

so cene abonmajev lahko os-
tale na ravni iz preteklih let, se 
je Darja Planinc zahvalila Me-
stni občini Krško, ki sofinanci-
ra abonmajski program. 

Pester zaključek leta

V nadaljevanju je Darja Pla-
ninc predstavila še nekaj po-
membnejših dogodkov v eno-
tah Kulturnega doma Krško 
do konca letošnjega leta. Sredi 
septembra so v Galeriji Krško 
odprli tretjo letošnjo občasno 
razstavo Paula O Robinsona 
z naslovom »Form of Resistan-
ce«, novembra bodo odprli še 
razstavo Uroša Weinberger-
ja. 14. oktobra bodo na Gradu 
Rajhenburg odprli novo stal-
no razstavo, posvečeno nek-

danjim lastnikom gradu, Vi-
tezom Rajhenburškim, ki je 
nastajala zadnja tri leta. Ob 
njej razvijajo tudi pedagoške 
programe, ki jih bodo ponu-
dili osnovnim in srednjim šo-
lam. Novembra (datum še ni 
znan) bodo v Mestnem mu-
zeju Krško odprli občasno 
razstavo »Gol, gol, gol je kr-
škega simbola« ob 100-letni-
ci organiziranega nogometa v 
Krškem, konec leta v krškem 
muzeju načrtujejo še odprtje 
prve v nizu prenovljenih raz-
stav, povezanih z Vladimirjem 
Štovičkom, in sicer bo ta pos-
večena hortikulturniku Fran-
cetu Vardjanu. V enoti KD Kr-
ško bodo zaključili glasbeni 
abonma Arsonica, ki ga sofi-
nancira Ministrstvo za kultu-
ro, 19. novembra bo koncert 
opernih pevcev Bernarde in 
Marcosa Finka, ki sta ga so-
oblikovala z Markom Hatla-
kom. Do konca leta se obeta 
tudi veliko poslovnih dogod-
kov, v kinu predvajajo tudi ak-
tualni filmski program. V mu-
zejskih enotah si v naslednjih 
mesecih obetajo ponovno ve-
lik obisk šolskih skupin, boji-
jo se le vpliva draginje oz. pod-
ražitve prevozov, zaradi česar 
namreč že prihaja do odpove-
di. Statistika sicer kaže, da je 
obisk v letošnjem polletju (več 
kot 41 tisoč) že krepko prese-
gel obisk v celotnem lanskem 
letu (33 tisoč).
� Peter�Pavlovič

Direktorica�KD�Krško�Darja�Planinc�na�novinarski�konferenci

Tradicionalni dogodek Ple-
teršnikov dan organizira Dru-
štvo za varovanje materne-
ga jezika, naravne in kulturne 
dediščine Maks Pleteršnik Pi-
šece in znotraj tega Strokov-
ni odbor za slovenski jezik 
Maksa Pleteršnika, katerega 
predsednik je akademik prof. 
dr. Marko Jesenšek. Slednji je 
za Posavski obzornik izjavil, da 
imajo v Pišecah vsako leto iz-
menjaje na Pleteršnikov dan 
simpozij in predstavitev zbor-
nika, ki izide leto po simpozi-
ju. Letos ima zbornik, ki ga je 
sam uredil, naslov »Narečno 
besedje slovenskega jezika« 
in je posvečen akademikinji 
Zinki Zorko, ki je bila po nje-
govih besedah zadnja od »ve-
like trojice« jezikoslovcev (po-
leg nje še akademika Jakopin 
in Toporišič), ki so od vsega 
začetka oz. prenove Pleteršni-
kove domačije sodelovali na 
Pleteršnikovih dnevih. »Zinka 
Zorko je zadnja, ki se je od njih 
poslovila, in smo se odločili, da 
bomo v spomin na dialektolo-
ginjo pripravili simpozij, ki je 
posvečen njej in njenemu delu, 
kar smo storili v lanskem letu, 

Želja je tudi Toporišičev dan
PIŠECE – Pri Pleteršnikovi domačiji v Pišecah je 13. septembra, na dan obletnice smrti jezikoslovca Maksa 
Pleteršnika, potekal letošnji Pleteršnikov dan, ki so ga posvetili premierni predstavitvi zbornika z lansko-
letnega simpozija, na katerem so se spomnili stalne udeleženke teh dnevov akademikinje Zinke Zorko. 

letos pa je torej izšel omenje-
ni zbornik, v katerem je nekaj 
člankov o njej, veliko pa tudi o 
narečjih, ki jih je ona razisko-
vala. Mislim, da je zbornik zelo 
pester in bodo po njem stro-
kovnjaki radi posegali, name-
njen pa je tudi širšemu krogu, 
saj se je Zinka Zorko znala po-
govarjati z ljudmi in iskati nji-
hove narečne posebnosti,« je 
povedal Jesenšek, ki je Piše-
ce označil za »neke vrste slo-
varopisno središče Slovenije«, 
Pleteršnikov slovensko-nem-
ški slovar pa za »metodološko 
najboljši slovar, ki je kadar koli 

nastal na Slovenskem«. Napo-
vedal je večji simpozij v Piše-
cah v naslednjem letu, ko bo 
stoletnica Pleteršnikove smrti, 
in izrazil majhno razočaranje, 
da se takšnega rednega sreče-

vanja ne da narediti tudi v čast 
dr. Jožetu Toporišiču.

Na začetku Pleteršnikovega 
dneva je potekal tudi kulturni 
program, ki ga je v odsotnosti 
predsednika društva Maks Ple-
teršnik Martina Dušiča vodila 
Ivana Zupančič ter v katerem 
so nastopili otroška folklorna 
skupina Vesele šefle OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece pod vod-
stvom Karmen Levak, dija-
ki Gimnazije Brežice Lana, 
Zala in Andraž, člani gledali-
ške skupine Smeh ni greh KD 
Orlica Pišece ter pevka Man-
ca Mihelin, dijakinja SIC Bre-
žice. V nadaljevanju dneva je 
Jesenšek na novo izdani zbor-
nik podrobneje tudi predstavil.
 R. Retelj

Ivana�Zupančič�in�člani�dramske�skupine�Smeh�ni�greh

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

3. 
oktober

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50−11.20

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

BRESTANICA 17.05−17.35
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2 4. 
oktober

TOREK

GOLEK 11.30−11.50

GORA 12.00−12.30

VELIKI TRN 12.50−13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45−14.15

VELIKI PODLOG 15.00−15.30

GORICA 15.40−16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25−16.55

DRNOVO 17.10−17.40

5. 
oktober

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30−11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40−12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20−12.50

BUKOŠEK 13.05−13.35

DU BREŽICE 13.50−14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45−15.30

6. 
oktober
ČETRTEK

SVIBNO (1) 9.20−10.10

JAGNJENICA (1) 10.20−10.50

RADEČE VPD 11.00−11.20

VRHOVO (1) 12.10−12.40

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

10. 
oktober

PONEDELJEK

DOLNJA PREKOPA 12.30−13.00

OREHOVEC 13.15−13.45

ČRNEČA VAS 15.00−15.30

OŠTRC 15.45−16.15

PODBOČJE 16.35−17.05

11. 
oktober

TOREK

VRTEC KRŠKO (KEKEC) 9.20−9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05−10.50

KRIŽE 11.15−11.45

ARTIČE (1) 12.05−13.05

SROMLJE 13.50−14.35

ARNOVO SELO 15.00−15.30

ZDOLE 15.45−16.15

12. 
oktober

SREDA

VRTEC BREŽICE (MAVRICA) 9.45−11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30−12.45

PIŠECE 13.10−13.55

DEČNO SELO 14.45−15.15

DOBOVA 15.35−16.20

TRNJE 16.35−17.05

13. 
oktober
ČETRTEK

STUDENEC POŠ 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO enota BREZOVO) 13.25−13.45

17. 
oktober

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15−10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30−11.30

RAKA (OŠ) 12.30−13.30

SMEDNIK 13.40−14.10

VELIKA VAS 14.25−14.55

SENUŠE 15.05−15.35

18. 
oktober

TOREK

VRTEC KRŠKO (CICIBAN) 9.30−11.00

DSO KRŠKO 11.15−12.00

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30−13.45

ARMEŠKO 14.45−15.15

ŠEDEM 15.35−16.05

19. 
oktober

SREDA

VRHOVO (2) 8.20−8.50

SVIBNO (2) 9.10−9.50

JAGNJENICA (2) 10.00−10.30

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

20. 
oktober
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50
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24. 
oktober

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25−13.55

KOPRIVNICA 14.15−14.45

VELIKI KAMEN 15.30−16.00

MALI KAMEN 16.10−16.40

ROŽNO 17.00−17.30

25. 
oktober

TOREK

VRTEC KRŠKO (GRIČ) 10.45−11.05

DOBOVA (OŠ) 12.00−13.15

KRŠKA VAS 13.30−14.15

GORENJE SKOPICE 14.55−15.40

VIHRE 15.50−16.20

RAKA 16.40−17.10

26. 
oktober

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.25−10.10

KAPELE  (OŠ) 10.30−11.15

GLOBOKO (OŠ) 11.30−12.15

MOSTEC 13.10−13.55

DOLENJA VAS 14.45−15.15

ARTIČE (2) 15.25−16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20−16.50

27. 
oktober
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45−10.45

BUŠEČA VAS 11.40−12.10

VELIKE MALENCE 12.20−12.50

SOBENJA VAS 13.05−13.35

CERINA 13.45−14.15
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BRESTANICA – Ob Nacionalnem mesecu skupnega branja DKD 
Svoboda Brestanica, Bralni krožek DU Senovo in Kulturni dom 
Krško, enota Grad Rajhenburg nocoj, 29. 9., ob 18. uri organizi-
rajo dogodek »Nova odkritja: Prežihov Voranc sploh ni bil na Do-
berdobu?« Temo bo predstavil predavatelj, zgodovinar in prevaja-
lec Vinko Avsenak, v predstavitev se bo vključil tudi poznavalec 
Prežihovega opusa, pisatelj in dramatik Tone Partljič.  P. P.

Bralni dogodek, posvečen Vorancu
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Po besedah direktorice PMB 
Alenke Černelič Krošelj gre 
za najnovejše pridobitve za 
muzej, ki so jih bodisi odkupi-
li bodisi dobili kot donacijo, s 
podporo Ministrstva za kultu-
ro in Občine Brežice. Dodala je, 
da že kar nekaj let dopolnjuje-
jo zbirko Franja Stiplovška 
(1898–1963), ki je ena naj-
pomembnejših zbirk muzeja. 
Zanjo skrbi umetnostna zgo-
dovinarka kustosinja Oži Lor-
ber, ki je navedla, da je raz-
stava priložnost, da opozorijo 
predvsem na izvrstnega sli-
karja, odličnega grafika in pio-
nirja med muzealci Posavja, ki 
je odigral pomembno vlogo v 
kulturnem življenju Krškega in 
Brežic. Franjo Stiplovšek, ki je 
bil rojen 12. maja 1898 v Ma-
linski na otoku Krk, je med le-
toma 1925 in 1941 služboval 
kot profesor risanja in opisne 
geometrije na meščanski šoli 
v Krškem, leta 1927 se je po-
ročil z Ivo, rojeno Lavrič, štu-
dentko umetnostne zgodovi-
ne, ki je bila njegov navdih in 
v veliko oporo pri njegovem 
ustvarjalnem delu. Po drugi 
svetovni vojni je poučeval na 
Gimnaziji Brežice in bil soča-
sno upravnik brežiškega mu-

Dragocena dopolnitev zbirke
BREŽICE – 15. septembra so v Posavskem muzeju Brežice z odprtjem občasne razstave v preteklem letu 
odkupljenega gradiva iz zbirke gospe Božene Encinas Vanič z umetnostnimi deli Franja Stiplovška in delno 
opremo slikarjevega ateljeja še dopolnili eno najpomembnejših zbirk muzeja.

zeja, ki ga je vodil do svoje upo-
kojitve leta 1962.

Zadnja razstava Oži Lorber

Kustosinja Lorber, za katero je 
bila to zadnja uradna razsta-
va v muzeju, saj odhaja v po-
koj, je ob tem izjavila: »Izbrana 
umetnostna dela skupaj s pred-
meti, ki predstavljajo delno 
opremo slikarjevega ateljeja, 
pomenijo dragoceno dopolnilo 
stalne muzejske zbirke Franja 
Stiplovška, ki je bila zasnovana 
v 70. letih preteklega stoletja. 
Vsako v preteklem letu prido-

bljeno delo predstavlja kakovo-
stno dopolnitev vrzeli Stiplov-
škovega opusa, ki zajema širok 
spekter motivnega sveta: avto-
portret, portret, veduto in kra-
jino,« je poudarila in naštela 
dela, ki sestavljajo najnovejšo 
razstavo: oljni sliki avtoportret 
Franja Stiplovška (1935) in ti-
hožitje z vrano (1934), grafi-
ka Kristusova glava, poimeno-
vana tudi Vsak ima svoj križ, 
upodobitev vedute s cerkva-
mi – predstavljeni sta dve gra-
fiki in risba iz let 1923, 1934 in 
1947, grafika Mlin (1954), dva 
portreta žena, oba nedatirana, 

nastala najverjetneje v 30. le-
tih, med katerima eden morda 
predstavlja portret slikarjeve 
žene Ive, edini akvarel – most 
z veduto cerkvice, risba z upo-
dobitvijo Franja Stiplovška pri 
počitku ter ena prvih Stiplov-
škovih upodobitev, na kateri je 
cerkev sv. Jakoba. Naštetim li-
kovnim delom so pridružili del 
opreme slikarjevega ateljeja, 
»kar bo zbirki Franja Stiplov-
ška vdahnilo novo bivanjsko 
razsežnost«, kot se je izrazi-
la Lorber. Ob tej priložnosti se 
je zahvalila tudi ekipi restavra-
torsko-konservatorske delav-
nice PMB, ki jo sestavljajo Aleš 
Vene, Rok Verstovšek Tanšek 
in Nives Slemenšek, ki so po-
skrbeli za konserviranje oz. re-
stavriranje gradiva in tehnično 
postavitev razstave, ter gospe 
Boženi Encinas Vanič, neča-
kinji Ive Stiplovšek, ki je bila 
pripravljena dragoceno zapu-
ščino Franja in Ive Stiplovšek 
prepustiti Posavskemu mu-
zeju. Ob koncu je nekaj besed 
spregovoril tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan in tudi uradno 
odprl razstavo, ki bo na ogled v 
prvem prostoru Galerije PMB 
vse do konca tega leta.
 Rok Retelj

Z�leve:�Oži�Lorber,�Božena�Encinas�Vanič�in�Alenka�Černelič�
Krošelj

SEVNICA – Pater Karel Gržan, ki se je pred leti preselil z Raz-
borja pod Lisco najprej na Kozjansko in nato v Logarsko dolino,  
je 14. septembra v sevniški knjižnici predstavil svoje najnovejše 
knjižno delo z naslovom Ta krasni nori svet ter privabil lepo šte-
vilo obiskovalk in obiskovalcev. Pater je v pogovoru z Majdo Ša-
lamun (na fotografiji) že na začetku poudaril, da je to, kar on go-
vori, samo njegova spoznavna in ne neka obča resnica. Pozval je 
obiskovalke in obiskovalce, ki so do zadnjega kotička napolnili 
večnamenski prostor, naj bodo v življenju odprti za vse, da med 
nami ni nikogar, ki bi bil boljši kot drugi, da smo temu svetu vsi 
enako pomembni, od kraljice do delavca na polju, ki ga pater še 
posebej ceni, saj tudi sam zelo rad dela na kmetiji in v hlevu. Do-
dal je, da obstaja mnogo znamenj, da se ’duh odpira’ ter da stari 
svet umira in prihaja novi svet, ki pa se ga ne smemo bati. Pater 
želi, da smo igrivi in tak je bil tudi njegov pogovor s sovoditelji-
co. Naslednje druženje z dr. Gržanom v Knjižnici Sevnica bo 15. 
oktobra 2022.  A.�Šiško

Ta krasni nori svet

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ IN 
GRAJSKA TRŽNICA STARIN
1. oktober, 9.00–13.00 

SAKRALNI KONCERT ZA ZBOR IN 
ORGLE: POKLON SKLADATELJU 
IVANU ŠČEKU
Mešani pevski zbor Psallite; Matjaž Šček, 
dirigent; Gregor Klančič, orgle
1. oktober, 19.00 

Prva nedelja v muzeju: 
VEČER Z DONATORJEM  
PROF. ROBERTOM ŠUPETOM 
2. oktober, 17.00

CVETOČA POT GROFICE  
MARIJE AUERSPERG ATTEMS 
odprtje gostujoče razstave 
5. oktober, 18.00

KONCERT SAKSOFONSKEGA 
KVARTETA ETERNUM 
6. oktober, 19.00

KRUH, POTICE IN KOLAČI 
družinska delavnica
8. oktober, 11.00

BREŽICE IN ATTEMSI V ČASU MED 
OBEMA VOJNAMA 
odprtje ulične razstave
13. oktober, 18.00
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

KRŠKO – 16. septembra je v Galeriji Krško potekalo odpr-
tje razstave umetniških del, ki so nastala z uporabo radio-
grafije. Impozantna razstava, ki nosi naslov »Form of Re-
sistance«, je delo ameriškega umetnika Paula O Robinsona.

V okviru odprtja razstave so zbrane nagovorili višja kustosinja 
Mestnega muzeja Krško Nina Sotelšek kot povezovalka dogod-
ka, direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, kustos 
razstave Vasja Nagy-Hofbauer ter avtor razstave Paul O Ro-
binson. Kot je v katalogu, ki spremlja razstavo, zapisal Nagy-
-Hofbauer, »radiografija ali rentgen, kot je bila poimenovana po 
odkritelju sposobnosti radioaktivnega sevanja, lahko prodre sko-
zi nekatere snovi, skozi katere svetloba, človeku vidni spekter va-
lovanja, ne more« in tako nastane podoba, ki zelo spominja na 
fotografijo. Paul O Robinson s svojo, »za umetnostni kontekst 
zelo nenavadno tehniko brez enega samega reza prodira skozi 
povrhnjico teles in naredi vidno njihovo materialno notranjost 
in prazne prostore v njihovem volumnu /…/ S temi podobami 
ustvarja umetniška dela in postavitve s prefinjeno estetiko, ki so 
poetično bohotne ter polne tankočutne simbolike,« so še zapi-
sali v izjavi za javnost.
Avtor razstave Paul O Robinson je javnosti poznan kot arhitekt, 
oblikovalec, predavatelj, provokativen in prodoren mislec ter 
umetnik. Prihaja iz ZDA, je gostujoči predavatelj na beneški uni-
verzi IUAV in je za kraj svojega primarnega ateljeja izbral Ljublja-
no, kjer predava na Fakulteti za arhitekturo. Darja Planinc je med 
drugim poudarila, da gre za razstavo mednarodnih razsežnosti, 
Nina Sotelšek pa se je ob koncu skupaj z avtorjem razstave zah-
valila tudi vsem, ki so pomagali pri postavitvi razstave. Odprtje 
in postavitev razstave je podprla Mesta občina Krško, razstavlje-
na dela pa bodo na ogled do 28. oktobra 2022.  A.�Kališnik

Robinsonove 'oblike upora'

Umetnik�in�arhitekt�Paul�O�Robinson�(levo)�ter�kustos�razstave�
Vasja�Nagy-Hofbauer

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so septembra 
po odmevnem odprtju stalne zbirke del Nandeta Vidmarja odpr-
li še dve občasni razstavi. V razstavišču nekdanje samostanske 
cerkve se z razstavo »Sintetični organizmi« predstavlja umetni-
ca in raziskovalka Maša Jazbec. Na ogled je postavila celostno 
prostorsko instalacijo, ki z vizualnimi sredstvi naslavlja števil-
na temeljna družbena in etična vprašanja. V Lapidariju pa je na 
ogled razstava 14 risb Erika Mavriča z naslovom »Dolgo črno 
poletje«. Gre za apokaliptične risbe oz. alegorije sodobnega sve-
ta v tehniki oglje na vezano ploščo. Več o obeh razstavah nasled-
njič.  P. P.

Septembra odprli še dve razstavi

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

Erotika po Emeršiču
monokomedija

petek, 30. 9., ob 19.30 uri

Boštjan Videmšek in 
Maja Prijatelj Videmšek

Zadnji dve
predstavitev knjige in pogovor

četrtek, 6. 10., ob 18. uri

Gledališče Lalanit
Repa velikanka

lutkovno-igrana predstava
za Rumeni abonma in izven

torek, 11. 10., ob 18. uri
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kam v posavju
Četrtek, 29. 9.

• od 9.00 do 15.00 v MC Brežice: 
Karierni sejem; od 16.00 dalje: 
popoldanske delavnice

• ob 17.00 v starem delu Sevnice: 
odprtje prenovljenega brivsko-
-frizerskega salona Kreutz 

• ob 18.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Nacionalni mesec 
skupnega branja 2022 – preda-
vanje Vinka Avsenaka »Nova od-
kritja: Prežihov Voranc sploh ni 
bil na Doberdobu«

• ob 18.30 v avli Doma kulture 
Brežice: odprtje razstave obmo-
čne likovne kolonije 2022 »Sli-
karska vsebina«

• ob 19.30 v KD Sevnica: mono-
komedija Strast, dojenček in 
rompompom / Vid Valič

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: gledališka komedija Iztoka 
Mlakarja »Tutošomato«

Petek, 30. 9.

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: pri-
reditev Društva za zdravje srca 
in ožilja Slovenije – podružni-
ce Posavje ob svetovnem dne-
vu srca

• ob 19.30 v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: monoko-
medija »Erotika po Emeršiču«

Sobota, 1. 10.

• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: sejem roko-
delskih znanj in grajska tržni-
ca starin

• ob 9.00 z igrišča na Velikem 
Trnu: pohod »Kje so tiste ste-
zice«

• ob 9.30 pri vaškem kozolcu v Pi-
šecah: začetek pohoda po Poti 
suverenosti

• ob 12.00 na platoju pred Kultur-
nim domom Dobova: Kulinarič-
ni izzivi – sodelovanje več ekip v 
pripravi jedi po lastnem izboru

• ob 18.30 v avli UE Brežice: od-
prtje skupne razstave Fotokluba 
Brežice, Društva likovnikov Bre-
žice in Foto kluba Sušec iz Ilirske 
Bistrice »Mostovi povezujejo«

• ob 19.00 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: sakralni 
koncert za zbor in orgle – Meša-
ni pevski zbor Psallite, vstopni-
na

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Noč-
ni ogled gradu Sevnica in sreča-
nje z grofico Mathilde

Nedelja, 2. 10.

• ob 9.00 pri Domu krajanov v 
Podsredi: 14. tradicionalni po-
hod po kozjanskih sadovnjakih

• ob 16.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: speedway dir-
ka za državno prvenstvo Slove-
nije in Madžarske

• ob 17.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Prva nedelja v muzeju – 
večer z donatorjem prof. Rober-
tom Šupetom 

• ob 18.30 v Knjižnici Brežice: 
večer indijskega tradicionalne-
ga plesa Bharatanatyam z Bhak-
ti Devi 

Ponedeljek, 3. 10.

• ob 13.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Krško): 
Ljudski plesi, UTŽO (Folklora za 

ko v primeru slabega vremena): 
Dan za Poletavce in NajPoletav-
ce 2022 – zaključna prireditev 
za otroke in mladostnike, ki so 
v letošnjem poletju brali ter so-
delovali v programih Poletavci 
in NajPoletavci

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: predstavitev knjige »Zad-
nji dve« in pogovor z avtorjema 
Boštjanom Videmškom in Majo 
Prijatelj Videmšek

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: brezplačno predavanje 
Jana Kovačiča »Formula moti-
vacije za lastno uspešnost«

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert saksofonskega kvarteta 
Eternum, vstopnina

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Podsreda: 10. Aškerčev večer

Petek, 7. 10.

• od 8.00 do 14.00 v Centru za 
krepitev zdravja Brežice: dogo-
dek »Zaveži rožnato pentljo za 
zdravje« z glasbeno gostjo Nušo 
Derendo

• ob 9.00 v MC Brežice: izdelava 
cvetličnih aranžmajev (delavni-
ca tudi še 21. 10.), od 11.00 do 
13.00: šahovski krožek – učenje, 
igra in analiza šaha za vse gene-
racije (vsak petek)

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Krško): 
Lahkih nog naokrog, pohodniški 
krožek UTŽO, uvodno srečanje

• ob 15.30 na Ljudski univerzi 
Krško: Angleščina – nadaljeval-
na skupina UTŽO

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: tečaj študijskega risanja 
portreta ali figure

• od 16.00 do 18.30 v MC Krško: 
Pravljično Krško – pohod po Kr-
škem ob pripovedovanju pravljic 
in spoznavanju mesta

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: Dnevi prijateljstva 
poljske in slovenske kulture – 
nastop folklornih skupin Klim-
ka Bachledy iz Poljske, KUD Oton 
Župančič Artiče in DKD Svobo-
da Senovo

• ob 18.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: strokovno predavanje dr. 
Mirjam Mencej »Čarovništvo na 
slovenskem podeželju«, vstop 
prost

• ob 19.00 v MC Krško: Pristanek 
na Mars – predstavitev mladin-
ske revije Mars

• ob 21.00 v MC Brežice: koncert 
skupine Krshkopoljac, vstopni-
na

Sobota, 8. 10.

• od 10.00 do 18.00 na trgu v 
Podsredi: Praznik kozjanske-
ga jabolka – sejem regionalnih 
produktov

• ob 11.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: družinska delavnica 
»Kruh, potice in kolači«

• ob 17.00 na Gradu Rajhenburg: 
Dnevi evropske kulturne dediš-
čine 2022 – Dediščina patra Si-
mona Ašiča; delavnica Posa-
vskega muzeja Brežice »Kaj 
raste na vrtu?«; ob 18.00: Z igro 
do dediščine 2022 – delavnica 
z Natašo Požeg Dular, Šepet na-
rave »Vse o šentjanževki« (na-
jave na info@gradrajhenburg.si 
ali 051 390 648, 07 620 42 16)

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: skupina Trta pra-
znuje 10 let

• ob 21.00 v MC Brežice: Yugo 
rock – Rock Partyzani in Majka

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupine Happy Ol' McWeasel

Nedelja, 9. 10.

• od 10.00 do 17.00 na trgu v 
Podsredi: Praznik kozjanske-
ga jabolka – sejem regionalnih 
produktov

• od 13.00 dalje na igrišču v Bu-
šeči vasi: 15. nogometni turnir 
med vasmi KS Cerklje ob Krki

Ponedeljek, 10. 10.

• ob 16.00 s Trga Jožeta Topori-
šiča v Brežicah: strokovni spre-
hod: Od Toporišičevega trga 
do Toporišičeve rojstne hiše 3 
(sprehod od Brežic do Mosteca)

• ob 18.00 v MC Brežice: Življenje 
z babico in dedkom – predava-
nje z VEVA akademijo

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: komedija »Čudež« – 
prva predstava Gledališkega 
abonmaja Brežice 2022/2023

Torek, 11. 10.

• od 7.30 do 12.00 na OŠ dr. Jože-
ta Toporišiča Dobova: Toporiši-
čev dan – različne aktivnosti za 
učence, namenjene spoznavanju 
dr. Jožeta Toporišiča in njegove-
ga prispevka k slovenistiki

• ob 10.00 na Ljudski univerzi 
Krško: Prenos fotografij s tele-
fona na računalnik ali USB klju-
ček, brezplačna delavnica v SSU

• ob 15.00 na Centru za krepitev 
zdravja Brežice (Cesta bratov 
Milavcev 18, nogometni stadi-
on): občinski test hoje na 2 km

• ob 17.00 v parku pri Domu 
kulture Brežice: odprtje sku-
pinske razstave kiparske sek-
cije Društva likovnikov Brežice 
»Ptice letijo na jug«

• od 17.00 do 20.00 v avli špor-
tne dvorane Brežice: Karate za 
otroke – teden odprtih vrat Ka-
rate kluba Brežice

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: lutkovno-igrana predstava 
»Repa velikanka«

starejše, uvodno srečanje)
• od 14.00 do 16.00 v MC Breži-

ce: učna pomoč za osnovnošol-
ce (angleščina, slovenščina, ma-
tematika) – vsak ponedeljek in 
torek

• ob 17.30 v Prosvetnem domu 
Artiče: ples za starejše odrasle – 
dan odprtih vrat

Torek, 4. 10.

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: Izdelajmo sami: Domači 
gel za pranje perila (brezplačna 
delavnica ob Evropskem tednu 
trajnostnega razvoja)

• ob 16.00 na Gradu Podsreda: 
Hermanova ustvarjalnica »Lis-
jaček je prav zvita zver«

• ob 17.30 v MC Brežice: plesna 
vadba za dame in gospode (vsak 
torek)

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: Objem življenju – do-
godek v počastitev praznika ob-
čine in 10. obletnice delovanja 
Kulturnega društva Drugi oder

Sreda, 5. 10.

• od 10.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: računalniška delavnica – 
osnove dela z računalnikom za 
starejše

• od 15.00 do 16.30 v športni 
dvorani OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece: brezplačna vodena vad-
ba badmintona za otroke od 8. 
do 12. leta, od 20.30 do 22.00: 
brezplačna vodena vadba bad-
mintona za starejše od 65 let 
(vsako sredo v oktobru)

• od 17.00 do 20.00 na OŠ Breži-
ce: brezglutenska prehrana – ku-
harska delavnica

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje gostujoče raz-
stave »Cvetoča pot grofice Mari-
je Auersperg Attems«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige Mama hčer-
ki s predavanjem 

• ob 18.00 v Koloniji Krmelj: 
predstavitev knjige ob 20. letni-
ci Turističnega društva Tržišče

• ob 18.00 v Slovensko-bavarski 
hiši v Podsredi: odprtje razstav 
»Stare sorte jabolk« in »Rumeni 
dren, Drnulje in Pilštanj«

• ob 18.30 v KD Sevnica: Kon-
cert Pihalnega orkestra Glasbe-
ne šole Sevnica

Četrtek, 6. 10.

• od 8.00 do 14.00 na Centru za 
krepitev zdravja Brežice (Cesta 
bratov Milavcev 18, nogometni 
stadion): Zaveži rožnato pentljo 
za zdravje – dogodek s pestrim 
programom aktivnosti in gostjo 
Nušo Derenda

• ob 9.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: Z vlakom po Sloveniji, UTŽO 
(za upokojence, uvodno sreča-
nje)

• ob 10.00 v MC Brežice: Mož-
ganska gimnastika – delavnica z 
mag. Mihaelo Kežman

• od 10.00 do 14.00 v MC Krško: 
Evropsko leto mladih v Krškem: 
Izrazi svoje mnenje – soustvar-
jaj Evropo

• ob 12.00 v GIGA galeriji Gimna-
zije Brežice: odprtje fotografske 
razstave »Intime mesta (Breži-
ce)«

• ob 17.00 v parku pri Knjižni-
ci Brežice (Dvorana Savice Zor-

www.PosavskiObzornik.si

Ljudje ne moremo izbirati svojih staršev, ne moremo izbra-
ti niti kraja svojega rojstva, še manj pa časa, kdaj se bomo ro-
dili in v kakšnih življenjskih razmerah bomo živeli. A vseeno, 
za vsakogar je tisti čas, v katerem živi, najboljši, kajti druge-
ga preprosto nima. Običajno se med ljudmi sliši, da je od vseh 
možnih najslabši tisti čas, v katerem je vse možno oziroma v 
katerem te lahko doleti marsikaj, na kar ne računaš. Toda za 
življenje ljudi in socialno zdravje okolja je najbolj nevaren tis-
ti čas, v katerem postane sprenevedanje ponotranjena »kul-
tura« sobivanja. 

Beseda sprenevedanje ne označuje samo obnašanja ljudi, ki 
vključuje ponesrečeno izogibanje resnici, laž in podobno, am-
pak dejansko pomeni prikrivanje škodoželjnosti. Bistveni pri-
okus pojmu sprenevedanje dodaja beseda hinavščina. Skratka, 
govorimo o času, v katerem nič več ni tako, kot je, vse posta-
ja zgolj fikcija …

Ni znanosti, ki bi dokazala, da človek ni družbeno bitje, a žal 
imamo ideologijo, ki je tega zmožna. Temelj vsake skupnos-
ti, ne glede na to, kako se ta imenuje, kako velika je in kako je 
sestavljena, predstavlja t. i. identitetna značilnost ali vključu-
joča in povezovalna moč. Torej je povezovanje zelo pomembno 
za skupnost, posebej pa za državo kot najvišjo nacionalno in-
tegracijo ljudi. Če ne bi bilo teh skupnih vrednot, okrog katerih 
se ljudje zbiramo, niti skupnosti ne bi bilo. Država domoljubje 
in zvestobo državljanov utemeljuje z zagotavljanjem varnosti 
preživetja vseh svojih članov. 

Največja zabloda in sprenevedanje današnjega časa je razšir-
janje pogleda na človeka kot razumno bitje – izven skupnos-
ti. Sprenevedanje je vedno nepošten in nedobronameren od-
nos do sočloveka, je komunikacija, ki je v skladu z vrednotami 
časa, v katerem živimo. Najkrajše povedano: danes ljudje niti 
bobu, vsaj dokler ga jedo, ne rečejo bob. Pobeg v zavetje zaseb-
nega nujno spreminja dojemanje zunanjega sveta in prispeva 
k nastanku Hobbesovega sindroma – človek je človeku volk. 

Naloga vseh tistih (predvsem imam v mislih politike), ki skrbi-
jo za narodov blagor, je, da ponujajo koncepte skupnosti, ute-
meljene na vrednotah, ki ustvarjajo, vzdržujejo in napredno 
razvijajo skupnost. Posameznik mora videti v skupnosti reši-
tev svojih eksistenčnih vprašanj, ne pa samo z ničemer zava-
rovano formalno možnost za to rešitev. Žal znanstvena, stro-
kovna, intelektualna, še posebej pa politična elita nimajo meja 
v svojem sprenevedanju, ko gre za prepoznavanje osnovnega 
identitetnega dejavnika vsake skupnosti, to pa je – zdravje in 
skrb za zdravje.  

Zdravje je vedno vprašanje posameznika in skrb skupnosti. 
Tako je bilo vselej. Le danes je to vprašanje postalo stvar ideo-
logije in sprenevedanja. Na vprašanju zdravja se gradita zau-
panje in solidarnost. Kaj solidarnost v resnici je, če ni – vsi za 
enega, eden za vse in drug za drugega – pri obvladovanju ne-
sreč, ki jim posameznik ni kos, skupnost pa tako moč ima? So-
lidarnost je strateški princip, ki skupnosti daje smisel. Zato ni 
težko postaviti enačaja med skupnostjo in javnostjo, med skup-
nim in javnim.  

Kdo si želi biti bolan? Nihče. Kdo si želi biti zdrav? Vsi. Na da-
našnji stopnji razvoja vprašanje, ali nekdo ima pravico in 
dostop do zdravja in najvišje strokovne ravni zdravljenja, legi-
timira družbo z nečloveškim obrazom. Vprašanje čakalnih dob 
in nepreglednih seznamov čakajočih, da pridejo do zdravlje-
nja, je v živo posredovana praksa ignoriranja življenja. Med 
tem se dežurni ideologi neoliberalne ideologije v liku nespo-
sobnih politikov še naprej pridno sprenevedajo in pridigajo o 
skrbi za kakovostno življenje ljudi. 

Oh, kako lahko je ljubiti človeštvo in težko prenašati konkret-
nega človeka s problemi, za katere je odgovorna politika. Nih-
če, ki res razmišlja, si ne more predstavljati svobodne in de-
mokratične družbe s človeškim obrazom, v kateri je odnos do 
zdravja ekonomističen, v kateri bolezen čaka zdravnika, na-
mesto da bi zdravnik čakal bolnika. Danes v svetu prevladuje-
jo zdravstveni sistemi, ki so najboljši za zdrave ljudi in dostopni 
za bogate. Dobri, človekoljubni Hipokrat je besedno in dobese-
dno že zdavnaj mrtev. Zato se mi zdi, da je vztrajanje pri izre-
kanju njegove zaprisege prvovrstno sprenevedanje. 

Čas 
sprenevedanja

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

496 strani, broširano
cena 29 €

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na FB strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 2. (3.) Ans. POGUM – Slovo
 3. (2.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 4. (4.) Ans. NEMIR – Za gasilke in gasilce
 5. (8.) Ans. DOLENJSKIH 5 – Razočarana
 6. (9.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD – Moj fant
 7. (5.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 8. (6.) SLOVENJEGORIŠKI MUZIKANTI – Mini krilo
 9. (10.) Ans. TOMAŽA ROTA – Dobra volja
 10. (–.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj

Predlog tega tedna za glasovanje:
CIK – CAK Kvintet – Jeziček

Kupon št. 640
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, 24. 9. 2022, ob 20. uri

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 € 
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 € 
3. nagrada:  bon v vrednosti  5 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 6. ok-
tobra, 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:

OKREPČEVALNICA YOGURTLANDIA
MONIKA ŽOKALJ S.P., CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 BREŽICE

Geslo 18/2022 številke:

NOVE ROMANSKE PIZZE
Nagrade, ki jih podarja PIZZERIA FONTANA, Dalmatinova 
ulica 2, Krško:

1.–10. nagrada: 1 x nova romanska pizza po izbiri; Mitja 
Preskar, Krško; Lidija Vučajnk, Dobova; Helena Vrčko, Krš-
ko; Ksenija Lovrin Maćešić, Nova vas pri Mokricah; Davor Ju-
kić, Krško; Nataša Fuks, Boršt; Helena Kozole, Koprivnica; 
Zlata Božičnik, Krško; Val Medved, Arnovo selo.

Prekaljeni brežiški rockerji izdali studijski prvenec; 
Ansambel Posavski veseljaki z novo skladbo. Tokrat 
preberite:

Brežiško zasedbo, ki sliši na ime Krshkopoljac (foto: Press 
Release), sestavljajo prekaljeni rockerji. »V šoku kovidne-
ga lockdowna in vsesplošne apatičnosti smo se septembra 

2020 sestali trije prekaljeni brežiški rockerji. V iskanju 
očiščenja toksične nesnage, ki je zajela človeštvo in se na-
selila v sleherno človeško dušo, smo pričeli ustvarjati mu-
ziko, ki se je je s prihodom pevca Doda izkristalizirala v 
besno in jezno muziko na presečišču punka in garažnega 
rocka. Tomi Gregel, znan tudi kot basist legendarnih De-
moilition group, je bas kitaro zamenjal za kitaro, za bob-
ne je sedel Frenk Les, v preteklosti tudi kitarist in bob-
nar banda Shyam, in basist Mario Martinovič so skupaj s 
pevcem in tekstopiscem Domnom Majcnom – Dodom v 
ustvarjalnem zanosu v enem dahu ustvarili muziko za prvi 
album Nova normala. V začetku 2022 se nam je pridružil 
basist Ante Tokalić, ki je še dodatno utrdil band na podro-
čju punka in garažnega rocka,« so nam zaupali rockerji. V 
enajstih skladbah so uglasbili svoj gnev v odličen in ener-
gičen prvenec, ki ga bodo z jesenskimi koncerti promovi-
rali po slovenskem klubskem podzemlju. Band je svoj prvi 
album podprl s štirimi videospoti: Fabrika, Nova normala 
in Preprosta stvar ter zadnjim s pomenljivim imenom JA!, 
ki poleg punkovske energije in revolta pokaže tudi jasno 
povezavo s prvobitnimi metalskimi koreninami nekaterih 
članov benda. Sicer pa prisluhnite prvencu Nova normala 
v živo, na koncertu 7. oktobra v MC Brežice!

Ansambel Posavski veseljaki (foto: osebni arhiv) smo v 
naši rubriki že predstavili. Ob koncu poletja so fantje in 
dekle izdali nov glasbeni projekt, ki je nastal s prav po-
sebnim namenom, in sicer priredbo dveh vsem dobro zna-
nih skladb, ki so ju združili pod imenom Oba sva Abraha-
ma. »Posavski veseljaki smo v preteklih letih veliko igrali 

na raznoraznih praznovanjih in obletnicah, med kateri-
mi so zagotovo prevladovali Abrahami. Letošnje leto pa 
sta okrogli 50. jubilej praznovala tudi starša harmonikar-
ke in vodje ansambla Anje Borovinšek – Helena in Boris 
Borovinšek. Ob tej priložnosti smo se odločili, da jima v 
zahvalo za ves trud in podporo pri glasbenem ustvarjanju 
poklonimo nekaj v glasbeni obliki. Tako je nastala ideja o 
priredbi vsem dobro znanega valčka Ansambla bratov Po-
ljanšek Oba sva Abrahama. Ker pa pravijo, da se življenje 
po obisku Abrahama obrne na glavo, smo nežen valček za-
menjali za hudomušno polko in tako v drugem delu prire-
dili še Henčkovo polko Henčkov abraham,« so nam zaupali 
člani ansambla. Omenjeni projekt je sicer soustvarila ko-
pica glasbenih prijateljev, v katerem je vsakemu pripadala 
točno določena vloga: Anja Borovinšek (harmonika), De-
jan Novak (kitara, vokal), Jernej Cvek (vokal), Aleksan-
der Hočevar (bas kitara, vokal), Gregor Gramc (vokal), 
Bernard Fevžer (bariton) in Jernej Kolar (vokal). Snema-
nje je potekalo na idiličnem Gradu Rajhenburg in v zidani-
ci na Bučerci. V videospotu so v igralski vlogi nastopili so-
rodniki in prijatelji družine Borovinšek, s čimer so video 
podobi skladbe dodali še bolj osebno noto.

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

posavske glasbene novičke

1 0 %  P O P U S T

Popust je možno pri plačilu z gotovino koristiti za vse izdelke v ponudbi,
razen za darilne bone, do 31. 12. 2022.

Yogurtlandia Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Kristina Omerzel, Zdole – 

deklico,
• Pamela Brajdič, Kerinov 

Grm – deklico,
• Maja Roner, Maribor – 

dečka,
• Mateja Zupan, Globoko – 

dečka,
• Natalija Dvoršak, 

Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Ana Klavžar, Krško – 
dečka,

• Tanja Umek, Križe – dečka,
• Kaltrina Shurdhaj, 

Brestanica – dečka,
• Maruša Krajnc, Trnje – 

deklico,
• Marina Kozole, Dobrova – 

dečka,
• Nina Urbanč, Drnovo – 

deklico,
• Fani Bogolin Meško, 

Sromlje – deklico,

rojstva

poroke

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

Mihael�Pleteršnik�s�Črešnjic�pri�Cerkljah�in�Anja�Račič�z�
Mrtvic,�9.�september�2022,�Ayia�Napa�(Ciper),�foto:�Eleni�
Chatzivasili

• Jožef Planinc iz Brežic 
in Valentina Bregar iz 
Dobove,

• Andrej Jamšek iz 
Marendola in Kristina 
Prijatelj iz Slančjega Vrha,

• Gašper Stopar iz Črneče 
vasi in Larisa Omerzel z 
Zdol,

• Marko Jevšnik in Fanika 
Zupančič, oba iz Krškega,

• Nenad Moravac in 
Jasmina Salmič, oba iz 
Gorenje vasi pri Leskovcu,

• Davor Guček iz Loč in 
Ksenija Avguštin iz Krške 
vasi.

ČESTITAMO!

SELA PRI DOBOVI – 9. septembra je 90 let obeležila Anka Žibert 
iz Sel pri Dobovi. Rojena je bila leta 1932 v Voloderju pri Popo-
vači na Hrvaškem. Pot jo je leta 1950 pripeljala k stricu v Sela 
pri Dobovi. Tu je spoznala Antona Žiberta, s katerim sta se po-
ročila leta 1954 in si ustvarila dom na stričevi domačiji. V zako-
nu sta se jima rodila sin in hčer. Anka je gospodinjila, mož Anton 
pa je hodil v službo, družina se je povečala še s prihodom dveh 
vnukov, danes pa jo razveseljujeta pravnukinji Tiana in Katia, ki 
ju večkrat letno obiščeta, kljub več kot tisočkilometrski razdalji. 
Gospo Anko so ob njenem jubileju obiskali mož in njeni najbliž-
ji, saj je zaradi zdravstvenih težav v zadnjem letu že nekaj mese-
cev oskrbovanka doma upokojencev.  J.�Žibert

SEVNICA – 16. septembra se je v sevniškem hotelu Ajdovec od-
vijalo srečanje nekdanjih sošolk, ki so v šolskem letu 1979/1980 
na takratni Poklicni oblačilni šoli Sevnica zaključile izobraževal-
ni program za konfekcionarja ter nato mnoge našle zaposlitev v 
takratnem podjetju otroške konfekcije Jutranjka. »Naše sreča-
nje je postalo že tradicionalno, saj se srečujemo vse od zaključ-
ka šolanja na vsakih pet let, le zaradi covida smo se letos srečale 
po sedmih letih in vesele smo, da se nam je tudi tokrat pridruži-
la naša nekdanja razredničarka Mihaela Kajič, ki nas je pouče-
vala pri praktičnem pouku,« pripoveduje koordinatorka dogod-
ka Marjanca Gerjevič, ki ima na čas šolanja zelo lepe spomine. 
»V srednjo šolo v Sevnici, ki sem jo zaključila z odličnim učnim 
uspehom, zaradi česar mi ni bilo treba opravljati zaključnega iz-
pita, sem se vozila z vlakom iz Krškega, a to je že druga zgodba,« 
se nasmehne ob pogledu na skupinsko fotografijo, ki je nastala v 
prijetnem vzdušju ob ponovnem srečanju.  S.�R.

TREBČE – Po 50 letih zakona sta poročne zaobljube obnovila Ma-
rija in Jože Babič, za domače Mimica in Jožko s Trebč v Bistrici 
ob Sotli. Mimica je ob mlajšem bratu odraščala v Drameljšku na 
Bizeljskem, Jožko pa je kot drugi izmed devetih otrok Babičeve 
družine iz Orešja na Bizeljskem otroštvo in mladost preživel na 
Trebčah pri stricu, ki ni imel svojih otrok. Nekega dne se je Jož-
ko s prijateljem odpravil k pletilji, da mu splete topel pulover. Po-
leg volnene niti so se prepletale tudi besede, sledilo je povabilo v 
kino in kmalu sta Mimica in Jožko postala par. Poročila sta se in 
si začela graditi dom na Trebčah. Srečo sta dopolnila najprej hči 
Damjana in nato še sin Primož. Kasneje sta se razveselila treh 
vnukov, ki jima lepšajo zrela leta. 
Vedno sta medse rada povabila sorodnike in to storila tudi na 
sončno soboto letošnjega septembra, ko sta se odločila obnovi-
ti poročne zaobljube. Obred je potekal v farni cerkvi svetega Pe-
tra v Bistrici ob Sotli.  L.�Babič

90 let Ane (Anke) Žibert

Anka�Žibert�z�možem�Antonom

Zlata poroka zakoncev Babič

Zlatoporočenca�Marija�in�Jože�s�sinom�Primožem�in�hčerko�
Damjano

Srečanje nekdanjih »tekstilk«

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €

Vodja Območne izpostave 
JSKD Krško Tinka Vukič je v 
pozdravnem nagovoru dejala, 
da se v okviru razstave dvoji-
na »zrcali skozi 19 izbranih fo-
tografij avtorjev Nike Kink in 
Grege Vavtarja. Njuna foto-
grafska pripoved Dvojine ne 
razkriva zgolj kot načrtno do-
kumentiranje dogodkov, tem-
več fotografijo uporabita kot 
medij, s katerim pripoveduje-
ta zgodbe, upodabljata čustva 
in intimnost določenega tre-
nutka.« Razstava, ki je nastala 
v sodelovanju JSKD OI Krško z 
Valvasorjevo knjižnico Krško v 
okviru Poletnih večerov v par-
ku, bo na ogled do 17. oktobra. 

V sproščenem in izčrpnem po-
govoru z avtorjema fotogra-
fij, ki ga je vodila moderatorka 
Klara Eva Kukovičič, sta Nika 
in Grega izpostavila, da na po-
samezni poroki, ki jo fotogra-
firata, ustvarita okoli 12.000 
fotografij. Do sedaj sta bila pri-
sotna že na približno 200 poro-
kah, a pri tem Nika izpostavlja, 
da je vsaka poroka po svoje 
unikatna, Grega pa je ob tem 
malo v šali pripomnil, da je pri 
vsaki poroki vse drugače, ne-
ponovljivo, razen govora ma-
tičarke ter župnikovega obre-
da. »Tega dela se preprosto ne 

Poročna »Dvojina« Nike in Grege
KRŠKO – V Dvorani v parku je 22. septembra potekalo odprtje fotografske razstave z naslovom »Dvojina«. 
O svoji prvi samostojni razstavi in svojem delu sta v pogovoru z moderatorko Klaro Evo Kukovičič sprego-
vorila poročna in družinska fotografa z umetniškim imenom »Nika in Grega«. 

moreš naveličati, čeprav me za-
nima tudi delo v računalniški 
stroki, nama zaenkrat najina 
prvotna usmeritev – tj. fotogra-
firanje porok – ustreza,« je še 
dejal Grega, Nika pa je poudari-
la, da je to zanju v tem življenj-
skem obdobju »sanjski poklic«. 
Dejala sta tudi, da imata v glavi 
ustvarjen »mentalni seznam«, 
kaj bi na določeni poroki lah-
ko naredila drugače oziroma 
boljše, saj vidita tudi tisto, če-
sar svatje ter ženin in nevesta 
morda niti ne opazijo. 

Na vprašanje, kako sprejema-
ta kritiko, ki je verjetno neizbe-
žen del njunega ustvarjalnega 
procesa, sta odgovorila, da sta 
se, odkar skupaj delujeta v tem 

poslu, že navadila konstruktiv-
no sprejemati medsebojno kri-
tiko in sta se naučila v tem ozi-
ru ločevati posel in zasebno 
oziroma partnerski odnos. Fo-
tografa sta tudi dejala, da imata 
za to, kaj je 'lepo', povsem raz-
lične 'oči', saj je Nika bolj ro-
mantična duša, medtem ko se 
Grega rad poigrava z različni-
mi zornimi koti, a vendar njun 
stil na koncu stremi v isto smer 
– k čimbolj naravni fotografiji, 
ki ne sledi slepo zapovedanim 
trendom. 

Avtorja sta še razložila, da sta 
se pred časom odločila za iz-
obraževanje, ki pomaga, tako 
Nika, razširiti pogled, kar se 
je pokazalo kot točka preloma 

oziroma razcvet tako v teori-
ji kot v praksi, za nameček pa 
sta se po znanje odpravila še v 
Italijo k priznanemu ameriške-
mu fotografu. »A vendar potem 
prideš do točke, ko se vse usta-
vi in začneš sam rasti na podla-
gi pridobljenega znanja, vseka-
kor pa moraš biti za poročnega 
fotografa v prvi vrsti človek,« je 
še dejala Nika. Smeje je še do-
dala, da je najbolj vesela, ko si 
vsi spremenijo profilne foto-
grafije na družbenih omrežjih 
z njunimi fotografijami: »Po-
roke so veseli dogodki, gre za 
zaupanje, preprosto postane-
va del zgodbe.« Pri tem je Gre-
ga še pristavil: »Na tistih poro-
kah, kjer se ima par zelo rad, še 
ti dobiš občutek, da si svat in ne 
fotograf, čeprav si denimo delal 
16 ur.« Poročna fotografa sta še 
izpostavila, da sta zelo zasede-
na, ponavadi kar za leto in pol 
vnaprej, tako da so vsi trije so-
govorniki malo v hecu in malo 
zares ugotavljali, da je potreb-
no rezervirati poročnega foto-
grafa še preden se zaročiš.

Za glasbeno kuliso sta s pre-
čudovitim izborom skladb 
poskrbela odlična vokalistka 
Maja Weiss in Robert Petan 
na kitari. 
 Andreja�Kališnik

Poročna�fotografa�Grega�Vavtar�in�Nika�Kink

• Tanja Lekše, Brege – 
deklico.

ČESTITAMO!
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SPOMIN

Minilo je leto,  
odkar nas je zapustila naša draga 

MIMICA VERSTOVŠEK 
z Bojsnega. 

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, ji prižigate sveče in 
postojite ob njenem grobu. 

Tvoji najdražji

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre.�

Le�daleč,�daleč�je.�

SPOMIN

2. oktobra bo minilo 10 let,  
odkar nas je zapustil

SLAVKO FERENČAK
iz Brežic.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih  
in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni�...
Ostali�so�živi�spomini.
Z�nami�potuješ�vse�dni.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 
od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve 
prostora.

• 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 oz. do zapolnitve prostora. 

Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

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

prejeli smo

Premier Robert Golob poudarja pomen in sodelovanje nevladnih 
organizacij z vlado. Predstavnike manj kot enega promila nevla-
dnih organizacij in društev vabi na pogovore. Nevladnik Franc ni-
sem nikoli nikogar pooblastil, da me politično zastopa. Imam svoj 
razum. Prepričan sem, da je soglasje za zastopanje vabljenim or-
ganizacijam dalo manj kot 10 % volivcev. Torej, kje je njihova legi-
timnost. Kot nevladnik Franc ne pričakujem povabila premierja na 
pogovor in ga tudi ne želim. Svojo nevladniško funkcijo bom opra-
vil na vsakih volitvah in glasovanjih. To mi povsem zadošča. Seve-
da pritrjujem, da so nevladne organizacije in društva pomemben 
del življenja, varnosti in standarda prebivalstva, dokler delujejo v 
okviru ustanovitvenega programa. Ko začnejo politizirati, je ko-
nec z njihovim namenom. Postajajo »zlizane« s politiko, enako kot 
del novinarske srenje, ne glede ali se ta »zlizanost« odraža s pozi-
cijo ali opozicijo. Vsaka vlada mora imeti neodvisna državna tipa-
la dogajanja in ne sme dovoliti vpliva prišepetovalcem in lobistom.
Od politikov pričakujem, da s svojim znanjem vodijo državni sis-
tem v korist vsega prebivalstva. Standard življenja mora biti člove-
ka vreden pod levim, desnim ali pisanim vodstvom. Vsako vodstvo 
mora imeti vgrajeno samorefleksijo in mora negativnosti nenehno 
popravljati. Če tega ne zmore, mora odstopiti in razpisati nove vo-
litve. Ne zaradi strankarstva, pač pa zaradi državljanov. Vsi pač ne 
moremo voditi vlade. Torej je večina volivcev nevladnikov.

Začel sem na državnem nivoju. Vendar je enaka nujnost delovanja 
izvoljenih v prid občanov na nivoju občine in krajevnih skupnos-
ti. Prav zdaj se snujejo ekipe za lokalne volitve. Občani in krajani, 
ki niste vključeni v strankarske dogovore, se morate zavedati, da 
ste nevladniki s svojo glavo in s svojim razumom. Ocenjujte minu-
li čas po svojih kriterijih in ne čakajte, da vam drugi povedo, kaj 
naj mislite in naredite. 

Nevladnik Franc se redno udeležujem volitev in drugih glasovanj. 
Sem eden od manj kot 50 % volivcev, ki se zavedajo potrebe po so-
odločanju. Priznavam pravico večine, ki je o neki stvari odločila. 
Tisti, ki imate na volilni ali glasovalni dan premalo časa za izkori-
stek dane pravice odločanja, sami sebe izločate iz urejanja države, 
občine in lokalne skupnosti. Najbolj žalostno je, da ni mogoče ugo-
toviti, kako bi se odločila dejanska večina prebivalstva. Ni mogoče 
zaznati trenda mišljenja in potreb večine državljanov glede sku-
pnega razvoja in standarda. Odloča torej manjšina, ki voli ali gla-
suje. Ta ima lahko tudi ozke sebične interese. Kritizerstvo ne po-
maga in tisti, ki ne odda svojega glasu ob dani priložnosti, nima 
pravice komentirati stanja v državi.

Se�boste�nevladniki�z�različnimi�imeni�zbudili�in�v�prihodno-
sti�volili�ali�glasovali?
� Nevladnik�Franc�Černelič,�Podbočje

Nevladnik Franc

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

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

skozi vaš objektiv

»Takšnih prizorov, kot je ta, ki ga te dni gledamo ob cesti 
Hrastje–Drnovo (proti Kerinovemu Grmu), je žal vse več in 
kažejo na to, da postajajo onesnaževalci vse bolj objestni in 
predrzni,« je ob nekaj poslanih fotografijah na naše uredni-
štvo zapisala bralka. Dodala je še, da ni dovolj, da se samo 
pobira smeti za njimi, ampak je treba venomer opozarjati na 
to problematiko in tudi kaj ukreniti.

SPOMIN

V torek, 27. septembra, je minilo žalostno leto 
dni, odkar nas je zapustil naš dragi 

LUDVIK BAŠKOVIČ 
z Gorenjih Skopic. 

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
grobu, mu prižgete svečo ali položite cvetje. 

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Vsako�slovo�je�težko,�še�posebej�težko�pa�je,�
ko�se�moraš�posloviti�od�nekoga,�ki�si�ga�

imel�rad,�z�njim�živel,�je�zate�dal�vse,�kar�je�
lahko,�in�veš,�da�ga�ne�boš�nikoli�več�videl.�

SPOMIN

Minilo je žalostno leto,  
odkar smo se poslovili od tebe, 

ANA FILIPČIČ 
iz Brežic. 

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in srcih. 

Vsi njeni

Bolečino�da�se�skriti,�
pa�tudi�solze�ni�težko�zatajiti,�

le�ljube�mame�in�babice�
nam�nihče�ne�more�vrniti.�

OKROGLICE – 18. septembra se je pri tukajšnjem spo-
minskem obeležju zbralo prek 200 udeležencev iz Posavja 
in Zasavja, da počastijo spomin na šest padlih kurirjev ku-
rirske postaje S-25, ki so v času druge svetovne vojne padli 
pod streli nemških vojakov. 

Prisotne na spominski svečanosti, ki sta se je udeležila tudi bi-
vši predsednik ZZB NOB Slovenije Tit Turnšek in član pred-
sedstva ZZB NOB Milan Gorjanc, je v uvodu pozdravil  pred-
stavnik KS Loka pri Zidanem Mostu. Predsednica Združenja 
borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas je v svojem govo-
ru obudila del spominov na dogodke na Okroglicah, ko so pod 
sovražnikovimi streli padli mladi kurirji zaradi domačega izda-
jalca. Sevniški župan Srečko Ocvirk je poudaril pomen ohranja-
nja zgodovinskih dogodkov iz časa NOB ter pomen povezovanja 
in sodelovanja vseh v prid občine in države. Slavnostni govor-
nik Andrej Mavri je orisal dogodek na Okroglicah in posebej 
izpostavil pomembnost prenosa obvestil, propagandnega gra-
diva ter navodil višjih vojaških in političnih vodstev po zelo ne-
varni poti prek dveh cest, železniške proge, deroče Save, 15 kilo-
metrov širokega pasu brez Slovencev (naseljenega s sovražnimi 
ljudmi nemškega rodu), ožičene meje, posejane z minami, ter 
mimo nemških in domobranskih postojank. Poudaril je pomen 
ohranjanja vrednot NOB, pomen OF in zgodovinskih dejstev, ki 
jih danes poskušajo nekateri spreminjati in potvarjati zgodovino.
V kulturnem delu spominske svečanosti so sodelovali KD Godba 
Blanški vinogradniki in kot vsako leto tudi učenci Podružnične 
osnovne šole Loka pri Zidanem Mostu. Na proslavi je bilo veliko 
število praporščakov, ki jim je poveljeval Ivan Udovč iz OZVVS 
Sevnica. Partizansko vzdušje so prikazali pripadniki spominske-
ga 1. dolenjskega partizanskega bataljona. Program je odlično 
povezovala učiteljica Barbara Vidic. 
 Vir:�ZB�za�vrednote�NOB�Sevnica

Svoboda je bila priborjena

Pri�spomeniku�padlim�partizanskim�kurirjem�že�vrsto� let�
poteka�spominska�slovesnost.

KRMELJ – V Galeriji Krmelj so odprli razstavo ročnih del 
mentoric iz različnih slovenskih krajev, ki ohranjajo tradi-
cijo kvačkanja, vezenja in pletenja ter jo dopolnjujejo z no-
vimi, svežimi idejami. 

Prekrasne izdelke so postavile na ogled Marija Bahun iz Vele-
nja, Marija Golob iz Novega mesta, Slavica Gorjup iz Kamnika, 
Barbara Gvardjančič iz Ljubljane, Tatjana Jarc iz Dvora, Mir-
jam Metlikovec iz Sežane, Slavica Špehar iz Kočevja in Metoda 
Bec iz Krmelja. »Danes vam predstavljamo znanje in ustvarjal-
nost pridnih, kreativnih rok. Kakor veste, tudi sama rada ustvar-
jam. Pot do takšnega znanja zahteva veliko časa, volje, daje pa 
veliko veselja in elana. In za vsem tem se skriva ogromno znanja 
in izkušenj oseb, ki svoje znanje predajajo z velikim veseljem in 
predanostjo naprej. Tudi mene ne bi bilo danes tukaj brez vaše-
ga truda in potrpežljivosti, zato – hvala vam, ker ste!« je nago-
vorila zbrane na dogodku Metoda Bec, gostiteljica in vodja roč-
nodelske skupine Sončnice, ki deluje v okviru društva Svoboda 
Krmelj. Odprtje razstave, ki jo je povezovala Milena Knez, so po-
pestrili ženska vokalna skupina Lokvanj, z recitacijo učenka OŠ 
Krmelj Zoja Prelogar, ki je tudi članica Sončnic, ter s petjem in 
igranjem na klaviature Matej Mastnak. 
 S.�R.,�foto:�Peter�Prelogar

Ohranjajo ročnodelsko tradicijo

Mentorice�ročnodelskih�sekcij
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

ANTONA RAČIČA –  
RAČKOTA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, denarno 
pomoč in vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. Posebna 
hvala za nesebično pomoč na domu Urški Lesjak, urgenci Krško, 
pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za opravljen 
obred, praporščaku iz združenja OZVVS Krško in družbi Kostak za 
opravljene storitve. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoča: Marija z družino

Zapustil�si�nas�in�odšel�tja,
kjer�ni�več�bolečin�in�trpljenja.

V�domu�ostala�je�praznina,
v�srcu�pa�velika�bolečina.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, žene, 
babice in sestre 

MARIJE SRAKAR 
s Črešnjic pri Cerkljah 51 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, denarne prispevke in sv. maše. 
Hvala gospodu župniku Andreju Pažurju za lepo opravljen obred. 
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in cvetne aran-
žmaje, pevcem za lepo zapete pesmi, govorniku Marku in trobentaču 
za odigrano Tišino. Hvala patronažni sestri Ireni za zdravstveno os-
krbo, Onkološkemu inštitutu Ljubljana za ves trud in pomoč ter dr. 
Marini Mencinger za dolgoletno zdravljenje. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste jo imeli radi, bili del njenega življenja in jo pospremili k večne-
mu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo,�
v�vsaki�stvari�si,�ki�je�v�hiši,
v�mislih�si,�besedah�naših,�

da,�celo�v�sanjah,�le�
da�korak�se�tvoj�nič�več�ne�sliši.�

ZAHVALA

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

IVANKE KUKEC
iz Sevnice, Ribniki 6

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč in podporo v času njene težke bolezni. Hvala 
vsem za pomoč ob slovesu, za izrečeno sožalje in tolažilne besede ter 
za cvetje, sveče in denarne prispevke.
Iskrena hvala govornici Tadeji Udovč, pevcem skupine Jarica, troben-
taču Dejanu Brečku, cvetličarni Zelena Pika, pogrebni službi Komu-
nale Sevnica ter vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Lepota�življenja�niso�dnevi,�
ki�so�minili,

temveč�dnevi,
ki�smo�si�jih�zapomnili.

ZAHVALA

12. septembra nas je zapustil naš predragi

FRANC HOTKO
iz Globokega 74.

V trenutkih žalosti in bolečine ne najdemo pravih besed, vendar 
iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sveče, denarno pomoč in 
preostale pomoči.

Vsi njegovi

Ni�te�na�dvorišču,�ni�te�v�hiši,
tvojega�glasu�se�več�ne�sliši.
Tvoje�sledi�so�ostale�povsod,
od�dela�tvojih�pridnih�rok.

ZAHVALA

20. septembra nas je zapustil naš predragi

SLAVKO ALOJZ BAŠKOVČ 
Blanca, Kladje 20. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za izrečene 
tolažilne besede, za sveče in denarno pomoč. Hvala Greti Marjetič za 
ganljive besede slovesa, gospodu Špesu za opravljen pogreb, zahvala 
Komunali Sevnica, cvetličarni Zelena Pika, Sadjarstvu Blanca in 
Aktivu kmečkih žena Blanca. Hvala tudi tistim, ki jih nismo imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 80. letu starosti  
se je poslovila od nas naša draga

NEŽA MIRT
iz Lončarjevega Dola.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za vse izrečene 
tolažilne besede, sveče in vso pomoč. 
Hvala vsem, ki boste našo mami ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi, ki jo imamo radi

Bremena�usode�te�niso�zlomila,
pod�zadnjim�bremenom�pa�si�omahnila.

Bolezen�iz�tebe�vso�moč�je�izpila�–
za�tabo�ostala�je�le�še�gomila.

ZAHVALA
V 97. letu nas je zapustila moja draga mama

IVANA  
DERŽANIČ

iz Trebeža 41, Artiče.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečeno sožalje in Domu upokojencev Krško za 
nesebično pomoč moji mami.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se od nje poslovili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: sin Ivan in vsi njeni

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 93. letu starosti 
sklenila naša draga mama, tašča, sestra, 

babica in prababica

ANGELA KLAKOČER
iz Mrčnih sel.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki so se prišli od nje zadnjič poslovit. Hvala za izrečena 
sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Hvala Cvetličarni Kerin, pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba, ge. Marjetič za ganljive besede 
ob slovesu, citrarki ge. Jasmini Levičar, pevkam za odpete pesmi in 
g. župniku za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se za pomoč dr. 
Stanki Brilej Kokotec, patronažni sestri Slavici Molan in kolektivu 
CSD Krško – pomoč na domu.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Razum�nam�pravi,
da�je�odrešitev.

Srce�pa�ne�razume�in�boli.

ZAHVALA

Po dolgi in težki bolezni nas je v 82. letu 
starosti zapustila naša draga žena, mama, 

tašča, babica, prababica, sestra in teta

MARIJA GODLAR
rojena Žabkar, iz Veniš.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od drage 
Marije in jo pospremili k večnemu počitku, nam izrekli sožalje, 
darovali za sveče in svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku 
Ludviku za obisk v bolnišnici in lepo opravljen obred s sveto mašo. 
Hvala pevcem, pogrebni službi Žičkar, Cvetličarni Žičkar, Centru 
za socialno delo Posavje – enota Krško za pomoč na domu, hvala 
sodelavcem Grieshaber logistike Krško, Steklarstvu Resnik in Vipapu 
Videm Krško.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi oče, sin in bratranec

BOJAN BENJE
iz Krškega.

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem ter Bojanovim glasbenim soustvarjalcem, ki ste se 
v tako velikem številu poslovili od njega, nam izrazili sožalje in nas 
obiskovali v njegovih težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga boste pogrešali in ohranjali v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 99. letu se je od nas poslovila mama, 
babica, prababica, teta, tašča in botra

MARIJA PETAN
rojena Tomše, iz Krškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in krajanom 
za izrečeno sožalje ter darovano cvetje in sveče. Hvala osebju 
DSO Krško in bolnišnice Brežice za oskrbo ob zadnjih trenutkih 
njenega življenja. Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo 
slovesa, cvetličarni Lilija za cvetlični aranžma, gospodu župniku 
Alojzu Kačičniku za lep nagovor ob pogrebni maši, pevcem skupine 
Lavrencij za lepo petje ter Društvu izgnancev Krško in Društvu 
upokojencev Krško za spomin. 
Hvala vsem, ki boste Marijo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je od nas poslovila

ANA PAVLIN
iz Veniš.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste 
jo poznali, za izrečene besede sožalja, cvetje, sveče ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevcem in g. župniku za lepo 
opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

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)

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Sin Peter z družino

12. septembra je minilo 10 let, 
odkar nas je zapustila

25. marca je minilo 45 let,  
odkar nas je zapustil 

ANA MEDVED
in

VLADO MEDVED
iz Glogovega Broda.
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Prodam namizno tračno žago 
(pant žago) za les ali kosti, kot 
nova, cena 80 €. 
Tel.: 041 948 191

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri). 

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče. Polsladko: mu-
škat, renski rizling. Prodamo 
grozdje žametno črnino. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam hidravlično stiskal-
nico za grozdje, 300-litrsko. 
Cena 550 €. Tel.: 041 763 088 

Prodam staro vino za kis, trga-
tev 2019. Tel.: 031 490 521

Prodam ozimna jabolka za 
ozimnico. Tel.: 041 203 239 

041 659 659

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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obzornikova oglasna mreža

Prodam večjo količino sena v 
refuzi in suha bukova drva, v 
okolici Krškega. 
Tel.: 031 609 956

Prodam sadilec krompirja, 
traktorsko škropilnico 340 l 
in klinaste brane. 
Tel.: 070 815 003 

Prodam ječmen, cena po do-
govoru. Tel.: 041 601 691

Prodam suha metrska drva 
bukev, gaber in jedilni krom-
pir. Tel.: 031 872 017

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 843 282

Prodam kosilnico Wolf garten 
2,2 kw, 46 cm, električni vžig, 
v garanciji 3/23, 30 % ceneje. 
Tel.: 041 469 625

Prodamo 10 m suhih bukovih 
drv. Okolica Studenca. 
Tel.: 041 510 812

Kupim hlodovino bukev ali 
gaber za drva. Plačilo takoj ob 
prevzemu. Tel.: 040 738 059

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663 

AVTOMOBILIZEM
Kupim strešne nosilce za Pe-
ugeot Partner, letnik 2004 ali 
Citroen Berlingo. Lahko tudi 
poškodovane. 
Tel.: 041 622 468

Kupim Volkswagen (hrošč) v 
kakršnemkoli stanju in rezerv-
ne dele za omenjen avto. 
Tel.: 040 900 008

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti A1. 
Tel.: 070 665 823, www.eko-
-peleti.si.

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

Prodam suha bukova metrska 
drva, 80 €/m. 
Tel.: 041 793 771

Prodam mlekovod s tremi 
enotami in 500 l bazen za mle-
ko. Tel.: 040 744 778 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Prodam vino modre franki-
nje in belo mešano. 
Tel.: 040 796 835

Prodamo ekološka jabolka 
(Gala, Idared, Zl. Delišes, To-
paz), tudi za predelavo, IK in 
EKO certifikat, možna dosta-
va. Tel.: 041 634 808 

ŽIVALI

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

Prodam dve telički simentalki, 
stari 6 in 7 tednov, težki 100-
110 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke 50 kg, 
okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032 

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 tri bikce, dva simen-
talca in sivca, rojene marca in 
aprila, in dva prašiča, cca. 60 
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 040 862 947

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov, cena po ogle-
du. Tel.: 041 559 136

Prodam odojke, težke 30-45 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 041 390 068

Prodam odojke, težke 20-25 
kg. Tel.: 031 698 469 

Prodam teličko in dva bikca 
cik-lim, stara 4 in 3 mesece, 
ter mešana metrska drva. 
Tel.: 070 820 330

Prodam ali menjam 1 mesec 
starega bikca simentalca za te-
ličko, po možnosti pašno. 
Tel.: 041 503 556

Prodamo izločene svinje in 
štiri košare za porodne bokse 
za svinje. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Dve breji kravi simentalki pro-
dam. Tel.: 041 380 075

Ugodno prodam odojke v 
približni teži 30 kg. Primer-
ni za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Cena po dogovoru. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodamo kamerunske ovne, 
stare od 8 mesecev do leto in 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 

Pripeljemo v:
- Krško 
- Brežice 
- Bistrico ob S.
- Sevnico 
- Radeče 
- Novo Mesto 

VZREJA KOKOŠI NESNIC

NAROČILA: 
031 751 675
kmetija.sraj@gmail.com

Črna

Rjava

Leghorn

Štajerska

Grahasta

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane

KRATKOROČNA
POSOJILA, 

ODKUP TERJATEV
OD 1.000 DO 7.500 EUR

041 229 460
INFO@N2J.SI za samostojne podjetnike in podjetja;

odobritev že v 24-urah;
ročnost do 12 mesecev;
tudi brez zavarovanja do 3.000 EUR.
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja rjavih jarkic pred 

nesnostjo 30. 9. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.
Prodaja belih kilogramskih piščancev in rjavih 

jarkic pa 10. 10. 2022 pri Alojzu Mirtu na Gmajni 
28, Raka, in 13. 10. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.

Vsako sredo si priskrbite 
enodnevne bele piščance.

Naročila sprejemamo od 9. do 18. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 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 
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: Andreja 
Kališnik, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (21/2022) bo izšla v 
četrtek, 13. oktobra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. oktober 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

pol. Cena 3 €/kg žive teže. 
Tel: 040 822 023

RAZNO

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

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

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montaža/de-
montaža pohištva. Selitve-
ni servis Selec, Samo Čer-
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

Nov naslanjač z jekleno kon-
strukcijo, z visokim naslonja-
lom, tapeciran, prodam. Ima 
še naslonjalo za noge, na kole-
sih. Tel.: 031 344 407

Drsna vrata, nova, še zapakira-
na, prodam. Širina 65 cm, viši-
na 200 cm, barva mahagoni, z 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Spoštovani,
vsak delovnik, po 18. uri, 
nudimo rjave enoletne 

kokoši, rjave in grahaste ter 
črne jarkice tik pred 

nesnostjo.
Nudimo tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Kot nam je zaupal predsednik 
TD Kapele Robert Lubšina, 
takšnega obiska v Kapelah ne 
pomnijo. Dogodka Kapelski 
pozdrav poletju se je prvič us-
mililo tudi vreme, saj so doslej 
vedno imeli smolo z dežjem. 
V petkovem večeru je za od-
lično vzdušje skrbela Petkova 
pumpa z DJ Boštjanom, v so-
botnem popoldnevu so drugič 
do zdaj – prva izvedba je bila 
še pred korono v letu 2019 – 
organizirali podeželske igre, 
na katerih je tekmovalo pet 
ekip, ki se lahko prijavijo od 
vsepovsod. Zmago so doseg-
li (kapelski) Pevci, 2. mesto 
ŠD Mrtvice, 3. mesto Slovenci 
(zmagali so na prvih igrah leta 
2019), 4. mesto Fšikani Kape-
fci in 5. mesto Jakuši (Veliki 
Obrež). Samo moške ali meša-
ne ekipe so se pomerile v pe-
tih igrah, katerih izbor je sam 
po sebi poskrbel, da smeha in 
dobre volje na prizorišču med 
župniščem in gasilskim do-
mom ni manjkalo. Sobotni ve-
čer je nato minil v razgretem 
ozračju, za katero je poskrbel 
Dejan Vunjak z Brendijevimi 
barabami. »Ta dan so bili sko-
raj istočasno v okolici še tri-
je drugi dogodki, a to ni vpli-
valo na obisk naše prireditve, 
še več, nekateri so celo prišli k 
nam po tem, ko so že bili reci-
mo v Sobenji vasi, Bistrici ob 
Sotli ali na Tockhi. Res smo iz-

žaluzijo 150 cm, levo – desno. 
Tel.: 031 344 407

Prodam klavirsko harmoniko 
Melodija 96-basno, servisira-
no, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 641 420

Prodam betonske tlakovce 
Oblak Savona mix 45, črn, bel, 
zelen. Debeline 6 cm, 28,56 m2, 
cena za m2 13,99 €. Dve paleti 
originalno zapakirani, okolica 
Brežic. Tel.: 051 412 404

Igraš harmoniko frajtonarico? 
Iščem harmonikarja ali har-
monikarko za igranje podok-
nic. Leta niso važna, važno je, 
da igraš z dušo in za dušo.
Tel.: 031 630 228

Prodam cvetlični, akacijev in 
kostanjev med, medeno žga-
nje, propolis. Lahko dostava 
za večje naročilo. 
Tel.: 040 148 916

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503 

STIKI

Sem 64-letni upokojenec in bi 
rad spoznal žensko, staro do 
65 let. Tel.: 040 312 733

Star sem 50 let, samski, brez 
obveznosti, zaposlen, mirne 
narave, višje postave, z resnim 
namenom. Iščem damo po-
dobnih lastnosti. 
Tel.: 040 568 761

Usmililo se jih je tudi vreme
KAPELE – Turistično društvo Kapele je v zadnjem avgustovskem vikendu pri-
pravilo za marsikoga nepozabno dvodnevno dogajanje, s katerim so se poslovili 
od vročega poletja. Izvedli so tudi podeželske igre, na katerih so se najbolje od-
rezali domači pevci.

redno veseli takšnega odziva 
in to nam je dalo dodaten za-
gon za naprej,« je zadovoljen 
izpostavil Lubšina, ki je še na-
vedel, da je za organizacijo pri-
reditve, ki je bila tudi zajeten 
finančni zalogaj, poskrbelo 60 
ljudi, ki so opravili nekje 1300 
prostovoljskih ur. Pri tem se 
zahvaljuje vsem donatorjem, 
ki jih podpirajo.

Tudi prihodnje leto po njego-
vih besedah nameravajo na-
rediti podobno »fešto«, ime 
prireditve bo »Prit pele f Ka-
pele«, kot je njihov že znani 
slogan. Sicer pa so minulo so-
boto na zemljišču, ki je zdaj v 
lasti TD Kapele, posadili po-
tomko vinske trte z maribor-
skega Lenta, do konca leta pa 

jih čaka še en velik dogodek – 
prvi Kapelski krampuslauf, ki 
bo v soboto, 26. novembra, v 
večernih urah. »Obeta se pra-
vi nočni spektakel, kot ga v 
Posavju še ni bilo,« dodaja so-
govornik. Upa, da bodo poleg 
slovenskih prišle tudi skupi-
ne krampusov iz tujine (Av-
strija, Hrvaška), manjkali ne 
bodo niti čarovnice, angelčki 
in Miklavž, ki se bodo spreha-
jali po označeni poti od cerkvi-
ce pri Podvinjah do kapelske-
ga placa. V kapelskem društvu 
načrtujejo tudi čim več dela z 
mladino, saj imajo zelo akti-
ven podmladek, za katerega 
bodo predvsem pred prazniki 
ob koncu leta pripravili ustvar-
jalne delavnice.
 R. Retelj

Zmagovalna�ekipa�podeželskih�iger�(foto:�TD�Kapele)

RADEČE – Večerni koncert ra-
deškega godalnega orkestra 
Strunikat, ki se je odvijal 17. 
septembra v Domu kulture, 
je bil glasbena poslastica za 
ljubitelje filmske glasbe, saj 
so se glasbenice in glasbeniki 
predstavili s skladbami iz zna-
nih svetovnih filmskih uspe-
šnic. Zvoke violin, viol, violon-
čela in kontrabasa so prijetno 
dopolnjevali zvoki klavirja in 
tolkal, tako da je tudi zaključ-
na skladba iz filma Vojna zvezd 

Glasbeno-filmski prestiž
– Misija nemogoče zvenela ve-
ličastno in na trenutke celo 
»ognjevito«. Občinstvo je vsa-
ko odigrano skladbo nagradi-
lo z močnim aplavzom in na 
koncu je sledil še dodatek, ki 
je navzoče popeljal h glasbi iz 
filma Pirati s Karibov. Celotno 
glasbeno dogajanje so sprem-
ljale skrbno izbrane fotografi-
je iz filmov, ki so dodatno osve-
žile spomin. Obiskovalkam in 
obiskovalcem, ki so napolnili 
dvorano do zadnjega kotička, 
se je za obisk že tradicional-

nega septembrskega koncer-
ta zahvalil Bojan Sumrak ter 
naklonil še nekaj prijaznih be-
sed umetniški vodji Strunikata 
Maji Glavač ter mladi violistki 
Regini Jakšič, ki je poskrbela, 
da je imel »zvok tudi sliko«. 
Regina je poleg projekcije na 

filmsko platno aranžirala še 
pet filmskih skladb, saj je za-
ključila osnovno glasbeno izo-
braževanje in pridobljeno zna-
nje ji omogoča tako igranje v 
godalnem društvu Strunikat 
kot aranžiranje skladb za go-
dalni orkester.  S.�R.
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Iztok Franko, podjetnik  
v Dubaju: 

Posavski obzornik je ključen 
medij v našem okolišu, saj se 
opira še vedno tudi na tiska-
no izdajo, ki je med starejšo 
populacijo izjemno priljublje-
na. Vzeti časopis v roke in se 
odklopiti od telefona je te čase 

vse bolj vredno. Hkrati pa Po-
savski obzornik objavlja po-
membne novice in dogajanja v 
domačem kraju, ki bi bile sicer 
zagotovo prezrte s strani več-
jih vseslovenskih medijev. Tako 
kot v svetu, kjer sem bil, je še 
toliko pomembneje, da se ljud-
je v manjših krajih povezujejo, 
delijo izkušnje in znanja in me-
diji pomagajo širiti glas naprej, 
s čimer pride do razvoja idej, 
novih poznanstev in sodelo-
vanj. Posavski obzornik z vese-
ljem, ko sem v domačih koncih, 
vzamem v roke in preberem, 
kaj se dogaja v okolišu. Z nje-
govo pomočjo na hitro preve-
rim, kaj se dogaja, predvsem, 
kakšni novi projekti se odpira-
jo, kakšne pozitivne zgodbe se 
odvijajo ipd. Ljudem se je izje-
mno zasidrala moja zgodba iz 
leta 2014, ko je bila predsta-
vljena moja pot iz Cerkelj do 
Dubaja. Še dandanes me kakšni 

starejši ustavijo in vprašajo, če 
sem jaz tisti Iztok Franko iz Du-
baja. Z veseljem rečem kakšno 
besedo z njimi in delim izku-
šnje, poglede na svet. V vašem 
časopisu sicer pogrešam še več 
dobrih kolumn, nekoga, ki sko-
zi pisanje gleda širše.

Vladimira Tomšič, direktorica 
Zdravstvenega doma Sevnica:

Spoštovani ustvarjalci Posav-
skega obzornika, naša živ-
ljenja pišejo zgodbe, takšne, 
ki jih z veseljem delimo, in 
takšne, o katerih težko sprego-
vorimo … Posavski obzornik v 
naše domove že 25 let prina-
ša zgodbe, ki nam prikradejo 
nasmeh na obraz in nas napol-
nijo z občutki sreče, kot tudi 
takšne, ki nam spodnesejo tla 
pod nogami, ko zbiramo moč, 
da premagamo življenjske ovi-

re in se vrnemo kot zmago-
valci. Skupaj bogatejši za vse 
izkušnje in z navdihom, da za-
pišemo nove zgodbe. Hvala, 
ker Posavke in Posavce infor-
mirate z vsebinami o zdravju 
in njegovem ohranjanju. Po-
savski obzornik nam pomaga, 
da širimo osveščenost o aktu-
alnih temah v zdravstvu, zdra-
vstvenih storitvah in razvoju 

zdrav stva v Posavju. Iskrene 
čestitke ob jubileju in še mno-
go navdihujočih zgodb.

Matjaž Prestor, ravnatelj 
Srednje šole Sevnica:

Posavski obzornik je vsakih 14 
dni moj redni bralni ritual in 
se ga zelo razveselim. Z zani-
manjem ga vedno, ko pride v 

poštni nabiralnik, najprej na 
hitro prelistam, kasneje, ko mi 
čas dopušča, si vzamem malce 
več časa in ga preberem. Teme-
ljito preberem vse članke, ki se 
navezujejo na mojo občino Ra-
deče, kajti zaradi službenih ob-
veznosti zamudim marsikateri 
dogodek, zato z veseljem pre-
berem vse članke, ki opisu-
jejo dogajanje v moji občini. 
Zelo me veseli, da se Posavski 
obzornik vedno odzove pova-
bilom naše srednje šole, o ka-
teri lahko berejo tako naši dija-
ki in dijakinje kot ostali bralci 
in bralke; veseli me, da infor-
macije o dogajanju na  naši 
šoli lahko preberejo kar v šes-
tih posavskih občinah in tudi 
preko meja regije, celo v tujini. 
Posavskemu obzorniku želim 
še mnogo natisnjenih izvodov, 
da ga bomo občani in občanke 
še naprej vsakih 14 dni z vese-
ljem prebirali. Srečno! 
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Za posebne spomine gremo le malo nazaj – kriza pokaže, kaj zmore ekipa, pravijo. In res: medtem ko se 
je ob odpovedi dogodkov zaradi epidemije večina uredništev spraševala, »kako naj pa zdaj najdejo vse-
bine?«, je naša manjša, a s Posavjem tako prepletena ekipa, še prehitro napolnila več kot 30 strani! V tež-
kih mesecih je časopis presenečal z navdihujočimi sogovorniki, tenkočutnim slikanjem stanja in vztrajno 
budil (za)upanje in pozitivnost. Takrat smo ugotovili: ne bo pomanjkanje idej ali kreativnosti tisto, ki bi 
ugasnilo ta povezovalni časopis. Ali kot pravite vi: Posavju dajemo zrcalo, a tudi odmev in zagon.

Anja Zorko je po gimnaziji v 
Brežicah doštudirala trženje 
in tržno komuniciranje na Fa-
kulteti za družbene vede v Lju-
bljani in prve delovne izkušnje 
pridobivala v Mladinskem cen-
tru Brežice, kjer je med drugim 
vodila večji evropski projekt 
The Art Of Tolerance – medna-
rodne izmenjave 100 mladih iz 
11 držav. Po zaključku študija 
je diplomirala iz fotografije in 
digitalnih medijev na Šoli upo-
rabnih umetnosti Famul Stuart 
(danes Akademija umetnosti 
Univerza v Novi Gorici). Vpe-
tost Mladinskega centra Bre-
žice v mednarodne projekte ji 
je omogočilo opravljanje pri-
pravništva v Združenju obli-
kovalskih organizacij BEDA v 
Barceloni, po katerem je na-
daljevala podiplomski študij v 
Londonu ter zaključila magi-
sterij znanosti s področja ma-
nagementa neprofitnih orga-
nizacij na FDV z delom Nove 
oblike sodelovanj med kultu-
ro in gospodarstvom pri prof. 
dr. Bogomirju Kovaču. »Pred 
tem sem se veliko ukvarjala s 
fotografijo in tudi razstavlja-
la, denimo na Salonu sodobne 
slovenske fotografije, Emzi-
novi fotografiji leta v Cankar-
jevem domu, na filmskih in 
video festivalih v Italiji in drug-
je,« se spominja. Njene foto-
grafije so bile po priporočilu 
mentorice predstavljene tudi 
v reviji Fotografija, katere ure-
dnica je bila (kako je svet maj-
hen!) Dobovčanka Cvetka Po-
žar, umetnostna zgodovinarka 
in kustosinja v Muzeju za arhi-
tekturo in oblikovanje (MAO), 
ki ji je predlagala sodelovanje 

Mag. Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost:

Posavje je še vedno bazen zanimivih ustvarjalcev
LJUBLJANA, BREŽICE – Med našimi rojaki iz Posavja, ki so se uveljavili bodisi v prestolnici bodisi v drugih večjih mestih, najdemo tudi Brežičanko mag. Anjo Zor-
ko, ki od leta 2017 vodi Center za kreativnost, nacionalno platformo za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja. Še vedno se pogosto in rada vrača v domače 
Brežice, kjer smo se z njo pogovarjali o njeni poklicni poti in vezmi z domačim krajem. 

pri Bienalu oblikovanja. To je 
leta 2005 preraslo v stalno za-
poslitev in tako je v MAO sko-
zi leta sodelovala pri vzposta-
vitvi in organizaciji številnih 
odmevnih domačih in medna-
rodnih projektov, konferenc in 
razstav. 

Platforma za kulturnike  
in kreativce

»Konec leta 2015 me je takra-
tni direktor MAO Matevž Če-
lik povabil k pripravi projek-
ta Center za kreativnost (CzK), 
enega največjih kohezijski pro-
jektov s področja kulture v 
Sloveniji, ki skrbi za razvoj in 
podporo kulturnega in krea-
tivnega sektorja. Projekt se je 
uradno zagnal leta 2017 in od 
takrat ga tudi vodim,« pove o 
začetkih uspešnega projek-
ta. »Naš cilj je ustvarjalnemu 
sektorju omogočiti ugodne 
razmere za delo in preživetje 
na trgu, bodisi tako, da jih po-
vezujemo s podjetji in drugi-
mi sektorji, bodisi tako, da jih 
usposobimo ali podpremo, da 
lahko čim uspešneje ustvarjajo 
ali delujejo na trgu,« pojasnju-
je, »to pa delamo skozi razpise 
za subvencioniranje njihovih 
projektov in s programskimi 
aktivnostmi, kot so internacio-
nalizacija, mreženje, izobraže-
vanja, promocija, spletna plat-
forma in raziskave.« V skoraj 
petih letih delovanja je CzK or-
ganiziral več kot 500 progra-
mov, namenjenih razvoju sek-
torja, ter zabeležil kar 248.000 
vključitev ustvarjalcev, ustvar-
jalnih podjetij, samozaposle-
nih, zasebnih in nevladnih 

organizacij ter drugih obisko-
valcev. Skozi te aktivnosti se je 
vzpostavilo več kot 100 novih 
sodelovanj med ustvarjalci in 
podjetji iz drugih gospodar-
skih panog ter novih zaposli-
tev v kreativnih podjetjih, prek 
100 slovenskih ustvarjalcev in 
podjetnikov pa je bilo predsta-
vljenih na več kot 60 razstavah 
in dogodkih v 24 državah sve-
ta. »Predstavljamo tudi števil-
ne priznane ustvarjalce, ki so 
se uveljavili v mednarodnem 
prostoru, kot so oblikovalka 
Nika Zupanc, Lara Bohinc, 
oblikovalec avtomobilov Ro-
bert Lešnik, modna oblikoval-
ca Mateja Benedetti in Uroš 
Belantič ... « našteje. 

Konec letošnjega maja so v Pa-
lači Cukrarna odprli odmevno 
razstavo Ustvarjeno v Slove-
niji, ki se ozira na prehojeno 
skoraj petletno obdobje de-
lovanja Centra za kreativnost 
ter predstavlja izbor nekate-

rih pomembnejših projektov 
in del slovenskih ustvarjalcev. 
»Na ogled predstavljamo dela 
več kot 200 slovenskih ustvar-

jalcev – živahne in ustvarjalne 
skupnosti, ki misli drugačno, 
bolj vključujočo in trajnostno 
prihodnost«, pove o razstavi, 
ki se izteka v začetku oktobra.

Sodelujejo tudi s Posavci 
 
CzK sodeluje tudi s posa-
mezniki in ustanovami z ob-
močja Posavja, čeprav je, kot 
ugotavlja sogovornica, krea-
tivni sektor zelo centraliziran 
v naši prestolnici. Kljub temu 
sta bila Brežice in Posavje od 
nekdaj zanimivo kulturno vre-

lišče, iz katerega še danes iz-
hajajo številni priznani ustvar-
jalci in ustvarjalke, ki delujejo 
na različnih ustvarjalnih pod-
ročjih od filma, glasbe, vizual-
ne umetnosti in drugih. Posa-
vski ustvarjalci so bili uspešni 
tudi pri črpanju sredstev na 
razpisu za »Spodbujanje kre-
ativnih kulturnih industrij – 
Center za kreativnost«, ki jih 
podeljuje Ministrstvo za kul-
turo. Med drugim je finančne 
vzpodbude prejelo socialno 
podjetje Zavod KNOF s pro-
jektom Outlet rabljenega po-
hištva, ustvarjalec Janez Še-
petavec in Zavod TRIDR z 
mobilno aplikacijo Plesh ter 
Mladinsko društvo Bistrica ob 
Sotli s projektom Vas kulture. 
V Centru za kreativnost sode-
lujejo tudi z direktorico Posav-

skega muzeja Brežice Alenko 
Černelič Krošelj, ki kot stro-
kovna sodelavka svetuje pri 
raziskavah s področja muze-
jev in dediščine. Seveda sode-
lujejo tudi z drugimi ustvar-
jalci z različnih področij, ki so 
tako ali drugače povezani s Po-
savjem. 

Sama se pogosto vrača v Breži-
ce, kjer ima družino in prijate-
lje. »Naša mladost v Brežicah 
je bila zelo lepa. Večkultur-
nost mesta je bila del naše-
ga odraščanja in je mnogim 

omogočila drugačen, bolj od-
prt pogled na svet. Brežice so 
bile v osemdesetih in devet-
desetih prostor zanimive al-
ternativne scene in glasbene 
tradicije, iz katere so izhajale 
številne posavske skupine, ki 
so zaznamovale širšo sloven-
sko glasbeno sceno. K pestre-
mu dogajanju je pripomogla 
tudi tranzitna lega mesta, bli-
žina Hrvaške in Zagreba ter 
odsotnost institucionalizira-
nega prostora, ki so ga nado-
meščali neformalni kulturni 
prostori ali kulturna združe-
nja, kot je bila skupina mla-
dih, ki je delovala pod imenom 
Forum ustvarjalcev kulture,« 
pripoveduje. V tistem obdob-
ju so bile Brežice, z zanimi-
vo ponudbo koncertov, pros-
tor, kamor so zahajali ljubitelji 
glasbe iz različnih koncev Slo-
venije in pogosto tudi Hrva-
ške, vlogo teh prostorov alter-
nativne kulturne in glasbene 
produkcije pa je pozneje us-
pešno prevzel Mladinski cen-
ter Brežice. Po njenem mnenju 
je pomemben pečat pustilo 
tudi Društvo zaveznikov meh-
kega pristanka (DZMP), ki sodi 
med pionirje na področju film-
ske in video produkcije. »Vse 
to je v naše okolje vnašalo ur-
banost, zaradi katere se nam 
je zdelo, da ravno iz teh pre-
sečišč izhajajo najbolj zanimi-
vi ustvarjalci, ideje in kultur-
na produkcija,« še pove Anja 
Zorko. Fotografija ostaja nje-
na ljubezen, a za aktivno foto-
grafsko ustvarjanje trenutno 
ne najde časa, se pa rada po-
taplja in oblikuje z glino.
� Peter�Pavlovič

Anja�Zorko�na�odprtju�razstave�Ustvarjeno�v�Sloveniji�(foto:�
Janez�Klenovšek,�arhiv�MAO/CzK)

»Naša mladost v Brežicah je bila zelo lepa. 
Večkulturnost mesta je bila del našega  

odraščanja in je mnogim omogočila drugačen,  
bolj odprt pogled na svet. «


