
TOP 50 v Posavju
Nadaljujemo tradicijo objave in analize lestvic naj-
večjih in najuspešnejših posavskih podjetij v minu-
lem, zaradi znanih razlogov posebnem, a za regij-
sko gospodarstvo kljub temu uspešnem letu. Še 
bolj razveseljivo pa je, da so spodbudni tudi sve-
ži podatki o letošnjem poslovanju, ki obetajo celo 
najuspešnejše leto doslej.

 Strani 15–25  

SEJEM JE BIL SPET ŽIV – Drugi oktobrski konec tedna je prinesel vrhunec letošnjega že 22. Praznika 
kozjanskega jabolka – sejemski del prireditve na trgu v Podsredi. Po letu premora – v lanskem 'koronaletu' 
sejma niso mogli izpeljati – se je v središče kraja spet zgrnila lepa množica obiskovalcev, seveda ne 
takšna kot pred epidemijo, a so bili pretežno lokalni ponudniki na skupno stotih stojnicah zagotovo 
zadovoljni, da so bili lahko spet del živahnega sejemskega dogajanja. Ker se na sejmu vse vrti okrog 
»jabke«, brez tradicionalne peke jabolčnega zavitka oz. »štrudla« seveda ni šlo. Sredi podsredškega 
trga je ribalo jabolka ter vleklo in zvijalo z jabolčnim nadevom polnjeno testo kar nekaj ekip, odvijalo 
pa se je še marsikaj drugega, o čemer si preberite na strani 10.  Foto: Rok Retelj
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Dve otvoritvi in podpis pogodbe
OBREŽJE, BREŽICE – V petek in soboto se v občini Brežice obe-
tajo dogodki, povezani z infrastrukturnimi ureditvami. Jutri bo 
ob 11. uri pri Gostilni Kalin na Obrežju uradna predaja name-
nu ob dokončanju preplastitve 1,7 kilometra regionalne ces-
te Mokrice–Obrežje–Slovenska vas, ki je obsegala še ureditev 
odvodnjavanja, novo cestno razsvetljavo, ureditev komunalnih 
vodov in izgradnjo pločnika. Uro kasneje bo v Posavskem mu-
zeju potekal slavnostni podpis sporazuma o sofinanciranju 1. 
etape vzhodne obvoznice Brežice. Sporazum med Občino Bre-
žice, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za in-
frastrukturo bodo podpisali župan Ivan Molan ter državna se-
kretarja dr. Metka Gorišek in Aleš Mihelič. Pojutrišnjem pa 
se v Brežicah opoldne odpira še ena pomembna investicija – 
obnovljen železni most čez Savo in Krko, po katerem bo po-
novno stekel promet. Ob tem se bodo predstavila turistična 
društva, zadišalo bo tudi po županovem golažu.  R. R.
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Za privlačno in živahno podeželje

Ribiška vasica kot turistični biser

40 let je stregla za istim šankom

Letno zboli že okoli 1500 žensk
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Pišece prejele veliko glasov

Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze 
prijateljev mladine Slovenije:

V knapovskih 
družinah je bila 
nesebična pomoč 
samoumevna
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 28. oktobra.

Mestno občino 
hočejo tudi v Brežicah

Brežiški občinski svet je na izredni seji soglasno 
podprl predlog za ustanovitev Mestne občine Bre-
žice. Tako se po Občini Krško, ki je predlog že vlo-
žila v parlamentarni zakonodajni postopek, v nov 
poskus za pridobitev statusa mestne občine poda-
jajo tudi v Brežicah. 

Stran 3
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Župan Srečko Ocvirk je ob 
tem pojasnil, da se je Obči-
na Sevnica izgradnje nadvo-
za v sklopu projekta Komunal-
no opremljanje v Poslovni coni 
Sevnica z navezavo na cesto 
Boštanj–Planina lotila z name-
nom, da omogoči lažji dostop 
do omenjene poslovne cone. 
1,6 milijona evrov vreden pro-
jekt je sofinanciran s kohezij-
skimi sredstvi, zaključen pa 
bo predvidoma do septembra 
2022. Župan je ob tem poudaril 
nujnost dobrega sodelovanja z 
Direkcijo RS za infrastrukturo 
ter usklajenost občinskih in dr-
žavnih projektov. Kot je pove-
dal minister Jernej Vrtovec, 
je investicija v nadvoz zelo po-
membna za mesto Sevnica in 
pretočnost prometa v njem, 
izpostavil je tudi pomen tega, 
da bo izvedena brez aneksov. 

Minister je izpostavil še na-
daljnje investicije na podro-
čju železnic, predvsem obnovo 
sevniške železniške postaje, 
devete najbolj obiskane v Slo-
veniji, ki bo predvidoma vre-
dna prek 20 milijonov evrov. 
V načrtu je tudi obnova žele-
zniške infrastrukture na tra-
si od Dobove proti Zidanemu 
Mostu in nato naprej proti Lju-
bljani, ki je ocenjena na skoraj 
pol milijarde evrov, pri čemer 
seveda računajo tudi na evrop-

Projekti morajo biti usklajeni
SEVNICA – Na delovnem obisku v sevniški občini sta bila 5. oktobra minister za infrastrukturo Jernej Vrto-
vec in direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga s sodelavci. Pogovoru s predstavniki Občine 
Sevnica je sledil ogled gradnje novega nadvoza čez trebanjsko progo.

ska sredstva. »Želimo res teme-
ljito rekonstruirati to železni-
ško povezavo in jo narediti bolj 
ekonomično in bolj priročno 
za ljudi. Na ta način želimo iz-
boljšati trajnostno mobilnost, 
da se bodo ljudje lažje odločali 
za prevoz z vlakom namesto z 
osebnim avtomobilom,« je de-
jal minister. »Veseli me, da je 
DRSI razpisala projektiranje 
za obnovo železniške postaje in 
da je ministrstvo celovito pris-
topilo k ureditvi celotne trase 
železniške proge Dobova–Lju-
bljana, kajti to je za naše pot-
rebe izredno pomembna pro-
ga, tako v smislu potniškega 
prometa, kot tudi v smislu to-
vornega prometa, ki ga je vsa-
ko leto več in je moteč za naše 

okolje, saj so tovorni vlaki vsa-
ko leto težji in bolj hrupni. Šest 
kilometrov protihrupnih ograj, 
ki se načrtujejo v tem projektu, 
bo bistveno izboljšalo naše bi-
vanjsko okolje,« je poudaril žu-
pan. Govorili so tudi o proble-
matiki nivojskih prehodov čez 
železniško progo, ki jih je v sev-
niški občini kar devet in naj bi 
jih postopoma odpravljali.

Tema pogovor je bila tudi načr-
tovana gradnja mostu čez reko 
Savo na Logu, ki naj bi se zače-
la z razpisom za izbor izvajalca 
v začetku leta 2022. Projektna 
dokumentacija je praktično za-
ključena in je v recenziji, v teku 
pa je že pridobivanje zemljišč. 
»Ta most mora biti zgrajen pre-

den pričnemo z obnovo obsto-
ječega mostu med Sevnico in 
Boštanjem, saj je ta most ne-
mogoče prenavljati pod delno 
zaporo, povsem nemogoče pa 
je, da bi ga zaradi prenove pov-
sem zaprli za promet,« je po-
udaril Ocvirk. Glede na oceno 
terminskih načrtov naj bi grad-
nja mostu po izboru izvajalca 
trajala dve leti. Kot je dejal, so 
v pogovorih z ministrom iz-
postavili še nekatere druge 
projekte: cesti Loka–Račica in 
Šentjanž–Glino, most na Pod-
vinskem potoku, nadvoz na 
Blanci itd. »Z ministrom smo 
želeli odpreti strateška vpra-
šanja, ki močno vplivajo na 
prometno povezanost Sevni-
ce s svetom, kar je bistveno za 
naš razvoj,« je še povedal sev-
niški župan. Pri tem gre seveda 
predvsem za umeščanje tretje 
razvojne osi, kjer je minister 
poudaril, da bo njen del relaci-
ja od Trebnjega proti Sevnici. 
»Tretja razvojna os kot avtoce-
sta čez 50 let za nas ni aktual-
na, za nas so aktualne rešitve 
v nekaj letih, ki bodo bistve-
no izboljšale našo prometno 
povezanost. Zato podpiramo 
usmeritev ministra, da je ključ-
na cesta Sevnica–Trebnje, ki jo 
želi direkcija takoj posodablja-
ti na posameznih kritičnih od-
sekih,« je zaključil Ocvirk.
� Peter�Pavlovič

Predstavnik podjetja Rafael, ki gradi nadvoz, minister Vrtovec 
in�župan�Ocvirk�med�ogledom�gradbišča

Prvi nadzor je NO opravil do 
konca leta 2019. Nanašal se je 
na izvajanje gospodarske jav-
ne službe ravnanja z odpad-
ki v občini, pri čemer so pod 
drobnogled vzeli tako prido-
bljeno dokumentacijo na Ob-
čini Krško kot družbi Kostak, 
kot zunanji izvajalec pa je bila 
v nadzor vključena tudi druž-
ba za revidiranje KPMG iz Lju-
bljane. Kot je povedal Janez 
Kerin, so predmetni nadzor 
nasledili od predhodne sesta-
ve NO, ključne ugotovitve pa so 
se nanašale na uporabo različ-
nih nazivov in da »ni natančno 
razvidna namenskost posame-
znih sredstev, ki so namenjena 
ravnanju s komunalnimi od-
padki«. Na zaključno poroči-
lo je NO prejel odzivni poročili 
tako s strani Občine Krško kot 
družbe Kostak. 

Drugi nadzor so na podlagi pi-
sanja različnih medijev kakor 
tudi subjektov, ki so se čutili 
prikrajšane za uporabo špor-
tnih površin, izvedli nad upo-
rabo športnih površin, ki so 
v lasti občine Krško in jih za 

Pod drobnogledom komunala,
nogometni klub in zemljišča
KRŠKO – Janez Kerin in Davorin Dimič, predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora (NO) Občine Kr-
ško, sta na zadnji dan septembra povzela zaključke opravljenih nadzorov nad zakonitostjo in pravilnostjo 
poslovanja občine in njenih organov v prvi polovici mandata 2018–2022.

vadbo koristi Nogometni klub 
Krško. »Ugotovili smo posa-
mezne nepravilnosti, ki so se 
nanašale na to, da je nogome-
tni klub izdajal nepremičnino v 
podnajem drugim subjektom, 
ki do tega niso bili upravičeni, 
predvsem pa ne do brezplačne 
uporabe teh površin. Žal smo 
pri tem naleteli na neodzivnost 
NK Krško, ki ni sodeloval pri 
nadzoru. Zato smo lahko nad-
zor naredili le na podlagi doku-
mentacije, s katero je razpola-
gala Občina Krško,« je povedal 
Kerin. Ob tem pa tudi, da ob-
čina zaradi nesodelovanja pri 
opravljanju nadzora kluba ni 

sankcionirala, pač pa je v novo 
sklenjeni pogodbi medsebojna 
razmerja opredelila na boljši in 
v praksi bolj funkcionalen na-
čin, kar je bil tudi namen izve-
denega nadzora. 

Tretji nadzor je NO opravil na 
področju premoženjsko-prav-
nih zadev občine, pri čemer je 
bil »primarni greh«, kot je dejal 
Kerin, narejen s tem, da občina 
zemljišč v k.o. Stolovnik ni za-
vedla v letni program prodaje, 
temveč je izvedla nove parcela-
cije z novimi karakteristikami. 
Tudi te, kot je izhajalo iz mne-
nja Računskega sodišča RS, ki 

je opravilo identično revizi-
jo na Občini Bohinj, bi občina 
morala uvrstiti v načrt proda-
je. Občina bi za realizacijo iz-
vedbe pravnega posla mora-
la imenovati tudi skrbnika, pri 
opravljenem nadzoru pa so še 
ugotovili, da je bil pri javnem 
odpiranju ponudb zapisnik pi-
san deloma ročno deloma z ra-
čunalnikom, da so podpisi na 
zapisniku nečitljivi in da ta ni 
bil ožigosan. 

Za odpravo pomanjkljivosti oz. 
ugotovljenih neskladij je NO v 
zaključku poročil o opravljenih 
nadzorih, s katerimi je seznanil 
tudi občinski svet, napisal ob-
činski upravi priporočila. Poleg 
navedenega je obravnaval tudi 
Odloka s sprejetih proračunih 
za leto 2019 in 2021, pregle-
dal letna poročila notranjega 
revidiranja ter izvedel še ne-
kaj drugih aktivnosti, trenutno 
pa je v teku nadzor nad izgra-
dnjo komunalne infrastruktu-
re. NO, ki šteje sedem članov, se 
je do sedaj sestal na 15 rednih 
in treh korespondenčnih sejah. 
 Bojana Mavsar

Davorin�Dimič�in�Janez�Kerin�med�predstavitvijo�izvedenih�
nadzorov�in�opravljenih�aktivnosti�NO�Občine�Krško

POSAVJE – Z namenom promocije novih pridobitev na podro-
čju turistične ponudbe bodo 15. in 16. oktobra na povabilo Cen-
tra za podjetništvo in turizem Krško (CPT) Posavje obiskali  no-
vinarji različnih medijskih hiš in karavana avtodomov. Gostje se 
bodo ob tej priložnosti seznanili z vrsto inovativnih, atraktivnih, 
doživljajskih, zdravih in trajnostnih turističnih produktov, ki so 
že bili izvedeni s sklopu izvajajočega evropskega projekta »Uje-
mi ribo in doživi energijo reke Save« (okrajšava »Doživi energi-
jo Save«). Projekt, ki ga od 1. oktobra 2020  dalje izvaja kot no-
silec Občina Krško v sodelovanju s CPT Krško, Ribiško družino 
Brestanica–Krško, AGRO Posavje d.o.o. in Ribogojstvom Colarič, 
se bo zaključil konec letošnjega leta, v sklopu njega pa je bila na-
kupljena različna oprema, revitalizirana degradirana območja, 
trasirane daljinske kolesarske poti, izvedene delavnice in zgra-
jena postajališča za avtodome idr. Tako bodo obiskovalci ob ogle-
du turističnih znamenitosti v kostanjeviški, krški in radeški ob-
čini med drugim obiskali tudi urejeni postajališči za avtodome 
v Kostanjevici na Krki in Krškem ter novourejeno ribiško vasico 
na Hotemežu.� B.�M./vir:�CPT�Krško�

Avtodomarska karavana v Posavju

KRŠKO – Najkasneje do 21. oktobra mora družba Vipap CZ 
na Okrožno sodišče v Krškem dopolniti pomanjkljiv pred-
log za prisilno poravnavo, sicer bo sodišče predlog zavrglo. 
Izguba družbe iz tekočega leta in prenesenih izgub po po-
datkih Ajpes znaša okoli 29,7 mio evrov, kar presega polo-
vico vrednosti osnovnega kapitala.

Potem ko na skupščini družbe Vipap Videm sredi septembra la-
stniki niso podprli dokapitalizacije, za nakup podjetja pa ni iz-
kazal interes noben vlagatelj, je z dnem 30. 9. družba vložila na 
sodišče predlog za prisilno poravnavo, a pomanjkljiv, zato ji je 
sodišče naložilo, da mora predlog dopolniti v roku 15 dni. Z na-
vedenim dnem naj bi podal odstop tudi direktor in predsednik 
uprave Petr Domin, nadzorni svet pa naj bi za direktorico ime-
noval dosedanjo članico uprave in tehnično direktorico Mileno 
Resnik. Iz razpoložljivih podatkov je še razvidno, da je za stečaj-
nega upravitelja imenovan Mirko Filipović, direktor in odvetnik 
v Odvetniški pisarni Filipović iz Ljubljane.
Medtem ko so se v družbi povsem zavili v molk, saj ne odgovar-
jajo ne na telefonske klice ne na elektronsko pošto, prav tako pa 
ni dostopna spletna stran podjetja, prejemamo v uredništvo vse 
več informacij nekdanjih delavcev kakor še vedno zaposlenih, ki 
so uradno še do jutrišnjega dne na podaljšanem čakanju. Po nji-
hovih informacijah se je stanje poslabševalo z vsako zamenjavo 
uprave, z nastopom direktorja Domina pa naj bi družba skoraj v 
celoti prenehala plačevati vhodne surovine. Situacija je bila ka-
otična v tolikšni meri, da so morali zaposleni s seboj na delo za 
osebno rabo nositi celo straniščni papir, saj tega ni bilo mogoče 
najti v nobenem sanitarnem prostoru proizvodnje, da so lahko 
opravili posamezen delovni proces oziroma nadomestili dotra-
jan del, pa so zaposleni celo segli v svoj žep, saj uprava ni odo-
brila niti minimalnega vložka, denimo v nabavo kompresorske 
cevi v višini nekaj deset evrov, nam je povedal eden izmed njih: 
»Tudi morebiten ponoven zagon strojev, ki ga uprava še vedno 
omenja v svojih izjavah, je domala nemogoč, saj je večina za za-
gon usposobljenih ljudi tovarno že zapustila v zadnjih treh me-
secih. Ostali so večinoma le še delavci z nekaj leti do 40 let dopol-
njene pokojninske dobe, mladi pa odhajajo tudi zaradi tega, ker 
ni nikakršnega nagrajevanja, a povpraševanja po delovni sili, na 
srečo, je trenutno dovolj. S prihodom Dominove uprave nam je 
ta najprej razdelila kolektivne pogodbe z znižano plačo za delo 
ob ’petkih in svetkih’ za 750 do 800 evrov na mesec. Ne le pred 
junijsko zaustavitvijo, že pred tem so ljudje delali po 16 ur, saj je 
kadra že tedaj primanjkovalo in se ni dalo dobiti niti dneva do-
pusta. Prvič se je zgodilo, da v skoraj štirih desetletjih, kar sem 
v tovarni, nismo prejeli ne božičnice ne regresa.« Neuradno naj 
bi bilo v tovarni zaposlenih še okoli 260 ljudi. V pogovorih s po-
sameznimi podizvajalci v tovarni smo tudi izvedeli, da s strani 
podjetja niso prejeli nakazil za izstavljene račune za opravljeno 
delo, prav tako izpodbijajo vložene izvržbe.
 Bojana Mavsar

Nosili so tudi svoj WC papir

KRŠKO – Naslednji četrtek, 21. oktobra, se bo na 26. seji ses-
tal krški občinski svet in obravnaval deset točk dnevnega reda 
s podtočkami. Svetnice in svetniki bodo prejeli v sprejem odpis 
neizterljivega dolga po desetih pokojnih občankah in občanih, 
ki niso zapustili nobenega premoženja, v višini dobrih 155.600 
evrov. Dolg izhaja iz plačil njihove institucionalne nastanitve in 
nastalih pogrebnih stroškov. V nadaljevanju bodo prejeli v po-
trditev plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnje 
dveletno obdobje ter prav tako za obdobje dveh let, to je leti 
2022 in 2023, osnutka predvidenih občinskih proračunov. Med 
drugim bodo v sprejem prejeli imenovanja občinskih predstav-
nikov v svete javnih zavodov treh osnovnih šol in glasbene šole 
ter imenovanje direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško za pri-
hodnje štiriletno obdobje.  B. M. 

Na mizi proračuna 2022 in 2023  
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V Brežicah in prav tako v osta-
lih posavskih mestih so članice 
posavske skupine Združenja 
Europa Donna Slovenija s ple-
tenimi in kvačkanimi izdelki 
v roza barvi ovile drevesa ter 
jim dodale še zapisano sporo-
čilo, ki pravi: »Z rožnatimi ple-
teninami in ustvarjalnostjo 
povezujemo Slovenijo v osve-
ščanju, da bi se število umrlih 
zaradi raka dojk zmanjšalo. Če 
ste ženska, si samopregleduj-
te dojke, bodite pozorne na 
spremembe v telesu in poču-
tju. Če ste moški, si pregleduj-
te moda ter se udeležite pre-
sejalnih programov Zora, Dora 
in Svit. Ključno je pravočasno 
odkritje predrakavih spre-
memb …« V Krškem so Ho-
čevarjev mavzolej v mestnem 
parku osvetlili z rožnato bar-
vo, s katero opozarjajo na po-
men zdravega načina življe-
nja kot preventive ter pomen 
zgodnjega odkrivanja in učin-
kovitega zdravljenja raka dojk. 
V Sevnici je 9. oktobra pote-
kal »Rožnati tek za življenje«, 
ki je imel dobrodelno noto – 
prostovoljni prispevki bodo 
namenjena Šolskemu skla-
du OŠ Boštanj, Združenju Eu-
ropa Donna Slovenija in Dru-
štvu za boj proti raku Posavja 

Rožnati oktober: letno zboli že okoli 1500 žensk 
POSAVJE – Vstopili smo v mesec oktober, v katerem potekajo različni dogodki osveščanja o pomenu pravočasnega zgodnjega odkritja raka dojk, za katerim najpo-
gosteje zboli nežnejši spol, lahko pa tudi moški. Letošnje aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija potekajo pod sloganom »Bodi  in ostani zdrava«, saj želijo 
poudariti, da sami lahko veliko naredimo za svoje zdravje z zdravim življenjskim slogom, z rednim mesečnim samopregledovanjem dojk in odzivanjem na vabila 
preventivnih presejalnih programov pa poskrbimo, da morebitne predrakave spremembe pravočasno odkrijemo in jih čim prej zdravimo.

in Obsotelja. Posebno prire-
ditev so ob vstopu v »rožnati 
oktober« pripravili v Radečah, 
kjer so dogodek povezali še s 
podpisom sporazuma o vklju-
čitvi v Nacionalno mrežo zdra-
vih mest, predali namenu foto-
voltaično elektrarno na strehi 
zdrav stvenega doma ter pode-
lili posebno priznanje zdravni-
ci družinske medicine.

Število obolelih za rakom  
se povečuje

Članica upravnega odbora 
slovenskega združenja Euro-
pa Donna Darja Molan, ki je 
tudi sama prebolela raka dojk 
in o tem napisala knjigo, je v 
svojem govoru na prireditve-
nem prostoru pred radeškim 
zdravstvenim domom opozo-
rila na najnovejšo statistiko 
obolelih za rakom dojk – letno 
zboli že več kot 1500 žensk in 
okoli enajst moških. Pri skoraj 
polovici vseh, ki dobijo to dia-
gnozo, je bolezen že tako raz-
širjena, da zmanjša možnost 
preživetja, zato sta preventiva 
in zgodnje odkrivanje raka za 
uspešno zdravljenje izjemno 
velikega pomena. V času okre-
vanja imajo pomembno vlogo 
poleg razumevajočih družin-

skih članov tudi ženske s po-
dobno izkušnjo, ki so poveza-
ne v Združenje Europa Donna 
Slovenija. 

Doc. dr. Zlatko Zimet z Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje in nacionalni koor-
dinator t. i. zdravih mest je v 
svojem govoru izpostavil ure-

sničevanje ciljev za izboljševa-
nje zdravja ter blaginje občank 
in občanov v lokalnih skupno-
stih s programom Zdrava mes-
ta. V omenjeni program se je 
Slovenija vključila leta 1989 
in z vzpostavljanjem sloven-
ske mreže zdravih mest sledi 
smernicam Svetovne zdrav-
stvene organizacije. »Zdra-
vo mesto ni tisto, ki je do-
seglo poseben zdravstveni 
status, ampak je tisto, ki ne-
nehno ustvarja in izboljšuje 
svoje fizično in socialno oko-
lje ter širi vire v skupnosti, 
ki ljudem omogočajo medse-
bojno podporo med opravlja-
njem življenjskih funkcij in ra-
zvojem svojih potencialov,« je 
pojasnjeval in predstavil tudi 
prednostne naloge. Le-te so: 
investicija v človeka, načrtova-
nje naselij za zdravje in dob-
ro počutje, večja participaci-
ja v partnerstva za zdravje in 
boljšo kvaliteto življenja, dvig 
blaginj za vse občanke in ob-
čane, promocija miru ter zaš-
čita planeta. Predstavitvi pro-
grama Zdrava mesta je sledil 
podpis ustanovne listine slo-
venske mreže zdravih mest 
pod imenom »Radeče, zdravo 
mesto«, ki so jo podpisali di-
rektor ZD Radeče Franci Čeč, 

doc. dr. Zlatko Zimet in župan 
Tomaž Režun.

Korak k uresničevanju proga-
ma zdravega mesta je bila tudi 
predaja fotovoltatične (sonč-
ne) elektrarne vršne moči 112 
kW, postavljene na strehi ra-
deškega zdravstvenega doma, 
v uporabo. Pobudnik njene 
postavitve je bil Gregor No-
vak, solastnik skupine Sonce 
in direktor energetske tržnice 
SunContract, ki je odraščal v 
hriboviti radeški vasi Zavrate. 
Vasica je konec avgusta pos-
tala prva 100 % samooskrbna 
vas z električno energijo

Posebna zahvala  
družinski zdravnici

Direktor ZD Radeče Franci Čeč 
in predsednica Sveta uporab-
nikov ZD Vesna Bregar sta 
se v zaključnem delu priredi-
tve s posebno zahvalo zahva-
lila družinski zdravnici Bilja-
ni Kesić za njen prispevek k 
razvoju zdravstvenega doma 
ter za njen odnos do pacientk 
in pacientov ter zaposlenih. 
»Vaše osebnostne lastnosti – 
preudarnost, mirnost, notra-
nji optimizem in sprejemanje 
človeka, ne da bi kogar koli ob-

sojali – vam omogočajo, da se 
lahko približate tako pacien-
tom kot zaposlenim in z ve-
liko empatije vstopate tudi v 
naš ranljiv svet. Nikoli ne raz-
mišljate in delujete ozko, zgolj 
v okvirih medicinske stroke, 
ampak vedno pokažete svoj 
človeški obraz ...« je bil del opi-
sa razloga za podelitev poseb-
ne zahvale na prireditvi, ki se 
je v radeškem mestnem sre-
dišču odvijala peto leto zapo-
red kot uvod v t. i. rožnati ok-
tober.

Dogodek pod imenom »Ra-
deče, zdravo mesto – objemi 
sonce« so z nastopom obo-
gatili najmlajši iz vrtca, pove-
zani v pevski zborček, članici 
Godalnega orkestra Strunikat 
Maja Glavač in Nuša Mesar 
z zaigranim venčkom sloven-
skih ljudskih pesmi na violino, 
z recitacijo osnovnošolke in 
članice Gledališkega društva 
Radeče Sola Novak, Pia Mla-
kar in Aisha Kožar, del učen-
cev osnovnošolskega pevske-
ga zbora pod mentorstvom 
Nika Lovšeta je zapel sklad-
bo Svobodno sonce. Za pove-
zovanje programa je skrbela 
Katja Čeč. 
 Smilja Radi

Zbrane�na�prireditvi�ob�ro-
žnatem� oktobru� v� Radečah�
je� nagovorila� tudi� članica�
upravnega� odbora� sloven-
skega� združenja� Europa�
Donna Darja Molan.

Molan: Lažje bomo  
razvijali somestje

V. d. direktorice občinske upra-
ve Patricia Čular, ki je na seji 
predstavila razloge, zakaj bi 
morala občina Brežice posta-
ti mestna občina, je omenila, 
da so s strani Državnega zbo-
ra prejeli povabilo za poda-
jo mnenja na Predlog zakona 
o spremembi Zakona o dolo-
čitvi občin, ki ga je predlagal 
krški poslanec SNS Dušan Ši-
ško, da se občina Krško uvrsti 
med mestne občine. Po njenih 
besedah so zaznali priložnost, 
da tako kot v preteklosti tudi 
tokrat ponovijo svojo pobudo, 
da tudi občina Brežice posta-
ne mestna občina, »toliko bolj, 
ker vemo, da so župani regije 
Posavje vseskozi zagovarjali 
somestje treh mest, Krškega, 
Brežic in Sevnice, kot centra 
regije Posavje, in ker vemo, da 
država še vedno pri regionali-
zaciji temelji, da se regije tvori-
jo okrog mestne občine, si tudi 
mi želimo pripomoči k temu, 
da je Posavje prepoznano kot 
regija«. Župan Ivan Molan je 
povedal, da je regija Posavje 
specifična, saj se razvija kot 
somestje, zato so tudi enako-
merno razvite regijske institu-
cije. »Smiselno je, da tako ob-
čina Brežice kot občina Krško 

»Nismo proti Krškemu, ampak za krepitev regije«
BREŽICE – Občinski svet Občine Brežice se je 11. oktobra sešel na 1. izredni seji v tem mandatu. Razlog za sklic seje je bil vezan na podajo mnenja Občine Brežice 
k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in predlog za ustanovitev Mestne občine Brežice, ki 
so ga na koncu svetniki tudi soglasno podprli.

dobita status mestne občine, s 
čimer bomo bistveno lažje raz-
vijali somestje, še naprej bi se 
razvijale tudi regijske institu-
cije in bi regija Posavje dobi-
la poseben status, ki si ga zas-
lužimo. Ker smo praktično na 
obrobju milijonskega mes-
ta Zagreb, pomeni, da bi tako 
Brežice kot tudi Krško pridobi-
la poseben status branika slo-
venstva,« je izjavil takoj po seji, 
med njo pa poudaril, da pri 
tem ne gre za nasprotovanje 
Krškemu, ki je pred kratkim 
v DZ že vložilo predlog za pri-

dobitev statusa mestne obči-
ne. Poleg tega se po njegovem 
ob južni oz. hrvaški meji obči-
ne doslej niso krepile, ampak 
samo tiste ob ostalih mejah.

Občina Brežice je s predlogom 
za mestno občino neuspešno 
poskusila že leta 2005. Čular 
meni, da so od pretekle neu-
spešne vloge v občini Breži-
ce izpolnili kar nekaj doda-
tnih pogojev oz. se je zgodilo 
kar nekaj premikov na podro-
čju krepitve izobraževalnega 
procesa (ustanovitev fakulte-
te, dodatni izobraževalni pro-
grami), povečalo se je število 
prebivalcev in število delov-
nih mest v občini, le-ta izkazu-
je izrazit priselitveni potencial 
v primerjavi z ostalimi občina-
mi, še vedno pa ostajajo pri iz-
hodišču, da ima občina Brežice 
v naši državi izrazit geostrate-
ški položaj s sedežem števil-
nih državnih institucij in da je 
pri tem ključni vzrok tudi za 
državo, da po vzoru preteklih 
oblasti zgodovine zaščiti svo-
je meje ter z razglasitvijo ob-
čine Brežice za mestno občino 
le-tej podeli poseben status. 
Postregla je tudi z nekaj stati-
stičnimi podatki občine Breži-
ce. Po številu prebivalcev ima 
več prebivalcev kot nekatere 
mestne občine, npr. Ptuj, Mu-

rska Sobota in Slovenj Gra-
dec (občina Brežice je 13. ob-
čina po številu prebivalcev in 
14. po velikosti ter sodi med 
večje občine). Število prebi-
valcev samega mesta Breži-
ce je 6888, z naselji pod bre-
žiškim šolskim okolišem pa 
jih je dobrih 10 tisoč. Število 
delovnih mest v občini Breži-
ce je 6731 (prebivalci, ki živi-
jo v Sloveniji in opravljajo delo 
v brežiški občini), v prihodno-
sti pa jih bo po njenih besedah 
še veliko več (ocenjenih no-
vih 500 delovnih mest podje-
tja TPV Automotive, 150 zapo-
slenih v podjetju City Connect, 
potencial 2000 delovnih mest 
ob morebitni uresničitvi pro-
jekta Feniks). Pri tem je ome-
nila, da imajo MO Nova Gorica, 
Ptuj, Murska Sobota in Slovenj 
Gradec manj kot 15 tisoč de-
lovnih mest.

Zorčič pogreša razpravo  
na regijski ravni

Član svetniške skupine Neod-
visni Igor Zorčič, ki je tudi 
predsednik Državnega zbora, 
je razložil, da je omenjeni za-
kon že vložen v državnozbor-
sko proceduro, poslan je bil 
vsem slovenskim občinam, da 
se o njem izjasnijo. Po prido-
bitvi teh mnenj pa gre najprej 

na odbor in potem na plenarno 
sejo. Na vprašanje, ali je sploh 
pametno, da se občina Brežice 
poteguje za status mestne ob-
čine, je odvrnil, da s podporo 
temu predlogu ne morejo iz-
gubiti nič. Po njegovem bi bilo 
prav, da bi se v zvezi s predlo-
gom, da se kot mestna obči-
na določi občina Krško, odvila 
razprava na ravni regije, »zato 
da vidimo, kaj to pomeni za os-
tale občine, regijo Posavje in ali 
to morda izboljšuje možnosti, 
da dobimo svojo pokrajino. Če 
je to tako, potem je seveda tre-
ba podpreti zakon takšen, kot 
je. A žal se Svet regije Posavje 
do danes še ni o tem pogo-
varjal in zdi se, da sedaj vsa-
ka občina po svoje kuje sta-
lišča v zvezi s tem.« Izrazil je 
določene pomisleke, če je lah-
ko v Posavju več središč širše-
ga območja, kot je navedeno v 
zakonu. »Če bo prišlo do tega, 
da bo na koncu Krško mestna 
občina, bo še vedno potrebno 
sodelovanje in bo treba še nap-
rej zagovarjati skupni regijski 
interes,« je še izjavil.

V svetniški razpravi velja ome-
niti nekaj njihovih pogledov na 
celotno zadevo. Matija Kolarič 
(SD) je menil, da drobljenje oz. 
dodajanje mestnih občin vodi 
v neko birokratstvo in izgubi 

na domačnosti. »Bojim se, da 
če bomo postali mestna obči-
na, bomo s tem izgubili košček 
domačnosti in bomo težko rek-
li, da živimo na vasi,« je dejal. 
Peter Dirnbek (Levica) je go-
voril o »merjenju mišic in dir-
ki s Krškim«, pri čemer upa, 
da ne bo to neko tradicional-
no tekmovanje, ki bo preraslo 
v nekaj škodljivega, ker lahko 
po njegovem Brežice in Krško 
drug drugemu ponudita mar-
sikaj. Podobnega mnenja je bil 
tudi njegov svetniški kolega 
Goran Miljanović, ki se je še 
vprašal, ali ne gre pri tem iz-
ključno za določitev regijskega 
središča kot pa kaj drugega. Po 
besedah Ferda Pinteriča (Li-
sta Sonce) je iluzorno pričako-
vati, da bi država pri tej bliži-
ni, kot je značilna za Krško in 
Brežice, naenkrat ugodila obe-
ma predlogoma za ustanovitev 
mestnih občin. Martina Živič 
(SD) ima pomisleke, da se ne 
bi Brežice v bodoče morda raz-
vijale kot občina dveh hitrosti. 
Jure Pezdirc (Lista Sonce) in 
Aleksander Gajski (SDS) sta 
kot prednost mestne občine 
omenila lažje pridobivanje fi-
nančnih sredstev, zato škodi-
ti ne more in so od tega lahko 
same koristi.

 Rok Retelj

Med�razlogi,�zakaj�naj�bi�ob-
čina�Brežice�postala�mestna�
občina,�je�v.�d.�direktorice�ob-
činske�uprave�Patricia�Čular�
navedla� tudi� velik� razvojni�
potencial� občine� na� podro-
čju� turizma,� gospodarstva,�
kmetijstva itd.
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NESREČE SKIROISTA, MOTORISTA IN PEŠK – V noči na 30. 9. 
je v Krškem pri padcu z električnim skirojem utrpel poškodbe 
glave 24-letni skiroist. Slednji se je peljal iz smeri Leskovške 
ceste proti Gubčevi ulici, nakar je pri prečkanju zaradi nepri-
lagojene hitrosti, morda pa tudi slabšega ravnotežja, saj je imel 
v litru izdihanega zraka 0,82 mg alkohola, padel. Policisti so 
ga oglobili za 1.280 €. 4. 10. sta v večernih urah na Logu trči-
la 26-letni motorist in 22-letni voznik osebnega vozila, ki je v 
križišču odvzel prednost motoristu. Pri padcu poškodovane-
ga motorista so prepeljali na zdravljenje v brežiško bolnišnico.
4. 10. dopoldan je 52-letni voznik tovornega vozila pri vzvrat-
ni vožnji po dvorišču stanovanjske na Planini pri Raki tr-
čil v 84-letno žensko, ki se je v času premika vozila zadrže-
vala za tovornjakom. S hudimi poškodbami so jo prepeljali 
v bolnišnico. Istega dne so brežiški policisti obravnavali po-
voženje 18-letnega dekleta na Trgu izgnancev v Brežicah. Za 
nesrečo je bila kriva mladenka, ki je stekla čez cesto v trenut-
ku, ko je mimo pripeljal voznik avtobusa, ki trčenja ni mo-
gel preprečiti. Na srečo je pri tem utrpela lažje poškodbe. 

TATVINE OBLAČIL, KOLES IN MOPEDA – Krški policisti so na 
podlagi opisa izsledili in prijeli dve tatici, ki sta 29. 9. popoldan 
v prodajalni v Krškem ukradli več kosov oblačil in pobegnili. 
Oblačila so vrnili osebju prodajalne, osumljenki pa kazensko 
ovadili. V Brežicah si je neznanec v kleti enega izmed blokov 
prisvojil gorsko kolo znamke Scott scale, rumene barve, s kra-
jo pa lastnika oškodoval za 2.400 €. V noči na 3. 10. je v Čatežu 
ob Savi neznanec z dvorišča počitniške hiše odpeljal dve kole-
si znamke Cube, od tega je bilo eno električno, v skupni vred-
nosti okoli 3.000 €. Na Bizeljskem je zmikavt med 2. in 3. 10. 
iz nezaklenjene garaže odpeljal starejši neregistriran moped 
znamke Tomos, rumene barve.

GASILCI PRED UNIČENJEM REŠILI OBJEKT IN PSA – V sre-
do, 6. 10., je v večernih urah izbruhnil požar v stanovanjskem 
objektu na območju brestaniškega Kantalona. Požar se je z 
dela ostrešja razširil na večjo površino, zaradi česar so mora-
li gasilci PGE Krško in PGD Brestanica ostrešje odkriti, da so 
lahko požar pogasili in preprečili, da se ni razširil na sosednje 
stanovanjske objekte. Pri pregledu hiše so gasilci odkrili tudi 
prestrašenega psa, ki so ga zatem predali lastnikom. 
� Zbrala:�B.�M.

Laura Strajnar, Zabukovje nad Sevnico: Živ-
ljenje na vasi ima mnogo prednosti, a tudi po-
manjkljivosti. Ena izmed slednjih so gotovo sla-
bo urejene cestne povezave do mestnih središč 
ter javni prevoz, ki ga običajno na podeželju ni, 
tako da moramo mladi za prevoz vedno prosi-
ti nekoga od domačih in upati, da bo imel čas. 

Šole v vasi že dolgo ni več, težave imamo z internetno povezavo. 

Adriana Jazbec, Narpel: Predvsem se mi zdi, 
da mladi odhajajo zaradi tega, ker je na podeže-
lju premalo življenja, premalo dosegljivih stori-
tev, animacije, prostorov za druženje, športnih 
površin, lokalov, skratka, ponudbe za mlade in 
mlade družine. Že v mestih, kot je Krško, je pre-
malo vsebin zanje, zato se odseljujejo drugam, 

kaj šele iz ruralnih naselij. 

Vinko Škulj, Dobrava ob Krki: Meni na pode-
želju nič konkretnega ne manjka in rad živim v 
okolju z obilico narave. Je pa res da ima lahko 
življenje v večjem mestu pridih prestižnosti, kar 
tudi ima svoje čare. V našem okolju bi si morda 
želel več nekih družabnih vsebin, kot so klubi, 
kjer se recimo igra šah in potekajo debatne de-

lavnice, pa morda gledališče ipd.

Ivan Sokač, Pišece: Po mojem mnenju bi bilo 
treba bolj promovirati turizem na podeželju, 
npr. s turističnimi kmetijami, ogledi naravnih 
in kulturnih znamenitosti itd. Pomembno je 
tudi, da se podeželje podobno razvija kot mes-
ta, čedalje več ukinjenih pošt je zagotovo korak 
v napačno smer. Mladim bi bilo treba omogoči-

ti zaposlitev v njihovi regiji, da bi lahko ostali v domačem kraju.

Kaj (še) manjka podeželju?
Pobuda Pametne vasi si prizadeva za zagotovitev pogo-
jev za bolj kakovostno življenje na podeželju – kaj bi bilo 
treba po vašem mnenju storiti, da bi bilo slednje še bolj 
privlačno za življenje, zlasti za mlade pa tudi za ostale ge-
neracije, kaj konkretno vi pogrešate?

anketa

V slovenskem prostoru bi 
bržkone težko našli člove-
ka, ki bi poznal vsa področ-
ja delovanja Zveze prijateljev 
mladine (ZPM), kot ga vi, saj 
ste tako rekoč rasli in odraš-
čali z organizacijo …
Res je. Leta 1983 sem kot 
šestletnik prvič letoval v otro-
ški koloniji ZPM Krško v nase-
lju Bučanje pri Nerezinah (otok 
Lošinj, op. p.). Kot otrok sem bil 
v koloniji devetkrat, zatem sem 
prevzel vlogo prostovoljca, le-
tos sem bil v programu letova-
nja mentor že 26. leto. V pro-
stovoljno delo sem sicer vpet 
že od svojega 18. leta, to je od 
leta 1995. Pogosto sem razmi-
šljal o tem, zakaj me je to pro-
stovoljno delo v tolikšni meri 
pritegnilo, pa sem vselej pri-
šel do zaključka, da je bila že 
vzgoja tista, ki mi je bila vzgled. 
Tako po očetu kot materi na-
mreč izhajam iz knapovske 
družine, poleg očeta sta bila ru-
darja tudi oba stara očeta. Za 
tovrstne družine pa je bil zna-
čilen, kot so temu rekli, ’kame-
radschaft’, ko so si knapovske 
družine nesebično medseboj-
no pomagale. Za razliko od da-
nes, ko se ljudje, ko jim kdo po-
nudi pomoč, praviloma najprej 
vprašajo, kaj pa bo za to treba 
dati v zameno, v preteklosti ni 
bilo tako, nesebična pomoč je 
bila samoumevna. Temu sem 
bil priča, ta način življenja ži-
vel in se ga tudi navzel, poose-
bil. To srčnost iz socialističnih 
časov še danes osebno najbolj 
pogrešam pri ljudeh.

Je k vaši angažiranosti pri-
spevalo tudi dejstvo, da sta z 
bratom zgodaj izgubila star-
še?
Definitivno. Po tistem, ko sta v 
roku enega leta preminila oba, 
brat je bil tedaj še mladoleten, 
sam sem bil že na študiju, lahko 
povem, da je Vida Ban iz ZPM 
Krško postala moja nadome-
stna mama. Tudi ona mi vselej 
pravi, da sem eden od njenih 
otrok. Pri njej sem dobil tisto 
dodatno spodbudo, da sem za-
čel delovati tudi v ostalih pro-
gramih, poleg letovanj za ot-
roke še v programih Otroški 
parlament, Evropa v šoli, TOM 
telefon, Bralna značka, novo-
letna obdarovanja, v različnih 
delavnicah in socialno-huma-
nitarnem programu. Tako sem 
spoznal to nevladno organiza-
cijo v vseh porah njenega pos-
lanstva in delovanja. 

Preko programov ZPMS, ka-
terih regijski koordinator ste 
bili vrsto let, se je vzpostavi-
lo tudi zelo dobro medobčin-
sko sodelovanje. 
ZPM Krško je edina zveza, ki 
se je po osamosvojitvi Slove-
nije ohranila v Posavju, saj sta 

brežiška in sevniška preneha-
li z delovanjem. Za to, da se je 
obdržala v Krškem, gre zahva-
la predvsem Vidi Ban, ki se je 
levjesrčno borila zanjo, oseb-

no pa je bila ne le sekretarka 
krškega ZPM, temveč vse do 
upokojitve tudi koordinator-
ka programov na nivoju regi-
je. Od nje sem tudi nasledil na-
loge regijskega koordinatorja, 
a ne v smislu klientelizma, pač 
pa na podlagi izkušenj in zna-
nja, saj sem na ZPM Krško, kjer 
sem bil za polni delovni čas za-
poslen od leta 2012 dalje, pri-
šel po 13 letih službovanja na 
srednjih in osnovnih šolah, za-
radi česar sem poznal učitelje, 
ravnatelje in obratno seveda, 
zato je bil ta prehod lažji, delo 
pa uspešno. Lahko se pohva-
lim, da smo v Posavju ena naj-
bolj aktivnih regij na področju 
izvajanja vseh teh nacional-
nih programov v Sloveniji oz. 
da so naše šole tiste, na kate-
rih nadpovprečno uspešno ti 
programi potekajo in se tudi 
razvijajo.

Ravno vaše uspešno delo pri 
izvajanju nacionalnih pro-
gramov vas je pripeljalo v 
službo na krovno organiza-
cijo ZPM Slovenije v Ljublja-
no, na kateri ste se zaposli-
li z letošnjim septembrom.
V Ljubljani sem se na zvezi, 
kamor so me že lep čas vabi-
li, zaposlil kot predstavnik te-
rena. Kot tisti, ki zelo dobro 
pozna delovanje organizacije 
na lokalnem nivoju. Brez laž-
ne skromnosti lahko rečem, da 
sem na ZPM Slovenije edini, ki 
je pokrival vse programe, ki jih 
zveza na nacionalni ravni izva-
ja, se pravi, poleg prej naštetih 
je tu še program Mladi zgodo-

vinarji. Že odkar sem postal v 
letu 2014 eden od dveh pod-
predsednikov ZPM Slovenije, 
sem prenašal izkušnje na na-
cionalno raven.

ZPM Krško je tudi edina, ki 
že vrsto let vsako leto pelje 
avtobus otrok na ogled slo-
venskega parlamenta.
To tradicijo nadaljujemo. 
Posavje je bilo prvo, ki je zače-
lo izvajati projekt Šolska ura s 
predsednikom Državnega zbo-
ra RS in služi za vzorčen primer 
v slovenskem merilu, kako iz-
peljati učno uro, na kateri se 
predsednik DZ pogovarja ne-
posredno z otroki in odgovarja 
na njihova vprašanja. Tako kot 
izvajanje otroških parlamentov 
tudi to sodi v program vzgoje 
otrok in mladostnikov za de-
mokracijo. Lani smo denimo 
peljali v parlament učence iz 
osnovnih šol Brežice, Krško in 
Kostanjevica na Krki, letos so 
ga v tem tednu obiskali učenci 
iz  Sevnice in Radeč.

Delate tudi kot prostovoljec 
in vodja svetovalne skupine 
TOM telefon v Krškem. Koli-
ko otrok se poslužuje klica v 
stiski?
Lahko povem, da v Krškem de-
luje svetovalna skupina TOM 
telefona za območje Posav-
ja, Dolenjske in Bele krajine, 
zato ne bi mogel, četudi me to 
večkrat kdo povpraša, poveda-
ti, koliko otrok pokliče iz naše 
občine, regije. Telefon za otro-
ke in mladostnike je namreč 
anonimen z obeh strani, kar 
pomeni, da klicatelj ne ve, kdo 
je svetovalec na telefonu, niti 
mi ne vemo, kateri otrok nas je 
poklical. TOM telefon deluje v 
smislu opolnomočenja otrok in 
mladostnikov, da znajo ti v svo-

jem lokalnem okolju poiskati 
osebo, na katero se lahko obr-
nejo, zanesejo in ki bo tista, ki 
mu bo zatem pomagala do re-
šitve njegove težave. Ko v po-
govoru ugotovimo, za kakšno 
težavo gre, otroke usmerimo 
denimo na šolsko svetovalno 
službo, razrednike, sorodnike, 
druge ustanove, organe ali po-
sameznike. Če se navežem na 
leto 2020, ki ga je zaznamovala 
epidemija covida-19, je bilo si-
cer skupno število klicev v pri-
merjavi s preteklimi leti resda 
nekoliko nižje, so pa bili toli-
ko bolj zaskrbljujoči, saj se je 
občutno zvišalo število klicev 
mladostnikov, ki so govorili o 
težavah v družini, psihičnih te-
žavah in zlorabah. Slednjih je 
bilo kar četrtina več kot v zad-
njih petih letih, klicev, v kate-
rih so mladostniki povedali, da 
razmišljajo o samomoru, pa je 
bilo v letu 2020 kar 72 % več 
kot v povprečju let 2015–2019. 

Epidemija je povzročila tudi 
spremenjene vedenjske 
vzorce pri odraščajoči po-
pulaciji.
V praksi smo na letošnjem le-
tovanju otrok v Nerezinah opa-
zili, da so imeli sedmo- in os-
mošolci domotožje, predvsem 
pa njihovo neprilagodljivost. 
Neprilagodljivost v smislu, da 
se 12 let star otrok oz. že mla-
dostnik ni znal več prilagodi-
ti skupini desetih otrok, ker 
so v letu in pol, ko so bili za-
prti doma, postali egocentrič-
ni. Potrebovali so več časa, da 
so se sprostili in odsotnost te-
lefona nadomestili z živimi po-
govori, sodelovanjem v aktiv-
nostih, skratka, v primerjavi s 
preteklimi leti jih je bilo težje 
motivirati. Nedvomno se bodo 
posledice načina življenja med 
epidemijo covida-19 pri otro-
cih in mladostnikih odražale 
še nekaj prihodnjih let, vpra-
šanje je, če bodo sploh povsem 
izzvenele.

Ena od posebnosti Krškega 
v slovenskem merilu je že 
omenjeno naselje ZPM Kr-
ško v Nerezinah. Koliko or-
ganizacij ima sploh tovrstne 
kapacitete?
Poleg ZPM Krško ima svoje 
lastne kapacitete le še ZPM Ma-
ribor, v njih letujejo maribor-
ski otroci. Obstaja sicer tudi 
Tabor Mojca v Dolenjskih To-
plicah, a je ta v lasti ZPMS, le-
tovanja v njem pa izvaja ZPM 
Mojca Novo mesto. To, da je 
ZPM Krško lastnik kapacitet na 
morju, je vsekakor posebnost, 
česar ne bi bilo brez Rezi Pirc 
in kasneje po osamosvojitvi 
Vide Ban. Mislim, da lahko re-
čemo, da je Rezi Pirc ustanovi-
la ZPM Krško in zgradila to na-
selje s pomočjo gospodarstva 

Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije:

Uroš�Brezovšek

V knapovskih družinah je bila 
nesebična pomoč samoumevna
KRŠKO – V Tednu otroka smo k besedi povabili Uroša Brezovška, dolgoletnega prostovoljca in strokovne-
ga sodelavca Zveze prijateljev mladine (ZPM) Krško, ki je od septembra dalje zaposlen na Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) v Ljubljani. Od leta 2014 je tudi podpredsednik te nevladne organizacije, katere 
osnovno poslanstvo je dobrobit otrok in mladostnikov.
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in podpore Občine Krško, Vidi 
ga je uspelo ohraniti, sedanje-
mu predsedniku Vinku Hostar-
ju pa pritičejo zasluge za obno-
vo otroškega naselja. Vsi trije 
so zaslužni, da je na tem nivo-
ju, kot je danes. Njegove koristi 
za otroke so nedvomno velike. 
Morski zrak z vidika zdravstve-
ne terapije, naselje in organiza-
cija v njem z vidika socializa-
cije otrok, poleg tega je na teh 
letovanjih do sedaj splavalo ve-
liko otrok, tudi jaz sem bil leta 
1983 eden izmed njih. Danes je 
sicer plavalno opismenjevanje 
obvezno v šoli, zato le še redko 
naletimo na neplavalca, še ved-
no pa imamo med otroki iz Po-
savja v povprečju vsaki dve leti 
posameznika, ki v zadnjih pe-
tih, šestih letih ni bil na mor-
ju, pred dvema letoma pa smo 
imeli v koloniji 12-letno dekli-
co, ki je bila dejansko prvič na 
morju.

Še daljšo tradicijo ima pred-
novoletno obdarovanje ot-
rok ...
ZPM Krško je dolga desetletja s 
pomočjo gospodarstva po dru-
gi vojni skrbela za vse, od na-
bave, izbora daril do obdaritve, 
medtem ko je v kasnejšem ob-
dobju Občina Krško zagotovila 
sredstva za darila. Organizacij-
sko se je to spremenilo v toliko, 
da mi še vedno v sodelovanju 
z društvi prijateljev mladine in 
šolami skrbimo za spremljajo-
či praznični program s priho-
dom dedka Mraza in za raz-
deljevanje daril, medtem ko je 
sam izbor daril v pristojnosti 
občine, ki si je pri tem poiskala 
partnerja v vrtcih. To pomeni, 

da vzgojiteljice izbirajo darila. 
Je pa Občina Krško ena izmed 
zgolj štirih občin v Sloveniji, ki 
še vedno obdaruje vse predšol-
ske otroke. 

Če se povrneva na ZPMS, kaj 
se je v njeni organizaciji od 
ustanovitve do danes spre-
menilo?
V ZPMS Slovenije je bila vse od 
njenih začetkov delovanja ved-
no v ospredju in temeljna nit 
vse do danes interes otrok. Da-
nes marsikdo ali pa kar večina 
ljudi ne ve, da je bilo predšol-
sko varstvo oz. vrtci ena ključ-
nih aktivnosti oz. da je bila ZPM 
pobudnica, da imamo danes 
tako dobro organizirano pred-
šolsko varstvo, ki ga tudi neka-
tere razvite države ne pozna-
jo, saj je pri nas odstotek otrok, 
ki je vključen v predšolsko 
varstvo, res neverjetno visok. 
Poleg tega je ZPMS zaslužna 
tudi za razvoj otroških posve-
tovalnic in pediatrije, saj je ve-
nomer ponavljala, da mora biti 
otrok zdrav, zdrav pa bo le, če 
bo tudi stroka sledila temu. Če 
pa pogledamo razliko med ne-
koč in danes, je predvsem de-
mokracija doprinesla k temu, 
da se danes zakoni sprejema-
jo na drugačen način in da je 
vloga zveze v tem, da spodbu-
ja pa tudi soustvarja zakonske 
predloge, ki nosijo v sebi korist 
za otroke. In tudi danes, četu-
di je v ozadju ali ni imenovana, 
ima ZPMS pomembno vlogo v 
ohranjanju in spodbujanju pra-
vic otrok, redno vodi posveto-
vanja in usklajevanja z ministr-
stvi, posameznimi poslanskimi 
skupinami idr. 

Najin pogovor poteka v Ted-
nu otroka (od 4. do 10. okto-
bra, op. p.), v katerem se še 
posebej z namenom osvešča-
nja javnosti izpostavlja dob-
robit otrok.
Že s samim sloganom letošnje-
ga Tedna otroka (Razigran uži-
vaj dan) smo se ponovno vrnili 
na osnovno poslanstvo, s ka-
terim ZPMS kot glas otroka 
opozarja odrasle, da morajo 
biti pravice otrok postavljene 
na prvo mesto. Pravica otrok 
je tudi pravica do brezskrb-
nega igranja, saj igra povezu-
je, spodbuja domišljijo, krepi 
telo, omogoča nova prijatelj-
stva. Skratka, vrnili smo se k 
osnovnemu cilju ZPM – to je 
aktivno preživljanje prostega 
časa. Danes so starši pogos-
to preveč omejujoči, otrokom 
rečejo, celo pokažejo, kako naj 
kaj naredi, denimo, kako naj 
zloži kocke. 

Če na tem mestu vendarle 
izpostaviva še vaše delova-
nje na področju ljubiteljske 
kulture, ki jo gojite že od 
mladih let. Kaj vas najbolj 
vleče v te vode? Velja ome-
niti, da ste tudi predsednik 
Zveze kulturnih društev ob-
čine Krško.
Tako je, že v času šolanja na 
Osnovni šoli Adama Bohori-
ča v Brestanici sem začel igra-
ti v gledališki skupini. Gleda-
lišče me je zasvojilo v tolikšni 
meri, da sem z igranjem v gle-
dališki skupini KD Svoboda 
Brestanica nadaljeval tudi v 
času šolanja na srednji šoli in 
sem na odrskih deskah akti-
ven še danes. Poleg gledališča 

sem v srednji šoli postal tudi 
član MePZ Viva Brežice, v ka-
terem prepevam že 29 let. Bil 
sem tudi ustanovni član in pe-
vec pri Posavskem oktetu, v 
Mariboru sem pel pri zboru 
Cantikum in nekaj časa tudi 
pri tamkajšnjem Akademskem 
pevskem zboru Maribor. Naj-
bolj me k udejstvovanju kot 
magnet vleče odziv občinstva, 
ne glede na to, ali sem v vlogi 
igralca ali pevca. Publika mi je 
in mi še vedno daje tisto ener-
gijo, da vztrajam in vselej naj-
dem nove izzive za naprej. Kar 
pa se tiče moje predsedniške 
funkcije v ZKD Krško, sem bil 
najprej podpredsednik zveze, 
po odstopu predsednice pa 
sem zakopal lopato še v ta iz-
ziv. Vesel sem, da gradimo, po-
vezujemo društva na podro-
čju kulture v naši občini, da so 
se razmere znotraj naše zve-
ze toliko umirile, da lahko re-
čem, da sedaj delujemo v mir-
nih vodah. 

Pa vendar, dan ima le 24 ur?
Nekako sem si uspel življenje 
organizirati tako, da spim naj-
manj šest ur, kar mi načeloma 
zadostuje, da se preostalim 
18 ur posvečam raznolikim 
področjem. Ne glede na to, da 
se sedaj vsakodnevno vozim v 
službo v Ljubljano, se ne bom 
'poljubljanil'. Rad imam svojo 
Brestanico, rad imam Krško, 
Posavje. In ne glede na zapo-
slitev nameravam tudi v pri-
hodnje delovati kot  prosto-
voljec, saj to me od nekdaj gor 
drži in veseli. 

 Bojana Mavsar

AN.NIKA medicinska pedikura Krško 
Ulica mladinskih del. brigad 2a, Leskovec pri Krškem,  
040 334 352, annika-krsko@annika.si, www.annika.si

V Centru medicinske pedikure AN.NIKA smo 
specializirani za reševanje vseh problematik stopal 
in imamo razvite lastne AN.NIKA metode, z znanjem, 
pridobljenim v tujini.

Dandanes se premalo zavedamo pomembnosti 
zdravja svojih stopal, saj jih zaradi hitrega tempa 
življenja mnogokrat zanemarimo ali skrivamo v 
zaprtih čevljih. Vendar stopala nas nosijo celo 
življenje, zato je ključno, da jim namenimo pozornost.

V Centrih AN.NIKA imamo lastne metode, s katerimi 
že več kot 15 let uspešno rešujemo:

• vraščene nohte (tudi po večkratnih neuspešnih 
 operativnih posegih),
• glivične okužbe nohtov,
• poškodbe nohtov,
• kurja očesa in otiščance,
• trdo kožo na stopalih,
• bradavice.

Naj bo vaš korak prijeten in brez bolečin.

Z MEDICINSKO PEDIKURO 
AN.NIKA JE KORAK LAŽJI
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V Krškem na Vidmu se je odprla nova optika, pomenljivo, Opti-
ka na Vidmu. V prostoru, za katerega smo bili skoraj četrt stole-
tja vajeni, da v njem dobimo zdravila, sedaj police polnijo očala.

V čudovitem ambientu marmorja in lesa se boste počutili doma-
če in prijetno. Optika na Vidmu je nova optika, vendar ekipa, ki 
skrbi za vaša očala, premore skupaj že več kot 30 let delovnih iz-
kušenj iz optike in optometrije. Skrbno si bodo vzeli čas za vas, 
vam svetovali o izbiri tako korekcijskih kot sončnih očal. Enkrat te-
densko vam lahko tudi opravijo pregled vida za očala, ki je pod-
laga za nakup novih. S pestro ponudbo očal, dostopnimi cenami 
in svojo strokovnostjo vas bodo očarali. Prav tako imajo v svojem 
asortimanu kontaktne leče, tekočine za leče, čistila za očala, etu-
ije in krpice za očala. Če potrebujete menjavo nosnikov, nastavi-
tev očal, ravnanje očal, čiščenje očal, vam na servis očal ne bo več 
treba čakati več dni, ampak se servis opravi isti dan. Če naroči-
te samo stekla in obdržite svoj okvir, vam bodo stekla zamenjali 
v istem dnevu, ko jih dobijo, ne rabite puščati očal več dni v opti-
ki in biti medtem brez njih. V njihovi optiki najdete očala znamk 
Ray Ban, Emporio Armani, Vogue, Michael Kors, Hugo Boss, Car-
rera, Levis in mnogo več. Primerno za vsak okus in vsak žep. Očal-
na stekla so francoski Essilor in ameriški Kodak, po dogovoru z op-
tikom lahko dobite tudi drugega proizvajalca.

Naročite se na svoj pregled za očala in se prepričajte. Ne bo vam 
žal. Oči so slika in lepa slika potrebuje lep okvir.

Optika na Vidmu, Cesta 4. Julija 40 a, 8270 Krško,  
040 31 51 31, info@optikanavidmu.si, www.optikanavidmu.si

predstavljamo

Optika na Vidmu

Tanja Kavčič, vodja VDC Cen-
tra Sonček Posavje, v katerem 
zaposlujejo osebe pod poseb-
nimi pogoji, je povedala, da so 
s skupinskim pohodom po le-
vem bregu mesta Krško, ki so 
ga opravili prav na 6. oktober, 
svetovni dan cerebralne pa-
ralize, želeli opozoriti na svo-
jo prisotnost v družbi in širše 
predstaviti možgansko okva-
ro, ki ima za posledico mo-
torične težave z gibanjem in 
druge težave, kot so težave z 
govorom, zaznavanjem in per-
cepcijo, motnje spanca, epilep-
tične napade idr.  Ob osvešča-
nju prebivalstva so želeli tudi 
opozoriti, da je družba resda 
celostno napredovala, a da je 
do oseb s posebnimi potreba-
mi še vedno premalo vključu-
joča, kar so v letošnji poslani-
ci, naslovljeni Milijon razlogov, 
ki jo je pred kulturnim domom 
prebrala uporabnica Damjana, 
tudi nanizali. Med drugim, da 
imajo tudi osebe s cerebral-
no paralizo pravico do razvo-
ja in doseganja potencialov v 
vseh življenjskih obdobjih, da 
bi morale biti vse družine z ot-
roki s cerebralno paralizo in 
drugimi ovirami v razvoju de-
ležne ustrezne podpore in po-
moči, da bi morali imeti vsi 
otroci možnost obiskovanja 

Hodili za milijon razlogov 
KRŠKO – Uporabniki Centra in Društva Sonček Posavje ter učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško so svetovni 
dan cerebralne paralize obeležili s pohodom skozi mesto, v poslanici Milijon razlogov pa opozorili na še ved-
no neenakopraven položaj oseb z možgansko okvaro in posledičnimi gibalnimi in drugimi težavami v družbi. 

istega vrtca in vsi učenci iste 
šole v domačem kraju, vsi od-
rasli uresničevati svoje poten-
ciale v poklicnem življenju ter 
živeti neodvisno in samostojno 
po lastni izbiri, da so storitve 
v okolju dostopne vsem, med 
drugim tudi, da ima vsak po-
sameznik pravico do dostopa 
do informacij  in do prilagoje-
nih oblik branja tudi za ranlji-
ve skupine. 

V zvezi s slednjim je Kavčič še 
povedala, da so v Centru Son-
ček Posavje v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo Krško sko-
zi študijski krožek oblikova-
li, nedavno pa v tiskani obliki 
tudi izdali knjižico z naslovom 
Morske zgodbe. Gre za avtor-

ske zgodbe uporabnikov VDC 
Sonček, ki so nastale med le-
tošnjim poletjem na enote-
denskem rehabilitacijskem ta-
boru v Elerjih nad Ankaranom. 
Njihove zgodbe so po navodilih 
in pravilih prevedli v lahko bra-
nje četrte stopnje, ki sicer pred-
stavlja najbolj zahtevno stop-
njo lahkega branja, a še vedno 
s sporočilnostjo, berljivostjo in 
razumljivostjo namenjeno ose-
bam, ki so prikrajšane na po-
dročju bralne pismenosti.  

Nataša Solomun, predsedni-
ca Društva Sonček Posavje, je 
dejala, da društvo predstavlja  
številčno močno interesno 
družino, saj je vanj včlanjenih 
že skupno okoli 320 članov, od 

tega prek 100 oseb s cerebral-
no paralizo in drugimi mot-
njami v razvoju. Zaradi dob-
ro zastavljenega programa se 
jim v zadnjih letih pridružuje 
vedno več članov tudi iz dru-
gih slovenskih regij, saj dajejo 
poudarek tako izobraževanju 
in povezovanju svojcev ter čla-
nov s cerebralno paralizo kot 
tudi izvedbi številnih aktiv-
nosti, med katerimi je s strani 
članstva vselej izkazanega veli-
ko interesa za udeležbo na ko-
lonijah, taborih, delavnicah in 
pri različnih oblikah gibanja za 
ohranjanje in spodbujanje mo-
toričnih sposobnosti, kar pou-
darjajo tudi z društvenim mo-
tom Gibanje je življenje. Kot je 
še med drugim povedala, pri-
čakujejo več včlanitev v dru-
štvo tudi v prihodnjih letih, saj 
število otrok s posebnimi po-
trebami narašča, kar pove že 
podatek, da v krškem vrtcu v 
letošnjem letu delujeta že dva 
razvojna oddelka. Solomun je 
tudi poudarila, da jih pri de-
lovanju podpirajo tudi posa-
vske občine, pri čemer naj-
večji posluh, tudi v finančnem 
smislu, izkazuje Občina Krško. 
V imenu slednje je udeležence 
pohoda pozdravila podžupanja 
Ana Somrak.
 Bojana Mavsar

Med�pohodom�so�v�zeleno�oblečeni�udeleženci�mimoidočim�
razdeljevali�zelene�pentlje,�ki�simbolizirajo�duševno�zdravje.
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Večgeneracijski center (VGC) 
Posavje je na podlagi odobre-
nega projekta zaživel kot eden 
izmed 15 tovrstnih centrov 
po Sloveniji v letu 2017. Gre 
za partnerski projekt, ki se je 
uradno zaključil konec minu-
lega meseca. Njegov nosilec je 
bila Ljudska univerza (LU) Kr-
ško, partnerja v projektu pa 
Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice ter Družin-
ski inštitut Zaupanje iz Sevni-
ce. V okviru VGC Posavje so v 
času projekta delovala tri sre-
dišča za izvedbo aktivnosti za 
uporabnike, in sicer v Krškem 
na CKŽ ter v prostorih sevniš-
kega in brežiškega mladinske-
ga centra. Kot je 22. septembra 
na zaključni konferenci uvodo-
ma dejala direktorica LU Krško 
Nataša Kršak, je VGC v petih 
letih postal prostor preple-
tanja medgeneracijskih vezi, 
znanja, srečevanja, nabiranja 
izkušenj socialnega vključeva-
nja in reševanja osebnih stisk 
in izzivov: »Za najbolj social-
no prikrajšane skupine pre-
bivalstva je postal nepogreš-
ljiv. V aktivnosti VGC Posavje 
so se vključevali prebivalci 
posavske regije. Izvedenih je 
bilo prek 10.500 ur organizi-
ranih aktivnosti. V projektu 
so se združevale številne po-
savske organizacije, s kateri-
mi se je vzpostavilo zelo dob-
ro sodelovanje. VGC sodeluje z 
več kot 30 različnimi vladnimi 
in nevladnimi organizacijami.«

Nad kakovostjo in izvedbo 
programov je bdelo 3,5 zapo-
slenih in 153 prostovoljcev, ki 
so se vključevali tako v različ-
ne aktivnosti v centru kot tudi 
na terenu, bodisi kot anima-
torji počitniških aktivnosti za 
otroke bodisi kot prostovolj-
ci, ki so priskočili na pomoč 
starejšim, invalidom oz. vsem 
tistim, ki so potrebovali po-
moč, je povedala vodja pro-
jekta mag. Mojca Pompe Sto-
par. Do konca avgusta letos 
so v VGC Posavje izvedli prek 
4.300 aktivnosti, v katere se je 
vključilo okoli 5.600 uporab-
nikov. Največ, kar 2.079, jih je 
bilo namenjenih starejši popu-

Projekt, ki je v njih pustil sledi
KRŠKO, POSAVJE – Konec septembra so na Ljudski univerzi Krško kot vodilnem partnerju uradno zaključili 
projekt Večgeneracijski center Posavje, a bo ta ob podpori posavskih občin deloval tudi v prihodnje. V izobra-
ževalne programe in k neformalnim druženjem so v VGC uspeli pritegniti prek 6.560 različnih uporabnikov.

KRŠKO – Zveza prijateljev mladine Krško je ob pričetku Ted-
na otroka 2021 (od 4. do 10. oktobra) organizirala srečanje 
predstavnikov šolskih otroških parlamentov, mentorjev in 
ravnateljev osnovnih šol občin Krško in Kostanjevica na Krki, 
ki je potekalo pod sloganom »Razigran uživaj dan«. Srečanje 
so posvetili igri in druženju, ki so ga prepletli s temo 32. ot-
roškega parlamenta »Moja poklicna prihodnost«. 

Navzoče je najprej pozdravil predsednik ZPM Krško Vinko 
Hostar, nato so učenci Osnovne šole Leskovec pri Krškem zbra-
nim odigrali letošnjo poslanico, ki je napisana v stripu. Sledila sta 
nagovora županov občin Krško mag. Mirana Stanka in Kostan-
jevica na Krki Ladka Petretiča.
V nadaljevanju je sledil pogovor z gostom srečanja Sašem Va-
šem, ki je zelo doživeto predstavil svojo življenjsko izkušnjo, 
kako lahko tudi hobi postane poklic. Tako je učencem približal 
letošnjo temo otroškega parlamenta, ki bo nekoliko drugačen kot 
pretekla leta. Do sedaj so na parlamentih predvsem debatirali o 
različnih temah, letos pa bodo prešli iz debate v akcijo, kar po-
meni, da bodo imeli mladi parlamentarci zadolžitev, da na svojih 
šolah sprožijo akcijo, če bodo to dopuščale razmere. 
Po končanem uvodnem delu so se predstavniki šol razdelili v 
skupine in izmenično sodelovali v štirih delavnicah. Delavnice 
so potekale v duhu ključnih sporočil ob Tednu otroka: Igra ti po-
maga razvijati domišljijo; Igra ti krepi telo; Igra spleta prijatelj-
stva in najpomembnejše; Igra nas povezuje! Razigrano dopold-
ne smo zaključili z izmenjavo mnenj in druženjem.
� Vir:�ZPM�Krško

»Razigran uživaj dan«

Osrednji�gost�srečanja�je�bil�Sašo�Vaš.

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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laciji, za otroke in mladino so 
pripravili okoli 1.330 aktivno-
sti, za priseljence 327, za brez-
poselne nekaj manj kot 360, za 
starše 110, po več deset aktiv-
nosti tudi za otroke s posebni-
mi potrebami, romsko popula-
cijo in invalide. V delo z vsemi 
kategorijami je bilo vloženih 
prek 10.500 ur, poleg navede-
nega v neformalna srečanja in 
druženja okoli 11.270 ur, v in-
formiranje okoli 11.470 ur, v 
izvajanje vsebin na šestih lo-
kacijah pa prek 10.530 ur. Kot 
je še med drugim dejala vod-
ja Pompe Stopar, so se najbolj 
dragoceni rezultati odražali v 
ljudeh, ker jih je bilo mnogo 
zaradi druženja v VGC manj 

osamljenih, marsikatero nji-
hovo stisko so ublažili tudi z 
obiskom na njihovem domu, 
z napotki so bili v veliko po-
moč priseljencem, druženja 
otrok pa so prispevala k njiho-
vemu kvalitetnemu in ustvar-
jalnemu preživljanju proste-
ga časa. Ne nazadnje, je dejala 
Pompe Stopar, so tako zapos-
leni kot prostovoljci ob delu 
razvijali in odkrivali tudi svo-
je zmožnosti: »Vsako srečanje 
z drugimi je v nas pustilo sledi. 
Veliko dobrih srečanj in dobrih 
sledi je spremenilo zemljevid 
v naših srcih, zato je do izraza 
prišel tudi moto VGC, ki nas je 
vodil pri delu: Rastemo, se raz-
vijamo in povezujemo.« 

Da je projekt VGC presegel 
pričakovanja sta poudarila 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko in Sabina Rupnik Su-
hadolnik, ki je na Ministrstvu 
za delo, družino in socialne za-
deve skrbnica pogodb večge-
neracijskih centrov, v VGC pa 
so ob zaključku projekta prip-
ravili vpogled v kolaž izvede-
nih aktivnosti tudi s prikazom 
kratkega dokumentarnega fil-
ma. A z uradnim zaključkom 
projekta ne bo ugasnila dejav-
nost VGC, saj naj bi do nove fi-
nančne perspektivne, v kateri 
prav tako upajo na pridobitev 
sredstev in še nadgradnjo ak-
tivnosti, sredstva za njegovo 
delovanje zagotavljale občine. 

Predstavitev zaključenega 
projekta je povezovala Ivan-
ka Černelič Jurečič, z nas-
topi popestrili Ana Jagrič 
na citrah in Alexandru Mi-
hai Rusu na klaviaturah, čla-
nice in član delavnice Berem 
in pišem z avtorsko poezijo, v 
avli pred malo dvorano krške-
ga kulturnega doma pa so pri-
ložnostno razstavo ročnih del 
na ogled postavile ročnodelke 
iz Kapel, Brežic in Krškega ter 
klekljarice iz Sevnice.

 Bojana Mavsar 

Tudi�lepa�udeležba�obiskovalcev�na�prireditvi�ob�zaključku�
projekta je potrdila, da se je VGC s svojo medgeneracijsko 
naravnanostjo�kot�most�vpel�med�ljudi�in�posavske�občine.

BREŽICE� –� Predsednik�Državnega� zbora� Igor� Zorčič� je� 4.�
oktobra,�ob�začetku�Tedna�otroka,�obiskal�Gimnazijo�Brežice�
in�dijakom�predstavil�delovanje�Državnega�zbora�kot�najvišje�
predstavniške�in�zakonodajne�institucije�v�Republiki�Sloveniji.�
Izpostavil� je� projekta� »Aktivno� državljanstvo«� in� »Šolska�
ura� s� predsednikom� parlamenta«,� saj� imajo� preko� njiju�
mladi�možnost,�da�se�podrobneje�seznanijo�z�delovanjem�
parlamentarne�demokracije�in�z�načini�za�aktivno�soodločanje�
v�zadevah,�ki�vplivajo�na�njihova�življenja.�Zorčič�je�ob�tej�
priložnosti�dijakom�predal�izvode�»Ustave�v�stripu«,�dijaki�
pa�so�mu�v�zahvalo�za�njegov�obisk�izročili�zbornik�»Rojen�v�
samostojni�državi«,�ki�so�ga�sami�napisali�in�likovno�opremili�
ob�30.�obletnici�samostojnosti�Slovenije.�Vir:�Državni�zbor�RS
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DOBOVA – V Turističnem društvu Dobova so se odločili, da tudi 
sami sprejmejo izziv in v »pokoronskem« času organizirajo pri-
reditev, poimenovano Kulinarični izzivi. Po besedah predsednice 
Branke Stergar so se dogovorili s kuharskimi ekipami, s kate-
rimi so se družili že pred korono (npr. na golažijadi, krompir-

jadi ipd.), da se vsaka predstavi s svojo jedjo, ki se ne bi pod-
vajale. Tako se je najprej odzvalo deset ekip, na koncu jih je 25. 
septembra pred dobovskim kulturnim domom sodelovalo se-
dem. Ekipa MDM (Miro, Dušan, Mitja) je kuhala navaden go-
laž, »Pekoči amigosi« so pripravljali mehiški golaž z mletim me-
som, »Lučka žlahta« fašjenkove miške, člani TD Kapele kapelske 
napihnjenčke, kulinarična sekcija TD Dobova je pekla palačinke 
in kuhala gobovo juho, dve ekipi »Obrških prutarjev« (ženska in 

moška) pa vampe in fižolov golaž. Stergar je še navedla, da je bil 
namen kulinarične prireditve ob koncu poletja znova organizira-
ti družabni dogodek, saj se kar dolgo zaradi vsem znanih okoli-
ščin ni nič dogajalo. Za organizacijo so prejeli občinska sredstva 
iz razpisa Poletne prireditve izven mesta Brežice. »Zadovoljni 
smo, da smo lahko spet nekaj organizirali in na ta način tudi do-
bili odgovor, ali je ljudem še do prireditev, druženja itd. Že po sa-
mem številu prijavljenih ekip pa tudi obisku je bilo moč opazi-
ti, da so že željni druženja in so morda tudi čakali nekoga, da bo 
kaj organiziral,« je še povedala.  R. R.

Kulinarika jim je bila izziv

Vse�sodelujoče�ekipe�na�prvih�dobovskih�Kulinaričnih�izzivih�
(foto: Davor Lipej)

Predsednica OTZ Brežice 
Branka Stergar je uvodoma 
poudarila, da projekt »Moja 
dežela – lepa in gostoljubna«, 
v okviru katerega vsako leto ob 
svetovnem dnevu turizma po-
delijo priznanja najlepše ureje-
nim krajem v občini, letos pra-
znuje 30 let. »Vsi se zavedamo, 
da je v preteklem letu s poja-
vom korone tudi turizem do-
živel udarec in nadaljevalo se 
je čez zimsko sezono in tudi le-
tošnjo pomlad, poleti je končno 
malo popustilo in ne vemo, kaj 
nas še čaka. Prepričana sem, 
da smo kljub temu z voljo in z 
majhnimi stvarmi v turističnih 
društvih nekako le zagnali svo-
je dejavnosti in tudi letos dela-
li to, kar smo lahko,« je izjavi-
la. Omenila je tudi, da so imeli 
prejšnji dan strokovno eks-
kurzijo po Posavju in obiskali 
delujoča TD, ki so predstavila 
znamenitosti v svojih krajih. 
Obiskali so Podbočje, Senovo, 
Šmarčno, Šentjanž in Gabrijele. 
Dodala je še, da so vse kraje po 
brežiški občini, ki so bili razgla-
šeni, obiskali že v začetku julija. 
O samem ocenjevanju in izboru 
je nato spregovorila predsedni-
ca občinske ocenjevalne komi-
sije Milena Vranetič. 

Sledila je podelitev priznanj 
najlepše urejenim krajem in 

Pišece prejele veliko glasov
BREŽICE – Občinska turistična zveza (OTZ) Brežice je 29. septembra v Mestni hiši Brežice razglasila in op-
ravila podelitev priznanj najlepše urejenim krajem pa tudi osnovnim šolam v brežiški občini. Podelili so 
priznanja v kategorijah vaška jedra, vasi, krajevna središča in osnovne šole.

šolam, ki so prepričali komi-
sijo. Obenem so tri najboljše v 
vsaki kategoriji predstavili tudi 
v videu. V kategoriji vaška je-
dra je bil vrstni red naslednji: 
1. Dvorce, 2. Globoko, 3. Artiče. 
Za Dvorce je priznanje prevze-
la Elizabeta Budič, za Globoko 
Dominik Kosi in za Artiče Pri-
mož Mlakar. V kategoriji vasi 
so prva tri mesta zasedli Jeres-
lavec, Mali Obrež in Črešnjice. 
V imenu Jereslavca je priznanje 
prevzel Milan Blaževič, v ime-
nu Malega Obreža v odsotnos-
ti predstavnika vasi kar Bran-
ka Stergar, v imenu Črešnjic pa 
Matjaž Špiler. Med krajevni-
mi središči so največ točk dobi-
la naslednja: 1. Pišece, 2. Dobo-
va, 3. Kapele. Pišece (priznanje 

je prevzela Anica Butkovič) so 
bile po oceni občinske komisi-
je najprimernejše za posre-
dovanje predloga na regijsko 
ocenjevanje. Tudi regijska ko-
misija je bila enotnega mnenja, 
da se predlog posreduje na dr-
žavno ocenjevanje. Za Pišece se 
je lahko glasovalo po spletu in 
dosegle so odlično drugo mes-
to. Za Dobovo, ki je bila v lan-
skem letu najvišje uvrščena na 
občinskem ocenjevanju, je pri-
znanje dvignila Sonja Cvetko-
vič, v imenu Kapel pa je prišel 

po priznanje Robert Lubši-
na. V kategoriji OŠ je bil vrstni 
red takšen: 1. OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece, 2. POŠ Kapele, 
3. OŠ Cerklje ob Krki. V imenu 
pišeške šole je bila na podeli-
tvi prisotna Tanja Culetto, v 
imenu Podružnične OŠ Kapele 
Gabrijela Hauer, za cerkljan-
sko OŠ pa je priznanje prev-
zel kar Matjaž Špiler. Letos so 
podelili tudi posebno prizna-
nje, ki ga je prejelo podjetje SŽ 
VIT center Dobova (zanj Sanja 
Stajnko), in sicer za urejenost 
dostopov do podjetja s posta-
vitvijo informativnih panojev 
in parkovnih klopi. V zadnjem 
letu so se v podjetju potrudi-
li in uredili dostope v podjetje 
tudi z zasaditvijo in s tem do-
kazali, da kljub panogi, s katero 
se ukvarjajo – popravilo žele-
zniških voz, želijo, da je njiho-
vo delovno okolje urejeno. Ve-
čer je z glasbo popestril učenec 
6. razreda diatonične harmoni-
ke Glasbene šole Brežice Jakob 
Drečnik, učenec prof. Nika 
Ogorevca. Podelitev je pove-
zovala Anja Urek.
 Rok Retelj

Prejemniki� priznanj,� predstavnice� OTZ� Brežice� in� ostali�
prisotni na podelitvi

BREŽICE – Prva oktobrska sobota je v Posavskem muzeju 
Brežice že nekaj let rezervirana za sejem rokodelskih znanj 
in veščin ter grajsko tržnico starin. Letos ni bilo prav nič dru-
gače, tako da se je na novonadkritem grajskem dvorišču do-
godek odvil že enajstič.

Kot nam je zaupala direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj, 
rokodelski sejem zadnja leta združujejo tudi z zbiratelji starin. Va-
bijo rokodelce iz Posavja pa tudi širše, npr. Dolenjske. »Kriterij je, 
da so stvari narejene ročno in v našem okolju,« je dejala in doda-
la, da izdelujejo in obiskovalcem pokažejo predvsem dekorativ-
ne predmete, kot je npr. nakit iz različnih materialov, kvačkane in 
pletene izdelke, zdravilne pripravke ..., veseli so redne udeležbe 
Centra Sonček Posavje in Doma upokojencev Brežice. »Ponudni-
ki se vračajo, a je moč opaziti, da ni nekih novih, očitno trenutno 
ni čas za to,« je menila. Poleg vseh rokodelcev so se predstavili 
tudi izdelovalec nožev Lovro Jurečič z Vorančeve kovačije in čla-
nice KD Leskovec pri Krškem, ki so prikazovale izdelovanje rož iz 
krep papirja. Kot je ob tem dodala Černelič Krošelj, mesec okto-
ber spet bolj posvečajo povezovanju nesnovne dediščine z zna-
nji in veščinami. Poleg vseh naštetih je svoje aktivnosti predsta-
vljal tudi PMB. Vmes je potekalo še javno vodstvo po razstavi Po 
Posavju z žlico in čašo: Pet čutov: 1 – OKUS. Letošnja sejem in tr-
žnica sta bila posvečena tudi pokojnemu Franju B. Greglu, enemu 
najprizadevnejših članov Društva zbirateljev Verigar Brežice, ki 
se je vsako leto udeleževal tega dogodka in je vedno zelo rad pri-
hajal v muzej. Pri njemu doma je ostalo ogromno različnih zbi-
rateljskih predmetov, od lončenega posodja do papirnate doku-
mentacije in še česa, ki jih zdaj že hrani PMB.  R. R.

Sejem v spomin na Gregla

Članice� KD� Leskovec� pri� Krškem� med� prikazovanjem�
izdelovanja�rož�iz�krep�papirja

Kulinarična�sekcija�TD�Dobova�je�pekla�palačinke.
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LISCA – Člani ekipe za reševanje z vrvno tehniko PGD Sevnica so 
prvo nedeljo v oktobru izkoristili za vajo reševanja padlega pa-
dalca pod padalskim vzletiščem na Lisci (na fotografiji). »Na ža-
lost smo se s podobnimi scenariji v realnosti že srečali, zato so 
takšne vaje namenjene še hitrejši in kakovostnejši pomoči v res-
ničnem primeru,« so sporočili in dodali, da bo operativna enota 
PGD Sevnica v mesecu oktobru, ki je mesec požarne varnosti, iz-
vedla še nekaj vaj reševanja in gašenja. Med 4. in 8. oktobrom so 
se v slovenski prestolnici udeležili mednarodne praktične vaje 
na temo potresa v osrednji Sloveniji, ki je bila namenjena tudi 
ozaveščanja prebivalstva o pravilnem ravnanju pred, med ter po 
potresu.  S. R., foto: PGD Sevnica

Tokrat je bila samo vaja

Trije manjši enoetažni turi-
stični objekti s terasami in z 
lično urejenimi zunanjimi po-
vršinami s sediščem in odpr-
tim ognjiščem so namenjeni 
kratkotrajnim turističnim na-
stanitvam. Vsaka hišica – poi-
menovane so po ribah Mrena, 
Zelenika in Ogrica – ima v not-
ranjosti manjši dnevni pros-
tor s sedežno garnituro in TV 

sprejemnikom ter jedilno mizo 
in kuhinjo, dva ločena spalna 
prostora (v enem je zakonska 
postelja, v drugem enojna pos-
telja in pograd) ter sanitarije. 

Želja po novih ureditvah ob 

Ribiška vasica kot turistični biser
HOTEMEŽ – V okviru projekta Po-Savski rečni turizem je 29. septembra na hotemeškem polju ob reki Savi 
in v bližini doma radeške ribiške družine potekalo odprtje ribiške vasice – Fisherman’s Village, ki omogo-
ča nadaljevanje posavskega rečnega turizma.

reki Savi, ki med drugim po-
staja vse bolj priljubljeno re-
kreacijsko območje, je tlela 
dalj časa, saj v radeški občini 
nimajo hotela niti hostla in ko 
se na eni izmed najlepših ri-
bolovnih tras v Evropi odvija-
jo ribiška prvenstva, iščejo go-
stujoči tekmovalci prostor za 
nekajdnevno bivanje v sose-
dnjih občinah. »Leta 2004 se je 

v Radečah prvič odvijalo sve-
tovno ribiško prvenstvo za in-
valide in senjorje, kar je vodilo 
k spoznanju, da moramo stre-
meti k ureditvam novih spal-
nih kapacitet. Prepričan sem, 
da bo ta ribiška vasica zažive-

la z vsebinami in z gosti ter bo 
nekoč postala vas ali morda še 
kaj več,« je izpostavil župan 
Tomaž Režun. Predsednik RD 
Radeče Branko Zelič je med 
drugim dejal: »Pred dvema le-
toma smo v bližini ribiškega 
doma uredili bajer, danes pre-
dajamo namenu ribiško vas. 
Mnenja sem, da je treba dela-
ti z roko v roki, kajti ribiči smo 
tudi prebivalci občine Radeče 
in ni nam vseeno, kako je vi-
deti okolica našega doma. Že-
lim še veliko dobrih skupnih 
projektov.« Pri slavnostnem 
prerezu traku pred eno izmed 
hišic se je obema govorniko-
ma pridružil poslanec Matjaž 
Han.  Z glasbenim, plesnim in 

pevskim nastopom so prijeten 
dogodek popestrili članice in 
člani pihalnega orkestra in ma-
žorete, učenci radeške osnov-
ne šole pod mentorstvom Nika 
Lovšeta in vokalist Robert Zo-
rec. Slovesno odprtje ribiške 
vasice, ki bo po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja lahko zače-
la sprejemati goste, je povezo-
vala Katja Čeč.

Vrednost celotnega projekta, 
s katerim se območje ob Savi 
razvija v pravi turistični biser, 
je dobrih 193 tisoč evrov in je v 
višini 139 tisoč evrov sofinan-
ciran iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
 Smilja Radi

Trije�enoetažni�objekti�z�domiselno�urejeno�okolico�tvorijo�
ribiško�vasico.

Otvoritveni�trak�so�pred�eno�izmed�ribiških�hišic�prerezali�
predsednik�RD�Radeče�Branko�Zelič,�župan�Tomaž�Režun�in�
poslanec�Matjaž�Han.

RADEČE – Potem ko je konec avgusta vasica Zavrate v radeški 
občini postala prva samooskrbna vas z obnovljivo sončno 
energijo, je na prvi dan v oktobru potekala priključitev fo-
tovoltaične elektrarne, nameščene na strehi radeškega zdra-
vstvenega doma, z vršno močjo 112 kW. 

Nova pridobitev bo prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra 
omogočala uporabo obnovljivega vira energije brez lastne inve-
sticije in bo prinesla zmanjšanje njihovega stroška za elektriko. S 
tem je bil narejen tudi prvi korak k razvoju prvega samooskrbne-
ga mestnega jedra v Sloveniji, kar je župan občine Radeče Tomaž 
Režun pospremil z besedami: »Manjše občine se vse bolj zaveda-
mo pomena trajnostnega razvoja, zato v Radečah že več let aktiv-
no spodbujamo promocijo in izvajanje projektov, ki temeljijo na 
samooskrbi in obnovljivih virih energije. Izjemno ponosni smo, 
da se prvo samooskrbno mestno jedro vzpostavlja prav pri nas, 
s pomočjo in znanjem domačinov. Veselimo se nadaljnjega sode-
lovanja s podjetjem Sonce energija, s katerim stremimo k dose-
ganju skupnostne samooskrbnosti v največji meri.« 
Fotovoltaično elektrarno je predal v uporabo solastnik skupine 
Sonce in direktor energetske tržnice SunContract Gregor Novak, 
ki je odraščal v majhni hribovski vasi Zavrate. »Veseli smo, da lah-
ko pišemo novo poglavje skupne zgodbe vseh, ki se zavedajo po-
mena zelene prihodnosti. Konec avgusta smo obeležili otvoritev 
prve stoodstotno samooskrbne vasi Zavrate, priključitev fotovol-
taične elektrarne na Zdravstvenem domu Radeče pa je nadaljeva-
nje naših prizadevanj glede samooskrbnih in podnebno nevtral-
nih skupnosti v Sloveniji. Na tem področju je pri nas še ogromno 
priložnosti, ki jih bomo lahko povsem izkoristili le s povezova-
njem in sodelovanjem ključnih deležnikov,« je dejal.  S. Radi

Nov korak k samooskrbnosti

Fotovoltaična�elektrarna�na�strehi�radeškega�zdravstvenega�
doma�je�korak�k�razvoju�samooskrbnega�mestnega�jedra�z�
električno�energijo�na�obnovljiv�vir.

Ob 99. rojstnem dnevu Frančiške Rodič (roj. Glavač) ji je bila ob lan-
skem županovem obisku dana obljuba, da ko se bo celotna ekipa z 
njo srečala ob 100-letnici, se bodo vsi skupaj z avtobusom odpeljali 
na izlet. Zdravje je dobrovoljni gospe naklonjeno in v začetku oktobra 
je kot prva v zgodovini občine Radeče gospa Fanika, kot jo kličejo, 
praznovala 100. rojstni dan. Da pa ni ostalo le pri obljubi, je župan 
z ostalimi akterji, ki poskrbijo za obiske jubilantov, organiziral pre-
senečenje za slavljenko. Pretekli ponedeljek so se tako predstavni-

ki občine, Društva upokojencev Radeče, KS Radeče, OZ Rdečega kri-
ža Laško-Radeče in KO Rdečega križa Radeče z avtobusom pripeljali 
pred domačo hišo Fanike Rodič, kjer živi z družino svoje hčerke, in 
jo skupaj z njenimi najožjimi družinskimi člani prijetno presenetili s 
krajšim izletom. Najprej so se odpeljali do Hotemeža, kjer ji je župan 
kar iz avtobusa pokazal novo pridobitev občine, Ribiško vasico. Sle-

dila je vožnja na Svibno, kjer sta Boštjan Kavšek in sin Krištof doga-
janje popestrila z igranjem harmonike in baritona, katerima je lahko 
prisluhnila ob čudovitem razgledu iz Svibnega na dolino Sopote. Sle-
dilo je še sklepno dejanje, srečanje vseh udeležencev presenečenja 
pri gostilni Flosar, kjer so poleg gostov slavljenko pozdravile tudi čla-
nice Kluba Mažorete RAP Radeče. Slavljenka je bila že do tega tre-
nutka presrečna in srčno hvaležna za pozornost, ki so ji jo nameni-
li. A sledila so še voščila, prvo s strani župana Tomaža Režuna, ki ji 
je podaril protokolarno darilo, uro z zgodovinskim motivom Radeč, 
ter podžupana Janeza Prešička. Posebno steklenico penine ji je po-
daril domačin, poslanec Matjaž Han, torto sta ji podarila predsednik 
in tajnica Društva upokojencev Radeče Andrej Hrup in Vera Lipec. 
S pozornostjo in srčnim nagovorom ji je voščil sekretar Območnega 
združenja Rdečega križa (RK) Laško-Radeče Vlado Marot, predsed-
nik in tajnica krajevne organizacije RK Radeče Miha Kunej in Terezija 
Ocepek ter predsednik Krajevne skupnosti Radeče Dušan Podlesnik. 
Slavljenka ni mogla skriti navdušenja nad vsemi prejetimi lepimi mis-
limi in darili, niti nad kosom torte, saj je, kot je povedala, zelo slad-
kosneda. Vsakdane si krajša z igranjem kart in družabnih iger, redno 
tudi bere dnevno časopisje in je izredno vesela vsakega sogovorni-
ka za sproščen klepet. Vsem se je iskreno zahvalila za lepo popold-
ne, obljubili pa so si, da se čez leto spet srečajo. Njen veder duh je 
bil vsem prisotnim v potrditev, da so leta lahko le številka. 

Ob stoletnici z avtobusom po domači občini

1. oktobra smo v Radečah s prireditvijo »RADEČE, ZDRAVO MESTO – 
OBJEMI SONCE« obeležili začetek rožnatega oktobra, mednarodne-
ga meseca osveščanja o raku dojk, ko Združenje EUROPA DONNA 
Slovenija s člani, podporniki in sponzorji s številnimi aktivnostmi na-
govarja širšo populacijo s sporočili, da je rak dojk dobro ozdravljiv, 
če je odkrit dovolj zgodaj. Rožnati oktober 2021 poteka pod sloga-
nom “Bodi in ostani zdrava!”, saj želijo poudariti, da lahko sami ve-
liko naredimo za svoje zdravje. Rožnatemu oktobru v čast smo za 
nekaj dni v roza barvi osvetlili varno pot pod radeško osnovno šolo.

Obeležili začetek rožnatega oktobra

SVIBNO – 28. septembra so v Svibnem predali namenu interpre-
tacijsko okno gradu Svibno, ki poudarja pomen, moč in politični 
vpliv plemiške družine Ostrovrharjev, ki je pred mnogi stoletji 
zgradila mogočno grajsko utrdbo na zelo zahtevnem skalnatem 
terenu. Interpretacijsko okno, ki ima tudi 3D shematski prikaz 
gradu Svibno (njegovo podobo je ustvaril radeški umetnik Bo-
jan Sumrak), je analogna nadgradnja projekta e-Gradovi Posav-
ja. Zbrane sta na odprtju nagovorila župan občine Radeče Tomaž 
Režun in predsednik Krajevne skupnosti Svibno Primož Knez. 
 Vir:�KTRC�Radeče�

Pogled na grad skozi okno 
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Zaposlimo več oseb za delo v proizvodnji potiskane kartonske 
embalaže, in sicer:

• razrez papirja,
• lepljenje embalaže,
• pomoč pri tisku,
• delo z viličarjem in prevoz B kategorija.

Nudimo delo v prijetnem kolektivu s stimulativnim nagrajevanjem. 
Lokacija Senovo.

Vloge za delo se posredujejo na info@grapak.si, tel 041 653 223

GRAPAK d.o.o., Titova cesta 112a, 8281 Senovo | www.grapak.si

Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas 
z več kot 60 letno tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe 
gradimo na strateških usmeritvah poslovne odličnosti, nenehnega razvoja, napredne 
tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene.

Zaradi povečanega obsega dela v svoj kolektiv vabimo kandidate/ke za 
delovna mesta:

Postanite del našega uspeha in se zaposlite v urejenem podjetju, ki nudi dobra 
dodatna letna izplačila in ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.

Več informacij o prostih delovnih mestih najdete na: 
www.podgorje.si/delovna-mesta. 

Prijavo z življenjepisom pošljite na e-naslov zaposlitev@podgorje.si.
Vabljeni k prijavi, veselimo se morebitnega sodelovanja z vami.

• VZDRŽEVALEC ELEKTRONIK (M/Ž),
• IZMENOVODJA (M/Ž),
• UPRAVLJALEC PROIZVODNIH PROCESOV (M/Ž),
• LOGIST V SLUŽBI PROIZVODNJE (M/Ž).

A�i potrebuješ zapos�itev?

V uspešnem podjetju Dama d.o.o. proizvodnja papirnatih 

vrečk zaradi povečanega obsega poslovanja zapos�imo:

O �peraterja reza�no previja�nih strojep

O LiskarjR

O �peraterja na �iniji

Prijave zbiramo na e-mail naslovu  info@damapapir.si ali 

po pošti na naslovu DAMA, d.o.o., Pod Trško goro 25, 8000 

Novo mesto. Za več informacij pokličite na 07 307 81 01.

Proizvodnja papirnatih vrečk 

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

Uspešna skupina podjetij
RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d.,

ATHOS Elektrosistemi d.o.o. in METALTEC d.o.o.

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Athos – SESTAVLJALEC (M/Ž) v proizvodnem procesu. 
Opis del: sestava in montaža, rokovanje s stroji orodji in merilno opremo.

Athos – DISPONENT OSKRBE (M/Ž)
Opis del: naročanje in spremljanje dobav dobaviteljev, izvajanje naročil in 

dobav kupcem, naročanje materiala in optimizacija zalog, potrjevanje naročil 
in usklajevanje s proizvodnjo, vodenje evidenc.

Prijave zbiramo  na info@resistec.si ali na naslovu
Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki.

Več na www.resistec.si ali po telefonu na 07 48 10 100

Najprej je zbrane nagovoril 
predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Damjan Kodrič, ki je 
izpostavil, da so želeli že letos 
narediti veliko krajevno pra-
znovanje z otvoritvijo obnov-
ljenega lesenega mostu, a je to 
prestavljeno na prihodnje leto, 
ko bo minilo tudi sto let od po-
stavitve prvega cerkljanskega 
mostu. Najverjetneje ga bodo 
priredili v mesecu juniju ob dr-
žavnem prazniku, ko je priča-
kovati, da bodo ukrepi takrat 
zelo omiljeni, če epidemija se-
veda ne bo že prej zvodenela. 
Omenil je, da so krajani ponos-
ni na moderen most, ki je nas-
tal v kraju, še posebej so veseli 
dejstva, da je bil končan sko-
raj dva meseca pred načrtova-
nim rokom izvedbe. Med večji-
mi projekti, ki so v načrtu KS, 
je omenil gradnjo popolnoma 
novega 80-metrskega odseka 
ceste z odvodnjavanjem me-
teornih voda na Gazicah, po 
ostalih vaseh (npr. Vrhovska 
vas) se v zadnjih mesecih in-
tenzivno gradi optično omrež-
je. Ker je letošnjih dobitnikov 
priznanj bolj malo, je ob tej 
priložnosti apeliral na krajev-
na društva, naj v prihodnje po-
dajo svoje predloge, saj verja-
me, da je v KS še veliko ljudi, 
ki si zaslužijo bodisi priznanje 

Radi bi praznovali na veliko
CERKLJE OB KRKI – 9. oktobra so v dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki podelili priznanji letošnjima 
nagrajencema ob prazniku KS Cerklje ob Krki. To sta postala Terezija Gramc z Gazic in Milan Štefanič z Gore-
nje Pirošice. Poleg tega so podelili tudi jubilejno priznanje KO DIS Cerklje ob Krki ob 30-letnici delovanja.

bodisi plaketo KS. Župan Obči-
ne Brežice Ivan Molan, ki se je 
tudi udeležil prireditve, je po-
udaril, da so v letošnjem letu 
kljub epidemiji dosegli nad-
povprečne rezultate. Omenil 
je investicije s sofinanciranjem 
Ministrstva RS za obrambo v 
KS Cerklje ob Krki (most s ces-
to do križišča na Dolenji Piro-
šici, asfaltiranje več kot kilo-
metra ceste od Velikih Malenc 
proti Dol. Pirošici, ureditve na 
Črešnjicah, nova gasilska cis-
terna za PGD Cerklje). Prav 
tako dokončno urejajo teža-
ve z ogrevanjem na cerkljan-
ski šoli. V naslednjem letu naj 
bi se nadaljevalo z urejanjem 
ceste in pločnikom od Cerkelj 

proti Črešnjicam, je še navedel 
in dodal, da se v tem trenutku 
že odkupujejo zemljišča za nov 
večnamenski dom z gasilskim 
domom v Cerkljah ob Krki.

Nagrajenca Rezka in Mičo

Letos sta priznanje KS Cerklje 
ob Krki prejela Terezija 
Gramc in Milan Štefanič. Rez-
ka, kot ji pravijo vaščani, je že 
vrsto let aktivna članica vaške 
skupnosti Gazice. ŠD Amater 
vsako leto odstopi prostor v 
hiši za izvedbo zbora članov. V 
letu 2021 je sodelovala kot bla-
gajničarka pri zbiranju denarja 
za obnovo vaške kapelice, ki jo 
tudi redno čisti in krasi. V vasi 

pomaga vsakomur, ki potrebu-
je pomoč, posebno pozornost 
namenja osamljenim. Milan 
Štefanič – Mičo je član ŠD Su-
šica od ustanovitve dalje, kar 
je že več kot 38 let. Od same-
ga začetka se je aktivno udele-
ževal nogometnih tekem, saj je 
bil izvrsten vratar. Za društvo 
je zbral 371 nastopov. Kasne-
je je opravljal razne funkcije v 
društvu, osem let je bil vodja 
nogometne sekcije, nekaj časa 
vodja sekcije za tenis in namiz-
ni tenis, dva mandata pa član 
disciplinske komisije. Po za-
ključku svoje nogometne ka-
riere je bil nepogrešljiv pri iz-
vedbi raznih prireditev, ki jih je 
izvajalo društvo, naj bo to no-
gomet, pri katerem je bil za-
ščitni znak društva, ali druge 
prireditve, kot so bile nekoč 
veselice, sedaj pa tek po vin-
ski cesti. Jubilejno krajevno 
priznanje pa je ob 30-letnici 
delovanja društva šlo v roke 
predsednici Krajevne organi-
zacije Društva izgnancev Slo-
venije Cerklje ob Krki Slavici 
Prah. Kulturni program so so-
oblikovale učenke OŠ Cerklje 
ob Krki Zala Pungerčar, Haj-
di Haler in Veronika Panger-
čič. Povezovalka prireditve je 
bila Patricija Haler. 
 Rok Retelj

Letošnji� krajevni� nagrajenci� s� predsednikom� sveta� KS�
Kodričem

KOSTANJEVICA NA KRKI – Občina Kostanjevica na Krki in Di-
rekcija RS za vode danes, 14. oktobra, ob 16. uri v Galeriji Boži-
dar Jakac vabita na javno predstavitev ukrepov poplavne ogro-
ženosti mesta Kostanjevica na Krki. Protipoplavne ukrepe, ki 
so jih zasnovali v okviru projekta Danube Floodplain, bodo ob-
čankam in občanom predstavili strokovnjaki s področja ureja-
nja voda in predstavniki omenjene direkcije. 
 P. P.

Javno o protipoplavnih ukrepih
ŽUPEČA VAS – Na prvo oktobrsko soboto je bilo zelo vese-
lo v Župeči vasi, kjer je potekala otvoritev športno-učnega 
prostora ob reki Krki, ki je nastal s pomočjo participativ-
nega proračuna Občine Brežice. Vaško gmajno, kot ji pravi-
jo vaščani, so uredili tako, da so postavili pergolo in napra-
ve za razgibavanje.

Član Turističnega, športnega in kulturnega društva (TŠKD) Žu-
peča vas Samo Marinček se je v prvi vrsti zahvalil županu Iva-
nu Molanu in Občini Brežice za to, da je bil omogočen razpis v 
okviru participativnega proračuna, pri katerem je bilo s svojim 
projektom uspešno tudi TŠKD Župeča vas. Za požrtvovalno delo 
se je zahvalil tudi podžupanji Mili Levec, ki je vložila veliko truda 
v ta projekt. Pozdravil je tudi Boruta Bizjaka iz podjetja Taurus 
Šport iz okolice Nove Gorice in se mu zahvalil za kvalitetno izde-
lane naprave za razgibavanje, ki so tudi prijazne do narave. Ma-
rinčkova zahvala je šla tudi vsem Župečankam in Župečanom, ki 
so predlagatelje projekta moralno podpirali ter prijeli za orodje 
in opravili veliko ur prostovoljnega dela. »Ta prostor zdaj doživlja 
nek nov razvoj, kajti ni samo prostor za druženje in razgibavanje, 
ampak je namenjen tudi poučevanju, saj bo nastala pergola slu-
žila tudi OŠ Cerklje ob Krki za neke vrste učilnico na prostem,« 
je še pojasnil Marinček. »Tovrstni projekti dajejo piko na i vsem 
našim prizadevanjem. Že to, koliko se vas je danes zbralo, kaže 
na to, kaj vam to pomeni,« je dodal župan Molan.
Cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj je novo pridobitev blagos-
lovil, sledila je demonstracija pravilne izvedbe vaj na napravah za 
razgibavanje, ki sta jo prikazala vaščana David Špiler in Franc 
Škaler, nato pa še druženje navzočih ob pogostitvi z dobrotami 
izpod pridnih rok Župečank in Župečanov.
 R. Retelj

Dobili so nov prostor srečevanja

Na�novih�razgibalih�je�potekala�tudi�demonstracija�pravilne�
izvedbe�vaj.
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BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so nekaj več kot šti-
ri muzejska leta posvetili štirim elementom – vodi, ognju, 
zemlji in zraku, projekt pa bodo konec oktobra zaključili z 
enotedenskim interaktivnim eksperimentalnim doživetjem 
Harmonija 4 velikanov.

Navdihnjeni s poslikavami Vi-
teške dvorane, ki skozi antično 
mitologijo prikazujejo štiri te-
meljne elemente, so zasnovali 

program – cikel večzvrstnih razstav Štirje elementi: voda (8. de-
cember 2016), ogenj (31. avgust 2018), zemlja (26. junij 2019) 
in zrak (december 2020). Ob razstavah so izvedli tudi pestro 
spremljevalno dogajanje, od vodstev, delavnic, koncertov, pre-
davanj, dogodivščin, strokovnih ekskurzij ter za vsak element 
izdali publikacijo.
Projekt Štirje elementi bodo zaokrožili konec oktobra 2021. V 
sodelovanju z zunanjim sodelavcem, fizikom, naravoslovnim in 
dediščinskim navdušencem Garsio Kosincem pripravljajo eno-
tedensko interaktivno eksperimentalno doživetje, ki bo poveza-
lo kulturo in naravo, družboslovje in naravoslovje ter z aktivno 
udeležbo obiskovalcev opominjalo na pomembnost ravnoves-
ja štirih elementov na različnih področjih. Udeleženci bodo sa-
mostojno raziskovali fizikalne eksperimente in kinetične insta-
lacije, ki so povezane s poslikavami štirih elementov v Viteški 
dvorani ter se med popotovanjem poglabljali v lastnosti posa-
meznih elementov in spreminjali vzorce v pesku, vodi, zraku in 
ognju. Doživetje bodo zaokrožili z ogledom upodobitev antičnih 
bogov v Viteški dvorani – štirih elementov: Pozejdon (voda), He-
fajst (ogenj), Dioniz (zemlja) in Apolon (zrak). 
Doživetje bo na voljo v dvorani ob grajskem dvorišču od 20. do 
26. oktobra v dopoldanskem in popoldanskem času. Tako se 
ga lahko udeležijo tako šolarji kot tudi družine in posamezniki 
po šolskih in službenih obveznosti. Nedeljsko doživetje bosta s 
koncertom na grajskem dvorišču obogatila brežiška glasbenika 
Maja Weiss in Robi Petan ter plesalka Sanja Spirić. 
Doživetje harmonije 4 elementov traja 30 minut. Udeležba je 
brezplačna, potrebna pa je rezervacija, saj je število udeležen-
cev v posameznih terminih omejeno na 30 oseb. 
 Vir: PMB

Ob zaključku Štirih elementov 
vabijo na doživetje harmonije

Združitev� štirih� elementov�
(Nadina�Kosinac).

Združitev�štirih�elementov�na�
osnovi�upodobitev�štirih�ele-
mentov�v�Viteški�dvorani�gra-
du�Brežice,� Frančišek�Karel�
Remb�(1675–1718),�začetek�
18.�stoletja�(Nadina�Kosinac).�

HARMONIJA 4 VELIKANOV

 

                       
 

Štirje elementi: VODA, OGENJ, ZEMLJA in ZRAK.

 Interaktivno eksperimentalno doživetje z 
Garsio Kosincem ob sklenjenem razstavnem ciklu 

Sreda, 20. oktober – torek, 26. oktober, 
9.00–13.00 ter 17.00–20.00 

Nedelja, 24. oktober 15.00–20.00

Vstop je prost. Prijazno vabljeni.

Rezervacija termina na: 
vodnik@pmb.si, 07 466 05 17, 031 708 737

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB 5* ZP 0 - 78 - 0 - 3 -

PB 6 ZP <1 - 36 50 3 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB5 in PB6 2.821.542 54 17

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

Praznik kozjanskega jabolka, 
ki poteka v organizaciji jav-
nega zavoda Kozjanski park 
in v okviru katerega se pokla-
njajo visokodebelnim travni-
škim sadovnjakom, je tudi le-
tos ponudil različne dogodke. 
Začelo se je 3. oktobra s 13. 
pohodom po kozjanskih sa-
dovnjakih, nadaljevalo s Her-
manovo ustvarjalnico in ogle-
dom razstave Herman Lisjak 
na gradu Podsreda, odprtjem 
razstave Stare sorte jabolk 
v Slovensko-bavarski hiši v 
Podsredi, ki jo letos spremlja 
razstava fotografij Sončna vra-

ta avtorice Lee Babič, v Domu 
krajanov v Podsredi pa je po-
tekal 9. Aškerčev večer, ki je 
bil letos posvečen največjemu 
slovenskemu pesniku France-
tu Prešernu. Sledil je samo še 
vrhunec praznika – sejemsko 
dogajanje v soboto in nedeljo, 
ki ga je zadnji dan krojilo tudi 
slabo vreme. Ob otvoritvi sej-
ma so že trinajsto leto zapo-
red podelili naziv Carjevič leta 
– ta naziv si pridobi sadjar, ki 
v tekočem letu najbolje poskr-
bi za svoj travniški sadovnjak. 
Letos je to postal Franc Rup-

»To je naša kulturna dediščina«
PODSREDA – S sejemskim delom 9. in 10. oktobra se je zaključil letošnji že 22. Praznik kozjanskega jabol-
ka, v okviru katerega so se v Podsredi in okolici en teden odvijale različne prireditve. Vrhunec dogajanja je 
vedno sejem na trgu v Podsredi, ki je bil po letu premora spet živ.

ret iz Kozjega, ki so ga, kot je 
v navadi, tudi ustoličili na sad-
jarskem tronu pri upravi Koz-
janskega parka v Podsredi. Po-
leg njega so ustoličili tudi še 
lanskega Carjeviča leta Jožeta 
Kozoleta iz Vetrnika. Podelili 
so tudi blagovno znamko So-
žitje-Kozjanski park za letoš-
nje in lansko leto. Letos so jo 
prejeli: Rok Šmalčič iz Trebč, 
Katja Sinkovič s Kozjanskega, 
Blaž Zagmajster z Orešja na 
Bizeljskem in Andrej Vodeb s 
Sromelj. Blagovne znamke sta 
poleg direktorice Kozjanskega 
parka Mojce Kunst podeljeva-

la tudi minister za javno upra-
vo Boštjan Koritnik in mi-
nister za pravosodje Marjan 
Dikaučič. Že dvanajsto leto so 
podelili tudi naziv »Štrudlmoj-
str-ca«, ki si ga pridobi oseba, 
ki po mnenju komisije speče 
najboljši »štrudl«. Ta se vedno 
razvleče in peče na prireditve-
nem prostoru pred obiskoval-
ci in tudi letos ni bilo nič dru-
gače. Zmagali sta Ivica Milat 
in Majda Jurše iz Slovenskega 
društva za celiakijo, podružni-
ca Celje. Vsako leto pripravijo 
tekmovanje v najdaljšem ja-
bolčnem olupu. Med tekmoval-
ci je bil tudi večkratni zmago-
valec Martin Magdalenc, ki je 
tudi letos zasedel prvo mesto. 
Njegov olup je meril »le« 571 
cm in je bil torej dosti krajši 
od njegovega rekordnega olu-
pa, ki je meril kar 730 cm.

Sejem so z »nazdravljanjem 
z jabolki« uradno odprli mi-
nister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek, županja Občine Koz-
je Milenca Krajnc in direkto-
rica Kozjanskega parka Mojca 
Kunst. »Kozjansko jabolko je 
naša kulturna dediščina,« je 
poudaril Počivalšek in izre-
kel zahvalo vsem, ki skrbijo, 
da se visokodebelna drevesa 
jablan ohranjajo tudi danes, 
ker je po njegovem to temelj, 
da se lahko tudi v sobivanju z 

naravo ustvarijo dobri pogo-
ji za življenje v prihodnje. Na 
Prazniku kozjanskega jabolka 
so se tudi letos predstavljale 
ekološke kmetije, tradicional-
ni obrtniki, društva in še kdo. 
Tokrat je bilo le 100 stojnic in 
ne 150 kot prejšnja leta, seve-
da zaradi lažjega zagotavljanja 
vseh priporočil NIJZ, posledič-
no je bil tudi obisk manjši, a še 
vedno zadovoljiv glede na tre-
nutne razmere. 

 Rok Retelj

Ustoličenje�obeh�Carjevičev�leta

Sejem�na�trgu�v�Podsredi�je�bil�kljub�epidemiji�dobro�obiskan.

ŠENTJANŽ – Zadnjo septembr-
sko nedeljo je v tej prijetni do-
lenjski vasici v sevniški občini 
že enajsto leto zapored poteka-
la Šentjanška tržnica z odprtjem 
razstave slikarskih del likovne 
kolonije ArtEko. Na tržnici na 
trgu sredi vasi so postavile na 
prodaj svoje izdelke gospodinje 
in gospodarji, rokodelke in roko-
delci ter učenke in učenci OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž, medtem 
ko je Turistično društvo Šentjanž 
v tednu pred tržnico v sodelova-
nju z osnovno šolo organiziralo 
sonaravno ustvarjanje in delav-
nice v naravi, ki jih je vodil Dušan Klenovšek. V bližini tržnice 
so udeleženke in udeleženci letošnje likovne kolonije ArtEko na 
steni nekdanje Repovževe štale postavili na ogled svoja slikarska 
dela. Odprtje razstave je z recitalom popestrila umetniška vodja 
kolonije, sevniška slikarka Jerca Šantej. Vse navzoče je pozdravil 
tudi predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan Repovž.
  S. R./P. M., foto: M. Sotlar

Šentjanška tržnica in ArtEko 



Posavski obzornik - leto XXV, številka 21, četrtek, 14. 10. 2021 11OKOLJE IN PROSTOR

Jutranji obisk pretočne ri-
bogojnice je ponudil vpog-
led v življenje rib na vodo-
toku Blanščice, kjer ribe 
prebivajo v dveh vzdolžnih 
betonskih kanalih oz. osmih 
vzrejnih bazenih, ki so v ka-
skadah, da se voda ob padcu 
iz enega bazena v drugega 
prezrači in obogati s kisi-
kom. »Voda je čista in te-
koča in se večkrat dnevno 
zamenja vzdolž vzrejnega 
kanala, s čimer zagotavlja-
mo zadostno količino kisi-

ka ter optimalen življenjski 
prostor za ribe,« pojasni go-
stitelj ob obisku. 

Na posavskem biseru, 948 
metrov visoki Lisci, s ka-
tere se širi prekrasen pog-
led na dolino reke Save, so 
mladi obiskovalci in obisko-
valke s pomočjo namigov v 
naravi in hkrati na poseb-

ni spletni strani, polni za-
nimivih nalog, iskali zaklad 
ter ob zaključku ugotovi-
li, da smo ljudje tisti, ki smo 
odgovorni za čisto in zdra-
vo okolje. Posebna in ne-
pozabna izkušnja je bilo iz-
delovanje dišeče sveče iz 
odpadnega jedilnega olja po 
posebnem postopku s pou-
darkom na ponovni rabi. Za 

brbončice prijazni kuhar-
ski delavnici, ki se je odvi-
jala v večnamenskem pro-
storu Tončkovega doma, je 
potekala priprava okusnega 
in zdravega ribjega obro-
ka iz svežega fileja postrvi 
v kombinaciji s testeninami 
ter zelenjavo, kar je na kon-
cu radovednim malim ku-
harjem tudi zelo teknilo.

Vsi smo del narave in hkrati njeni varuhi 
V okviru projekta Z RIBAMI DO ZDRAVJA so posavski osnovnošolci in osnovnošolke skozi različne elemente igre ter izkustvenega učenja spoznavali, kaj pomeni čis-
to in zdravo okolje, ugotavljali so pomen rib v kulinariki kot zdravega obroka ter se seznanili s ponovno rabo odpadnega jedilnega olja. Živahni in radovedni so se 
otroci podali na pot raziskovanja, odkrivanja in spoznavanja.
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Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica.  
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot varuh narave in vode je Alen Zabasu vodil iskanje skritega zaklada.

Izdelovanje sveče iz odpadnega 
jedilnega olja je vodila Karmen 

Zupančič.Obisk ribogojnice je prikazal potek vzreje potočnih postrvi.

Kuharska delavnica priprave zdravega ribjega obroka pod 
vodstvom Damjana Walnerja

Invazivne so tiste vrste, ki ne 
ogrožajo samo avtohtonega ra-
stlinstva, temveč tudi naše živa-
li, v okolju povzročajo raznovrstne 
spremembe in lahko vplivajo celo 

na zdravje ljudi. Te rastline so po 
navadi zelo odporne, zato se na 
novo okolje hitro prilagodijo. Za 
njih je značilna hitra rast ter in-
tenzivno razmnoževanje. Največ 
invazivk prihaja iz Severne Ame-
rike (robinija, zlata rozga, ambro-
zija, deljenolistna rudbekija, topi-
nambur), vzhodne Azije (pajesen, 

žlezava nedotika, dresniki, japon-
ska medvejka, japonsko kostenič-
je). V brežiški občini se je v to-
plem rečnem rokavu npr. pojavila 
tudi vodna solata, ki izvira iz tro-
pov, je pa skoraj zagotovo posle-
dica izpusta iz akvarija. 

Kako lahko prispevamo  
kot posamezniki?

Komunala Brežice se je v sode-
lovanju s partnerjema Komuna-
lo Sevnico in Posavskim muzejem 
Brežice odločila, da s projektom 
Tujerodke poskrbi za spremem-
be. Vse občane tako pozivajo, da 
naj jih obvestijo (info@komuna-
la-brezice.si), če v naravi opazijo 
kakršno koli invazivno tujerodno 
rastlino ter tako pomagajo zaščititi 
naše okolje. Za lažje prepoznava-
nje omenjenih rastlin si lahko na-
ložite spletno aplikacijo Invazivke 

(www.invazivke.si), kjer najde-
te seznam tujerodnih vrst z na-
tančnim opisom, fotografijami in 
opozorili glede morebitnih nevar-
nosti. 

Nasveti za preprečitev 
širjenja invazivk

• Kadar zaradi gradnje ali ze-
meljskih del odstranimo na-
ravno rastlinstvo, ga čim prej 
obnovimo z vrstami, ki so tu 
doma,

• akvarijskih živali in rastlin ne iz-
puščajmo v naravo,

• o invazivnih tujerodnih vrstah 
poučite svoje otroke, prijatelje 
in sosede,

• na vrtu invazivne okrasne ra-
stline zamenjajmo z neinvaziv-
nimi,

• skrbno ravnajmo z ostanki 
odstranjenih invazivnih rastlin,

• zemlje in peska z območij, kjer 
so invazivne tujerodne vrste, ne 
raznašajmo naokrog.

Tujerodne rastline – invazivne in nevarne?
Območje Posavja je, s stališča pojavnosti invazivnih rastlin, zadnja leta vse bolj ogro-
ženo. Tujerodke so vse rastlinske vrste, ki pri nas niso avtohtone, kar pa ne pomeni, 
da so tudi invazivne.

Japonski dresnik
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BORŠT – Potem ko so na začetku septembra v bližini mos-
ta na Brodu pri Podbočju nekaj dni brneli stroji, ki so od-
stranjevali rečne nanose v reki Krki, se je konec meseca po-
dobna zgodba začela odvijati tudi pri mostu na Borštu, kjer 
prav tako gradbeni stroji izvajajo vzdrževalna dela v Krki.

Ker nas je zanimalo, kaj se na Borštu dejansko dogaja, še pose-
bej tudi zato, ker domačini niso bili obveščeni o tem, da bo sredi 
Krke nastalo gradbišče ter se je porajalo veliko vprašanj in ugi-
banj ter tudi različnih govoric, smo zastavili novinarsko vpraša-
nje na Direkcijo RS za vode (DRSV). Kot nam je sporočila vodja 
Sektorja območja spodnje Save na DRSV Alenka Kotar, na Borštu 
koncesionar gospodarske javne službe – podjetje VGP Novo mes-
to – izvaja urejanja vode oz. vzdrževalna dela na reki Krki skladno 
s Programom dela javne službe na območju spodnje Save. »Po-
seg, gre za odstranitev nanosov in sanitarni posek (redčenje za-
rasti, odstranitev suhih dreves), je bil usklajen z Zavodom RS za 
varstvo narave, izveden je bil tudi izlov rib s strani ribiške dru-
žine. Vsi dostopi in posegi se izvajajo na zemljišču v lasti RS in v 
upravljanju DRSV,« je zapisala. Gre torej za odstranjevanje napla-
vin, ki jih je bilo na tem območju pri borškem mostu veliko, kar 
je vplivalo tudi na rečni tok. Po njenih obljubah bodo dela zaklju-
čena v najkrajšem možnem času, odvisno predvsem od vodosta-
ja Krke. Omenila je še, da so se zdaj lahko lotili vzdrževalnih del 
tudi na Krki zaradi finančne 'injekcije', ki so jo dobili pred krat-
kim. »Ni običajno niti ni v nasprotju z zakonodajo, da koncesio-
nar ne obvešča o vzdrževalnih delih splošno javnost in novinar-
je v takih primerih,« se je glasil njen odgovor o tem, ali so dolžni 
obvestiti domačine o načrtovanih delih.  R. R.

Sanitarni posek tudi na Borštu

Sredi�Krke�na�Borštu�brnijo� stroji,� ki� odstranjujejo� rečne�
nanose�(foto:�F.�Šavrič).



Posavski obzornik - leto XXV, številka 21, četrtek, 14. 10. 202112

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

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.

PLUTO (21175S) je tri leta star 
kuža večje rasti, tehta cca. 35 
kg. V zavetišče je prišel zaradi 
inšpekcijskega odvzema. Pluto 
je priden in prijazen, naučil se 
je hoje na povodcu. Išče odgo-
voren dom, kjer bo član družine. 
Primeren je za izkušene skrbnike 
in družine z večjimi otroki. 

FIDA je približno 5 let stara psič-
ka manjše rasti.  Rada se spre-
haja, obožuje cartanje in bližino 
človeka. Do novih ljudi je lahko 
najprej nezaupljiva, pozneje pa 
se sprosti. Potrebuje odgovorne-
ga lastnika, ki se ji bo posvečal in 
odgovorno skrbel zanjo. 

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.

Investicija izgradnje novega doma krajanov, ki se je pričela sep-
tembra 2020, uspešno poteka po načrtih, končan bo predčasno, 
predvidoma v mesecu novembru. Trenutno poteka nameščanje not-
ranje opreme v objektu, v zaključevanju so tudi dela zunanje uredi-
tve – urejanje hortikulture in asfalterska dela na parkirišču. 
Projekt v pogodbeni vrednosti 457.000 evrov se je začel z rušitvijo 
dotrajanega obstoječega objekta, novi objekt obsega 72 m2 površi-
ne. Dvoetažni objekt ima v pritličju večnamenski prostor, sanitari-
je, čajno kuhinjo, strojnico in stopnišče, ki vodi v mansardo, kjer so 
večnamenski prostori, dve pisarni, sanitarije in prostor za čistila. Nov 
dom predstavlja veliko pridobitev za krajane, saj so si že več let žele-
li primerne prostore za druženja in prireditve, še posebej za otroke. 

Dom krajanov Velike Malence  
bo predčasno končan Občina Brežice je izvedla 

projekt nadkritje grajskega 
dvorišča, ki je pomembna 
pridobitev na področju druž-
benega življenja, saj bo kon-
strukcija za nadkritje omo-
gočila izvedbo prireditev in 
dogodkov tudi v primeru 
slabega vremena oz. dežja. 
Predmet projekta je bila do-
bava in montaža začasnega 
objekta – nadkritja. Nosilna 
konstrukcija nadkritja je za-
snovana v obliki križnih obo-
kov, ki se pojavljajo tudi v ar-
kadnih hodnikih gradu. Gre 
za premični šotor v velikos-
ti 30 x 16 m, s t. i. potopnimi 
stebri, kar pomeni, da bodo stebri skriti v tleh, ko šotor ne bo po-
treben ali bo za dogodke premrzlo (npr. čez zimo). 

Nadkritje dvorišča brežiškega gradu

Brežiški oktober se je letos začel praznično s promenadnim nasto-
pom Gasilskega orkestra Loče in Veteransko godbo Dolenjske in 
Bele krajine v starem mestnem jedru.

SELA PRI DOBOVI –  Župan Občine Brežice Ivan Molan je v praznič-
nem mesecu oktobru, ko praznuje Občina Brežice, obiskal in vo-
ščil obilo zdravja ter dobrega počutja Jožefi (Pepci) Polovič, ki je 
praznovala 95. rojstni dan v krogu svoje družine in najbližjih. Čilo 
slavljenko so z glasbenim nastopom presenetili člani Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče. 

Jožefa Polovič, po domače Pepca, se je rodila 7. 10. 1926 v Selah pri 
Dobovi. Ko je bila stara komaj štiri leta, se je preselila k stricu v Blat-
no, kjer je že kot otrok pomagala na kmetiji in obiskovala osnovno 
šolo v Globokem. Pri enaindvajsetih letih je spoznala moža Franca 
iz Gabrja pri Dobovi in se vrnila v rodni kraj, kjer se jima je rodil sin 
Franci. V zgodnjih šestdesetih letih je mož odšel na začasno delo v 
Nemčijo, kmalu sta se mu pridružila tudi Jožefa in sin. V kratkem 
času so s trdim delom postavili temelje uspešnega družinskega pod-
jetja, kar jim je tudi omogočilo, da so se po desetih letih vrnili v do-
movino. Medtem ko sta mož in sin uspešno ustvarjala podjetniško 
zgodbo, je k temu pripomogla tudi Jožefa, saj je nesebično skrbe-
la za družino in dom ter za veliko posestvo, vedno so ji bili v veselje 
in ponos njeni vinogradi, poleg tega pa se je tudi sama ukvarjala z 
obrtjo. Pepca oziroma Oma, kot jo kličejo člani družine, se še pose-
bej razveseli družbe svojih najbližjih, ki so ji zaželeli, da naj bo njen 
95. rojstni dan dobra vaja za njeno 100-letnico.

Bok! 
Letos si v mesecu juniju prejel s strani Občine Brežice 
razglednico s povabilom, da sodeluješ v anketi. Hvala ti, 
ker si sprejel povabilo in izpolnil anketo! Si eden od 
950 mladih, ki ste si vzeli čas in nam zaupali svoje mne-
nje in predloge, na podlagi katerih bomo lahko načrtova-
li izboljšave v naši občini.

Ker si izkazal pripravljenost za akcijo, te vabimo k nada-
ljevanju sodelovanja, ki bo potekalo od petka, 22. 10. 
2021 (15.00), do nedelje, 24. 10. 2021 (12.00), v 
MC hostlu Brežice. 

V »gratis« vikend paketu (2 x nočitev in prehrana) je 
zajeto še: predstavitev rezultatov ankete, spoznavanje 
ekipe MCB in Občine Brežice, priprava ukrepov strate-
gije, timsko delo, malo kulturnih in športnih vložkov … v 
glavnem aktiven in zabaven ter ustvarjalen vikend. 😊 

V kolikor se ga želiš udeležiti in aktivno soustvarja-
ti prihodnost mladih v naši občini, nam to prosim spo-
roči do ponedeljka, 18. 10. 2021, na e-naslov: 
vesna.krzan@brezice.si. Če imaš za nas kakršnakoli vpra-
šanja, lahko tudi pokličeš na 041-423-381 (Vesna Kržan). 

Samo še informacija, da bo potekal žreb za nagrade, zato 
spremljaj še FB stran Občine Brežice, kjer bomo poro-
čali o tem. 

Se vidimo!

Ekipa Občine Brežice Več informacij o merilih, postopku, poteku glasovanja in ob-
močjih, po katerih se razvrščajo projekti, je na voljo v brošu-
ri, ki jo je prejelo vsako gospodinjstvo v občini Brežice, in na 
spletni strani Občine Brežice https://www.brezice.si/sl/novi-
ce/2021092216550921/moja-skupnost--sodelujem! 

MOJA SKUPNOST – SODELUJEM!
Razpis participativnega proračuna  
občine Brežice za leti 2022/2023

Župan ob 95. rojstnem dnevu voščil  
Jožefi (Pepci) Polovič 

Gospa Pepca Polovič z družino
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih 
oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna 
društva/zveze s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, goz-
darstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s 
komercialno dejavnostjo, ter informiranje in podajanje vsebin po-
vezanih z razvojem čebelarstva in razvoja podeželja.
Občina Krško sofinancira programe dela društev in zvez v obdobju 
od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2021. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Občine Krško za leto 2021 v okvirni višini 18.000 evrov. Do-
deljena sredstva morajo biti v skladu s predpisi porabljena v letu 
2021. Rok za predložitev vlog je 20. 10. 2021. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali v času uradnih dni na Občini Krško. Dodatne 
informacije: Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, v času uradnih dni 
od 8. do 10. ure ali e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Predsednik RS Borut Pahor je 7. oktobra v predsedniški palači prire-
dil slovesnost ob podelitvi certifikatov Mladim prijazna občina. Ob-
čina Krško je certifikat prejela v letu 2012, ga prvič podaljšala v letu 
2016 do 2020, sedaj pa je direktorica občinske uprave Občine Kr-
ško Melita Čopar prevzela nov certifikat z veljavnostjo do leta 2024. 
Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo, ki ga po-
deljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo ob-
čin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boru-
ta Pahorja, se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna 
komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj 
en ukrep iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik. S pridobi-
tvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mla-
dih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še 
naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem 
obdobju ohranila oz. dvignila. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov 
je poseben poudarek namenjen načrtnemu obravnavanju področja 
mladine, participaciji mladih, organiziranju, informiranju, zaposlova-
nju, izobraževanju mladih, stanovanjski politiki in mobilnosti mladih.

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2020
Osmo leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne od-
padke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo 
o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2020 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna Občine Krško 
prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov.

Predvidoma v drugi polovici ok-
tobra 2021 bo Direkcija RS za in-
frastrukturo kot investitor v so-
delovanju z Občino Krško kot 
soinvestitorjem začela z rekon-
strukcijo vozišča državne ceste 
G1-5 Krško–Drnovo, in sicer na 
odseku od krožišča Narpel do 
križišča pri pokopališču Krško. 
Gradnja se bo izvajala fazno s po-
polnimi zaporami po posame-
znih odsekih (prvi odsek zapore 
bo od krožišča pri mostu do gos-
tišča Feral, naslednji od Ferala do 
Birocentra itd., o čemer bomo 
sproti obveščali). Obvoz bo ure-
jen po obvoznici, stanovalcem 
in uporabnikom poslovnih de-
javnosti pa bo ves čas omogo-
čen dostop. Vljudno prosimo za 

Občina je ta sredstva nameni-
la predvsem v izgradnjo ali ob-
novo infrastrukture na podro-
čju prometa, predšolske vzgoje 
in šolstva, kulture, mladih, izo-
braževanja, socialnega varstva, 
spodbujanja razvoja malega go-
spodarstva, civilne zaščite in 
požarne varnosti. Med večjimi 
projekti, ki so bili v lanskem letu 
financirani iz tega vira, so pred-
vsem novogradnja pri zidka Val-

vasorjeve knjižnice Krško, novo-
gradnja vrtca pri OŠ XIV. divizije 
Senovo, dozidava in rekonstruk-
cija OŠ Koprivnica, izgradnja pri-
zidka gasilskega doma PGE Kr-
ško, Podjetniški inkubator Krško, 
ureditev komunalne infrastruk-
ture Veliki Podlog, rekonstrukci-
ja regionalne ceste skozi Zdole, 
2. faza rekonstrukcije Ulice Anke 
Salmič v Leskovcu pri Krškem, 
nadomestna gradnja mostu v 

Stolovniku, izgradnja oskrbova-
nih stanovanj, obnova občin-
skih cest, vzdrževanje in obnova 
kulturnih spomenikov in drugi. 
20 % iz naslova nadomestila ob-
čina namenja za individualno 
rabo, kot je npr. subvencionira-
nje komunalnega prispevka, so-
financiranje razlike v ceni vrtcev, 
in sicer dodatno znižanje plačil 
staršev za 30 %, subvencionira-
nje počitniškega dela mladih, 

sofinanciranje posvetovalnice 
za starše, sofinanciranje letova-
nja šestošolcev, brezplačna šola 
v naravi, za novoletne priredi-
tve obdaritve otrok, 300 evrov 
ob rojstvu vsakega otroka, sub-
vencioniranje pomoči na domu, 
subvencija mestnega prome-
ta ter seveda individualna na-
domestila občanom, ki živijo v 
1500-metrskem pasu okoli jedr-
skega objekta.

Konec oktobra začetek obnove Humekove ulice
S ponedeljkom, 25. oktobra, se bodo začela dela obnove Humekove 
ulice v Krškem, ki bo potekala predvidoma do pomladi 2022. Dela 
bodo potekala fazno, in sicer v prvi fazi levi odsek ulice od h. št. 32 
proti 24, v drugi fazi pa desni odsek ulice od h. št. 25 do 31. Dela 
bodo po terminskem planu potekala štiri mesece, s tem da bo izva-
jalec dela prilagajal vremenskim razmeram. Vljudno prosimo za ra-
zumevanje in potrpežljivost ter za upoštevanje cestno-prometne si-
gnalizacije. Dostop stanovalcem bo ves čas obnove omogočen, saj 
bodo dela in zapore usklajene z zaporo in deli na CKŽ.

Urejanje komunalne infrastrukture na Senovem 
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju spodnje Save« 
Občina Krško na Senovem gradi fekal-
no kanalizacijo. Dela, ki so se že zače-
la, bodo potekala po fazah na posame-
znih odsekih vse do junija 2023. Skupna 
vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijo-
na evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % 
sofinanciranih iz evropskega kohezijske-
ga sklada in države. Na ustrezno odva-
janje in čiščenje odpadnih komunalnih 
voda bo do leta 2023 priključenih sedem 
ulic oz. odsekov ulic. Gradbena dela, ki 
obsegajo novogradnjo fekalne kanaliza-
cije, na nekaterih odsekih tudi širokopa-
sovne povezave in meteorno kanalizaci-
jo, trenutno potekajo na severnem delu 
Tomšičeve ceste in na odseku Rudarske 

ceste. V teh dneh so se pričela tudi dela na odseku Bohorske ceste, 
proti koncu oktobra pa še na Cesti 3. julija. V letih 2022 in 2023 se 
bodo nadaljevala na dveh odsekih na Cankarjevi cesti ter na Cesti 
bratov Zorko. Gradbena dela Projekta »Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode v porečju spodnje Save« v občini Krško poleg kanalizacij na 
Senovem obsega že zgrajene odseke kanalizacij v Krškem in v Leskov-
cu pri Krškem. Celotna vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Začetek del na odseku 
Rudarske ceste

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje programov 
športa za leto 2022. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti letnega 
programa športa, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prosto-
ra športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objek-
tih. Gre za sredstva v skupni višini nekaj več kot 680.000 evrov. Vla-
gatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko 
na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 15. no-
vembra 2021. Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem https://krsko.tendee.net/. Razpisna dokumen-
tacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško v rubriki Javni razpisi. 
Dodatne informacije: Aleš Eržen, tel. 07/498 12 242, e-pošta: ales.
erzen@krsko.si, vsak delavnik med 8. in 11. uro do vključno 10. no-
vembra 2021. Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo do-
bite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 8. in 16. 
uro na tel. številki 05/907-7822, g. Gašper Markič / g. Jernej Štr-
benk ali po e-pošti: krsko.sport@tendee.net.

Javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov za 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali 
zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2021

Poziv k ureditvi vegetacije ob javnih prometnih 
površinah
Bliža se zimski čas, ko bo treba ob snegu, poledici ali drugih zim-
skih pojavih zagotoviti prevoznost cest in javnih površin, s tem pa 
seveda varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Da bi zim-
ski službi zagotovili nemoteno delo, želimo opozoriti na primerno 
vzdrževanje vegetacije ob javnih prometnih površinah, torej ob 
cestah, pločnikih in kolesarskih stezah. To pomeni redno in pra-
vočasno obrezovanje živih mej, dreves in grmičevja tako, da ne 
zmanjšujejo preglednosti, vidna in dostopna mora biti tudi vsa 
prometna signalizacija. 67. člen Odloka o občinskih javnih cestah 
ter drugih javnih površinah v občini Krško namreč določa, da so 
lastniki oz. uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali 
druge javne površine, dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrže-
vati v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skla-
dno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih čistiti, hortikul-
turno urejati in vzdrževati. 

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb 
mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih 
stavb za letošnje leto. V skupni višini 50.000 evrov bo sofinancirala 
projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem 
jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, 
katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje 
kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru 
dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina – Podbočje – vas, 
Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo ob-
nov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. Vlo-
ge pričakujejo najkasneje do ponedeljka,  18. oktobra 2021,  na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Krško ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti. 
Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Sofinanciranje obnov objektov v mestnih oz. 
vaških jedrih

Krško podaljšalo certifikat Mladim prijazna občina

Certifikat je prevzela direktorica občinske uprave Melita Čopar.

razumevanje in potrpežljivost 
ter upoštevanje spremenjenega 
prometnega režima. Vrednost 
prve faze obnove znaša 1,9 mi-

lijona evrov, od tega bo 1,1 mi-
lijona krila Direkcija RS za infra-
strukturo, preostanek pa Občine 
Krško. Dela bodo po terminskem 

planu potekala štiri mesece, s 
tem da bo izvajalec dela prilaga-
jal vremenskim razmeram in de-
lovanju asfaltne baze. 

Prva faza obnove Ceste krških žrtev od starega mostu do križišča pri pokopališču

V drugi polovici oktobra začetek obnove CKŽ 
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Letošnja tema teh tradiciji po-
svečenih dni je bila »Dober 
tek!«, namenjena odkrivanju 
kuharskih receptov za okušanje 
dediščine, ki je povezana s kme-

tijstvom, pridelavo, nakupom, 
prodajo, pripravo ter uživan-
jem vsakodnevnih in prazničnih 
jedi. Tema vključuje nepremič-
no, premično in nesnovno de-
diščino, torej se posveča tako 
znanjem, spretnostim in šegam 
kot tudi kulturni krajini, tržni-
cam, kaščam, črnim kuhinjam, 
gostilnam ter nenazadnje kme-
tijskemu orodju, kuharskim knji-
gam in pogrinjkom. 

Prenovljena Panorama v veselje najmlajših
Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se Občina Sevnica vseskozi inten-
zivno prilagaja z investicijami in odpiranjem novih oddelkov. Na področju vzgoje in izobraževanja so bile v zadnjih 
letih izvedene pomembne investicije, ki omogočajo kakovostno izvedbo programov predšolske vzgoje. Po dogradnji 
Vrtca Ciciban Sevnica, ki je bila zaključena v aprilu, je prejšnji teden s pričetkom izvajanja programa predšolske vzgoje 
zaživel tudi celovito prenovljen objekt Panorama.
Objekt, v katerem je v pretek-
losti delovala gostinska dejav-
nost, je odkupilo podjetje GIP 
Kodrič d.o.o. iz Krškega, ki je 
imelo za rabo oziroma bodočo 
namembnost objekta na začet-
ku več različnih možnosti. Sku-
pen jezik in uskladitev obojes-
transkega interesa, da se v tem 
objektu uredi vrtec, je podjet-
je našlo z Občino Sevnica. Obe 
strani sta sklenili pismo o na-
meri, v katerem sta opredelili 
namero za ustrezno preuredi-
tev prostorov za namen izva-
janja predšolske vzgoje v skla-
du z vsemi normativi, podjetje 
je tudi uredilo spremembo na-
membnosti objekta za namen 
izvajanja vzgoje in izobraževan-
ja ter pridobilo uporabno do-
voljenje.

Glede na zahtevne tehnične 
uskladitve pri obnovi objekta je 
pri projektiranju in izvedbi del 
vseskozi aktivno sodeloval Od-
delek za družbene dejavnosti 
Občine Sevnica, ki ima ob šte-
vilnih vrtčevskih novogradnjah, 
dozidavah in adaptacijah objek-
tov že veliko izkušenj. 

Z lastnikom je Občina Sevni-
ca ob zaključku prenove skleni-
la najemno razmerje za določen 
čas desetih let, tudi z možnost-
jo predčasnega odkupa. Občina 
Sevnica pa je zagotovila opremo 
vrtca v vrednosti dobrih 73 tisoč 
evrov.

Prejšnji teden sta se v vrtec seli-
li dve skupini prvega starostnega 
obdobja in ena skupina drugega 
starostnega obdobja, trenutno 
skupaj 52 otrok. Glede na nor-
mative za opravljanje predšolske 
vzgoje pa je na voljo prostor za 
še en oddelek drugega starost-
nega obdobja.

Poleg prostorov za izvajanje 
programa objekt razpolaga s pri-
padajočimi sanitarijami in garde-
robnimi prostori, prostorom za 
nego, prostorom za strokovne 
delavce, kabinetom, osrednjim 
prostorom, prostorom za čisti-
la. Kuhinja je razdelilna, dostava 
hrane bo iz centralnega Vrtca Ci-
ciban Sevnica.

Zaradi ukrepov zaščite zdravja 
odprtja vrtca ni zaznamoval širši 

družabni dogodek, kot bi ga – ob 
za kraj in skupnost tako pomem-
bni pridobitvi – lahko pripravili v 
običajnih razmerah. Priložnostna 
obeležitev pa je potekala v sre-
do, ko se je župan Srečko Ocvirk 
zahvalil lastniku in izvajalcu pre-
nove, podjetju GIP Kodrič d.o.o., 
za izredno kakovostno opravlje-
no delo obnove objekta, ki na 
najvišji razgledni točki s pano-
ramskim razgledom krasi celoten 
kraj. Hkrati je zaželel uspešno iz-
vajanje programa ravnateljici 
Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sor-
čan. 

Programi predšolskega varstva v 

sevniški občini sicer delujejo na 
osmih lokacijah. Število vpisanih 
otrok v vrtce se vsako leto viša. 
Za primerjavo: v šolskem letu 
2012/2013 je bilo v sevniških vrt-
cih v 34 oddelkov, v šolskem letu 
2021/2022 pa jih je trenutno 43. 

Če je bila pred desetletjem 
vključenost vseh predšolskih 
otrok v občini Sevnica v vrtce 
okrog 65-odstotna, ta odstotek 
sedaj znaša okrog 85 odstotkov, 
s čimer se vse bolj približujemo 
nacionalnemu cilju deleža v 
vrtce vključenih otrok, ki znaša 
od 90 do 95 odstotkov.

Občina Sevnica je mladim prijazna občina
Občina Sevnica predvsem z namenom preverjanja dela v širšem 
slovenskem merilu sodeluje na raznih strokovnih ocenjevanjih. Je 
ponosna nosilka certifikata »Mladim prijazna občina« za obdob-
je 2020–2024. 

Po lani načrtovani in zaradi epidemije neizvedeni slovesni vročitvi 
certifikata, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelo-
vanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Boruta Pahorja, je dogodek potekal prejšnji teden v 
predsedniški palači. Predsednik se je županjam in županom občin, 
ki so bile s certifikatom nagrajene za svojo posebno naklonjenost 
mladi generaciji, ob tej priložnosti zahvalil in izpostavil trud občin, 
da bi obdržale mlade ljudi doma.
Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokal-
nim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integraci-
jo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, 
predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. 
»Trud v pridobitev certifikata na Občini Sevnica vlagamo predv-
sem s ciljem preverjanja učinkovitosti lokalnih ukrepov in z željo po 
nadgradnji, dopolnjevanju programov, dobremu sledenju trendom 
in potrebam mladih generacij. Zadovoljni smo, da predsednik re-
publike s svojim častnim pokroviteljstvom temu področju daje še 
poseben pomen, Skupnost občin Slovenije pa je povezovalna aso-
ciacija, ki spodbuja občine k aktivnostim in tudi prenašanju dobrih 
praks iz ene občine v drugo,« je po pridobitvi certifikata povzel žu-
pan Srečko Ocvirk.
K temu pomembno prispevajo tudi ukrepi, ki niso neposredno veza-
ni na področje mladinske politike, temveč tudi drugi ukrepi za razvoj 
okolja na splošno, med njimi zagotovitev infrastrukture s področja 
digitalizacije (optično omrežje), urejenost in dostopnost javnih ob-
jektov ter drugi.

Lokalnica – nova ponudba starega mestnega 
jedra Sevnice

Prijetno popestritev je v staro mestno jedro Sevnice vnesla trgovi-
na Lokalnica, ki združuje ponudbo slovenskih pridelovalcev ekološ-
ko pridelane hrane, kozmetike, daril in izdelkov za dom. V luči traj-
nostne skrbi za okolje je veliko izdelkov na voljo tudi brez embalaže. 
Dobrodošlico je novi sosedi z ogledom ponudbe in nakupom name-
nil tudi župan Srečko Ocvirk.

Dnevi evropske kulturne dediščine
Pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije že vrsto let potekajo tradicionalni dnevi Evropske kultur-
ne dediščine, teden kulturne dediščine pa je zaznamoval čas od 25. septembra do 9. oktobra.

Kulturni dediščini se posveča et-
nološka razstava stare kmečke 
opreme in orodja, ki so jo ob 
30. obletnici v Večnamenskem 
domu v Zabukovju pripravi-

le članice Aktiva kmečkih žena 
Zabukovje. Razstava bo odprta 
do konca oktobra 2021, ogled 
je mogoč ob predhodni najavi 
v dogovoru z aktivom. Utrinki z 
razstave, ki v večjem delu prika-
zuje staro opremo, pribor in po-
sode za pripravo, shranjevanje 
in postrežbo starih kmečkih jedi, 
pa so prikazani tudi v videu, do-
stopnem na YouTube kanalu Ob-
čine Sevnica. 

Obeležitvi Dnevov evropske kul-
turne dediščine in Tednu kultur-
ne dediščine je pristopila tudi 
sevniška območna organizacija 
Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti v 
sodelovanju s Knjižnico Sevni-
ca. Nastal je nabor slastnih re-
ceptov, ki so jih zapisale člani-
ce aktivov kmečkih žena občine 
Sevnica. Namen projekta je bil 
ohraniti izvirne kuharske recep-
te naših babic in tako prispeva-
ti v bogato zakladnico slovenske 
kulturne dediščine.

V sodelovanju med Zgodovin-
skim arhivom Celje, Mestnim 
muzejem Krško ter Srednjo šolo 
za gostinstvo in turizem Celje je 
ob tej priložnosti nastala tudi 
publikacija Stoletni kuharski 
zapiski za sodobno rabo, ki te-
matsko povezuje Dneve evrop-
ske kulturne dediščine in projekt 
Slovenija gastronomska regija 
2021. Publikacija je nastala na 
podlagi zapiskov receptov, ki so 
bili v začetku 20. stoletja urejeni 
za hotel Triglav v Sevnici.

GODALNI KONCERT
Transilvanija - Moldavija

Organizacija:
Kulturno društvo Primož Trubar Loka 
in Društvo Svoboda Krmelj 
ob 85 letnici delovanja društev. 
Info: 041 926 469 | FB Društvo Svoboda Krmelj

29. oktober 2021, ob 19. uri
KULTURNI DOM KRMELJ

VSTOP PROST!
OBISK PRIREDITVE DOVOLJEN Z IZPOLNJEVANJEM PCT POGOJEV

Jean-Christophe Gairard (FR) - violina
Nejc Škofic - klaviature | Jošt Lampret - kontrabas

Godalkanje Fiddle Gang - violinski orkester

Izbor receptov, ki so jih prispevale članice aktivov kmečkih žena 
občine Sevnica.

www.obcina-sevnica.s i
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Tematske strani  Posavskega obzornika,  14.  oktober 2021

Potem�ko�smo�junijske�tematske�strani�Podjetno�Posavje�
posvetili�kulturi�inoviranja,�smo�se�na�tokratnih�že�šesto�leto�
zapored�lotili�analize�lestvic�50�največjih�in�najbolj�uspe-
šnih�posavskih�podjetij�v�minulem�letu,�ki�smo�ju�oblikova-
li�na�podlagi�podatkov�AJPES.�Kot�smo�že�vajeni,�so�na�vrhu�
velika�energetska�podjetja,�kljub�zahtevnemu�letu,�ki�ga�je�
zaznamovala�epidemija,�pa�so�dobre�poslovne�rezultate�za-
beležili�tudi�denimo�v�kovinski,�tekstilni,�komunalno-grad-
beni,�papirniški�in�elektroindustriji,�v�trgovski�dejavnosti�
itd.�Tematske�strani�dopolnjujejo�še�predstavitve�nekate-
rih�uspešnih�podjetij,�denimo�Avtohiše�Radanovič,�podjetij�
iz�skupine�Krah�in�Kmetijske�trgovine�Cerjak,�pišemo�o�pro-
gramih�aktivne�politike�zaposlovanja�sevniške�službe�Zavo-
da�RS�za�zaposlovanje�ter�o�sistemu�varnosti�in�zdravja�pri�
delu�v�podjetju�TPV�Automotive.�Vabljeni�k�branju!�� Ur.

Kot smo poročali že na junijskih tematskih straneh Podjetno 
Posavje, v lanskem letu ne gospodarske družbe ne samos-
tojni podjetniki v Posavju rezultatov poslovanja niso bistve-
no poslabšali oz. se prihodki in čisti dobiček v primerjavi z 
drugimi regijami niso pretirano zmanjšali. 

Konec leta 2020 je bilo v poslovni register vpisanih 1682 družb 
s sedežem v Posavju, od tega novoustanovljenih 89, izbrisanih 
pa je bilo 77 (v letu 2019 je bilo ustanovljenih 120, izbrisanih 
85). Med letom se je nad 43 družbami začel stečajni postopek, 
nad eno družbo pa postopek prisilne poravnave. Hiter pogled 
na osnovne ekonomske kategorije, kot so prihodki, neto dodana 
vrednost, neto čisti dobiček in število zaposlenih, kaže, da so po-
savske družbe v lanskem letu sicer poslovale nekoliko slabše kot 
leto prej, vendar bolje v primerjavi s Slovenijo. 

Skupaj so posavske družbe dosegle 4,1 milijarde evrov prihod-
kov, kar je 1,5 % manj kot leta 2019. Skoraj tri četrtine prihodkov 
so ustvarile velike družbe, kar 59 % jih je bilo doseženih na tu-
jem trgu. Gledano po dejavnostih so skoraj dve tretjini prihodkov 
dosegle družbe na področju oskrbe z električno energijo, plinom 
in paro, skoraj 16 % prihodkov družbe v predelovalni dejavnosti, 
sledi področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil s 
skoraj 9-odstotnim deležem. Kar tri četrtine prihodkov na tujem 
trgu je bilo doseženih z oskrbo z električno energijo, plinom in 
paro. Prihodke na tujem trgu je izkazala približno tretjina posa-
vskih družb oz. 507, od tega je bilo 214 takšnih, ki so na tujem do-
segle večje prihodke od prodaje kot pa na domačem trgu. Odhodki 
družb so znašali 4 milijarde evrov, kar je 1,7 % manj kot leto prej. 

Čisti dobiček je ugotovilo 926 družb (5 % manj kot 2019) in je 
znašal 135 milijonov evrov, čisto izgubo pa je na drugi strani za-
beležilo 507 družb (11 % več kot 2019) in se je tudi močno pove-
čala, na 29 milijonov evrov. Neto čisti dobiček je tako znašal 106 
milijonov evrov in je bil na praktično isti ravni kot leto prej. Oskr-
ba z električno energijo, plinom in paro je edina dejavnost, ki je 
neto čisti dobiček povečala (z 49 na 66 milijonov evrov), vse os-
tale dejavnosti so rezultate poslovanja poslabšale. Najbolj so re-
zultate poslovanja izboljšale velike družbe – neto čisti dobiček je 
bil povprečno večji za 7 %, srednje in majhne družbe so jih zmanj-
šale za približno desetino, najbolj, za 26 %, pa so svoje rezultate 
poslovanja poslabšale mikro družbe.

Neto dodana vrednost je znašala 42 milijonov evrov in bila za 
8 % višja kot leto prej. To je precej boljši podatek kot za Slove-
nijo, kjer se je neto dodana vrednost celo znižala za 0,3 %. Neto 
dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju znašala nekaj več 
kot 54 tisoč evrov, medtem ko je bila v Sloveniji dobrih 47 tisoč 
evrov. Pri tem prav tako izstopa oskrba z električno energijo, pli-
nom in paro, kjer so družbe dosegle kar dobrih 194 tisoč evrov 
neto dodane vrednosti na zaposlenega. 

Povprečna (bruto) plača je v Posavju znašala 1806 evrov in je 
bila za 90 evrov oz. 5 % višja kot 2019. Povečanje je bilo večje 
kot v Sloveniji, kjer je povprečna plača znašala 1774 evrov in se 
je povečala za 3 %. Po dejavnostih so povprečne plače najvišje v 
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro – 3720 
evrov, v predelovalnih dejavnostih 1738 evrov in v gradbeništvu 
1376 evrov. Med posavskimi občinami povprečno slovensko pla-
čo presegajo le družbe v občini Krško, in sicer za okoli 18 % (2094 
evrov). Kar se tiče poslovanja družb po posavskih občinah, je bil 
delež v prihodkih družb iz občine Krško 80-odstoten, v neto do-
dani vrednosti 63 %, v neto čistem dobičku 73 % in v zaposlenih 
50 % oz. zaposlovale so polovico zaposlenih v Posavju.

V naši regiji je lani poslovalo 18 zadrug, njihovi prihodki so os-
tali skoraj na ravni iz leta 2019, pri čemer so ugotovile 55 tisoč 
evrov neto čistega dobička, medtem ko so imele v 2019 103 tisoč 
evrov čiste izgube. Konec lanskega leta je bilo v Poslovnem regi-
stru Slovenije vpisanih 3031 samostojnih podjetnikov iz Posav-
ja. Ugotovili so 12 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, 
ki se je glede na prejšnje leto znižal za 10 %. Podjetniki so ugoto-
vili 218 milijonov evrov prihodkov oz. 4,6 % manj kot leto prej, 
izkazali pa so 206 milijonov evrov odhodkov, kar je 4,3 % manj 
kot 2019. S. p.-ji iz Posavja so zaposlovali 2011 delavcev, njihova 
povprečna bruto plača je znašala 1193 evrov in je bila v primer-
javi s povprečno bruto plačo zaposlenih v družbah iz Posavja niž-
ja za 34 %. � R.�Retelj/P.�Pavlovič

Kljub koroni uspešno leto

Med največjimi  
ni veliko sprememb

Na prvih šestih mestih lestvi-
ce največjih posavskih podje-
tij je vrstni red povsem enak 
kot leto prej. Na prvem mes-
tu je že tradicionalno trgovec 
z energijo GEN–I, ki je v lan-
skem letu ustvaril sicer neko-
liko manj prihodkov kot leta 
2019, a še vedno več kot polo-
vico (!) vseh, ki so pripisani re-
giji Posavje. Na drugem mestu 
je GEN energija, krovna družba 
skupine GEN. Kot pravi gene-
ralni direktor Martin Novšak, 
je leto 2020 s pandemijo covi-
da-19 prineslo nove izzive in 
preizkušnje tudi za energetiko: 
»Čeprav je bila tako obsežna 
zdravstvena kriza nepričako-

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2020 (TOP 50)

Poleg elektrike dobiček prinašajo
tudi zavorni diski, sortirnice,
perilo, gradbeništvo, navijalci …
POSAVJE – Šesto leto zapored objavljamo lestvici največjih in najuspešnejših posavskih podjetij v minulem 
letu. Čeprav je bilo leto 2020 zaradi epidemije koronavirusne bolezni zelo specifično, na vrhu lestvic, kot 
boste lahko prebrali v nadaljevanju, ni bistvenih sprememb. Na vrhu obeh lestvic 'kraljujejo' velika ener-
getska podjetja, ki so nosilci in prispevajo levji delež tudi k skupnim rezultatom regijskega gospodarstva. 
Akumuliran regijski dobiček se je še bolj skoncentriral v najuspešnejših 50 podjetjih v Posavju, znotraj re-
gije pa je še bolj izrazita prevlada gospodarskih družb v občini Krško. 

vana, je Skupina GEN obvlada-
la vsa s tem povezana tveganja 
ob zavedanju, da je stabilna 
in varna oskrba z električno 
energijo predpogoj za delova-
nje vseh družbenih sistemov in 
za blaginjo državljanov Slove-
nije. Doseženi rezultati odraža-
jo odpornost naših poslovnih 
modelov ter premišljenost in 
učinkovitost našega odziva na 
epidemijo. Družbe v skupini so 
v letu 2020 izvedle investicije 
v višini 104,59 milijona evrov, 
kar nas uvršča med investicij-
sko najdejavnejše skupine v 
Sloveniji. K poslovni odličnosti 
je pomembno prispeval tržno-
-prodajni del Skupine GEN, ki 
je z ustreznim odzivom na zah-
tevne tržne razmere uspešno 
obvladoval tržna tveganja. Sku-

pina GEN-I je v letu 2020 prvič 
dosegla 25-odstotni tržni de-
lež na celotnem maloprodaj-
nem trgu in tako potrdila svoj 
položaj največjega dobavitelja 
električne energije v Sloveniji.« 
Ker je tudi letošnje leto še ved-
no v znamenju pandemije, na-
daljujejo z učinkovitim obvla-
dovanjem tveganj na področju 
varnosti poslovanja in obrato-
vanja družb v skupini. Velike 
izzive letos predstavljajo zlas-
ti ogromna nihanja in visoke 
cene električne energije na tr-
gih, še dodaja Novšak.

Zadnjo stopničko 'zmagoval-
nega odra' dopolnjuje Nukle-
arna elektrarna Krško. Kot so 
ob tem sporočili iz družbe, so 
»tudi v letu velikih negotovos-

ti, ko je pandemija novega ko-
ronavirusa bistveno ohromila 
gospodarstvo in logistično in-
frastrukturo na globalni ravni 
ter z zaščitnimi ukrepi za pre-
prečitev širjenja okužb doda-
la novo zahtevnost delovnim 
procesom«, dosegli in presegli 
načrtovane cilje. »Leta 2020 je 
NEK drugič v obratovalni dobi 
presegla proizvodnjo 6 mi-
lijard kilovatnih ur električ-
ne energije, kar je več od na-
črtovanega. Vsakemu od obeh 
družbenikov – GEN energiji in 
Hrvatski elektroprivredi – smo 
dobavili polovico proizvedene 
električne energije. Kazalec 
razpoložljivosti elektrarne je 
bil 99,6 %. V oteženih razme-
rah so uspešno potekali tudi 
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2020 2019 Ime podjetja Kraj Skupni prihodki 
v EUR

Št.  
zaposlenih

1 1 GEN-I Krško 2.146.600.716 400
2 2 GEN ENERGIJA Krško 231.349.616 60
3 3 NEK Krško 201.097.970 619
4 4 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 73.411.661 357
5 5 KOSTAK Krško 72.042.340 423
6 6 KOVIS Brezina 49.063.488 141
7 8 ATHOS Kostanjevica na Krki 41.095.213 162
8 7 JYSK Brežice 38.669.532 187
9 12 ZRNO Raka 33.755.403 21

10 9 STILLES Sevnica 30.372.404 248
11 14 WILLY STADLER Velika vas 27.564.485 153
12 11 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 27.174.941 173
13 15 EUROFOREST Brežice 26.261.177 0
14 19 PREIS SEVNICA Sevnica 24.430.496 281
15 10 TERME ČATEŽ Brežice 22.849.967 327
16 22 I.H.S. Krško 22.342.631 148
17 13 LISCA Sevnica 21.576.205 211
18 16 TANIN SEVNICA Sevnica 20.979.790 126
19 18 METALNA SENOVO Senovo 20.284.305 132
20 20 HESS Brežice 20.253.061 47
21 23 DELTA TEAM Krško 19.177.736 18
22 24 TEB Brestanica 17.934.497 102
23 25 RESISTEC Kostanjevica na Krki 13.962.922 196
24 27 PLASTOFORM BLANCA Blanca 12.743.522 119
25 26 PAPIROTI Senovo 11.903.135 98
26 31 MUFLON Radeče 11.642.411 117
27 29 ARMAT Krmelj 11.143.494 31
28 32 EVROSAD Krško 11.089.976 105
29 30 BARON INTERNATIONAL Radeče 10.978.266 30
30 21 TIPS Leskovec pri Krškem 10.877.028 104
31 28 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 10.839.547 60
32 37 RADANOVIČ Brežice 9.991.395 17
33 - SIOIL Obrežje 8.750.189 1
34 34 PAKO Slovenska vas 8.710.376 32
35 39 RAFAEL Sevnica 8.491.221 60
36 35 OLJA GTO Brežice 8.265.015 6
37 - TA - REGULATOR Brežice 8.264.551 46
38 41 MLIN KATIĆ Velika vas 7.895.961 25
39 42 GRADNJE BOŠTANJ Boštanj 7.559.087 49
40 33 AFP Sela pri Dobovi 7.391.000 58
41 - KOMUNALA BREŽICE Brežice 7.079.664 83
42 48 KOMUNALA SEVNICA Sevnica 7.072.450 64
43 43 TERMOGLAS Boštanj 6.954.595 55
44 - SL - INŽENIRING Boršt 6.947.083 7
45 - SKALA Brežice 6.944.042 7
46 46 INO BREŽICE Krška vas 6.888.888 47
47 38 AVTOLINE KRŠKO Krško 6.839.720 31
48 45 KOP BREŽICE Brežice 6.655.593 75
49 - SARAMATI ADEM Krško 6.576.323 81
50 - MARKET DUŠAK Cerklje ob Krki 6.421.308 39

VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER
www.grieshaberlog.com

projekti Programa nadgradnje 
varnosti, ki bo omogočil dol-
goročno obratovanje elektrar-
ne. Vse zamude, ki so nastale 
zaradi delnega zaprtja države 
v spomladanskem valu epide-
mije, smo uspešno nadokna-
dili. Poslovali smo gospodarno 
in v skladu s sprejetim gospo-
darskim načrtom. Konec lan-
skega leta se je začel tudi tret-
ji občasni varnostni pregled, s 
katerim bo Uprava RS za jedr-
sko varnost preverila izpolnje-
vanje pogojev za varno obrato-
vanje elektrarne do leta 2033,« 
so lansko poslovanje ocenili v 
jedrski elektrarni, ki posluje 
na neprofitni osnovi, stroške 
proizvodnje električne energi-
je sorazmerno s prevzeto ener-
gijo pokrivata oba družbenika 
(GEN energija in Hrvatska ele-
ktroprivreda) v skladu z vsako-
letnim gospodarskim načrtom.

Največje podjetje v Posavju 
izven energetskega sektorja 
je bila v lanskem letu še ved-
no krška papirnica Vipap Vi-
dem, ki je pri 73 milijonih pri-
hodkov resda ustvarila tudi 14 
milijonov evrov oz. skoraj po-
lovico regijske izgube. Glede 
na letošnjo (dokončno?) usta-
vitev proizvodnje je naslednje 
leto zagotovo ne bo tako viso-
ko na lestvici. Da je prva pete-
rica povsem krško obarvana, 
je poskrbelo krško komunal-
no-gradbeno podjetje Kostak, 
ki je lani krepko popravilo pri-
hodke in podvojilo dobiček. 
»Če smo poslovno leto 2019 
ocenili kot uspešno, lahko go-
vorimo za poslovanje v letu 
2020 v presežkih, saj je bilo na 
ravni Skupine Kostak realizira-
nih 84,4 milijona evrov celot-
nih prihodkov. Samo družba 
Kostak je realizirala 72 milijo-
nov evrov celotnih prihodkov, 

in sicer največ iz gradbene de-
javnosti, proizvodnje alterna-
tivnih goriv ter v okviru go-
spodarskih javnih služb. V letu 
2020, ki so ga odredile novo-
nastale razmere in spreme-
njeni pogoji dela, smo na ravni 
Skupine Kostak dosegli najve-
čjo dobičkonosnost, dobiček 
v vrednosti 3 milijone evrov 
predstavlja dvakrat toliko do-
bička kot leto poprej,« so lan-
sko poslovanje pokomentirali 
v krškem podjetju. Kot še do-
dajajo, naložbe, tehnično-teh-
nološke in organizacijske re-
šitve zagotavljajo in utrjujejo 
njihovo pozicijo na zahtevnem 
trgu, pri načrtovanju poslova-
nja pa vključujejo dejavnike, ki 
zagotavljajo okoljsko in druž-
beno odgovornost ter vzdržu-
jejo ravnotežje v čedalje bolj 
kompleksnih odnosih v druž-
bi in naravi sami. Poslovanje 
v letu 2021 predstavlja pred 

njih nove izzive in cilje, ki jih 
bodo, kot pravijo, »zagotovili z 
zavzetostjo in vztrajnostjo, pri 
tem pa si bomo prizadevali, da 
bomo v vsaj kakšnem ključnem 
pogledu najuspešnejši doslej«.

»Zastavo« brežiškega gospo-
darstva na šestem mestu v 
regiji nosi proizvajalec kom-
ponent za železniško industri-
jo Kovis, za katerim je kljub 
sprva grozečim napovedim 
ob lanskem začetku epidemi-
je uspešno leto, v katerem so 
se približali 50 milijonom pri-
hodkov in štirim milijonom do-
bička. Premik na sedmo mesto 
je uspel kostanjeviškemu pod-
jetju Athos Elektrosistemi, 
enemu izmed treh podjetij iz 
skupine Krah, v katerem so v 
lanskem letu dosegli povečanje 
prihodkov glede na prejšnje 
leto za več kot 10 milijonov 
evrov. »Hkrati smo ob koncu 
leta 2020 uspešno zagnali dve 
montažni liniji nove generaci-
je cevnih navijalcev. Izdelek je 
postal svetovna prodajna uspe-
šnica našega kupca – prodajal-
ca visokokakovostne vrtnarske 
opreme Gardena. Trend proda-

je cevnih navijalcev je bil v pre-
teklih letih vseskozi pozitiven, 
vendar v zadnjih letih še veli-
ko bolj izrazit, navkljub situaci-
ji v povezavi z epidemijo. Pozi-
tivne napovedi so podane tudi 
za prihajajoča leta, in sicer pri-
čakujemo v letošnjem letu do-
datno povečanje prihodkov za 
več kot 30 %. Posledično bomo 
v prihodnjem mesecu postavi-
li še tretjo montažno linijo ter 
izvedli avtomatizacijo pakira-
nja na obstoječih linijah cev-
nih navijalcev. Zaključujemo pa 
tudi investicijo v nov skladišč-
no-proizvodni objekt v izmeri 
skoraj 1.500 m² notranjih po-
vršin ter dodatnih 800 m² nad-
strešnice,« so ob tem sporočili 
iz podjetja. 

Prvo deseterico zaključujejo 
skandinavska trgovska veri-
ga Jysk s slovenskim sedežem 
v Brežicah, trgovina z grad-
benim in kmetijskim materi-
alom Zrno Raka in sevniško 
pohištveno podjetje Stilles, 
tik za njo pa je kovinsko pod-
jetje Willy Stadler in je lani 
podobno kot Kovis povečalo 
tako prihodke kot dobiček. V 

nadaljevanju lestvice ni večjih 
pretresov, opazen je sicer sko-
raj tretjinski upad prihodkov 
Term Čatež in posledičen pa-
dec na lestvici (z lestvice TOP 
50 po kriteriju dobička so celo 
izpadle).

Najvišje uvrščeni novinec na 
lestvici največjih podjetij je tr-
govsko podjetje Sioil s sede-
žem na Obrežju, ki je z enim 
zaposlenim ustvarilo skoraj 7 
milijonov evrov prihodkov in 
skoraj 300 tisoč evrov dobič-
ka. Mimogrede: še mnogo več, 
kar 26 milijonov prihodkov 
in blizu 700 tisočakov dobič-
ka, je zabeležilo prav tako tr-
govsko podjetje Euroforest s 
sedežem v Brežicah (gre za iz-
postavo podjetja s sedežem v 
Sisku). Novinci na lestvici naj-
večjih so še brežiški proizva-
jalec izolacijskih ventilov TA 
– Regulator, Komunala Breži-
ce, gradbeno-inženirsko podje-
tje SL – inženiring s sedežem 
na Borštu, brežiško podjetje 
Skala, ki se ukvarja s trgova-
njem in obdelavo žitaric ter z 
gradbeno-nepremičninskimi 
investicijami, gradbeno podje-

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2020 (TOP 50)

Med najboljšimi tudi brestaniški DS Smith 
Zaradi drugačnega poslovne-
ga leta (vodijo ga od 1. maja 
do 30. aprila) na lestvicah ni 
družbe DS Smith s sedežem 
v Brestanici. V zadnjem po-
slovnem letu 2020/2021 so 
ustvarili 67,9 milijona evrov 
čistih prihodkov od prodaje 
(s tem bi bili na 6. mestu na 
lestvici) in 5,8 milijona evrov 
čistega dobička (tretji najviš-
ji v Posavju) ter 22,9 milijona 
evrov dodane vrednosti (dob-
rih 53 tisočakov na zaposlene-
ga). Kot so nam pojasnili, se je 
poslovno leto 2020/2021 pri-
čelo z velikim upadom količin 
na trgu, pomanjkanjem ma-
terialov in povsem neznani-
mi ekonomskimi kazalci. »Že 
v prvem kvartalu smo prou-

čili vse možnosti izboljšav v 
poslovanju vseh treh obra-
tov. Najti rezerve po mnogih 
uspešnih letih pomeni spre-
meniti pogled, da bi naredi-
li spremembo in opazili nove 
priložnosti. Tehnika je ustvari-
la pogoje in realizirala izjemen 
napredek s pomočjo metodo-
logije DS Smith Way – LEAN 
ter tako pripravila čvrste te-
melje negotove prihodnosti. 
Naša prodajna SMI ekipa je 
usvojila vsa potrebna znanja 
in veščine DS Smith 'Way of 
selling'. Kljub omejitvam smo 
realizirali 150 virtualnih do-
godkov za naše kupce in pre-
jeli prvo nagrado mednaro-
dnega DS Smith natečaja, kjer 
so se ocenjevale kreativne in 

inovativne rešitve na podro-
čju kartonske embalaže. Po-
nosni smo, da smo v tem ne-
predvidljivem letu poleg vsega 
realizirali tudi odličen poslov-
ni rezultat.« Tudi letos lestvica 
oz. baza zanjo ne zajema pod-
jetij, ki imajo v Posavju od-
visno družbo, poslovno eno-
to ali obrat, sedež pa imajo 
registriran drugje. Med njimi 
so: Krka, TPV Automotive in 
TPV avto, CGP, Kolpa, Šumi, Q 
Techna, Numip, SOP Interna-
tional, Siliko, Daka, Narayan, 
Handte-ost, Hermes, IBE, Kop-
ter, Kremen, Dinos, vsi veliki 
trgovci (Petrol, Spar, Merca-
tor, Tuš, Lidl, Hofer, Eurospin, 
Merkur …), pa seveda zavaro-
valnice in banke. 
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tje Saramati Adem iz Krške-
ga in trgovsko podjetje Mar-
ket Dušak iz Cerkelj ob Krki. 
Kot nam je ob tem povedala 
direktorica brežiške Komuna-
le mag. Jadranka Novoselc, 
je bilo leto 2020 s stališča epi-
demioloških razmer za komu-
nale kot kritično infrastruktu-
ro polno izzivov, kljub temu pa 
so prvič v zgodovini poslovanja 
presegli 7 milijonov evrov pri-
hodkov. »Ker se kot javno pod-
jetje zavedamo odgovornosti 
do vseh naših deležnikov, smo 
se osredotočali predvsem na 
učinkovito, kakovostno in us-
pešno izvajanje gospodarskih 
javnih služb, ki so naša ključ-
na dejavnost, aktivni pa smo 
bili tudi na sektorju za investi-
cije in razvoj (gradnja komu-
nalne infrastrukture). V letu 
2021 smo pričeli izvajati do-
ločene dodatne gospodarske 
javne službe, kar predstavlja 
svojevrsten izziv, ocenjujemo 
pa, da bomo, z zavzetim in od-
govornim delom, ustvarili pri-
hodke v okviru zastavljenih ci-
ljev,« je še sporočila.

Skok Kovisa, Stadlerja, 
Kostaka, Athosa …

Na prvih dveh mestih lestvi-
ce najuspešnejših posavskih 
podjetij sta isti podjetji kot 
na lestvici največjih, a v obra-
tnem vrstnem redu – prva je 
GEN energija, ki je lani zabe-
ležila kar dobrih 45 milijonov 
evrov dobička (18 milijonov 

več kot leto prej), na drugem 
pa GEN–I, ki je ustvaril sla-
bih 15 milijonov evrov dobič-
ka. Na tretjem mestu je Lisco, 
ki je padla na šesto mesto, za-
menjal že omenjeni Kovis s 3,7 
milijona evri dobička. Kot pravi 
direktor Alen Šinko, so v pod-
jetju veseli in ponosni, da so 
uspešno kljubovali razmeram 
v letu 2020 in poslovno leto us-
pešno zaključili, ne da bi zap-
rosili za kakršno koli državno 
pomoč. »Z odgovornim ravna-
njem in pripadnostjo vseh za-
poslenih smo v pogojih epi-
demije normalno poslovali. V 
leto 2021 smo vstopili stabilni. 
Posvečamo se predvsem dvigu 
dodane vrednosti, ohranjamo 
razpršeno prodajo po trgih in 
izdelkih ter hkrati ohranjamo 
zadovoljne kupce. Naše uspeš-
no delo prepoznavajo naši šte-
vilni kupci kot tudi partnerji, s 
katerimi nadaljujemo uspešne 
zgodbe,« pravi. Tako kot vsi v 
gospodarstvu se tudi v Kovisu 
srečujejo s problematiko dviga 
cen materialov in energentov, 
a jim zagon dajejo spodbudne 
napovedi s področja železniške 
branže. »V Kovisu na negotove 
gospodarske situacije reagira-
mo proaktivno in jih poskuša-
mo obrniti nam v prid. Imamo 
znanje, izkušnje, najsodobnej-
šo opremo, vrhunske strokov-
njake ter odgovorne in pri-
padne delavce. Vse evropske 
države so aktivne pri spod-
bujanju uporabe železniškega 
prometa. To priložnost bomo 

skušali zagrabiti z odprtimi ro-
kami,« še dodaja Šinko. 

Sledi trgovska veriga Jysk, nato 
pa še eno podjetje iz kovinske 
branže, specializirano za po-
dročje avtomatiziranih sortir-
nic in strojev v reciklažni in-
dustriji, Willy Stadler, ki je 
imelo lani skoraj 3,5 milijona 
evrov dobička. Več kot tri mi-
lijone evrov dobička je zabele-
žila še Lisca, sledi Kostak z 2,7 
milijonoma evrov in nato druž-
ba HESS z 2,3 milijona evrov 
dobička. Kot pravijo v brež-
iški energetski družbi, se nove 
razmere, ki jih je povzročil ne-
naden izbruh epidemije covi-
da-19, na poslovanju družbe 
skoraj niso poznale, tako da so 
z dobrimi 20 milijoni evrov pri-
hodkov in 2,3 milijona čistega 
dobička celo presegli zastav-
ljene cilje. »Investicije so v lan-
skem letu potekale večinoma v 
obliki priprave dokumentacije 
za HE Mokrice in fotovoltaično 
elektrarno ob HE Brežice. Oba 
projekta sta bila lani tudi ključ-
na projekta, s katerimi smo se 
ukvarjali oziroma jih priprav-
ljali za realizacijo, ki bo sledi-
la v letu 2021 in 2022. Foto-
voltaična (sončna) elektrarna 
bo lahko z električno energijo 
iz obnovljivih virov letno oskr-
bela 1.700 gospodinjstev, HE 
Mokrice pa kar 32.750, kar za 
15 % presega celotno porabo 
posavskih gospodinjstev. 

Zavedamo 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 omogočila 
kreiranje novih delovnih mest, 
predvsem pa čistejše okolje 
in ugodnejše cene električne 
energije,« so ob tem sporočili 
iz Brežic.

Dobra dva milijona evrov do-
bička je imel še kostanjeviški 
Athos, malenkost manj pa sev-
niški Tanin in GEN-ova hčerin-
ska družba GEN-EL naložbe. 

Sledi krški trgovec z motorni-
mi kolesi Delta team in nato še 
ena energetska družba, Termo-
elektrarna Brestanica. »Leto 
2020 je bilo za Termoelektrar-
no Brestanica zelo uspešno. 
Lanska proizvodnja električ-
ne energije je bila rekordna, saj 
smo proizvedli 52,8 GWh ele-
ktrične energije in tako pod-
vojili načrtovano proizvodnjo. 
Takšen obseg proizvodnje se 
je odražal tudi na finančnem 
področju. Glede na trende v 
energetiki pričakujemo uspeš-
no poslovanje TEB tudi v pri-
hodnje,« so ta rezultat komen-
tirali v Brestanici. Vsaj milijon 
evrov dobička so zabeležili še v 
podjetjih I.H.S., DD Elmont in 
Plastoform Blanca.

Skoraj podvojen dobiček in 
konkreten skok na lestvici 
najuspešnejših podjetij je us-
pel Metalni Senovo. Kot pra-

vi direktor Dejan Marcola, so 
kljub temu, da so se gradbišča 
v aprilu/maju 2020 zaustavi-
la, v preostalih mesecih izde-
lali in odpremili za več kot 20 
milijonov evrov blaga in stori-
tev, povečali dodano vrednost 
na zaposlenega za 23 % in po-
večali dobiček iz poslovanja za 
90 % glede na leto 2019. »Ob 
tem smo v letu 2020 zaključili 
z investicijami v višini 3,5 mili-
jona evrov. Posebno pozornost 
smo posvetili tudi zaposlenim 
in v povprečju povišali plače za 
15 %. V letu 2021 si obetamo, 
oziroma že dosegamo, promet 
v višini najmanj 21 milijonov 
evrov, z izboljšano produktiv-
nostjo in ponovnim poveča-
njem dodane vrednosti. Pozi-
tivno se nam odraža vse naše 
povečano delo in vložki v kup-
ce, v lasten kader in v opremo 
v letih 2018–2020 in s takšnim 
pristopom in delom bomo tudi 

nadaljevali. Še naprej ostajamo 
strateški partner in dobavitelj 
podjetju Liebherr Bau Krane z 
gradbenimi dvigali in postaja-
mo največji slovenski dobavi-
telj opreme za regulacijo vode 
(zapornice, čistilni stroji, ce-
vovodi …) na ključ,« še doda-
ja Marcola.

Lestvica po kriteriju dobička je 
mnogo bolj dinamična kot tis-
ta po kriteriju prihodkov, zato 
je na njej vsako leto več novih 
imen, letos jih je kar 14. Naj-
višje, kar na 20. mesto, je 'pri-
letelo' že omenjeno brežiško 
podjetje Skala. Nova podje-
tja na lestvici najuspešnejših 
so še Preis in SL – inženiring, 
pa dokaj neznano sevniško 
trgov sko podjetje Ambalex2, 
leskovški Tips, Orodjarstvo 
Pečnik iz okolice Koprivnice, 
gradbeništvo Saramati Adem, 

2020 2019 Ime podjetja Kraj Čisti dobiček 
v EUR

Dodana  
vrednost v EUR

1 1 GEN ENERGIJA Krško 45.663.816 58.809.980
2 2 GEN-I Krško 14.660.230 45.430.345
3 4 KOVIS Brezina 3.728.297 12.435.731
4 5 JYSK Brežice 3.690.470 11.312.020
5 7 WILLY STADLER Velika vas 3.455.380 11.926.894
6 3 LISCA Sevnica 3.239.124 8.712.311
7 14 KOSTAK Krško 2.767.658 17.778.213
8 6 HESS Brežice 2.315.333 15.004.369
9 15 ATHOS Kostanjevica na Krki 2.070.243 6.654.856

10 9 TANIN SEVNICA Sevnica 1.977.644 8.740.060
11 10 GEN-EL NALOŽBE Krško 1.955.033 -15.357
12 13 DELTA TEAM Krško 1.444.396 2.776.803
13 17 TEB Brestanica 1.419.972 10.916.856
14 18 I.H.S. Krško 1.368.443 7.443.118
15 11 DD ELMONT Krško 1.167.380 3.558.315
16 29 PLASTOFORM Blanca 1.138.485 5.684.895
17 16 PAPIROTI Senovo 996.546 4.986.617
18 32 METALNA SENOVO Senovo 882.731 5.187.944
19 12 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 837.517 3.558.790
20 - SKALA Brežice 835.847 1.460.520
21 - PREIS SEVNICA Sevnica 796.165 9.646.072
22 19 VIIG Podbočje 749.526 2.539.872
23 - SL - INŽENIRING Boršt 733.756 1.317.033
24 23 EUROFOREST Brežice 684.928 960.680
25 20 ŽARN KRŠKO Žadovinek 678.849 1.662.586
26 - AMBALEX2 Sevnica 670.810 858.032
27 36 INO BREŽICE Krška vas 576.629 2.606.298
28 - TIPS Leskovec pri Krškem 539.787 4.314.691
29 30 RAFAEL Sevnica 500.937 2.276.126
30 - ORODJARSTVO PEČNIK Koprivnica 449.247 1.020.360
31 21 STILLES Sevnica 409.998 9.207.624
32 50 JOMI LABELS Radeče 376.914 1.308.693
33 - SARAMATI ADEM Krško 374.510 2.164.362
34 25 ZRNO Raka 373.690 1.550.647
35 - EKTEN Krško 371.278 1.371.973
36 34 TA - REGULATOR Brežice 371.055 2.626.888
37 31 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 347.727 5.293.718
38 38 OFTALMO OKULISTIKA Krško 347.301 1.300.264
39 44 KARBO Boštanj 328.490 699.302
40 42 DC TATALOVIČ Krško 317.605 925.462
41 - PRELE Krško 316.937 638.415
42 35 KOOP TRGOVINA Brežice 312.776 1.036.865
43 - ARMAT Krmelj 308.061 1.686.411
44 - GRIESHABER Velika vas 302.193 3.894.814
45 - SIOIL Obrežje 297.841 427.868
46 - MLIN KATIĆ Velika vas 289.226 1.304.199
47 39 PAKLINE Krško 283.839 760.237
48 - TRBOVC Sevnica 283.799 500.936
49 45 TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 281.787 1.133.796
50 48 FUCHS MAZIVA LSL Krško 279.172 989.534

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2020 (TOP 50)

Kdo so največji zaposlovalci?
Največji zaposlovalec v Posavju je še vedno NEK, ki je imela 
lani 619 zaposlenih, sledita brestaniško podjetje DS Smith s 
433 in krški Kostak s 423 zaposlenimi. Okroglih 400 zapo-
slenih je imelo podjetje GEN–I, 357 jih je delalo v družbi Vi-
pap Videm Krško, 327 pa v Termah Čatež. Sledijo sevniška 
podjetja Preis (281), Stilles (248) in Lisca (211), kostanje-
viški Resistec (197), trgovska veriga Jysk (188), Radeče Pa-
pir Nova (172), Athos Elektrosistemi (162), Willy Stadler 
(153), I.H.S. (146) in Kovis (141). Več kot 100 zaposlenih ima-
jo še Tanin Sevnica, Grieshaber logistika, Metalna Senovo, 
Plastoform Blanca, Muflon, Celina group, Evrosad in Tips.

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

Z nenehnim razvojem in inovativnostjo 
ustvarjamo nove poslovne priložnosti, ki nam 
omogočajo udejanjati naš slogan – DOBRE IDEJE 
USTVARJAJO PRIHODNOST.

Kovis je mednarodno inovativno 
podjetje za razvoj in proizvodnjo 
visokokakovostnih proizvodov 
za železniško industrijo in druge 
industrijske sektorje. Podjetje 
se je mednarodno uveljavilo s 
proizvodnjo zavornih diskov za 
vse vrste železniških vozil – od 
lokomotiv, tramvajev in metrojev 
pa vse do hitrih vlakov. Kovis je tudi 
največji proizvajalec ležajnih ohišij 
za tovorne vagone v Evropi.
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Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!
www.zidarstvo-fasaderstvo.com

 

Vsem, ki ste pripravljeni postati del naše ekipe,  
nudimo urejeno in stabilno delovno okolje,  
ki omogoča osebno in strokovno rast. 
 

Smo družini prijazno podjetje, ki skrbi za lažje  
usklajevanje med zasebnim in službenim življenjem. 

Metalna Senovo, d.o.o. 
Titova cesta 52 
8281 Senovo 
tel: 07/48 81 800 

www.metalna-senovo.si 

 

 

NAJVEČJA IZBIRA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL V POSAVJU!

www.avtoline.si

POPOLNO
VZDRŽEVANJE VAŠEGA 
AVTOMOBILA!

ZAKLADNICA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV S PODROČJA 
ENERGIJE, ENERGETIKE IN NAŠE PRIHODNOSTI!

eSVET, DA SE TI POSVETI

krški podjetji Ekten in Prele, 
krmeljski Armat, Grieshaber 
in Mlin Katić iz Velike vasi, 
že omenjeni Sioil in sevniško 
podjetje Trbovc. 

V podjetju Saramati Adem s 
40-letno tradicijo, speciali-
ziranem za področje visokih 
gradenj ter za vse toplotno-
izolacijske fasade in fasadne 
sisteme, gradijo stanovanj-
ske hiše za trg in uspešno so-
delujejo z Eko skladom v zve-
zi s sanacijo večstanovanjskih 
objektov. »Nekateri naši naj-
večji projekti so bili: blok Bre-
žice, hladilnica Brege, poslov-
ni objekt Deržič… Na lestvico 
največjih in najuspešnejših 
podjetij smo se uvrstili, ker je 
za nas kvaliteta našega dela in 
zadovoljstvo strank na prvem 
mestu, z našim delom in kva-
liteto bomo uspešnost ohrani-
li tudi v prihodnjem letu,« so 
dober poslovni rezultat poko-
mentirali v podjetju.

V podjetju Ekten se ukvar-
jajo z razvojem tehnološke 
opreme za čiščenje zraka v 
tovarnah, za njimi pa je zelo 
zahtevno, a tudi uspešno po-

slovno leto. »Dosegli smo naj-
večji obseg poslovanja v 20-le-
tni zgodovini podjetja. Večina 
industrije je ustavila vse vrste 
investicij, ki so bile namenje-
ne širjenju proizvodnih kapa-
citet ali gradnji novih objek-
tov. Tako smo v poslovnem 
letu 2020 s pomočjo izkušenj 
naših strokovnjakov izvajali v 
večini projekte, vezane na ak-
tualno okoljsko problemati-
ko,« pojasnjuje direktor pod-
jetja Uroš Jeke. V letošnjem 
letu opažajo oživitev investi-
cij tako v prenovo kot tudi v 
nove objekte, v tovarnah se 
povečujejo pritiski na zmanj-
ševanje izpustov škodljivih 
plinov v okolje, zato tudi v po-
slovnem letu 2021 pričakuje-
jo podoben obseg poslovanja. 
Jeke ob tem opozarja na zelo 
zahtevno gospodarsko situa-
cijo: »Hitra in visoka rast cen 
jekla in oslabljene dobavne ve-
rige podaljšujejo čase dobave 
ter negativno vplivajo na naše 
poslovanje. Trenutno delovno 
okolje v času covida-19 zah-
teva veliko mero prilagodlji-
vosti, razumevanja in doda-
tnega angažmaja zaposlenih. 
Brez njihovega truda nam to 
ne bi uspevalo.« 

Krško okrepilo primat

50 najuspešnejših podjetij v 
regiji je lani ustvarilo več kot 
108 milijonov evrov dobička 
oz. 19 milijonov več, kot ga je 
imela prva 50-erica leto pred 
tem. Med njimi je več kot polo-
vica (26) podjetij s sedežem v 
krški občini, ki so skupaj ustva-
rila dobrih 82 milijonov evrov 
oz. tri četrtine dobička podje-
tij na lestvici. Sledi enajst bre-
žiških podjetij s slabimi 14 mi-
lijoni evrov dobička in deset 
sevniških podjetij z dobrih 9,5 
milijona evrov dobička. Edi-
no kostanjeviško podjetje na 
lestvici je ustvarilo dobra dva 
milijona evrov dobička, dve ra-
deški pa dobrih 700 tisočakov, 
medtem ko občina Bistrica ob 
Sotli letos nima predstavnika 
na lestvici. Občina Krško je to-
rej še okrepila svoj gospodar-
ski primat v regiji.

Letos nam dobro kaže

Za konec še nekaj besed o po-
slovanju posavskega gospo-
darstva v letošnjem letu in na-
povedih. Podatki glede uvoza/
izvoza blaga za prvo polovi-
co letošnjega leta kažejo, da 

je posavsko gospodarstvo v 
primerjavi z enakim obdob-
jem v lanskem letu uvozilo za 
234,5 milijona evrov več bla-
ga (indeks 117,9), izvozilo pa 
za 299,7 milijona evrov več 

(indeks 107,4). Glede držav 
partneric na izvozni strani še 
vedno prednjači sosednja Hr-
vaška, sledijo ji Nemčija, Itali-
ja, Avstrija in Srbija, medtem 
ko je na uvozni strani dolgo-

letni primat sosednje Hrva-
ške prevzela Nemčija, sledijo 
prav tako že omenjene drža-
ve. Kot pravi direktor GZS Po-
savske gospodarske zbornice 
Darko Gorišek, je pokritost 
letošnjega posavskega izvoza z 
uvozom v prvem polletju izje-
mna, saj znaša kar 127,8 %. To 
so obetavni znaki za dokonča-
nje letošnjega poslovnega leta, 
za katerega pričakujejo, da bo 
najuspešnejše do sedaj. V letu, 
kakršno je letošnje, še posebej 
prijajo tako dobre novice, po-
savskemu gospodarstvu pa se-
veda želimo uspešno poslova-
nje tudi v našem uredništvu.
� Peter�Pavlovič

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2020 (TOP 50)
Občina

Število družb Vrednost dobička
2019 2020 2019 2020

Krško 23 26 64.113.336 82.292.262
Brežice 10 11 11.416.209 13.828.720
Sevnica 11 10 10.554.165 9.653.513
Kostanjevica 2 1 1.616.285 2.070.243
Radeče 3 2 1.337.447 724.641
Bistrica ob S. 1 - 548.998 -
SKUPAJ 50 50 89.586.440 108.569.379

PRVIH 50 DRUŽB IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH
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BREŽICE, MARIBOR – Potem ko so City Connect v Slovenijo pri-
vabili Brežičani in je mednarodna družba v Brežicah letos tudi 
zelo uspešno začela s poslovanjem, so prejšnji teden nove po-
slovne prostore odprli tudi v Mariboru. Ob tem so se pohvalili, 
da v najboljšem pisarniškem okolju s čudovitim pogledom zače-
njajo usposabljanje prve ekipe na projektu Vattenfall, kjer delajo 
za ponudnika energije v Nemčiji. Skupaj s prvo enoto v Brežicah 
City Connect v Sloveniji sedaj zaposluje že 170 ljudi, uspešno so-
delujejo tudi z Zavodom za zaposlovanje RS, leto 2021 pa name-
ravajo zaključiti z 230 zaposlenimi in postati največji delodajalec 
v Sloveniji na področju zunanjega izvajanja poslovnih procesov 
in tehnologije. M. M.

City Connect v Brežicah  
in Mariboru

Po�brežiški,�ki�še�raste,�je�nova�ekipa�nastala�tudi�v�štarejski�
prestolnici.

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – Podjetje Grieshaber iz industrij-
ske cone ob avtocesti v Veliki vasi širi svoje kapacitete z iz-
gradnjo nove skladiščno-proizvodne stavbe LCG – Logistič-
ni center Grieshaber v velikosti 5.078 m2, ki bo, vključno z 
zunanjo ureditvijo in parkirišči, dokončana v začetku febru-
arja prihodnje leto. 

Po besedah prokuristke podjetja Silve Žvar načrtujejo v novi 
stavbi zaposlitev okoli 120 delavcev, ki jih bodo postopoma zapo-
slovali do julija prihodnje leto, prve pa bodo zaposlili in napotili 
na usposabljanje v Nemčijo že v mesecu februarju. Podjetje Gri-
eshaber logistika je bilo sicer ustanovljeno leta 2005 kot hčerin-
sko podjetje nemške družbe Grieshaber Logistik AG, ki je v lasti 
družine Grieshaber. Poleg pakiranja orodij konfekcionirajo tudi 
brusne materiale za avtomobilsko, lesno in druge industrije za 
dolgoletnega kupca Bosch, v letu 2017 pa so zgradili tudi skladi-
ščno halo v velikosti 2.500 m2 za kupca Xingyu, v kateri pakirajo 
in komisionirajo svetila za znane avtomobilske znamke v Evropi. 
Podjetje, v katerem je trenutno 178 zaposlenih, je tako v stal-
ni rasti z nenehno širitvijo obsega dejavnosti, razvoja storitev, 
kompleksnosti dela, širitvijo prostorskih, poslovnih kapacitet 
in delovnih mest. Tudi v času epidemije njihovo poslovanje ni 
bilo okrnjeno, četudi so bile zaradi uvajanja številnih varoval-
nih ukrepov potrebne obsežnejše prilagoditve procesov. Prav  
nasprotno, je še povedala Žvar, uspeli so pridobiti dodatna nova 
naročila in projekte, ki so jih z ustrezno organizacijo dela tudi 
uspešno realizirali. B. Mavsar

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na vstopu v Kostanjevico na Krki 
iz krške smeri oz. v tamkajšnji industrijski coni je v zadnjih 
mesecih nastal nov večji objekt, ki ga je zgradilo tamkajšnje 
podjetje Athos Elektrosistemi. 

Kot so nam pojasnili v podjetju, so ob koncu leta 2020 uspešno 
zagnali dve montažni liniji nove generacije cevnih navijalcev za 
prodajalca visokokakovostne vrtnarske opreme Gardena, proda-
ja pa je presegla vsa njihova pričakovanja in tudi napovedi za pri-
hajajoče leto so zelo pozitivne. »Na podlagi teh napovedi smo se 
v začetku leta skupaj z lastniki odločili za večjo investicijo v nov 
skladiščno-proizvodni objekt v izmeri skoraj 1.500 m² notranjih 
površin ter dodatnih 800 m² nadstrešnice. Novozgrajen objekt bo 
služil za skladiščenje repromaterialov in izdelkov, kasneje pa ga 
bo mogoče uporabiti za dodatne proizvodne površine,« so sporo-
čili. Do konca leta imajo predvideno postavitev še tretje montažne 
linije ter realizacijo avtomatizacije pakiranja na obstoječih linijah. 
Poleg dveh novih proizvodnih linij in objekta so, kot še doda-
jajo, večje investicije realizirali tudi na področju brizganja ter-
moplastov v povezanem podjetju Metaltec d.o.o. Posledica širitve 
poslovanja in investicij v novo opremo je tudi potreba po dodat-
nem zaposlovanju v podjetjih Athos Elektrosistemi in Metaltec na 
lokaciji v Kostanjevici na Krki. »Aktivnosti na področju zaposlo-
vanja so v teku praktično že od spomladi. Potrebe po kadrih ima-
mo na več področjih, največ na področju proizvodnje, vzdrževa-
nja, logistike in tudi na zahtevnejših delovnih mestih v tehničnih 
in komercialnih službah,« sporočajo iz podjetij iz skupine Krah, 
ki se sicer predstavljajo na strani 21. 
� P.�Pavlovič

Nov objekt in posledično
nove zaposlitve v Grieshaberju

Širijo prostore in poslovanje 

Novo�skladiščno-proizvodno�stavbo�gradijo�na�južni�strani�
obstoječega�objekta�(foto:�P.�P.)

Nov�skladiščno-proizvodni�objekt�v�kostanjeviški�industrijski�
coni

TRBOVLJE, POSAVJE – RRA Posavje je 21. septembra v sodelo-
vanju z RRA Zasavje ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v podjetniškem pospeševalniku Katapult organizi-
rala zaključni dogodek Programa spodbujanja konkurenčnos-
ti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z viso-
ko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Po uvodnih 
pozdravih so bili predstavljeni rezultati programa, nato so sle-
dile predstavitve primerov dobrih praks s strani podjetij, ki so 
svoje ideje uspešno pretvorila v nove podjetniške izzive. Program 
je pripomogel k razvoju in uresničitvi podjetniških idej, odraz če-
sar so bili tudi predstavljeni primeri posavskih in zasavskih pod-
jetnic in podjetnikov, so sporočili z RRA Posavje.  P. P.

Zaključili program za RTH

V mesecu juliju 2020 je Meddržavna komisija za 
spremljanje pogodbe med vladama Slovenije in 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in nje-
nim izkoriščanjem in razgradnjo, potrdila tretjo 
revizijo Programa razgradnje NEK in Programa 
odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrablje-
nega goriva iz NEK, posledično je bila oblikova-
na nova višina prispevka, ki ga Skladu plačuje 
družba GEN energija, d.o.o. ter višina zahteva-
ne stopnje donosa pri upravljanju portfelja, ki 
naj bi ga dosegel Sklad.

V začetku leta 2021 je ARAO objavil razpis za 
izbor usposobljenega izvajalca gradnje odla-
gališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško. V le-
tošnjem letu pa naj bi pridobili okoljevarstve-
no soglasje in gradbeno dovoljenje ter pričeli s 
projektom gradnje.

Sklad od začetka delovanja v letu 1995 z dobrimi 
poslovnimi rezultati pridobiva ugled med uprav-
ljavci, kot primer dobre prakse pa Sklad prepoz-
nava tudi Evropska komisija. Tudi v letu 2020 je 
bilo poslovanje Sklada uspešno in stabilno.

PRISPEVEK GEN ENERGIJE

Prispevek, ki ga v Sklad redno plačuje družba GEN 
energija (50-odstotni lastnik NEK), znaša 0,0048 
evra za vsako prevzeto kilovatno uro električne 
energije, proizvedene v NEK. Prispevek temelji 
na izračunih v tretji reviziji Programa razgradnje 
NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpad-

kov in izrabljenega goriva iz NEK, ki je bila potrje-
na v drugi polovici leta 2020. Do navedene spre-
membe je prispevek znašal 0,003 evra.

V obdobju od leta 1995 do konca leta 2020 je 
bilo v Sklad vplačanih 213,8 milijona evrov.

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ARAO

Sklad financira program dela ARAO in je zavezan 
skrbeti za smotrnost in namenskost rabe izpla-
čanih sredstev. V letu 2020 je ARAO nakazal 1,4 
milijona evrov, v obdobju 1998-2020 pa je Sklad 
financiral dejavnosti ARAO v višini 46,2 milijona 
evrov, od tega so plačila za NORP Občini Krško, 
ki jih je Sklad nakazal ARAO, ta pa lokalni skup-
nosti, do leta 2020 znašala 14,9 milijona evrov.

PLAČILO NADOMESTILA ZA OMEJENO 
RABO PROSTORA (NORP)

Od leta 2004 dalje je bil Sklad zavezanec za plači-
lo NORP nekaterim lokalnim skupnostim (od leta 
2014 je Sklad na podlagi drugačne ureditve za-
vezan k plačevanju NORP le Občini Krško). V letu 
2020 je Občini Krško plačal 6 milijonov evrov, 
v letih 2004-2020 pa je bilo občinam iz naslo-
va NORP nakazanih skupaj 61,5 milijona evrov.

POSLOVANJE SKLADA 1995–31. 12. 2020 

V obdobju od leta 1995 do konca leta 2020 je 
bilo v Sklad vplačanih 213,8 milijona evrov, za 

plačilo transferjev (ARAO in občine) pa je bilo 
v istem obdobju iz Sklada izplačanih 107,7 mi-
lijona evrov. Sklad je 50,38 % sredstev, ki jih je 
prejel iz prispevkov, namenil financiranju pro-
grama dela ARAO (od leta 1998) in plačilu na-
domestil lokalnim skupnostim zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta 
(od leta 2004). Razlika med vplačanimi zneski 
in izplačili za transferje je 31. decembra 2020 
znašala 106,1 milijona evrov. Konec leta 2020 
je bila vrednost splošnega sklada finančnih na-
ložb 212,6 milijona evrov. V primeru drugač-
nega evidentiranja izplačil iz Sklada v obdobju 
1995‒2020 (če bi se transferji v ARAO in pla-
čana nadomestila za omejeno rabo prostora 
občinam v bilanci stanja izkazovali kot investi-
ranje, ne pa kot tekoči transfer) v skupnem zne-
sku 107,7 milijona evrov, bi vrednost splošnega 
sklada finančnih naložb konec leta 2020 znaša-
la 320,3 milijona evrov.

POSLOVANJE SKLADA V TEKOČEM LETU 
(DO 30. SEPTEMBRA 2021)

• Plačila ARAO v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 
2021 v višini 1,3 milijona evrov.

• Plačila Občini Krško (NORP) v obdobju 1. 1. 
do 31. 9. 2021 v višini 4,5 milijona evrov.

• Sklad je ustvaril 12,3 milijonov evrov prihod-
kov.

• Tržna vrednost portfelja Sklada na dan 31. 9. 
2021 znaša 220,2 milijona evrov.

Že tako zahtevne razmere na finančnih in kapi-

talskih trgih v zadnjih letih, so se s pojavom no-
vega virusa covid-19 še dodatno zaostrile. V letu 
2021 so se v svetovnem gospodarstvu pojavili 
še inflacijski pritiski, spodbujeni predvsem z za-
stoji v dobavnih verigah. Pomemben dejavnik je 
tudi rast cen energentov, ki jo povzroča nesoraz-
merje med povečanim povpraševanjem poslov-
nih subjektov in omejenim črpanjem največjih 
svetovnih proizvajalcev. Višja stopnja inflacije sili 
centralne banke v zaostrovanje monetarne po-
litike, kar negativno vpliva na cene vrednostnih 
papirjev na svetovnih finančnih trgih. Vse našte-
to pa se bistveno odraža tudi na rezultatih po-
slovanja Sklada.

»V Skladu se zavedamo pomembnosti nalog, ki 
jih opravljamo. Posebno pozornost bomo tudi v 
prihodnje namenili spremljanju in obvladovanju 
različnih vrst tveganj, ki jim je pri upravljanju por-
tfelja in poslovanju izpostavljen Sklad. V uprav-
ljavskem smislu bomo vodili konservativno nalož-
beno politiko ter sledili zastavljenim naložbenim 
načelom razpršenosti, likvidnosti in donosnosti.

Pravočasna izgradnja objekta odlagališča NSRAO 
je zaveza vseh uporabnikov električne energije iz 
NEK. Sklad se zaveda vloge v postopkih pripra-
ve na gradnjo in realizacije projekta in upravlja 
s sredstvi na način, da bodo ta na razpolago ta-
koj, ko bo to potrebno,« pove mag. Darija Štra-
us Trunk.

Delovanje Sklada NEK uspešno in stabilno tudi  
v negotovih časih epidemije covid-19 
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Sklad budno spremlja nove mejnike, ki bodo v naslednjih letih pomembno vplivali na področje energetike v Sloveniji in na poslovanje Sklada. 



Posavski obzornik - leto XXV, številka 21, četrtek, 14. 10. 202120 PODJETNO POSAVJE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 

 

 

6
DCT

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!

TUDI
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vzajemna.si

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
Poslovalnica Krško
Bohoričeva ulica 9
8270 Krško

T:  +386 (0)7 4880 580
M: +386 (0)51 357 913

SKLENITE 
ZAVAROVANJE 
ZDRAVSTVENA 
POLICA
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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
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Podjetja RESISTEC UPR d.o.o. & Co.k.d., ATHOS Elektrosistemi d.o.o. in METALTEC d.o.o. tvorijo skupino podjetij, katerih uspešnost temelji na optimizaciji poslovanja, dosežene s 
skupno rabo prostorskih, logističnih in kadrovskih kapacitet posameznega podjetja. Podjetja so tudi vodstveno in lastniško povezana. Direktor podjetij je Marcel Verstovšek, ki je 
vodenje podjetij prevzel v začetku leta 2020 od takrat dolgoletnega direktorja Antona Gubenška. 

SKUPINA PODJETIJ – RESISTEC, ATHOS, METALTEC

Podjetje METALTEC d.o.o. je 
bilo ustanovljeno v letu 2005, 
ko je proizvodni program 
podjetja obsegal izsekovanje 
kovinskih delov za nadaljnjo 
proizvodnjo uporov pretež-
no v podjetju RESISTEC. 
Zaradi širitve poslovanja in 
želje po samooskrbi tudi s 

Podjetje RESISTEC UPR d.o.o. 
& Co.k.d. je začelo poslova-
ti leta 1992, v Ljubljani, leta 
1999 pa je sedež preneslo v 
Kostanjevico na Krki. Proiz-
vodna dejavnost se izvaja v 
poslovno-proizvodni stavbi 
na lokaciji Žadovinek 39, Le-
skovec pri Krškem. 

Podjetje je s proizvodnjo up-
orov in ostalih elektronskih 
komponent večinoma pris-
otno na avtomobilskem trgu, 
pa tudi na področju ostalih 
industrij. Avtomobilske up-
ore izdelujemo za več kot 50 
znamk, kot so Renault, Audi, 
Volkswagen, BMW, Nissan, 
Opel, Porsche, Fiat, Toyo-
ta, Ford, Volvo, GM in drugi. 
Letno proizvedemo več kot 
10 milijonov uporov, od tega 
70 % za področje avtomo-
bilske industrije.

Ob hitrih spremembah na 
področju avtomobilske in-
dustrije so predvsem inova-
tivnost, avtomatizacija, ro-
botizacija in hitra odzivnost 
na nove situacije ključ do 
uspeha in priložnost za nad-
aljnjo rast. Zavedajoč se sled-
njega smo intenzivno vlagali 
v lasten razvojno tehnološki 
center skupine na področju 
industrializacije proizvodov, 
konstrukcije opreme in stro-
jegradnje. V letu 2021 smo 
na razpisu za najboljše ino-
vacije Posavja v okviru izbol-
jšave procesov, zmanjševanja 
stroškov dela ter omogočanja 
delavcu prijaznega okolja pre-

Podjetje ATHOS Elektros-
istemi d.o.o. je bilo ustanovl-
jeno v letu 2008 z oddelitvijo 
dela proizvodnega programa 
kabelskih navijalcev iz pod-
jetja RESISTEC. V letu 2012 
se je z vključitvijo novega 
strateškega kupca proizvodni 
program kabelskih navijalcev 
za sesalce znamk Bosch in 
Siemens razširil na področje 
cevnih navijalcev za proiz-
vajalca vrtnarske opreme 
znamke Gardena. 

Letno v podjetju ATHOS Elek-
trosistemi izdelamo že čez 3 
milijone kabelskih in cevnih 
navijalcev na petih proizvod-
nih linijah. 

Delež proizvodnih kapac-
itet cevnega navijalca danes 

jeli srebrno priznanje za pro-
jekt robotizacije kapljičnega 
kitanja kontaktov upora. 
Lastni oddelek konstrukcije 
predstavlja tehnološki raz-
vojni center skupine Krah. 
Vse tehnološke rešitve za 
potrebe lastne proizvodnje  
izvedemo v celoti, od  zas-
nove do konstruiranja  ter 
končne izgradnje  stroja ali 
linije.  Pri načrtovanju  upo-
rabljamo sodobna orodja za 
načrtovanje in konstruiranje, 
pri snovanju rešitev pa sledi-
mo najnovejšim tehnološkim 
trendom.

plastičnimi komponentami, 
se je proizvodni program 
podjetja razširil na brizgan-
je izdelkov iz polimerov, kar 
danes predstavlja skoraj 80 
% delež celotne proizvodnje 
podjetja METALTEC. Izdel-
ki so namenjeni večinoma 
za potrebe sestave končnih 

predstavlja gonilno silo pod-
jetja ATHOS Elektrosistemi, 
tako glede povečevanja 
proizvodnih kapacitet kot 
tudi na področju zaposlovan-
ja. Zaposlujemo v neposred-
nem proizvodnem procesu, 
kot tudi na ostalih strateških 
funkcijah vzdrževanja ka-
kovosti, tehnologije in pro-
jektnega vodenja, strateške 
nabave in ostalih področij 
poslovanja. 

Poslovanje v letu 2021 ocen-
jujemo za zelo uspešno, 
predvsem iz naslova bistve-
no povečanega obsega proiz-
vodnje, ki je odraz večjega 
povpraševanja po tovrstnih 
izdelkih na svetovnem trgu. 
Pozitivno je, da smo kljub 

RESISTEC UPR d.o.o. & Co.k.d.  METALTEC d.o.o. ATHOS Elektrosistemi d.o.o.

vsem oviram zdravstvenih 
izzivov, uspeli proizvesti 
vse načrtovane količine in 
zadovoljiti povpraševanje 
naših kupcev. 

Po naši oceni je gospodarst-
vo na področju gospodin-
jskih aparatov in vrtnarske 
tehnike v zelo dobri kondici-
ji, kar se vidi iz povečanega 
obsega naročil tako v našem 
podjetju kot v ostalih večjih 
podjetjih iz te in sorodnih 
panog v Sloveniji. 

Poleg zgoraj navedenega us-
peha realizacije in zadovol-
jitve povpraševanja naših 
kupcev smo zelo zadovoljni, 
da smo vzporedno uspeli 
v lanskem letu realizirati 
obsežno investicijo v nove 

izdelkov v povezanih podjet-
jih RESISTEC in ATHOS Elek-
trosistemi. 

Leto 2021 je bilo za podjet-
je METALTEC kljub nove-
mu koronavirusu večinoma 
uspešno. Skupni promet 
podjetja se je bistveno pov-
ečal, predvsem na programu 
brizganja, kjer smo z dodat-
nimi investicijami v nove 
brizgalne stroje in najnovejše 
tehnologije povečali in po-
sodobili proizvodne kapac-
itete za nove strateške pro-

jekte, ki bodo zagotavljali 
stabilnost poslovanja tudi v 
prihajajočih letih.  

Na programu izsekovanja 
kovinskih delov, katerega 
obseg je odvisen od podjet-
ja RESISTEC ter matičnega 
podjetja KRAH, oba usmer-

proizvodnje linije ter pov-
ezana orodja in naprave. 
Tako smo jeseni 2020 uspeš-
no zagnali proizvodnjo nove 
generacije cevnih navijalcev, 
ki nam predstavlja strateško 
osnovo za prihodnje sred-
njeročno obdobje. Tudi v 
tekočem letu imamo predvi-
denih nekaj večjih investicij, 
ki bodo omogočile še večjo 
avtomatizacijo proizvod-
nih procesov in izboljšan-
je ergonomije na delovnih 
mestih v proizvodnji. Zaradi 
povečanega obsega naročil 
naših kupcev smo in bomo 
tudi v prihodnje zaposlova-
li dodatne kadre predvsem 
za področje proizvodnje, 
vzdrževanja in logistike.

Trenutno je v izdelavi do-
datna montažna linija za 
cevni navijalec za potrebe 
povezanega podjetja ATHOS 
Elektrosistemi, z izkušnja-
mi in znanjem pa smo uspeli 
pridobiti  tudi projekte na 
zunanjem trgu. Tudi za leto 
2022 smo z novimi projekti 
strojegradnje dobro zasede-
ni.

jena na avtomobilski trg, pa 
beležimo nekoliko nižji obseg 
proizvodnje, na kar je v veliki 
meri vplivala globalna koron-
akriza. 

Na obeh proizvodnih pro-
gramih se izvajajo projekti 
povezani bodisi z novimi 

izdelki, novimi tehnologijami 
bodisi z avtomatizacijo de-
lovnih procesov in izboljšavo 
ergonomije delovnih mest.

Vse uvedene spremem-
be zahtevajo tudi prilago-
ditev organizacije v pod-
jetju, zato smo za potrebe 
izvajanja proizvodnih pro-
cesov v fazi pridobivanja 
novih sodelavcev, predvsem 
s področja  nastavljanja, 
vzdrževanja strojev in orodij 
za brizganje in izsekovanje.

*Naročnik: skupina podjetij KRAH - Gruppe Slovenija, Krška cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki.
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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
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SODOBNO INFRASTRUKTURO 
• pisarniški prostori in  coworking prostor
• sejna soba in start up box
• souporaba skupnih prostorov in čajne 

kuhinje

PODPORNE AKTIVNOSTI
• podjetniško svetovanje in povezovanje
• možnost predinkubacije
• brezplačne podjetniške delavnice in 

izobraževanja
• pomoč pri iskanju partnerjev, sodelavcev
• kontakt z drugimi podjetji

MENTORIRANJE
• individualna pomoč in nasveti pri razvoju 

ideje

SVETOVANJE EKSPERTOV
• kratkoročno tematsko usmerjanje in 

svetovanje

Od vas  pričakujemo: 
• da imate inovativno idejo
• ste podjetje, staro do dveh let
• si želite delati v ustvarjalnem in 

povezovalnem okolju

Pripeljite idejo do produkta 
Podjetniški inkubator Krško vas vabi v svoje prostore

5 razlogov, zakaj se nam PRIDRUŽITI:

1. brezplačen najem opremljenih poslovnih prostorov v prvem letu
2. možnost koriščenja ostale opreme in prostorov za vaše potrebe (čajna kuhinja, sejna soba, 

projektor, 3D-tiskalnik itd.)
3. pridobivanje novih podjetniških znanj v okviru rednih dogodkov PI Krško in izmenjava znanj 

z ostalimi podjetniki v PI Krško
4. pomoč pri reševanju vaših inovativnih idej in podjetniških dilem s pomočjo strokovnih sve-

tovanj
5. širjenje vaših poslovnih mrež z dostopom do ostalih inkubatorjev in tehnoloških parkov

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

V PI Krško vam NUDIMO:

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.  

VAVČERSKI SISTEM

Vavčerski sistem podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih 
storitev za različne vsebine. Trenutno so odprti naslednji vavčerji: 

Vse podjetnike oz. podjetja, ki se letošnjih izobraževanj niso mogli udeležiti obveščamo, da so na NAŠI SPLE-
TNI STRANI NA VOLJO GRADIVA S SPLETNIH DELAVNIC, ki so bila izvedena skupaj z našimi partnerji, npr: 

Planiramo še druga izobraževanja in usposabljanja z aktualnimi vsebinami, ki bodo objavljena na naši 
spletni strani, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran CPT Krško - dogodki. 

O ostalih aktualnih izobraževanjih v okviru podjetniškega inkubatorja Krško, trenutnih ukrepih v pomoč 
gospodarstvu oz. ostalih novostih si preberite na naši spletni strani cptkrsko.si.

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.
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• Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
• Vavčer za kibernetsko varnost
• Vavčer za pripravo digitalne strategije
• Vavčer za prototipiranje
• Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v 

mikro, mala in srednje velika podjetja

• Vavčer za patente, modele, znamke
• Vavčer za statusno preoblikovanje družb
• Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov – NOVO   
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
• Vavčer za prenos lastništva

• Kako izvajati odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT? 
• Povračilo stroškov prevoza na delo – davčni in delovno-

pravni vidik in cepljenje in testiranje zaposlenih

• Spremembe DDV in interventni ukrepi
• Zakonodajne novosti glede embalaže in odpadkov

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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Zavod RS za zaposlovanje s 
svojimi območnimi službami 
nudi za zmanjševanje brezpo-
selnosti oz. za povečanje za-
poslenosti več programov oz. 
javnih povabil za usposablja-
nje in zaposlitev. Pogledali smo 
trenutno aktualna javna po-
vabila. 

V kolikor iščete delo, so za 
praktično usposabljanje brez-
poselnih oseb na delovnem 
mestu na voljo: delovni pre-
izkus (v trajanju 1 meseca), 
usposabljam.se (v trajanju 3 

Največji kapital so usposobljeni delavci
SEVNICA – Območna služba Sevnica je ena izmed 12 enot Zavoda za zaposlovanje RS, ki nudi s programi aktivne politike zaposlovanja oporo tako iskalcem zapo-
slitve kot delodajalcem. Letos se je preko različnih programov usposabljalo že 785 brezposelnih oseb.

mesecev) ter učne delavnice 
(v trajanju 6 mesecev – izvaja-
jo lahko invalidska in socialna 
podjetja ter zaposlitveni cen-
tri ). Za delodajalce, ki raz-
mišljajo o zaposlovanju, so 
zanimiva aktualna javna po-
vabila s finančnimi spodbuda-
mi za zaposlitev brezposelnih 
oseb, in sicer: zaposli.me (za-
poslitev starejših od 30 let za 
najmanj 1 leto), učne delavni-
ce (zaposlitev oseb, ki so bile 
predhodno vključene v uspo-
sabljanje preko programa uč-
nih delavnic, za najmanj 6 me-

secev z možnostjo podaljšanja 
za 6 mesecev) ter javna dela 
(zaposlitev dolgotrajno brez-
poselnih oseb do konca leta 
2021 pri neprofitnih deloda-
jalcih). Ponudbe na javna po-
vabila lahko delodajalci od-
dajo v elektronski obliki na: 
www.zadelodajalce.si. Prijavi-
jo se lahko pravne ali fizične 
osebe, vpisane v Poslovni regi-
ster Slovenije, podrobnejši po-
goji za oddajo ponudb so raz-
vidni tudi v javnih povabilih, 
ki so objavljena na povezavi: 
www.ess.gov.si/delodajalci/fi-
nancne_spodbude/razpisi. Od-
piranje ponudb je praviloma 
vsako sredo. Na posamez nem 
odpiranju so odprte in obrav-
navane tiste ponudbe, ki pris-
pejo do 23.59 ure dneva pred 
odpiranjem.

Za dodatna pojasnila so vam 
na sevniški službi zavoda za 
zaposlovanje na voljo:
• Koordinator aktivne politike 

zaposlovanja na OS Sevnica 
(07) 81 64 652 ali Območ-
na služba Sevnica, tel. (07) 
81 64 650, gpzrszsevnica@
ess.gov.si

• Pisarne za delodajalce na 
Uradih za delo Brežice (07) 
49 92 934, Krško (07) 48 81 
532 in Sevnica (07) 81 64 
694 

• Kontaktni center Zavoda RS 
za zaposlovanje (080 20 55 
ali kontaktni.center@ess.
gov.si )

Dragocene izkušnje 
delodajalca in iskalke 
zaposlitve

Letos je bilo v okviru Zavoda 
RS za zaposlovanje OS Sevni-
ca vključenih v programe ak-
tivne politike zaposlovanja že 
785 brezposelnih oseb, naj-

več v programe usposablja-
nja na delovnem mestu (150 
oseb), javna dela (130) in sub-
vencijsko zaposlitev Zaposli.
me (122). Nekateri iskalci in 
iskalke zaposlitve so se vklju-
čili še v programe neformal-
nega izobraževanja in uspo-
sabljanja, potrjevanja NPK, 
delovni preizkus, trajno zapo-
slovanje mladih, učne delavni-
ce in zelena delovna mesta. V 
letošnjem letu je bilo s posa-
vskimi delodajalci, ki so brez-
poselne osebe vključili v uspo-
sabljanje ali delovni preizkus 
oz. jih zaposlili preko subven-
cijskih programov ali progra-
ma javnih del, sklenjenih 349 
pogodb. 

Kako je videti sodelovanje de-
lodajalca in iskalca zaposlitve 
skozi omenjene programe, so 
nam zaupali v Grieshaber logi-
stiki d.o.o. iz Leskovca pri Kr-
škem, ki je bilo ustanovljeno 
leta 2005 kot hčerinsko podje-
tje nemške družbe Gries haber 
Logistik AG, ter z vidnim nav-
dušenjem udeleženka pro-
grama usposabljanja na de-
lovnem mestu, ki ji je prinesel 
redno zaposlitev ter s tem ka-
kovostnejše življenje.

S. R./Vir: Zavod za  
zaposlovanje�RS,�OS�Sevnica

Silva Žvar, prokuristka podjatja Grieshaber logistika d.o.o: 
»Z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območno 
službo Sevnica sodelujemo že od ustanovitve. Eden glavnih 
raz logov, da je bila leta 2005 izbrana lokacija v Leskovci pri Kr-
škem, je bila takrat razpoložljiva delovna sila, saj se je s pod-
poro zavoda v podjetju zaposlilo prek 50 zaposlenih tekstilnih 
delavk iz Lisce, ki je takrat zapirala obrat Senovo. S pomočjo 
zavoda ter prizadevnih svetovalk in svetovalcev smo od usta-
novitve naprej realizirali 179 vključitev brezposelnih oseb. 
Večina zaposlenih se je prehodno usposabljala na delovnem 
mestu ali opravljala delovni preizkus. Vodilna ekipa podjetja 
se zaveda, da so največji kapital podjetja usposobljeni sode-
lavci. Zaposlitve v podjetju so preko aktivne politike zaposlo-
vanja našli številni iskalci zaposlitev, ranljive skupine, mlajši, 
prejemniki denarne socialne pomoči in tudi starejši. Od 179 
vključitev brezposelnih oseb nam je Zavod omogočil finančno 
pomoč za 38  zaposlitev. Kot prokuristka podjetja se iskreno 
zahvaljujem za zelo profesionalen, korekten in partnerski dol-
goletni odnos s predstavniki zavoda z željo, da tako tudi osta-
ne v prihodnosti, predvsem v letu 2022, ko načrtujemo zapo-
slitev dodatnih 110 oseb.« 

Jana Mlakar, udeleženka usposabljanja na delovnem mes-
tu: »Moja pot v podjetje Grieshaber logistika se je pričela z že-
ljo po spremembi življenjskega stila, hrepenenjem po novih iz-
zivih in izkušnjah. V podjetje sem poslala vlogo, opravila prvi 
razgovor, na katerem so mi ponudili možnost trimesečnega 
usposabljanja. Na program usposabljanja gledam pozitivno, 
saj nam omogoča, da v tem času pridobimo praktična znanja, 
spretnosti in izkušnje, ki jih potrebujemo za kvalitetno oprav-
ljanje dela in si povečamo možnost zaposlitve. Mentor me je 
seznanil s proizvodnjo, izdelki in potekom dela ter mi bil v 
oporo pri začetniškem strahu. Odgovarjal je na moja številna 
vprašanja, me poučeval, seznanjal z novostmi dela, usmerjal. 
Z njegovo pomočjo in pomočjo vseh zaposlenih ter seveda z 
lastnim zanimanjem in željo po uspehu sem sklenila pogod-
bo o zaposlitvi. Zaposlitev nam izboljša samopodobo, zagoto-
vi redni mesečni dohodek, nam ponudi možnost napredova-
nja. Vsakemu, ki si želi novih delovnih izkušenj priporočam, 
da se vključi v program usposabljanja. Vodili vas bodo izkuše-
ni ljudje, ki se bodo potrudili, da pridobite vsa potrebna zna-
nja in pridete do zaposlitve. Delati, kar nas veseli, pomagati 
drug drugemu in biti timski človek, pridobivanje novih znanj, 
veščin in spretnosti ter v delu poiskati veselje, vse to ponuja 
vključitev v program usposabljanja.« 

Vhod�zavoda�za�zaposlovanje�
sevniške�območne�službe�
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d.o.o.

 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
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EKLU!S SPOŠTOVANJEM DO NARAVE

 Z zanesljivo energijo v prihodnost.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.   |   Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica   |   E: info@teb.si   |   T: (07) 481 60 00 

Trajnostni izbor paperbookovIzbor blokov z lesenimi platnicami

Naraviprijazno! Ostalo ponudbo 
trajnostnih izdelkov 

preverite v naši spletni trgovini 
https://trgovina.muflon.si/,
kjer lahko izkoristite kupon

veljavnost do 31. 12. 2021
darilo10

LJUBLJANA, POSAVJE – V okvi-
ru Dneva inovativnosti je Go-
spodarska zbornica Slovenije 
(GZS) 12. oktobra že 19. pode-
lila nacionalna priznanja naj-
bolj inovativnim podjetjem in 
inovatorjem v podjetjih in dru-
gih organizacijah. Podeljenih je 
bilo devet zlatih, 31 srebrnih 
ter eno posebno priznanje za 
inovacijski izziv – inovacije, ki 
rešujejo izzive covida-19, na-

grajena je bila tudi najboljša 
inovacija leta po izboru javno-
sti. Na državnem ocenjevanju 
so sodelovale tudi tri inovaci-
je oz. podjetja iz Posavja, ki so 
bile na nedavni regijski podeli-
tvi nagrajene z zlatimi prizna-
nji: Kovis (inovacija Enodelni 
železniški zavorni disk za po-
tniški promet), Vipap Videm 
Krško (inovacija Antibakterij-
ski papir) in TPV Automotive 

– Tovarna Šentlenart (inova-
cija Tesnjenje nosilca baterije 
s prečnim tesnilnim zvarom). 
Vsa so prejela srebrna nacio-
nalna priznanja. Dan inovativ-
nosti je obogatila Inovacijska 
konferenca, na njej pa so ude-
leženci prisluhnili Slovenkam 
in Slovencem po svetu in doma, 
ki so delili svoja znanja, izku-
šnje in poglede na inoviranje in 
podjetništvo.  P. P./vir: GZS

Posavskim inovacijam srebrna priznanja
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Varnost je v TPV Automotive na prvem mestu
BREZINA, ŠENTLENART – V podjetju TPV Automotive d.o.o. dajejo velik poudarek na preventivno delovanje. Vzpostavljen imajo sistem varnosti in zdravja pri delu, 
njihovi izdelki prav tako vplivajo na varnost vozila in uporabnikov vozil, zato morajo zadostovati visokim standardom njihovih kupcev, kot sta BMW in Volvo.

Varnost v proizvodnji

V TPV Automotive d.o.o. je sis-
tem varnosti in zdravja pri 
delu vzpostavljen in certifici-
ran na podlagi mednarodnega 
standarda ISO 45001. Politika 
varnosti in zdravja pri delu do-
loča izhodišča za načrtovanje 
in udejanjanje ustreznih pris-
topov. Sistemski pristop pa ni 
usmerjen le v varnost in zdrav-
je pri delu, temveč tudi v pro-
mocijo zdravja. »Zato dajemo 
velik poudarek na preventivno 
delovanje. Z raznimi tehnični-
mi in organizacijskimi ukre-
pi preprečujemo možnosti 
nastanka delovnih nezgod in 
zdravstvenih okvar. Ukrepe iz 
naslova varnosti načrtujemo 
že v fazi projektiranja strojev 
in opreme, za načrtovanje pro-
izvodnega procesa in vloge de-
lavca v njem pa imamo na vo-
ljo tudi ustrezno računalniško 
podporo, kjer proizvodni pro-
ces z računalniškimi simulaci-
jami optimiziramo do te mere, 
da zagotavlja ustrezno ergono-
mijo delovnega mesta in v čim 
večji meri odpravi možnost 
nastanka za okvare zdravja,« 
razlaga Anton Petrič, direk-
tor sektorja za skupne zade-
ve. Kot še dodaja, je glede na 
oceno tveganja zagotovljena in 
se uporablja primerna osebna 

varovalna oprema, tako za za-
poslene kot tudi za obiskoval-
ce, ki prihajajo na območje to-
varne. Vse njihove lokacije so 
opremljene z avtomatskimi 
defibrilatorji, sodelujejo tudi s 
pristojnimi zdravniki medici-
ne dela in v aktivnosti vključu-
jejo predstavnike zaposlenih. 

Pomemben del sistema, kot 
omenja Petrič, predstavlja 
usposabljanje. »Ob priho-
du novozaposlenega v podje-
tje najprej izvedemo osnov-
no splošno usposabljanje iz 
varstva pri delu, ki se nato na-
daljuje še s praktičnim delom 
na delovnem mestu, kjer bo 
sodelavec delal. Da sistem de-
luje, izvajamo notranje sistem-
ske presoje varnosti in zdravja 
pri delu, s katerimi ugotavlja-
mo morebitna odstopanja od 
želenega stanja in hkrati mož-
nosti, kje lahko sistem še iz-

boljšamo. Ustreznost sistema 
pa potrjuje akreditirana certi-
fikacijska hiša, ki nam je izda-
la certifikat in ga tudi ustrezno 
podaljšuje na letni ravni,« raz-
laga in navaja še t. i. Program 
varnosti in zdravja pri delu, ki 
je sestavni del letnega poslov-
nega načrta podjetja ter v ka-
terem so načrtovani za vsako 
lokacijo posebej ukrepi za iz-
boljšanje sistema in Program 
promocije zdravja. »Načrtuje-
mo in izvajamo vaje za ukrepa-
nje v izrednih razmerah (npr. 
požar, razlitje kemikalij, potres 
…), za katere ugotavljamo da 
so zelo koristne, predvsem za-
radi tega, ker praviloma ljudje 
'vemo in razumemo, kako rea-
girati', ko pa pride do realne si-
tuacije, se marsikdo ne znajde, 
včasih se pojavijo panične re-

akcije in posledično neželene 
posledice. Zato za vsako vajo 
posebej načrtujemo scenarij 
z jasno opredeljenim name-
nom in potekom, pred vajami 
izvedemo obnovitveno uspo-
sabljanje po lokacijah, nato pa 
vaje nenapovedano izvedemo. 
Pri tem sodelujemo tudi z zu-
nanjimi inštitucijami, npr. ga-
silci. Po vajah sledi analiza in 
ukrepanje glede na ugotovlje-
ne rezultate,« še pravi.

Poleg tehničnih ukrepov pa je 
eden ključnih dejavnikov sis-
tema varnosti in zdravja pri 
delu ozaveščenost zaposlenih 
o pomenu razvoja in vzdrže-
vanja varnega delovnega oko-
lja in delovnih procesov. Poleg 
neposrednih usposabljanj za-
poslenih v podjetju TPV Auto-

motive uporabljajo tudi razna 
komunikacijska sredstva, kjer 
objavljajo razne članke, nas-
vete ipd. Tematika varnosti in 
zdravja pri delu je sestavni del 
kratkega jutranjega sestanka 
v proizvodnji. »Avtomobilska 
industrija močno poudarja t. i. 
družbeno odgovornost, znot-
raj katere je področje varnosti 
in zdravja pri delu eno bolj po-
membnih. Zato nas tudi kupci, 
s katerimi sodelujemo, neneh-
no preverjajo in je ustreznost 
delovanja na tem področju 
eden od pogojev, da te sploh 
sprejmejo za dobavitelja,« še 
zaključi Petrič.

Varnost vozil in potnikov

O področju varnosti vozil in 
potnikov je spregovoril Kru-
noslav Šimrak, direktor ra-
zvojno-prodajnega sektorja. 
Kot razvojni dobavitelji v pod-
jetju TPV Automotive s svoji-
mi razvojno raziskovalnimi in 
proizvodnimi kompetencami 
po njegovih navedbah omogo-
čajo zanesljivo dobavo velike-
ga nabora ključnih komponent 
njihovim kupcem v avtomo-
bilski industriji. »Proizvaja-
mo ključne elemente podvoz-
ja, nosilce baterij za električna 
vozila, komponente sedežev, 
nosilce armaturnih plošč, to-

gostno antivibracijske ojačit-
ve karoserije in mnogo ostalih 
komponent, ki so posredno ali 
neposredno povezane z var-
nostjo. Ker naši izdelki vpliva-
jo na varnost vozila in varnost 
uporabnikov vozil, morajo za-
dostovati visokim standardom 
naših kupcev, kot sta BMW in 
Volvo,« je pojasnil in še dodal: 
»Pri nas razvite izdelke tako 
testiramo že v virtualnem 
okolju in zagotovimo, da bodo 
ustrezali varnostnim zahte-
vam, še preden gredo v proi-
zvodnjo. Pri nas izdelane pro-
totipe in serijske izdelke tudi 
dinamično testiramo in validi-
ramo. Na ta način zagotavlja-
mo visoko kakovost produk-
tov, ki prenašajo obremenitve 
pri trkih, izboljšujejo dinami-
ko vožnje in ščitijo vozilo pred 
poškodbami.« 
 Rok Retelj, 
� foto:�arhiv�TPV�Automotive

Usposabljanje� zaposlenih� v� podjetju� TPV� Automotive� za�
gašenje�požara

Anton�Petrič Krunoslav�Šimrak

Na začetku so prodajali večje kmetijske stroje in nekaj rezervnih 
delov. S stalnim prilagajanjem povpraševanju kupcev in potre-
bam trga so svojo ponudbo močno razširili – trenutno se ukvar-
jajo s prodajo in svetovanjem na področju kmetijstva, vinogra-
dništva, sadjarstva, živinoreje, mesarije, vrtnarstva in ostalih 
kmetijskih panog; imajo sodoben enološki laboratorij, kjer po-
magajo strankam pri tehnološki pridelavi mošta in vina. V njiho-
vi ponudbi boste našli izdelke priznanih blagovnih znamk, kot 
so Stihl, Stiga, Solo by AL-KO, Martin Vialate in mnoge druge. 

PONUDBA ZA VSE LETNE ČASE

»Imamo velike kapacitete skladišča in veliko zalogo artiklov in na 
tak način zagotavljamo strankam, da pri nas najdejo vse, kar pot-
rebujejo. Trudimo se, da nam tudi v vrhuncu sezone ne zmanjka 
za kmete nujno potrebnega materiala. Spomladi, v času setve, 
smo dobro založeni z vsemi vrstami semen in sadik. Prav tako po-
skrbimo, da imamo vedno na voljo dovolj gnojil in škropiv. V je-
senskem obdobju je pri nas veliko vinogradnikov, saj opravljamo 
tudi sodobne analize mošta in vina ter nudimo strokovno sve-
tovanje. Z naprednimi sistemi za analize skušamo strankam za-
gotoviti hitre in natančne rezultate. Pri nas lahko stranke kupi-

jo vse za vinarstvo, od enoloških sredstev do cistern, črpalk, itd. 
V zimskem času nudimo vse za sezono kolin. Stranke lahko ku-
pijo vse: od ročnih in električnih mesoreznic, polnilk za klobase/
salame, rezervnih plošč za mesoreznice, žage za kosti do kvali-
tetnih mesarskih in kuhinjskih nožev. Seveda imamo v ponud-
bi tudi stroje za vakumiranje in različne dimenzije vakumirnih 
vrečk,« predstavijo raznovrstnost ponudbe. »Naše vodilo je skrb 
za kmeta, pospeševanje ter razvoj kmetijstva in slovenskega po-
deželja ter vrtnarjenja. Naš cilj poslovanja je zasnovan tako, da 
hočemo ostati konkurenčni, prepoznavni po strokovni ponudbi 
in specializiranosti na področju kmetijstva. Neposredno v okoli-
ci trgovine pridelujemo tudi lokalno koruzo in žita, ki ga v sezo-
ni prodajamo našim strankam,« še dodajajo. 

DELAJO Z GLAVO IN S SRCEM

»Trenutno je v našem kolektivu zaposlenih devet ljudi. Skrbimo, 

da imamo strokovno usposobljen kader, ki se stalno izobražuje in 
svoje znanje predaja kupcem. Seveda smo tudi vsi člani družine z 
glavo in srcem pri delovanju našega podjetja. Delamo na tem, da 
se k nam vračajo zadovoljne stranke in da dober glas seže nap-
rej,« pravijo v kmetijski trgovini Cerjak, v kateri ugotavljajo, da se 
vedno več kupcev zaveda, da je doma pridelana hrana najboljša 
in zato jih obišče vedno več vrtičkarjev, ki se do nedavnega niso 
ukvarjali s pridelavo hrane. »Takšnim ljudem veliko pomeni naša 
podpora, spodbudna beseda in koristen nasvet iz prakse,« doda-
jajo in nadaljuje, da prihajajo v njihovo trgovino ljudje iz celotne 
Slovenije in kar nekaj tudi iz sosednje Hrvaške. Imajo samo eno 
trgovino, a prometne povezave za obisk njihove trgovine niso 
več težava, saj so od avtoceste oddaljeni le nekaj minut. 

SPLETNA TRGOVINA IN NAČRTI

Od leta 2013 delujejo tudi kot spletna trgovina na spletnem na-
slovu www.agronet.si. S poštenim odnosom in konkurenčnimi 
cenami so dosegli, da se vedno več strank odloča za nakup v 
njihovi spletni trgovini. Stranke, ki pri nas naročijo izdelke pre-
ko spletne trgovine, so prav tako deležne brezplačnega sveto-
vanja, v kolikor ga potrebujejo.

»V 30 letih obstoja smo postopoma razvijali naše podjetje, dogra-
dili smo novo poslopje za skladiščenje različnih artiklov ter ure-
dili veliko parkirišče. V prihodnosti se želimo še naprej razvijati 
in nadgrajevati. Trenutno vidimo velik potencial v razvoju servi-
sa,« predstavitvijo še del načrtov. Ponosni so tudi, da so v letu 
2021 prejeli platinasto boniteto odličnosti AAA, kar jim daje po-
trditev, da so na pravi poti in da delajo dobro ter pravilno. »To 
nam dokazujejo naše stranke, za kar se jim najlepše zahvaljuje-
mo,« hvaležno zaključijo predstavitev kmetijske trgovine Cerjak, 
ki bo še naprej skrbela za odličnost svoje ponudbe.

Mi vam pomagamo pridelati več!
BREŽICE – S sloganom »Mi vam pomagamo pridelati več!« Kmetijska trgovina Cerjak deluje že od leta 1990 na prodajni površini cca. 4000 m2 v naselju 
Bukošek pri Brežicah.  Ukvarjajo se s prodajo in svetovanjem na področju kmetijstva, vinogradništva, sadjarstva, živinoreje, vrtnarstva in ostalih kme-
tijskih panog. 

Kmetijsk a trgovina Cerjak,  Cerjak Brod Polona s.p. ,  Bukošek 69,  8250 Brežice,  Slovenija Tel. :  07 499 3 900

Kolektiv Kmetijske trgovine Cerjak

Hvala za zaupanje! 
LET
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Mihael Radanovič (1894–
1967) je po zaključenem 
prvem razredu nadaljevalne 
obrtne šole odšel na izpopol-
njevanje na Dunaj. Tam se je 
zaposlil v tovarni avtomobi-
lov in se dokvalificiral v avto-
mehanični stroki. Leta 1914 
je opravil še vozniški izpit in 
se vrnil v Brežice, kjer je kupil 
posest z delavnico brežiškega 
ključavničarja Gustava Wutta. 
Mladi Mihael, po poklicu klu-
čavničar, mehanik in šofer, je 
21. oktobra 1921 odprl obrtno 
delavnico za popravilo koles, 
motorjev ter čez nekaj časa 
tudi vozil. Ker je imel vozniški 
izpit, je opravljal tudi vožnje za 
premožne trgovce z njihovimi 
vozili. Obrtna delavnica, v ka-

teri je bilo zaposlenih 5-10 pomočnikov in najmanj trije vajen-
ci, danes pa nudi zaposlitev 18 osebam v sodobno urejeni av-
tohiši s servisno delavnico, je ves čas delovala, med 2. svetovno 
vojno kot tudi med vojno za Slovenijo. 

Na čelu uspešnega družinskega avtomobilskega trgovskega in 
servisnega podjetja je že četrta generacija brežiške družine Ra-
danovič, ki ostaja zvesta tudi imenu – Mihael. Leta 1962 je avto-
mehanično delavnico prevzel Mihael III., leta 1992 Mihael IV., 
ki je vodja servisa, Mihael V. pa je direktor podjetja.

TRDNI TEMELJI OMOGOČILI NADALJNJI RAZVOJ

Prelomno leto v delovanju družinskega podjetja je bilo leto 1930 
– takrat jim je bil zaupan uradni servis in zastopstvo blagovnih 
znamk znane nemške tovarne avtomobilov DKW, ki so bile v tis-
tem času na Slovenskem izredno cenjene in močno razširjene. 

Leta 1960 so podpisali prvo 
pogodbo za vzdrževanje av-
tomobilov. V času po osamo-
svojitvi Slovenije je podjetje 
doživelo največji tehnološki 
napredek. Leta 1990 so odpr-
li d.o.o., v letu 1995 so zgradi-
li nove prodajne in servisne 
prostore ter prevzeli proda-
jo in servisiranje vozil znam-
ke Volkswagen, VW gospo-
darska vozila, Audi in Seat ter 
s tem postali uradni poobla-
ščeni prodajalec in serviser 
omenjenih znamk. Leta 2000 
so odprli novo servisno delav-
nico, zadnja prenova prodaj-
nih prostorov po novih stan-
dardih koncerna Volkswagen 
pa je potekala leta 2016. Po-

memben mejnik v razvoju podjetja je tudi pogodba s Porsche-
jem, sklenjena leta 1993.

Družinska tradicija Avtohiše Radanovič Brežice po 100 letih de-
lovanja še vedno stremi k razvoju in zadovoljstvu strank, zato 
tudi redno vlagajo v izobraževanja zaposlenih. »Na ta način oh-
ranjamo sodelavce med najboljšimi na svojem področju dela 
in tako naše delo predstavlja odlične rezultate,« pove direktor 
ter nadaljuje, da v lokalnem okolju nastopajo kot prepoznaven 
prodajalec in serviser vozil že omenjenih avtomobilskih znamk. 
Prednosti podjetja so predvsem strokovnost, zanesljivost in ka-
kovostno izvedena dela. 

Za kakovostno izvedbo servisnih storitev in zvestobo strank je 
Avtohiša Radanovič Brežice leta 2014 prejela prestižno nagra-
do, ki jo koncern Volkswagen od leta 2008 vsako leto podeli sto-
tim najboljšim evropskim servisom. V letu 2015 so bili imenova-
ni za trgovca leta za znamko Volkswagen. 

VSE NA ENEM MESTU

V Avtohiši Radanovič Brežice d. o. o. ponujajo širok izbor stori-
tev na enem mestu. Pri njih lahko opravite vse na enem mestu: 
• nakup novih in rabljenih vozil,
• uvoz rabljenih vozil,
• nakup nadomestnih delov in dodatne opreme,
• zavarovanja za vozila,
• financiranja za vozila,
• garancije za rabljena vozila,
• kleparska in ličarska popravila vozil,
• cenitve škode na poškodovanih vozilih.

Med popravilom vašega vozila lahko izbirate med različnimi na-
domestnimi vozili. Pri njih je mogoče kupiti tudi pnevmatike in 
opraviti vse vulkanizerske storitve ali poskrbeti za nego vozila v 
njihovi avtopralnici. Ker sledijo trendom ter se trudijo biti ekolo-
ško osveščeni, imajo tudi sami že dve električni polnilnici – dve 

zunanji in dve notranji, saj gre za vozila prihodnosti. »Trendi se 
močno gibljejo v smeri elektrifikacije in tudi povpraševanje kup-
cev zelo močno sledi temu trendu. Glede na to, da se v zadnjem 
času veliko dogaja tudi na področju lastnih sončnih elektrarn, je 
seveda logična posledica razmišljanje o električnih vozilih, kate-
rih tehnologija je v zadnjih petih letih napredovala z neverjetno 
hitrostjo,« pojasnjuje sogovornik, ki še pove, da so njihovi kup-
ci ter uporabniki storitev predvsem fizične osebe in podjetja iz 
Posavja in iz Dolenjske ter z obmejnega dela Hrvaške (Zaprešič, 
Samobor, Karlovac, Zagreb). 

POTREBA PO KADRIH IN NAČRTI

»Trenutno je v podjetju zaposlenih 18 ljudi, katerih profili so zelo 
različni, saj pokrivajo široko ponudbo, od popravil do prodaje 
vozil. Vztrajno se povečuje potreba po IT znanjih, ki počasi pos-
tajajo ’osnovna pismenost’ na vseh delovnih mestih, vsekakor 
pa se bo v bližnji prihodnosti močno povečala potreba po av-
toelektričarjih. Kot moderno podjetje vedno iščemo motivirane 
in kvalificirane sodelavke in sodelavce, ki nam pomagajo, da še 
naprej razvijamo naše servisne usluge in našim strankam nudi-
mo najboljšo možno podporo. Ne ponujamo samo fascinantnih 
produktov, temveč tudi zanimive poklicne perspektive,« poudari 
direktor Mihael Radanovič. »V prihodnosti se želimo predvsem 
osredotočiti na trajnostni razvoj podjetja in izkoriščanje zelene 
energije, kar narekuje tudi prihod novih tehnologij v avtomo-
bilski industriji. Hkrati je vse bolj pomemben individualen pri-
stop do strank,« nadaljuje in doda, da so časi trenutno zelo spe-
cifični, saj se bolj kot s konkurenco ukvarjajo z dobavo izdelkov. 

Dober glas o družinskem podjetju Radanovič iz Brežic, ki se ukvar-
ja z avtomobilizmom že eno stoletje, najpogosteje širijo zadovolj-
ni uporabniki avtomehaničnih storitev ter zadovoljni zadovoljni 
vozniki vozil VW, VW Gospodarska vozila, Audi in Seat, saj je viso-
ka kakovost servisnih ter prodajnih storitev njihov primarni cilj, ker 
želijo, da so njihove stranke deležne ustrezne pozornosti in da so 
s storitvami izjemno zadovoljne. »Profesionalen celostni pristop 
– dogovor o terminu, nadomestno vozilo za čas servisiranja, ob-
vestilo o prevzemu popravljenega vozila ...« je le eno izmed mnenj 
zadovoljnega obiskovalca priznane in znane brežiške avtohiše.

Ob jubileju se v Avtohiši Radanovič Brežice d.o.o. zahvaljuje-
jo svojim poslovnim partnerjem in strankam za zaupanje ter 
zvestobo.

BREŽICE – Avtohiša Radanovič Brežice je ena najstarejših slovenskih avtomobilskih trgovskih podjetij in servisnih delavnic, ki je od nastanka do 
danes ostala v rokah ene družine, družine Radanovič. 21. oktobra bo družinsko podjetje praznovalo 100 let, odkar je Mihael Radanovič v Breži-
cah odprl mehanično delavnico za kolesa, motocikle in avtomobile. 

Ustanovitelj podjetja Mihael 
Radanovič na Dunaju 25. 

oktobra 1914

Avtohiša Radanovič Brežice d.o.o., Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice | tel. št.: 07 49 92 150, 07 49 92 158 | info@radanovic.si | www.radanovic.si

Poganjamo kolesje že 100 let

Avtohiša Radanovič Brežice d.o.o., ki letos obeležuje 100 let obstoja, nudi visoko kakovostne servisne in prodajne storitve.

Sodobno opremljena servisna delavnica

Direktor Mihael Radanovič 
je že četrta generacija v 
družini, ki se ukvarja z 

avtomobilizmom.
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Dogodek sta organizirala Pi-
sarna evropskega poslanca 
Franca Bogoviča (SLS/EPP) 
ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS 
pod vodstvom ministra dr. Jo-
žeta Podgorška v sodelova-
nju s Pisarno Evropskega par-
lamenta v Sloveniji. Bogovič, 
ki je leta 2015 sprožil pobudo 
Pametne vasi, je v uvodnem 
nagovoru številnih uglednih 
gostov poudaril, da za prizori-
šče konference ni bil slučajno 
izbran grad s skoraj 1000-le-
tno zgodovino in pri tem iz-
postavil zlasti menihe trapiste, 
ki so prišli sem pred 140 leti in 
bili že takrat s svojim napre-
dnim delovanjem nekakšni pi-
onirji pametnih vasi. »Koncept 
Pametne vasi je splet aktivno-
sti, s katerimi želimo zadrža-
ti prebivalstvo na podeželju,« 
je pojasnil, saj je trend selitve 
ljudi s podeželja v mesta pre-
cej velik. Na podeželju je zato 
treba zagotoviti kvalitetno in-
frastrukturo, šole in vrtce, soci-
alne storitve … »Ne počnemo 
nič drugega, kot da poskuša-
mo razumeti današnji trenutek 
in tehnologije, ki so na razpo-

lago, da poenostavimo življe-
nje na podeželju in ga naredi-
mo zanimivo tudi za mlade,« 
je nadaljeval, pri tem pa je bi-
stvenega pomena kvalitetna 
širokopasovna internetna po-
vezava, zato je ključen cilj, da 
zapolnimo to digitalno vrzel 
med podeželjem in mestom. 
Z idejo Pametnih vasi iščejo 
konkretne rešitve za vsako-
dnevne potrebe in težave ljudi 
na podeželju. »Na podeželju 
ohranjamo to, kar bomo naj-
bolj potrebovali v naslednjih 
letih – da se slišimo, da se vi-
dimo, da ostanemo človek člo-
veku,« je še dodal. 

Tudi krški župan mag. Miran 
Stanko je menil, da gre tudi 
za Posavje kot izrazito ruralno 
okolje za zelo aktualno temo. 
Osrednja gospodarska dejav-
nost je sicer energetika, a je 
pomembno tudi kmetijstvo, 
zato v občini Krško že vrsto 
let delujejo v smeri pametnih 
vasi oz. digitalizacije in v ta na-
men so uredili 500 km široko-
pasovnega omrežja na pode-
želju. 

Minister za kmetijstvo in goz-
darstvo dr. Jože Podgoršek je 
poudaril, da se zaveda, da je 
treba na podeželju storiti še 
marsikaj, zato je horizontalni 
razvoj podeželskih območij 
ena od tem našega predse-
dovanja Svetu EU. »Želimo si, 
da bi v Sloveniji tudi v bodoče 
na podeželskih območjih žive-
lo več kot 50 % prebivalcev,« 

je poudaril, k čemur bodo po 
njegovem pripomogle tudi Pa-
metne vasi.

Predsednik Državnega zbora 
RS Igor Zorčič je izpostavil, da 
še nikoli v zgodovini človeštva 
ni toliko ljudi živelo v strnjenih 
urbanih naseljih, a se hkra-
ti zavedamo tudi, kako eksis-
tenčno smo odvisni od kme-

tijstva in podeželja. Še zlasti v 
času epidemije se je podeže-
lje pokazalo kot temelj oskr-
be z zdravo hrano, pokazala 
pa se je tudi neuravnoteže-
nost razvoja v primerjavi z 
mesti. Del rešitve je digitali-
zacija kmetijstva in podeželja, 
zato si lahko veliko obetamo 
od koncepta Pametnih vasi, ki 
sodobno digitalno tehnologijo 

in storitve izkorišča za razvoj 
in trženje novih poslovnih pri-
ložnosti podeželja.

Osrednji nagovor v uvodnem 
delu konference je imela pod-
predsednica Evropske komi-
sije in evropska komisarka za 
demokracijo in demografijo 
Dubravka Šuica. Kot je dejala, 
je 80 % evropskega teritorija 
podeželskega, a na njem živi 
le tretjina prebivalstva, kar po-
meni, da predstavlja velik po-
tencial. Treba je poskrbeti, da 
bo glas podeželja slišan, zato 
upa, da bo tudi ta dogodek 
del tega. »Z veseljem podpi-
ram pobudo Pametne vasi in 
sem hvaležna za bogato raz-
pravo z lokalnimi oblastmi in 
podjetji, ki naša podeželska 
območja naredijo bolj zelena, 
digitalna in odporna. Ta pobu-
da zelo dopolnjuje dolgoroč-
no vizijo podeželja in Pakt za 
podeželje. Z inovacijami, teh-
nologijo in digitalnimi rešitva-
mi lahko resnično naredimo 
naše vasi pametne in znatno 
izboljšamo kakovost življenja 
ljudi, ki v njih živijo,« je dejala 
evropska komisarka. P. P. 

Pametne vasi – zagotovilo, da bomo na 
podeželju živeli pridni, delavni in veseli ljudje
BRESTANICA – Kako naj naša podeželska območja ustvarimo bolj privlačna, živahna in dinamična? Na to na videz preprosto, a zahtevno vprašanje so poskušali od-
govoriti ugledni govorci iz Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Evropskega odbora regij, Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov, Vlade 
Republike Slovenije ter številnih drugih svetovnih, evropskih in slovenskih organizacij ter mednarodnih podjetij na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zele-
no, digitalno in odporno Evropo«, ki je na prvi oktobrski dan v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije potekala na gradu Rajhenburg.

Osrednji gostje pred začetkom konference z gostiteljem Bogovičem

Dopoldanski del konferen-
ce je bil posvečen t. i. politič-
nemu panelu oz. razpravi na 
temo »Pametne vasi v EU in 
Sloveniji: Pogled politike na 
razvoj evropskega podeželja 
v dobi digitalizacije«. 

V prvem delu razprave so so-
delovali kmetijski minister dr. 
Jože Podgoršek, evroposla-
nec Franc Bogovič, Aposto-
los Tzitzikostas, predsednik 
Evropskega odbora regij, in 
Qu Dongyu, generalni direk-
tor Organizacije za prehra-
no in kmetijstvo pri Združenih 
narodih (FAO). Podgoršek je 
dejal, da nas je tudi epidemi-
ja covida-19 dodobra naučila, 
zakaj potrebujemo digitalno 
povezano podeželsko obmo-
čje, torej podobno infrastruk-
turo na podeželju kot v mes-
tih. »V novem programskem 
obdobju si želimo tudi preko 
pametnega kmetijstva naslav-
ljati predvsem zadostno pride-
lavo kvalitetne in varne hrane 
za slovenske potrošnike. Želi-
mo ohraniti tudi vitalno pode-
želje, varovati naravne vire, ne 
nazadnje nas k temu silijo tudi 
strategije in resolucije, spreje-
te na nivoju EU,« je izpostavil. 
Koncept Pametnih vasi ponuja 
celo vrsto odgovorov na dana-
šnje izzive, je poudaril Bogo-
vič. »Pametne vasi bodo zago-
tovile evropski način življenja 
in le-ta je najlepši na svetu, no-

ben kontinent nima takšnega, 
zato sem prepričan, da bomo 
naše pametne vasi izvozili tudi 
v tiste dele sveta, kjer ne živi-
jo tako lepo, kot živimo v Evro-
pi.« Tzitzikostas je v oglašanju 
preko videopovezave pove-
dal, da je Evropski odbor re-
gij pozval k jasnim ciljem za 
trajnostno okrevanje podeže-
lja in k resnemu usklajevanju 
razpoložljivih naložbenih oro-
dij, vključno z mehanizmom za 
okrevanje in odpornost, struk-
turnimi skladi itd. Qu Dongyu 
je prav tako preko videa po-
vedal, da želi FAO promovira-
ti Pametne vasi z globalno po-
budo '1000 digitalnih vasi', ki 
združuje e-kmetijstvo, digital-
ne kmetijske storitve in digital-
no preobrazbo podeželja. 

Sledilo je omizje z ministri v 
Vladi RS in evropskimi po-
slanci. Minister za delo, druži-
no in socialne zadeve Janez 
Cigler Kralj je med drugim na-
povedal digitalizacijo storitev 
za starejše in oblikovanje mo-
bilnih ekip v okviru dolgotraj-
ne oskrbe. »Vse to mora slu-
žiti višji kvaliteti življenja in 
medsebojnih odnosov, da se 
bomo v družinah lahko bolj 
posvetili drug drugemu dru-
gega,« je še dodal. Kmetijski 
minister Podgoršek je dejal, 
da ga veseli, da poleg kme-
tijskega sektorja koncept Pa-
metnih vasi sprejemajo tudi 

v drugih sektorjih, saj pode-
želje ni le kmetijstvo, ampak 
tudi življenjsko okolje mno-
gih, ki sicer delajo v mestnem 
okolju. Tudi on je poudaril po-
men dolgotrajne oskrbe na 
podeželskih področjih. Mini-
ster brez resorja, pristojen za 
razvoj in EU kohezijsko politi-
ko Zvone Černač je poudaril, 
da se je tudi ob podpori EU 
sredstev kvaliteta življenja v 
zadnjih letih na podeželju bi-
stveno izboljšala. »Ne smejo 
pa vasi postati spalna ali turi-
stična naselja, zato je podpo-
ra kmetijstvu in uvajanje no-
vih tehnologij v tej dejavnosti 
izjemno pomembna,« je me-
nil. Minister brez resorja, pri-
stojen za digitalno preobraz-
bo Mark Boris Andrijanič, je 
preko videopovezave dejal, 
želijo Slovenijo pripeljati med 
najbolj digitalno napredne dr-

žave v manj kot desetih letih, 
trenutno smo namreč na ko-
maj 16. mestu, pri tem pa ima 
pomembno vlogo tudi digitali-
zacija podeželja. 

Bogovič je povedal, da je 
doslej sodeloval na več kot 30 
okroglih mizah po Sloveniji na 
temo Pametnih vasi in pri tem 
spoznal veliko dobrih praks. 
V posavskem prostoru je iz-
postavil povezovanje pridelo-
valcev okoli podjetja Evrosad, 
izkoriščanje potenciala za na-
makanje ob reki Krki in razmi-
šljanje o potencialu reke Save, 
storitev brezplačnih prevozov 
za starejše Sopotniki, pove-
zovanje kmetij, vinarjev in go-
stincev v okviru Okusov Po-
savja itd.

Poslanka v hrvaškem Saboru 
Marijana Petir je menila, da 

ideja Pametnih vasi skrbi za 
vse generacije in njihove pot-
rebe, zato zanje ni alternati-
ve. Zavzela se je za načrtova-
nje skupne kmetijske politike, 
kohezijske in drugih politik in 
programov EU skupaj z vašča-
ni, ki »najbolje vedo, kakšno 
družbeno, komunalno in jav-
no infrastrukturo potrebujejo 
za življenje na podeželju, pod 
kakšnimi pogoji lahko pridela-
jo hrano in se ukvarjajo s kme-
tijstvom ali kakšno drugo go-
spodarsko dejavnostjo, da 
bo ta donosna in trajnostna«. 
Tudi evropska poslanka s Fin-
ske Elsi Katainen je poudari-
la pomen pristopa od spodaj 
navzgor. Tudi na Finskem opa-
žajo potrebo po modernem 
načinu življenju tudi v vaseh 
in tudi pri njih prihaja do na-
sprotij med velikimi mesti in 
podeželjem, ki je pogosto pri-
kazano v negativni luči, zlasti 
v debatah o klimatskih spre-
membah.

Direktor Prleške razvojne 
agencije Goran Šoster je po-
udaril pomen lokalnih akcij-
skih skupin (LAS), ki pokriva-
jo celotno območje Slovenije, 
razen urbanih centrov, zato 
zelo dobro poznajo podeže-
lje in njegove potrebe, poma-
gajo mu jih rangirati v priorite-
te, to pa spremeniti v ukrepe. 
»Koncept Pametne vasi je pri-
šel ob pravem času. Podeže-

lje želimo ohraniti vitalno, zato 
moramo vanj ujeti valove teh-
nološke revolucije na tak na-
čin, da se v njih ne utopi,« je 
menil. Bogovič pa je ta del raz-
prave zaključil z besedami, da 
so Pametne vasi »zagotovilo, 
da bomo na podeželju živeli 
pridni, delavni in veseli ljudje«. 

V prvih vtisih po razpravi je 
nekdanja evropska komisar-
ka za promet Violeta Bulc de-
jala, da je tehnologija orodje 
in ne rešitev. »Moramo se po-
govarjati o pametnih rešitvah, 
ki jih nato podpremo s sodob-
no tehnologijo. Na ta način 
bodo rešitve vzdržne, trajno-
stne, naravi prijazne in bodo 
postavile človeka v središče 
vsega odločanja,« je dodala. 
Nizozemec Lambert van Nis-
telrooij, nekdanji poslanec 
Evropskega parlamenta, je iz-
razil prepričanje, da lahko EU 
obravnava lokalne skupnosti 
na bolj neposreden način, saj 
to zahtevajo demografski pre-
miki, družbeni in gospodarski 
razvoj ter okoljski izzivi. Prav 
tako nekdanji evroposlanec, 
Madžar Tibor Szanyi je menil, 
da pojem Pametnih vasi ne 
sme biti obravnavan kot ne-
kaj kmetijskega, podeželske-
ga, saj gre pri tem za način živ-
ljenja in prihodnost človeštva. 
Izrecno se je zahvalil Bogovi-
ču, ki je »gonilo tega projek-
ta«.  P. P., R. R.

»Gre za način življenja in prihodnost človeštva«

Prvi del konference so zaključili z ustanovitvijo Foruma 
Pametnih vasi, okoli katerega se združujejo politika, nevladni 

sektor in gospodarstvo. 
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Konferenca, katere osrednji povezovalki sta bili domačinka 
Bernarda Žarn in Tjaša Božič, je privabila številne znane oseb-
nosti iz sveta politike in gospodarstva. Poleg že omenjenih smo 
med drugim opazili brata Janeza in Marjana Podobnika, podje-
tnika Joca Pečečnika in druge. Organizatorji so poskrbeli tudi 
za pester kulturni program, predvsem med odmorom za kosilo, 
za katerega so poskrbeli gostinci, združeni pod okriljem Oku-
sov Posavja. Tako so zaigrali citrarka Jasmina Levičar, harmo-
nikar Toni Sotošek s sinovi ter violinistka Nina Pirc in pianist-
ka Nika Tkalec, sodelovali so tudi člani TD Brestanica v vlogi 
grajske gospode in menihov trapistov. Nedvomno je šlo tudi 
za pomembno turistično promocijo tako gradu Rajhenburg kot 
celotnega Posavja.

Živahen družabno-kulturni utrip

Na popoldanskem strokov-
nem panelu so predstavili ne-
katere primere dobrih praks s 
področja digitalizacije v raz-
ličnih gospodarskih in druž-
benih sektorjih oz. konkretne 
pametne rešitve.

Predstavljena sta bila dva pri-
mera s področja kmetijstva. 
Izvršna direktorica pri Bosch 
BASF Smart Farming Silvia Ci-
fre-Wibrow je predstavila sen-
zorje in algoritme na strojih, ki 
pesticide škropijo le tam, kjer 
je treba, s čimer se njihova ko-
ličina lahko zmanjša za 50 %, 
posledično je manjša tudi po-
raba vode in proizvodnja CO2, 
vse skupaj pa prispeva k viš-
ji profitabilnosti in ekološki 
vzdržnosti. Sergej Krajnc iz 
podjetja Termodron je govo-
ril o preciznem kmetijstvu, v 
okviru katerega uveljavljajo 
pametne stroje – trosilce mi-
neralnih gnojil, škropilnice in 
sejalnice s sistemi za prilaga-
janje trosne širine, doziranje 
škropivne brozge in prilagaja-
njem setvene norme, krmilje-
nje pa poteka iz traktorskega 
terminala. Končni cilj je seve-
da manjša poraba repromate-
riala in večja konkurenčnost 
na trgu.

O pomenu povezljivosti sta 
govorila Ralf Capito iz pod-
jetja Vantage Towers, enega 
vodilnih evropskih podjetij na 
področju postavljanja (teleko-

Pametne rešitve s področja digitalizacije
munikacijskih) stolpov, in glav-
ni predstavnik podjetja Hu-
awei pri evropskih institucijah 
Tony Jin. Kot je povedal Ca-
pito, je digitalna infrastruktura 
zelo pomembna in kritična oz. 
je koncept Pametnih vasi brez 
nje neuresničljiv – brez nje ni 
možno delo in šolanje na da-
ljavo ter posledično preselje-
vanja in življenje na podeže-
lju. Jin je menil, da so vrednote 
iniciative Pametne vasi enake 
tistim, ki jih imajo tudi v družbi 
Huawei, saj imajo tehnološko 
znanje in izkušnje, »na osnovi 
katerih ponujamo konkretne 
rešitve in s tem podeželskim 
skupnostim omogočamo hi-
trejšo, cenejšo in zanesljivej-
šo povezljivost in zagotavlja-
mo dostop do istih standardov 
izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, prometne infrastruk-
ture in gospodarske priložnos-
ti, kot jih imajo tisti, ki živijo v 
urbanih območjih z boljšim fi-
nanciranjem«.

Gregor Novak, soustanovi-
telj skupine Sonce in direk-
tor prve energetske tržni-
ce na svetu SunContract, je 
predstavil, kako lahko tudi 
sami, brez posrednikov, trgu-
jemo z električno energijo, 
kar želijo iz Slovenije razširi-
ti tudi na globalni nivo. Imajo 
že 8000 uporabnikov tržnice, 
na kateri bodo letos proda-
li 30 gW ur elektrike. Poudaril 
je še, da so konec poletja od-

prli prvo 100 % samooskrbno 
vas Zavrate v občini Radeče, 
ravno na dan konference pa 
so v Radečah odprli še prvo 
samooskrbno mestno jedro.

Področja mobilnosti sta se 
dotaknila Gregor Mauko, di-
rektor Toyote v Sloveniji, in 
Marko Zevnik, ustanovitelj in 
direktor zavoda Sopotniki, ki 
sta spregovorila o Toyoti GO, 
inovativni mobilnostni storitvi 
za podeželje. Na primeru Ko-
čevja sta predstavila delova-
nje te storitve, pri kateri upo-
rabniki preko aplikacije lahko 
enostavno podajo povpraše-
vanje za prevoz. Prevozi na 
zahtevo so plačljivi, vendar 
po dostopnih cenah, ki bodo 
omogočale mobilnost vsem 

prebivalcem, za starostnike 
pa so brezplačni.

Direktorica krške občin-
ske uprave Melita Čopar je 
predstavila načrte občine za 
ureditev t. i. Pametne srebr-
ne vasi na Senovem oz. na 
degradiranem območju nek-
danjih rudniških stavb, v bliži-
ni zdravstvene postaje, kultur-
nih storitev, trgovin itd. V štirih 
kompleksih je predvidenih se-
dem samostojnih hiš, 48 varo-
vanih stanovanj, dvakrat po 16 
sob s skupno kuhinjo, vse sku-
paj pa povezano z naravo in 
tematskimi potmi, da bi sta-
rejši lahko čim dlje živeli v sa-
mostojnem okolju in sami skr-
beli zase. Peter Pustatičnik, 
vodja področja za eZdravje in 

eOskrbo pri Telekomu Slove-
nije, je povedal, da pri Teleko-
mu skupaj s partnerji razvija-
jo mednarodno prepoznavne 
storitve oskrbe in zdravja na 
daljavo, kot je npr. E-oskrba. 
Te uporabnikom omogočajo 
daljše in varnejše bivanje na 
domu in hitro pomoč, ko jo 
potrebujejo, s čimer razbre-
menjujejo sistem zdravstve-
nega in socialnega varstva. 

Na področje turizma se je na-
našala predstavitev direktori-
ce Centra za podjetništvo in 
turizem Krško Kristine Ogo-
revc Račič, ki je dejala: »V Po-
savju smo v zadnjem desetle-
tju pokazali moč, ki jo imamo 
na področju povezovanja v 
javnem, zasebnem in nevla-
dnem sektorju na področju 
turizma. Posavje postaja ena 
najmočnejših regij na podro-
čju gastronomije z Okusi Po-
savja, kulturne dediščine z 
Gradovi Posavja in termalne-
ga turizma v Sloveniji.« Ja-
nja Jordan, predsednica LAS 
Posavje in višja svetovalka 

za EU-sredstva na Občini Kr-
ško, je poudarila, da so LAS 
na temo Pametnih vasi iz-
vedle kar nekaj projektov. Ti 
so se nanašali na zelo različ-
na področja, od samooskrbe, 
kmetijstva, turizma, mobilno-
sti, dolgotrajne oskrbe, med-
generacijskega povezovanja, 
usmerjenega izobraževa-
nja, skupni cilj pa je bil trajno-
stno naravnane vasi na slo-
venskem podeželju, ki bodo 

ustrezale zahtevam hitrih de-
mografskih sprememb.
Bogovič po zaključku konfe-
rence ni skrival zadovoljstva. 
Izrazil je ponos, da so konfe-
renco organizirali prav na gra-
du Rajhenburg in da so jo sku-
paj z odločevalci v Vladi RS 
umestili med t. i. modre do-
godke oz. v drugi rang dogod-
kov v času predsedovanja Slo-
venije Svetu EU (prvi nivo so 
t. i. rdeči dogodki). Kot je dejal, 
trdno verjame, da je življenje 
na podeželju privilegij, »razvi-
to in napredno podeželje pa 
je sidrišče evropske miselno-
sti in evropskega načina živ-
ljenja«. Za zaključek dogodka 
je povabil še na odprtje peni-
noteke na gradu Rajhenburg.
 P. P., R. R.

Bogovič se je za pomoč pri organizaciji konference posebej zahvalil: Alini Cunk Perkič in Leni 
Ozis z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, svojima sodelavcema Lejli Kogej in 
Juretu Osredkarju, direktorici KD Krško Darji Planinc, direktorici CPT Krško Kristini Ogorevc 
Račič, Janji Jordan z Občine Krško, povezovalcema Tjaši Božič in Domnu Kosu ter prevajalkama. 
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Pobudnik in organizator 
konference Franc Bogovič



Posavski obzornik - leto XXV, številka 21, četrtek, 14. 10. 202128 VRTOVI POSAVJA

šči. Všeč mi je, ker grem lah-
ko bosa v službo.« Izrečene 
besede, ki privabijo na ob-
raz posebno zadovoljstvo, 
še dopolni: »Lepo je, ko od 
ljudi dobiš dobro povratno 
informacijo, še posebej, če 
jim prihraniš bolezen, po-
seg. Zgodbe ljudi me žene-
jo naprej in mi dajejo potrdi-

tev, da delam dobro.«
O prenosu tradicije na pri-
hodnje rodove pa razmišlja 
takole: »Slovensko zeliščar-
stvo naj gre naprej; želim si, 
da gre naprej to, v kar so 
verjele naše babice, in, se-
veda, ne smeš vsega gledati 
skozi denar. Potrebno je biti 
trajnostno naravnan,« pou-
dari. Pogovor ter sprehod 
med zelišči zaključi z ljudsko 
modrostjo: »Zelišča nas naj-
dejo. V bližini doma najdeš 
vse, kar potrebuješ zase.«
 A. K.

Mlada zeliščarica nas je 
prisrčno sprejela na svo-
jem domu, na svojem zele-
nem posestvu, kjer ima ze-
liščni vrt, njivo in brunarico, 
na topel jesenski dan. Na-
taša Požeg Dular se ukvar-
ja »s tradicionalnim slo-
venskim zeliščarstvom« in 
podpira »vse, kar je sloven-
sko in predvsem lokalno«, 
pri čemer se venomer opira 
na svoji 'Bibliji', kot ju sama 
posrečeno imenuje, in sicer 
na delo patra Simona Aši-
ča, zeliščarja Jožeta Maje-
sa ter zeliščarsko zapušči-
no rajhenburških menihov 
trapistov. Z zeliščarstvom 
se ukvarja že pet let; sprva 
je brezplačno delila svoje iz-
delke ljudem, nato se je z ze-
liščarstvom pričela ukvarjati 
poklicno. »Zdaj je to postalo 
moja 24-urna služba, pok-
lic,« zadovoljno pove ob sr-
kanju omamno dišečega 
zeliščnega čaja iz šipka, ra-
njaka, ameriškega slamnika, 
melise, poprove mete, bez-
ga in lipe. Vse sestavine za 
čaj je sama nabrala in posu-
šila v t. i. sušilnici, ki jo je po-
kazala po ogledu zeliščnega 
vrta. 

ZELIŠČNI VRT – GARTELJC

Prijazna gostiteljica svoj lič-
no urejen zeliščni vrt ljubko-
valno imenuje »garteljc«. Po 
njenih besedah gre za »štu-
dijski primer vrta«, ki se v 
tem letnem času že priprav-
lja na zimski počitek in na ka-
terem uspeva marsikaj, med 
drugim tudi šipek, za kate-
rega je razložila, da »privab-
lja dobre ljudi, vile«. Ob tem 
še doda: »Na tem vrtu us-
peva tudi žajbelj, za kate-
rega je dobro, da je pri vsa-
ki slovenski hiši, saj odganja 
čarovnice.« Natašin zelišč-
ni vrt premore tudi poprovo 
in jabolčno meto pa artičo-
ko, timijan in materino du-
šico. Poleg že naštetega na 
vrtu uspeva tudi stevia, ki 
se uporablja kot sladilo, rav-
no tako na tem vrtu raste 
tudi listni česen pa slezeno-
vec s prečudovitimi vijolič-
nimi cvetovi, ki se uporablja 
za mazilo proti atopičnemu 
dermatitisu, pa lučnik oziro-
ma papeževa sveča.  Lepo 
uspevata še ginko biloba in 
jerebika – slednjo je mlada 
zeliščarica dobila v dar od 
zeliščarja Jožeta Majesa, ki 

je tudi že obiskal njeno po-
sest. Vsa zelišča so označe-
na z imeni, da se obiskovalec 
laže znajde v tem prečudovi-
tem 'garteljcu'. 

Zeliščarica z veseljem razka-
že še njivo, na kateri se raz-
prostira na 6 x 100 metrov 
veliki površini mnogo ra-

znovrstnih zelišč: sivka, žaj-
belj, citronka, meta, melisa, 
ameriški slamnik, smilj, og-
njič, sladki pelin, timijan, ob 
robu njive pa raste tudi aro-
nija. Še posebej ponosna je 
na nasad kakijev ter na viso-
ke grede s t. i. zelenim gno-
jilom, na katerih trenutno 
raste ajda, iz katere priprav-
lja čaj v kombinaciji s šipkom 
(ta čaj se uporablja za laj-
šanje težav z ožiljem). »Na 
svojem posestvu organizi-
ram tudi delavnice, krožke 
o nabiranju, sušenju in ob-
delavi zelišč,« pojasni med 
ogledom ter nato predsta-
vi še sušilnico za zelišča in 
brunarico.

SUŠILNICA IN BRUNARICA

Sušilnica je poseben prostor 
»domačega dela«, v njej pa 
se trenutno suši sladki pe-
lin. »Zelišča se v tem prosto-
ru posušijo v enem dnevu, 
ker zrak kroži, je prepišno 
in seveda je tukaj senca,« 
razloži Nataša Požeg Dular 

ter nadaljuje, da ko se ze-
lišča posušijo, jih za 48 ur 
dá v skrinjo, nato pa odne-
se v brunarico. »Brunarica 
je moja delavnica, kjer de-
lam, predavam in kjer lah-
ko ljudje pridejo do mojih iz-
delkov,« zadovoljno pove. V 
tej leseni hišici se police ši-
bijo od raznoraznih tinktur, 
maceratov, mazil, olj in čajev. 
Najde se vse, za različne te-
gobe, kot so: težave z želod-
cem, prebavo, kožo, mehur-
jem in ledvicami itd. Na polici 
so tudi pripravki za ožilje in 
za čiščenje telesa. V gornjem 
delu brunarice ima mlada ze-
liščarica še lepo urejen koti-
ček z mizo in nekaj stoli, kjer 

predaja svoje znanje o ze-
liščarstvu obiskovalkam in 
obiskovalcem.

O POSLANSTVU 
ZELIŠČARICE

Nataša Požeg Dular, ki se 
ukvarja z izdelavo različnih 
mazil, čajnih mešanic, olj, 

soli, tinktur, sirupov ter nudi 
tudi izobraževanja s področ-
ja zeliščarstva, doživlja ze-
liščarstvo kot »šepet na-
rave«. Vsa njena zelišča so 
ročno nabrana, naravno su-
šena in skrbno shranjena za 
pomoč pri različnih tegobah. 
O svoji ljubezni do zelišč, nji-
hovem negovanju, nabira-
nju in sušenju ter predelavi 
pove: »Če ne delaš s srcem, 
nima smisla. Ne poznam ne-
delj, ravno tako tudi ne na-
rava. Vstajam zelo zgodaj in 
sem do čiste teme med zeli-

V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA vam predstavljamo mlado in marljivo zeliščarico, ki z vsem spoštovanjem ohranja ter predaja naprej dragoceno znanje pat-
ra Simona Ašiča in menihov trapistov, opira pa se tudi na znanje in dognanja zeliščarja Jožeta Majesa. Predstavljamo vam Natašo Požeg Dular iz Brestanice, na-
tančneje iz Dolenjega Leskovca, le streljaj od znamenitega gradu Rajhenburg. Prijetno branje!

Šentjanževka –  
pomirjevalni učinki

Zlatorumeno cvetoča 
šentjanževka je ena iz-
med bolj raziskanih zdra-
vilnih rastlin, saj je s svo-
jimi zdravilnimi lastnostmi 
navduševala že naše 
prednike. Šentjanžev-
ka cveti od julija do sre-
dine septembra. V višino 
zraste do 70 cm in uspe-
va skoraj povsod, še naj-
bolje pa se počuti ob slabi, 
sušni prsti, zato jo pogos-
to srečamo tudi ob po-
teh, na nasipih, ob goz-
dnih jasah  … Nabiramo 
samo cvetoče dele rastli-
ne, približno 15 cm dolge vršičke poganjkov. Rastlina vse-
buje eterično olje, flavonoide, čreslovine, rdeče barvilo 
hipericin, hiperforin, fenolne kisline. Primerna je tako za 
zunanjo kot notranjo uporabo. 

Mnogim je znano šentjanževo olje, ki ga pripravimo tako, 
da šentjanževko namočimo v različna olja, ki morajo biti 
obstojna. Olje kmalu dobi značilno rdečkasto barvo. 
Šent janževo olje je priporočljivo uporabljati pri pospe-
ševanju celjenja površinskih ran, pri pikih žuželk, blaž-
jih opeklinah, negi kože po sončenju, ozeblinah, praskah, 
masaži sklepov in mišic itd. S šentjanževim oljem lahko 
masiramo hrbet, sklepe, anus pri hemoroidih itd. Pitje 
šentjanževega čaja deluje pomirjevalno in ima na daljši 
rok dokazane antidepresivne učinke, pomaga pri potr-
tosti, tesnobi, histeriji, glavobolu, nespečnosti itn. Pripra-
va čaja: dve čajni žlički zdrobljene rastline prelijemo s 
skodelico vrele vode. Pokrit poparek naj stoji 5-7 minut, 
nato ga precedimo. 
 Viktorija Senica, cvetličarka

Zeliščarica neguje zapuščino 
patra Ašiča in trapistov

Bogat zeliščni vrt, ki ga mlada zeliščarka imenuje »garteljc«.

V brunarici se med drugim odvijajo zeliščarske delavnice.

Zeliščarica Nataša Požeg Dular

Z vami že 55 let

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

www.cvetlicarna-kerin.si

Od 11. 10. do 30. 10. bo potekala prodaja 
tudi na pokopališču Senovo, od 9. do 17. ure.

in ob sobotah od 9. do 14. ure.
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POSAVJE, BOČ – 26. septembra smo se člani Društva Sonček 
Posavje udeležili inkluzijskega pohoda v okviru akcije GOGO 
(Gibalno ovirani gore osvajajo), tokrat na Boč. 

S štirimi kombiji smo se iz Posavja odpeljali proti Zgornjim 
Poljčanam. Ob vznožju na Boč smo se zbrali vsi pohodniki, spre-
mljevalci in prostovoljci. Akcija je bila namenjena vsem oblikam 
oviranosti. Tako so se tu srečale osebe na invalidskih vozičkih, 
gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter osebe z motnjami v du-
ševnem razvoju, iz različnih koncev Slovenije.
Po lepi, asfaltni poti, dolgi slabe 4 km, smo se podali proti koči. V 
skupinicah smo po svojih zmožnosti različno premagovali ovin-
ke in naklone, nekateri z vozički, drugi s kolesi ali peš, dobro uro 
oz. toliko, da smo na koncu vsi prispeli do koče. 
Ob spremstvu ptičjega petja, mogočnih dreves, ki so nas obda-
jala skozi vso pot, in nato prelepem razgledu po okoliških krajih 
nam je pot dala različna spoznanja, občutke in zavedanja, da ne 
glede na to, kako smo si različni, si vsi želimo le eno – priti na cilj.
Pri koči je sledil krajši program, ki ga je pripravila delovna skupi-
na GOGO. Za obilico smeha je poskrbela Urška Vučak Merkež s 
svojo energijo in simpatičnostjo. Ob zvokih harmonike so za po-
hodnike poskrbeli gluhi in naglušni natakarji, katerim smo lah-
ko v znakovnem jeziku naročili, kaj bi želeli za okrepčilo. Golaž 
in gobova juha sta nama dala nove energije za povratek v dolino.
Popoldne smo se vrnili nazaj na izhodišče, nasmejanih obrazov 
in lepih občutkov na čudovit jesenski dan. Nov planinski žig v po-
hodniškem dnevniku In Planinec pa nas bo spominjal na ta dan. 
� N.�Solomun,�predsednica�Društva�Sonček�Posavje

Od leta 1956 v svetu uveljav-
ljen program MEPI, v Sloveniji 
je bil kot pilotni projekt prvič 
uveden v letu 1997, danes iz-
vaja skupno 66 izobraževalnih 
ustanov in nevladnih organiza-
cij, kot edini v Posavju pa krški 
srednješolski center. Program 
temelji na aktivni udeležbi po-
sameznika pri prostovoljnem 
delu, vzdržljivosti, iznajdlji-
vosti in usvojenih znanjih na 
organiziranih odpravah, tabo-
rih v naravi, usvojenih vešči-
nah, aktivni udeležbi v eni od 
panog rekreativnega športa, 
poleg navedenega pa na zad-
nji zlati stopnji še na projek-
tu Neznani prijatelj. Za razliko 
od več projektov za mlade gre 
pri MEPI programu za skrbno 
načrtovane, vodene, skupinsko 
in individualno izvajajoče ak-
tivnosti za fizični, psihični in 
osebnostni razvoj vključenih v 
program, pri čemer so tudi nji-
hovi rezultati vidni, dokumen-
tirani in s tem preverljivi. Pre-
težni del sredstev za izvedbo 
skupinskih aktivnosti, kot je 
tabor Outsider in kondicijske 
priprave, zagotavljata ŠC Kr-
ško-Sevnica in Občina Krško.  

Bronasto priznanje, ki so jih 
podelili direktor ŠC Krško-Sev-
nica Jože Pavlovič, podžupa-
nja Občine Krško Ana Somrak 

Inkluzijski pohod na Boč

Pot�na�Boč�so�premagovali�v�skupinicah�in�vsak�po�svojih�
zmožnostih.

Priznanja desetim Mepijevcem
KRŠKO – Šolski center Krško-Sevnica je 24. septembra na gradu Rajhenburg organiziral tretjo podelitev 
mednarodnih priznanj MEPI. Letos je priznanje prejelo deset srednješolcev in srednješolka, ki so dosegli 
cilje v programu, zasnovanem na osebnostnem razvoju mladih skozi izvajanje prostočasnih aktivnosti. 

in koordinatorka z Nacional-
nega urada MEPI Neda Kajfež 
Ambrožič, so prejeli Rok Vin-
tar, Jan Kozole, Marko Mla-
kar, Žan Kos, Gašper Ružič in 
Vesna Vodeb, srebrna prizna-
nja MEPI pa Jan Molan, Tim 
Šušterič, Matic Plevanč in 
Brin Lipovž. O programu sta 
mladim ter na podelitvi priso-
tnim njihovim svojcem poleg 
navedenih podeljevalcev pri-
znanj spregovorila še koordi-
natorja, skrbna načrtovalca in 
mentorja programa na krški 
šoli Alenka Špan in Matej 
Mlakar. Kakor sta med drugim 
poudarila, je že več kot leto dni 
trajajoče obdobje, zaznamova-

no s koronavirusom, resda na-
rekovalo prilagoditve pri načr-
tovanju in izvajanju aktivnosti, 
kljub temu pa so vsi, vključno s 

tem, da so se posamezni udele-
ženci v programu izkazali tudi 
na področju nudenja brezplač-
nih učnih inštrukcij na daljavo, 
zavzeto premagovali izzive, ki 
so si jih zadali. Poleg prejemni-
kov priznanj, ki so ob predsta-
vitvi dosežkov duhovito strnili 
svoje izkušnje, je o teh v uvodu 
podelitve priznanj, ki se je zvr-
stila tretje leto zapored, spre-
govoril tudi Klemen Geršak, 
ki je kot prvi iz Posavja v 7. 
generaciji slovenskih »zlatni-
kov« prejel 4. septembra letos 
na slovesnosti na celjskem gra-
du zlato MEPI priznanje. Pri-
reditev je povezovala Vesna 
Vodeb, spremljajoči glasbeni 
program pa so izvedle dijaki-
nje krške šole. 

 Bojana Mavsar 

Spredaj�srebrni�in�zadaj�(vključno�z�dijakinjo�spredaj)�bronasti�
Mepijevci�v�družbi�obeh�mentorjev�(spredaj�in�zadaj�desno)

KRŠKO – OŠ Jurija Dalmatina Krško sodeluje v Erasmus+ projek-
tu z OŠ Jelica Milovanović iz Sopota v Srbiji. Ravnateljica srbske 
šole Lidija Videnović in učiteljica razrednega pouka Aleksan-
dra Stanišić sta konec septembra preživeli pet dni na krški šoli, 
kjer sta se spoznavali z načinom in organizacijo dela, motivaci-
jo učencev, procesom poučevanja in organizacijo prostega časa. 
Gostji iz Srbije sta Krško zapustili z odličnimi vtisi, kot pravi ko-
ordinatorica projekta na krški šoli Svetlana Jović, pa je bilo tudi 
zanje sodelovanje v projektu neprecenljiva izkušnja, saj so lah-
ko primerjali dva izobraževalna sistema in s tem ugotovili, da se 
lahko veliko naučijo eden od drugega.  P. P.

Sodelovanje krške in srbske šole

Pregled v urološki ambulanti je nadvse priporočljiv za 
vse moške po 50. letu starosti, prav tako je tak pregled 
priporočljiv tudi že za moške po 40. letu starosti, če so imeli 
v družini kakršne koli urološke bolezni. V urološki ambulanti 
obravnavamo bolnike z obolenji sečil in prostate, kjer z 
ustrezno diagnostiko obolenja diagnosticiramo in svetujemo 
nadaljnje ustrezno zdravljenje.

Urološka ambulanta je namenjena tudi ženskam, ki se 
prav tako pogosto srečujejo z raznimi težavami, kot 
so na primer vnetje mehurja, uhajanje urina, pogosto 
uriniranje, ki ga spremlja bolečina…

· Specialistični urološki pregled
· Celovit PSA (prostatični specifični antigen)
· UZ prostate
· UZ sečil
· Merjenje pretoka urina (Uroflow)
· Kompletni pregled prostate
· Pregled pri urologu
· UZ sečnega mehurja in prostate
· T-PSA (prostatični antigen)
· Uroflow
· UZ meritev zastanka po mikciji
  ostanka urina v mehurju
· Bakteriološka preiskava urina
· Bakteriološka preiskava sperme

%
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Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
posega in 
fizioterapije.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za odbojkarski klub Kostanjevica 
na Krki se je minulo soboto s tekmo proti drugi ekipi Calcit 
Kamnika, ki so jo dobili s 3:1, začela že 16. neprekinjena se-
zona tekmovanja v različnih starostnih selekcijah.

V kostanjeviški klub sta se po enoletnem igranju za dolenjskega 
prvoligaša MOK Krka v Kostanjevico vrnila brata Martin in Uroš 
Štefanič, sicer pa so v klubu kljub študijskim in službenim obve-
znostim ostali praktično vsi igralci iz pretekle sezone, ki bodo le-
tos s trenerjem Boštjanom Tomazinom naskakovali osvojitev 
prvenstva v 2. državni ligi in zgodovinsko napredovanje v ligo 
višje. V klubu pozdravljajo tudi novega trenerja za mlajše selek-
cije, saj se jim je pridružil Srečko Starič, ki je v svoji dosedanji 
trenerski karieri uspešno deloval predvsem v Mokronogu. »Naj-
bolj od vsega pa nas veseli dejstvo, da bomo lahko v domači dvo-
rani kostanjeviške osnovne šole po več kot letu dni ponovno poz-
dravili navijače in ljubitelje odbojke, s katerimi smo veliko lažje 
premagovali nasprotnike,« so pred začetkom prvenstva sporoči-
li iz Kostanjevice na Krki. Ob začetku nove sezone je misli strnil 
vodja kostanjeviškega kluba Ervin Felicijan: »Veseli me, da smo 
ponovno v polnem zagonu pri vseh selekcijah v klubu, od tistih 
najmlajših pa vse do članov, kjer vidimo vse domače fante, ki so 
plod naše vzgoje. Zanimanje za šport in predvsem odbojko se vra-
ča po težkih časih zaradi omejitev v luči virusa. Na treningih vi-
dimo kostanjeviški podmladek, ki kaže, da se nam za prihodnost 
kostanjeviške odbojke ni bati. Nekatere od njih smo že priključi-
li članski ekipi, kjer so že pokazali, da so iz pravega testa.« V dru-
gem krogu Kostanjevičani gostujejo v Braslovčah, v tretjem pa 23. 
oktobra v kostanjeviško dvorano prihaja ekipa Vet4Pet Triglav.
� P.�P./vir:�OK�Kostanjevica�na�Krki

Prvič v 14-letni zgodovini pri-
reditve niso podelili nazivov, 
kot so športnik leta, športni-
ca leta in športni kolektiv leta. 
Namesto tega so najprej po-
delili priznanja športnim dru-
štvom, ki so v lanskem letu 
obeležila okroglo obletnico 
delovanja. Priznanja ŠZ Breži-
ce ob jubileju so prejeli Planin-
sko društvo Brežice za 70 let 
delovanja (priznanje je prev-
zela Danica Fux), Kajak kanu 
klub Čatež za 40 let obstoja 
(priznanje sta prevzela pred-
sednik Aleš Musić in Milan 
Jamnik) in Košarkarski klub 
Brežice prav tako za 40 let de-
lovanja (priznanje je prevzel 
predsednik kluba Davor Vla-
ški). Priznanje za izjemne do-
sežke v razvoju športa v ob-
čini Brežice sta prejela član 
Karate kluba Brežice Christi-
an Kajtna in član Rokometne-
ga kluba Dobova Damjan Ra-
danovič. Kajtna že skoraj štiri 
desetletja redno in predano 
vadi karate. Kot tekmovalec je 
na vseh ravneh osvojil številne 
naslove slovenskega državne-
ga prvaka, postal zmagovalec 
številnih mednarodnih tek-
movanj ter bil tudi udeleženec 
evropskih in svetovnih prven-
stev. Danes se ponaša z naj-
višjim nazivom mojster stop-

Športnik leta malo drugače
BREŽICE – 5. oktobra so v avli športne dvorane Brežice izvedli prireditev Športnik leta 2020. Športna zveza 
Brežice se je letos odločila za nekoliko drugačen format prireditve. Za lansko leto zaradi izjemno okrnje-
nih tekmovanj niso podelili nagrad s področja tekmovalnih dosežkov, ampak samo nagrade na področju 
društvenih jubilejev in posebna športna priznanja športnim delavcem.

nje 6.DAN Goju-Ryu karateja v 
Sloveniji. Kot glavni trener in 
sekretar kluba je idejni vod-
ja in organizator strokovne-
ga dela v klubu ter je v zad-
njih dveh desetletjih zaslužen 
za mnoge športne uspehe klu-
ba, ki je redno v slovenskem 
vrhu. Radanoviču je žoga dob-
ro sedla v roko in pri 16 letih 
se je na treningih že priključil 
članski ekipi takratnega MRD 
Dobova. V 20 letih aktivne-
ga igranja je branil še barve 
MRK Krka in RK Radeče, kjer 
je leta 2010 tudi zaključil s ka-
riero igralca rokometa. Med 
letoma 1998 in 2008 je nabi-
ral izkušnje kot trener mlajših 

selekcij. V času vodenja Roko-
metne šole Gorazda Škofa se 
je dodobra spoznal tudi z or-
ganizacijsko platjo dela v klu-
bih, v letu 2020 pa s selekcija-
ma mlajših in starejših dečkov 
postal državni prvak v roko-
metu na mivki. Pridobljene 
trenerske in organizacijske 
izkušnje od leta 2014 aktiv-
no uporablja v svojem doma-
čem klubu, kjer je, potem ko je 
poleg vodenja mlajših selekcij 
opravljal tudi naloge pomočni-
ka trenerja članske ekipe, sre-
di sezone 2020/2021 sprejel 
nov izziv in stopil na čelo do-
bovskega prvoligaša kot glavni 
trener. Danici Fux so za preda-

no, dolgoletno in prostovolj-
no delo priznanje za življenj-
sko delo na predlog PD Brežice 
namenili že lani, letos pa so ji 
ga izročili tudi osebno.

Predsednik ŠZ Brežice Stane 
Tomše je poudaril, da so lah-
ko zgodbe letošnjih prejemni-
kov priznanj vsem v vzpod-
budo, da tudi za časi, ki nam 
niso najbolj naklonjeni, pri-
dejo nove priložnosti, hkrati 
pa dokaz, da športnih organi-
zacij ni brez osnovnih členov 
– njihovih članov. Slovesne-
mu delu podelitve priznanj 
je sledila krajša predstavitev 
novih projektov in dejavnosti 
ŠZ Brežice, ki jih je predsta-
vil vodja športnih programov 
in področnega centra Posavje 
pri ŠZ Brežice Jaka Lenart. V. 
d. direktorice občinske uprave 
Patricia Čular je v nadaljeva-
nju predstavila dejstva, zakaj 
je občina Brežice kot prva slo-
venska občina osvojila naziv 
Evropsko mesto športa 2022 v 
kategoriji mest in občin z manj 
kot 25 tisoč prebivalci. Na po-
budo župana Občine Brežice 
Ivana Molana je nato poteka-
la še okrogla miza o investici-
jah v športu, o poudarkih kate-
re pa več drugič.
 Rok Retelj

Prejemniki�priznanj�ŠZ�Brežice�za�leto�2020�(manjka�Danica�
Fux)�s�Tomšetom�in�Molanom

Z visokimi cilji v novo sezono

Kostanjeviška�ekipa�v�2.�DOL

KRŠKO – Po skoraj letu in pol 
nepopolnih sezon, ki jih je v 
nižjih košarkarskih ligah 
krojila epidemija, kaže, da 
bo sezona 2021/22 vseeno 
drugačna. Tudi v Košarkar-
skem klubu Krško je zapihal 
veter sprememb. 

Uresničila se jim je namreč 
ideja, ki je že dolgo tlela – da 
se povežejo mlajši in starej-
ši košarkarji. Letošnja član-
ska ekipa je tako sestavljena 
iz mladincev Krke, mladin-
cev Krškega in nekaj  'starih' 
Krčanov, ki zdaj že leta držijo 
pokonci člansko košarkarsko 
ekipo. »V bistvo je to nekako 
edino leto, v katerem nimamo 
nekih hudih ciljev. Normalno, 
gre za prvo leto, ko so ti fan-
tje skupaj, zato se učimo. A se-
veda si vedno želimo zmage, 
biti čim višje. Srednjeročni oz. 
dolgoročni plan pa je, da se v 
Krškem igra vsaj druga liga,« 
nam je zaupal 27-letni obetav-
ni trener Domen Zevnik, sicer 
vodja mladinskega pogona Ko-
šarkarskega kluba Krka, s ka-
tero je lani v mladinski ligi os-
vojil drugo mesto. Omenimo 
še, da je Čatežan svoj čas ve-
ljal za izredno talentiranega 
košarkarja, ki je srednjo šolo 
končal v ZDA, podpis pogodbe 
za univerzo pa mu je prepreči-
la poškodba kolena. Prve tre-
nerske korake je pred leti na-
redil ravno v matičnem klubu 
v Krškem. 

Povezali so starejše in mlajše

Zevnik poudarja, da je iz krške-
ga kluba v zadnjem času priš-
lo kar nekaj mladih talentov. 
»V bistvu skoraj ni kluba v Slo-
veniji, ki bi se lahko s tem pri-
merjal. Imamo EuroCup igral-
ca Gregorja Glasa, ki igra za 
Partizan, imamo Leona Ster-
garja, ki trenutno začenja vse 
tekme v prvi postavi Krke, Nik 
Reberšak igra drugo ligo in je 
eden ključnih fantov pri Trotih. 
In tudi v generacijah, ki priha-
jajo, verjamemo, da je veliko 
fantov zanimivih, zato si že-
limo, da imajo možnost igra-
ti kvalitetno člansko košarko 

v domačem kraju,« pravi tre-
ner, ki bi se nekoč, ko bo pravi 
čas, rad preizkusil tudi na naj-
višjem nivoju članske lige, a ob 
tem verjame, da mora vsak tre-
ner iti po stopničkah. Za priho-
dnost krškega kluba se sodeč 
po rezultatih ne gre bati. Pod 
taktirko mladega trenerja Til-
na Godlerja v Krškem deluje 
tudi mladinski pogon, fantje iz 
selekcije U19 pa so se prebili 
do prve mladinske lige. V klu-
bu trenira okoli 90 otrok, tudi 
mlajše selekcije pa trkajo na 
vrata najboljših v državi.
� Simon�Uršič

Članska�ekipa�Krškega�je�po�uvodnem�porazu�proti�Konjicam�
zabeležila� dve� zaporedni� zmagi,� pokalno� ravno� proti�
Konjicam�in�prvenstveno�proti�Kolpi�(foto:�arhiv�kluba).
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Orkester je zadnja leta pod 
taktirko Anite Kiralj, ki je 
tudi prejemnica Prešernove 
nagrade Akademije za glas-
bo za umetniške uspehe in se 
podaja novim glasbenim iz-
zivom, igral zahtevne blues, 
jazz in rock priredbe, izvedel 
t. i. flash mob ter osvojil zlato 
priznanje na tekmovanju godb 
Slovenije v zabavnem progra-
mu za pokal Vinka Štrucla. Di-
rigentsko palico je predala Mi-
ranu Petelincu, ki mu vodenje 
orkestra ni tuje, saj je palico v 
rokah držal že dvakrat, neura-
dno pa je večkrat požrtvoval-
no izvajal nadomeščanja. Ločki 
orkester ga pozna tudi v vlo-
gi predsednika in trobenta-
ča. Na začetku je občinstvo za-
ploskalo petim novim članom 
GPO Loče: Aljažu Vučajnku 
(trobenta), Uli Karli Žibert 
(klarinet), Lei Petelinc, Pini 
Rožman (obe flavta) in Blažu 
Vogrinu (tuba). 'Legendam' 
orkestra so podelili jubilejne 
značke Vinka Štrucla (prej so 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Kr-
škem so se zaključili letošnji Anini glasbeni večeri, na zadnjem 
koncertu je nastopil ansambel rogov Orkestra Slovenske filhar-
monije v sestavi Jože Rošer, Blaž Ogrič, Aurelia Roussel, Maja 
Burger Zgonc, Metod Tomac in Robi Prednik. Vsi skupaj na-
stopajo v različnih komornih zasedbah, od tria do seksteta, po-
gosto pa sodelujejo tudi z vokalnimi sestavi in zbori. Povezo-
valka večera je bila Petra Rep Bunetič. Pred tem je na tretjem 
Aninem glasbenem večeru nastopil Trio Stretto v sestavi Saša 
Siter – vokal, Kristian Ilič – violina in Estera Cetin – klavir in 
orgle, vsi trije profesorji na Glasbeni šoli Krško. Večer je pove-
zovala Mirjana Marinčič.
 �A.�H.

Potem ko so pred dobrim le-
tom člani MoPZ Kapele pri-
redili slavnostni koncert ob 
100-letnici delovanja, so tok-
ratnega posvetili njihovemu 
članu z najdaljšim stažem pre-
pevanja v zboru. Prvi tenor 
Vlado Hotko namreč med Ka-
pelci prepeva že pol stoletja. 
Povezovalec koncerta Dar-
ko Ferlan ga je opisal z nasle-
dnjimi besedami: »Vlado Hot-
ko, a on obstaja v Kapelah? Da, 
v Kapelah je to Balunov Vlado, 
še bolj pa je znan po 'partizan-
skem' imenu Arafat. Črn, kod-
rast, z velikimi 'zalizci' in bra-
do je bil v mladosti mogoče res 
podoben Arafatu. Da, to je tis-
ti Vlado. Neutruden tenorist, ki 
je v tej 50-letni karieri ob ka-
pelskih zborih pel pri oktetu 
Orlica, Kapelskih pubih in ve-
likokrat s svojim tenorjem po-
magal raznim pevskim skupi-
nam. Nastopal je na približno 
3000 nastopih, koncertih, re-

Nadoknadili jubilejno leto
BREŽICE – Gasilski pihalni orkester Loče je 11. septembra na brežiškem grajskem dvorišču s koncertom ob 
101. obletnici oz. 100 + 1, kot so ga poimenovali, po daljšem zatišju zaradi epidemičnih razmer znova zag-
nal koncertno dogajanje v brežiški občini.

se imenovale Gallusove), ki jih 
posameznikom za večletno de-
lovanje v inštrumentalni glas-
bi ljubiteljske kulture podelju-
je Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti. Značke sta podeli-
li vodja JSKD OI Brežice Simo-
na Rožman Strnad in pred-
sednica sveta JSKD OI Brežice 
Diana Kosar. Častne znač-
ke za 40- in večletno predano 
delo v orkestru so dobili: Ro-
man Bogovič, Robert Cizelj, 

Ivan Kovačič, Peter Stanič 
in Ivan Kovačič (predsednik 
GPO Loče). Zlate za 30 in več 
let pa: Stjepan Balja (Štefu, 
kot mu vsi pravijo, so se zahva-
lili za sodelovanje, saj bo igral 
samo še na manjših nastopih), 
Jože Debogovič, Damijan Ke-
žman, Miran Petelinc in Da-
mjan Škaler. Priznanje sveta 
JSKD OI Brežice je šlo v roke 
Mileni Žibert v zahvalo za več 
kot 50-letno delo v organiza-

cijskem, finančnem in uprav-
nem odboru GPO Loče pri Do-
bovi. GPO Loče je za 100 let 
delovanja prejel tudi zlato ju-
bilejno priznanje JSKD RS. 

Daniela Ivšo presenetili

Slavnostni govornik na kon-
certu je bil brežiški župan 
Ivan Molan, ki je spomnil, da 
so lani še pred nastopom ko-
rone v ločki godbi veličastno, 
tudi s predsednikom države, 
praznovali stoletnico. Pod-
predsednik Zveze slovenskih 
godb (ZSG) Tone Urbas je GPO 
Loče izročil spominsko listino 
ZSG, imel pa je še eno prijet-
no dolžnost, saj je s podelitvijo 
odličja Bojana Adamiča prese-
netil člana GPO Loče mag. Da-
niela Ivšo. Ob koncu koncerta 
je nekaj pozdravnih besed ob-
činstvu namenil še predsednik 
Ivan Kovačič, ki je izrazil upa-
nje, da bodo kmalu spet lahko 
normalno nastopali.
 R. Retelj

Prejemniki�častnih�Štruclovih�značk�z�Diano�Kosar

»Arafatovih« 50 let prepevanja
KAPELE – 18. septembra se je na grajskem dvorišču v Brežicah odvil prav poseben koncert Moškega pev-
skega zbora Kapele v počastitev jubileja – 50 let petja staroste zbora Vlada Hotka. Na koncertu je še zad-
njič kapelskim pevcem kot zborovodja poveljevala Mihaela Komočar Gorše, ki jo je nasledila Katja Bogovič.

vijah in mnoge pospremil na 
zadnjo pot. Danes bi rekli, da 
je sodeloval v več projektih. Ob 
druženju v vseh teh pevskih 
skupinah pa je nastalo nešteto 
zanimivih zgodb.« Ferlan je o 
jubilantu še dejal: »Kdor poje, 
zlo ne misli. A kdor poje 50 let, 
je zagotovo dober človek.«

Drugi pomemben dogodek na 
koncertu je bil primopredaja 

dirigentske palice iz rok Mi-
haele Komočar Gorše, ki je 
kot prva ženska zbor s kraj-
šimi prekinitvami vodila celo 
desetletje in bila pri tem tudi 
zelo uspešna, kar pričajo šte-
vilna priznanja z območnih 
in regijskih tekmovanj, v roke 
mladi novi zborovodji Katji 
Bogovič. Komočar Gorše je 
vlogo prve ženske zborovodje 
prevzela leta 2011, ko je nas-

ledila Miho Halerja. V imenu 
zbora se ji je ob tej priložnos-
ti zahvalil predsednik Nino 
Bogovič in ji izročil darilo. 
Novo stoletno zgodbo kapel-
skega zbora pa pričenja mla-
da zborovodkinja Katja Bogo-
vič iz Loč pri Dobovi, ki je letos 
z odliko magistrirala iz muzi-
kologije. Je večletna umetni-
ška vodja Vokalne skupine 
Aria, kot flavtistka je dejavna 
tudi v Gasilskem pihalnem or-
kestru Loče. Program koncer-
ta je bil posebej izbran, saj je 
pri skoraj polovici skladb solo 
izvajal Vlado Hotko. Za instru-
mentalno spremljavo so pos-
krbeli Kristjan Račič in Špe-
la Troha Ogorevc na klavirju 
ter Tadej Kopinč na harmoni-
ki. Vladu so ob jubileju čestita-
li številni, seveda tudi njego-
va družina, sin Silvo in hčerka 
Mojca z družinami ter žena 
Nežika. 
 R. Retelj

Vlado�Hotko�z�družino�in�pevskimi�kolegi�(foto:�D.�Lipej)

Anine večere zaključila Trio 
Stretto in ansambel rogov

Trio�Stretto�sestavljajo�trije�profesorji�Glasbene�šole�Krško.

RADEČE – V cerkvi sv. Petra je 24. septembra v organizaciji 
Glasbene šole Laško-Radeče peto leto zapored potekal Me-
deninasti koncert. Sakralni prostor je glasbenicam in glas-
benikom, nekdanjim in sedanjim učencem ter gostom, nu-
dil izjemno akustiko, zato so v njem trobila zvenela resnično 
božansko. 

Ob orgelski spremljavi Maria Perestegia, ki je baročnim sklad-
bam za trobento dodal bogato zvočnost, so se z igranjem na tro-
bento predstavili Franci Kosem, Nejc Zahrastnik in Leon Po-
keržnik. Učenci GŠ Laško-Radeče, Edvin Hrvić (trobenta), Tilen 
Lapornik (evfonij), Jonas Wetz (trobenta), Lovro Nograšek 
(evfonij), Ana Kmetič (trobenta), Lovro Ključevšek (evfonij), 
so zaigrali ob klavirski spremljavi Dejana Jakšiča. Nekdanji uče-
nec Jošt Kavšek, sedaj dijak Konservatorija za glasbo v Maribo-
ru, smer trobenta, je zaigral skladbo Trobentice, ki jo je skom-
poniral Dejan Jakšič. V zaključnem delu koncerta sta v duetu in 
ob spremljavi orgel nastopila Nejc Zahrastnik in Leon Pokeržnik, 
nato so v kvartetu zaigrali Slavko Čot in David Kajič na evfoni-
ju in pozavni, Nace Remih na pozavni in Žiga Kališnik na tubi. 
Na koncertu so poslušalci lahko slišali tudi skladbo skladatelji-
ce Nine Šenk, ki jo je zaigral njen partner, trobentar Franci Ko-
sem. V nadaljevanju so navdušili tudi člani trobilnega kvinteta 
Policijskega orkestra v sestavi Miha Salobir in Nejc Zahrastnik 
(trobenta), Tadej Kopitar (rog), Matevž Sila (pozavna) in Žiga 
Kališnik (tuba). Tako, kot se je koncert začel, se je tudi končal: ob 
spremljavi  orgel, na katere je zaigral gostujoči glasbenik Mario 
Perestegi, se je predstavila komorna zasedba  trobentarjev: Fran-
ci Kosem, Nejc Zahrastnik, Leon Pokeržnik, Miha Salobir, Jernej 
Maček in Tobija Hrastnik (zadnji trije so nekdanji učenci Mar-
ka Razborška v laški enoti radeške glasbene šole).
V zaključnem delu koncerta sta vodja in povezovalec koncerta 
Boštjan Župevc ter ravnateljica Rosana Jakšič izrekla čestitke 
vsem nastopajočim glasbenikom, se zahvalila gostitelju za mož-
nost izvedbe koncerta v cerkvi ter podelila simbolična darila.
� S.�R./Vir:�GŠ�Laško-Radeče,�foto:�Regina�Jakšič�

BREŽICE – Če smo bili doslej pri Vokalni skupini Aria, ki jo sestav-
ljajo dekleta iz Dobove in okolice, na bolj klasične izvedbe različ-
nih skladb, je zadnjo septembrsko soboto zasedba dokazala, da 
je lahko kos vsakemu izzivu. Članice VS Aria Katja Bogovič, Anja 
Bogovič, Sara Tomić, Anja Tomše in Ela Urek so se namreč od-
ločile za nekaj novega, drugačnega in tokratnemu koncertu nade-
le ime V ritmih bosse nove z Ario. Zamislile so si, da bodo znane, 
popularne skladbe priredile na način bosse nove (izraz pomeni 
»nov trend«), glasbe, ki so jo v Braziliji ustvarili v času političnih 
sprememb in gospodarske rasti ob koncu petdesetih let prejšnje-
ga stoletja. Bossa nova je pravzaprav izčiščena samba z elementi 
jazza in bluesa, je opisala povezovalka večera Katja Stojnič. Kla-
sična kitara, klavir, bas in bobni so med glavnimi inštrumenti te 
zvrsti glasbe, pevke Arie so spremljali tudi na koncertu. Za glas-
bila so poprijeli Robert Petan (kitara), Kristjan Račič (klaviatu-
re), Matic Kovačič (bas kitara) in Nejc Rožman (tolkala). »Ari-
ele«, kot se rade poimenujejo, so še enkrat več navdušile zbrano 
občinstvo na brežiškem grajskem dvorišču, ki je lahko resnično 
uživalo v sproščujočem in ravno prav toplem jesenskem večeru. 
Na glasbenem »meniju« so bile namreč skladbe, ki že po navadi 
ne gredo ravno zlahka iz glave, zdaj pa so z lahkotnejšo izvedbo 
dobile še dodaten prizvok, ki je božal ušesa in poslušalce za hip 
prestavil na 35 stopinj, pod palme, na mivko …  R. R.

Medeninasti koncert za trobila

Nastopajoči�na�Medeninastem�koncertu�v�cerkvi�sv.�Petra�
v�Radečah�z�ravnateljico�GŠ�Laško-Radeče�Rosano�Jakšič�in�
učiteljem�trobil�Boštjanom�Župevcem

Obvladajo tudi brazilske ritme

Članice�VS�Aria�s�spremljevalnimi�glasbeniki�in�povezovalko
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KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki so po Lapidariju in novih razstavnih prostorih 
v zahodnem traktu zapolnili še zadnje razstavišče – nekda-
njo samostansko cerkev. V njej so 24. septembra odprli ki-
parsko razstavo Tomaža Furlana z naslovom I Made This.

Gre za škofjeloškega umetnika srednje generacije, ki je diplomi-
ral in magistriral na oddelku za kiparstvo na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer danes deluje kot tehno-
log in asistent. V svoji umetniški praksi pogosto naslavlja komple-
ksen odnos človeka do lastnega okolja in do njegovih vsakodnev-
nih banalnosti. V nekdanji samostanski cerkvi je na ogled postavil 
serijo kipov, instalacij in prostorskih intervencij, ki temeljijo na 
robustnih materialih, kot so kamen, terazzo beton, marmor in 
les. »Tomaž Furlan v svojih delih govori o zelo resnih, zelo fun-
damentalnih družbenih fenomenih, pri tem pa se poslužuje hu-
morja, včasih tudi obešenjaškega, ki morda na prvi pogled stva-
ri malo relativizira, v bistvu pa jih ne dela nič manj relevantnih,« 
je o razstavi, ki je tako kot večina razstav v nekdanji cerkvi po-
sebej prilagojena razstavnemu prostoru, povedal kustos razsta-
ve Miha Colner.
Furlan se v sklopu pričujoče razstave navezuje na vseprisotno 
idejo »zdrave pameti«, ki naj bi bila merilo za racionalnost in učin-
kovitost, zato predstavlja na videz trivialne predmete, ki (morda 
nezavedno) krojijo človeška življenja. V svojem značilnem slogu, 
prepredenem z zvrhano mero samoironije in distance do lastne-
ga položaja, izpostavlja absurdnost objektov, ki jih je ustvaril, in 
idej, ki jih le-te predstavljajo. Ti na videz vsakdanji in domačni 
objekti pa so lahko zaradi svoje vprašljive funkcionalnosti ne na-
zadnje razumljeni le kot (neuporabna) umetniška dela. Razstava 
bo na ogled do 27. marca 2022.� P.�Pavlovič

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši je do 30. oktobra na ogled 20 
keramičnih skulptur, naslovljenih Kič. Gre za izbor izmed 
30 prejetih del na mednarodni javni natečaj Ex terra Krško 
2021, ki so ga razpisali v KUD Liber Krško v sodelovanju z 
Društvom keramikov in lončarjev Slovenije.

Strokovna komisija je izbrala zmagovalno delo z naslovom Per-
former, glavno nagrado (Grand prix Ex terra Krško 2021) in de-
narno nagrado v višini 400 evrov pa je zanj na otvoritvi razstave 
25. septembra v atriju Mencingerjeve hiše prejela slikarka Bar-
bara Jurkovšek iz Dola pri Ljubljani, ki je upodobila med otroci 
priljubljen lik konjička samoroga z mešano tehniko, to je s kombi-
niranjem keramike, akrila, stekla, tekstila in lesa. O prejetih delih, 
ki so jih ustvarili slovenski in hrvaški amaterski in poklicni ume-
tniki, so na otvoritvi razstave spregovorile članici strokovne ko-
misije Miljanka Simšič in Dragica Čadež (poleg njiju je komisi-
jo sestavljal tudi akademski slikar Rajko Čuber) ter predsednica 
KUD Liber Branka Pirc, ki so v nadaljevanju tudi podelile glavno 
nagrado in častna priznanja vsem ustvarjalcem, uvrščenim v iz-
bor. Udeležence je v imenu Občine Krško nagovorila direktorica 
občinske uprave Melita Čopar. Razstavljena dela so predstavlje-
na tudi v katalogu, v katerem sta spremni besedi napisali Darja 
Dobršek v imenu literarne sekcije KUD Liber ter članica komisi-
je Miljanka Simšič. Istočasno sta organizatorja razstave, KUD Li-
ber in Območna izpostava JSKD Krško, za ogled odprla tudi vrata 
ateljeja Mencingerjeve hiše, v katerem je na ogled tudi slikarska 
razstava Otroški Ex terra 2021. Otvoritev razstave sta pospremi-
la glasbenika Klara in Lovro, z vezno besedo pa Anita Grubar.
 B. Mavsar

Kič, ki je umetnina

Z�leve:�Miljanka�Simšič�in�Dragica�Čadež,�prejemnica�glavne�
nagrade�Barbara�Jurkovšek�in�Branka�Pirc

Furlanovi resno-humorni kipi

Tomaž�Furlan�razstavlja�tudi�dva�kipa�oslov�iz�betona.

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 25. septembra pote-
kalo odprtje razstave oz. instalacije, ki jo je na podstrešju 
Okroglega stolpa na ogled postavila umetnica Mateja Kav-
čič in jo poimenovala »Drevo«.   

Kustosinja Nina Jeza, Artists & Poors, je o razstavi zapisala, da gre 
pri tej instalaciji za impresivno ambientalno postavitev iz narav-
nih materialov, ki je umeščena v tramovje podstrešja Okrogle-
ga stolpa. Pri tem je tudi izpostavila, da umetnica vsa svoja dela 
večkrat reciklira, Drevo pa je sestavljeno iz šopkov močvirskih 
trav, travnatih kroglic in vrbovih vej. 
Kot je zapisano v katalogu, ki je izšel v okviru razstave, je ume-
tnica Mateja Kavčič otroštvo preživela v Brestanici, kasneje se 
je vpisala na slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost v 
Ljubljani, kjer je diplomirala in obiskovala slikarsko specialko, 
vse od leta 1995 ima status samozaposlene v kulturi. Ustvarja kot 
vizualna umetnica na področju slikarstva, risbe, grafike, prostor-
skih postavitev ter land arta, občasno pa deluje v priložnostnem 
ateljeju v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Kavčiče-
va živi in ustvarja v Škofji Loki.
Kustosinja dr. Helena Rožman, ki je poskrbela tudi za organi-
zacijo razstave, je povedala: »Šele ko boste Drevo videli v živo, 
boste razumeli, kaj sporoča umetnica. Mateja je sicer domačin-
ka – pozna ta grad in je v njem že prej 'videla' to Drevo. Ampak 
tudi to Drevo bo konec novembra izginilo; ta minljivost se zgo-
di tudi vsem nam.« Kavčičevo je pozdravila tudi direktorica Kul-
turnega doma Krško Darja Planinc, razstavo pa je uradno odpr-
la pod županja Občine Krško Ana Somrak. Razstava bo na ogled 
do 26. novembra 2021.  A.�Kališnik

Instalacija »Drevo« Mateje Kavčič

Drevo�na�podstrešju�Okroglega�stolpa�gradu�Rajhenburg

SEVNICA –  1. oktobra je potekalo v Mosconovi galeriji na 
sevniškem gradu odprtje razstave slikarskih, kiparskih in 
fotografskih del Extempore Art Kum 2021 v organizaciji 
Društva za umetnost Kum. 

S svojimi slikarskimi deli se predstavljajo Bogdan Barovič, Jože 
Potokar Cvrčo, Janez Mišo Knez, Miha Knez, Milan Razbor-
šek, Vida Praznik, Jure Crnkovič, Nevenka Flajs, Severina 
Trošt Šprogar, Stanka Bantan, Tina Konec, Maja Pogačnik, 
Erna Ferjančič, Eva Forstnerič, Nina Gole, Ana Kovač, Loj-
ze Adamlje, Romeo Štrakl, Barbara Borlovan, Sona Nobis, 
Gudrun Kargliz in Danilo Divanovic. Umetniški fotografiji sta 
se posvetila Bojan Dremelj in Vukašin Šobot. Kiparska dela sta 
ustvarila Zoran Poznič in Robert Hiršl. 
Na odprtju zanimive in vsebinsko bogate razstave je mnenje o 
razstavljenih slikarskih, kiparskih in fotografskih delih z obi-
skovalkami in obiskovalci ter ustvarjalkami in ustvarjalci de-
lil Aleš Gulič. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Društva za 
umetnost Kum Zoran Cvar, ki že vrsto let zadnji vikend v av-
gustu pripravlja na zasavskem Triglavu likovno kolonijo in za 
njegovo prizadevno delo na področju kulture se mu je na odpr-
tju razstave, ki jo je s pevskim nastopom obogatila ženska vo-
kalna skupina Iris iz Izlak pod vodstvom Blaža Rojka, zahvali-
la direktorica KŠTM Mojca Pernovšek. Pobudnik srečanja na 
vrhu Kuma, kjer se je leta 1991 prvič zbralo šest umetnikov, je 
bil akademski slikar Janez Knez (1931–2011). 
 S. R., foto: L. M. 

Ustvarjalna domišljija na razstavi

V� Mosconovi� galeriji� na� sevniškem� gradu� so� na� ogled�
slikarska, kiparska in fotografska dela likovne kolonije, ki 
se�je�v�letošnjem�avgustu�odvijala�na�Kumu�30.�leto�zapored.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Jesenska srečanja z glino, 
tečaj oblikovanja uporabne keramike 
za odrasle ob torkih, 19. in 26. oktobra 
ter 2. in 9. novembra, med 17. in 19. uro

Javno vodstvo po občasnih razstavah 
s kustosom Miho Colnerjem
sobota, 23. oktober, ob 11. uri

Počitniške aktivnosti za otroke
od ponedeljek do srede, 25.–27. oktobra, 
med 9. in 12. uro

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE

Vezi. Zagrebška likovna akademija in 
slovenski umetniki med obema vojnama

Tomaž Furlan: I Made This

Lea Culetto & Tajda Novšak: Kalupi vsakdana

Darije Petković: Damnatio memoriae

Kostanjevica na Krki

Vljudno vabljeni!

OKTOBER V GALERIJI

BREŽICE – Na večer zadnjega septembrskega dne je v 
Posavskem muzeju Brežice potekalo odprtje razstave z nas-
lovom Simfonija kolorističnih izrazov v slikah Jožeta Cesar-
ja. Pripravljena je v sodelovanju s sinom omenjenega trža-
škega slikarja Sergijem Cesarjem, ki živi na Čatežu ob Savi.

»Danes odpiramo novo razstavo in predstavljamo novo resnič-
no zgodbo, ki je prišla k nam nepričakovano, a ravno ob pravem 
času in na izjemno lep način,« je uvodoma dejala direktorica Po-
savskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Razstavo Jo-
žeta Cesarja je označila za hkrati lepo in žalostno, barvito in mo-
notono, a v vsakem primeru izjemno zgovorno. Sergij Cesar, v 
Posavju znan predvsem kot sommelier in učitelj, je predstavil 
življenjsko zgodbo svojega očeta in ozadje pričujoče razstave. 
Omenil je, da je bila glavni predmet očetovih del krajina in da je 
imel izredno širok opus portretov – ustvaril jih je kar 70. Razsta-
vo je oblikoval bratranec Sergija Cesarja Igor Stepančič. Pri nje-
ni postavitvi so sodelovali tudi muzejski sodelavci Aleš Vene, 
Nives Slemenšek in Anja Medved. Razstava je nastajala tudi v 
tesnem sodelovanju z brežiško podžupanjo Milo Levec, ki je še 
pred uradnim odprtjem med drugim omenila, da sta s Sergijem 
Cesarjem spletla prijateljsko vez že nekaj časa nazaj. Označila ga 
je kot »sommelierja in nedvomno največjega strokovnjaka, kar 
se tiče spajanja vina in hrane«. V programu je nastopil Tadej Ko-
pinč na harmoniki, ker pa je razstava tudi del muzejskega pro-
grama Pet čutov: 1 – OKUS, so za razvajanje brbončic poskrbe-
li Jure Tomič iz Ošterije Debeluh, Albiana – vinska klet Žaren in 
Vina Kobal. Likovna dela tržaškega slikarja so na ogled do kon-
ca novembra v Malem avditoriju muzeja.  R. Retelj

Gostijo dela tržaškega slikarja

Sergij�Cesar�pri�svojem�portretu,�ki�ga�je�naslikal�njegov�oče�
Jože�Cesar
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kam v posavju

DOBER TEK IZ SEVNICE
Ohranjanje kulturne dediščine je izjemna odgovornost vsa-
ke generacije, njeno ohranjanje pa pomeni ohranjanje naših 
vrednot in zgodovine na temeljih, ki smo jih skupaj s predni-
ki dolgo gradili. 

Vsako leto Zavod za varstvo kulturne dediščine v okviru Dne-
vov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediš-
čine razpiše osrednjo temo, ki poveže različne akterje, letos 
je to bila hrana. 
Poslanstvo Knjižnice Sevnica in JSKD, območne izpostave 
Sevnica, je med drugim tudi ohranjanje kulturne dediščine. 
Zato smo se odločili sodelovati in v okviru predpisane teme 
zbrati recepte naših babic ter tako zapisati in okušati bogato 
dediščino naših prednikov. 
Povezali smo se z vsemi aktivi kmečkih žena (z Blance, Brega, 
Boštanja, Budne vasi, Loke, Sevnice, Studenca, Šmarčne, Tržiš-
ča in Zabukovja), ki delujejo v okviru Društva kmetic Sevnica. 
Članice vseh aktivov so se z veseljem odzvale našemu povabi-
lu in nam poslale recepte, ki so značilni za njihov kraj. 
Kot že rečeno, želimo z zapisom ohraniti izvirne recepte naših 
babic in tako prispevati v bogato zakladnico slovenske kul-
turne dediščine. 
Naj še povemo, da so zbrani recepti objavljeni na razgledni-
cah, mi pa si želimo, da se tudi vi preizkusite v kuhanju in peki 
slastnih dobrot iz preteklosti ter da bi izbrane jedi zadišale tudi 
v vaši kuhinji. V knjižnici smo ob tej priložnosti pripravili tudi 
razstavo lokalnih receptov in kuharskih knjig.

Anita Šiško, Knjižnica Sevnica, 
in Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Valvasorjeva knjižnica Krško
 v sodelovanju z Bralnim krožkom Društva upokojencev 

Senovo in KS Senovo vabi

na predstavitev nove knjige in srečanje z avtorjem
v ponedeljek, 18. oktobra 2021, ob 18.30, 

v Domu XIV. divizije na Senovem.

Nekdanji diplomat in prvi vodja misije RS pri Natu Mirko Cigler, ki izhaja 
s Senovega, je priznani geopolitični analitik in publicist. V zadnjih sedmih 

letih je napisal prek 130 člankov, v katerih pronicljivo analizira najbolj 
aktualne teme tako v mednarodnih odnosih kot v Sloveniji. Ob nedavnem 

izidu njegove knjige se bo z njim pogovarjala zgodovinarka in 
bibliotekarka Polona Brenčič.

Lepo vabljeni!

Za vse obiskovalce, starejše od 15 let, je potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT.

(članki 2014–2021)

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

Rudi Rizman: Družba in politika 
v času retrotopije

predstavitev knjige in pogovor z avtorjem
četrtek, 14. 10., ob 18. uri

Drama SNG Maribor
Pošta

absurdno tragična komedija
za Zeleni in Modri abonma 

ter izven
sobota, 16. 10., ob 19.30 uri

Gozd raja
lutkovno-glasbena predstava
za Rumeni abonma in izven

četrtek, 21. 10., ob 18. uri

Janez Novak
komedija

darilna za Zeleni abonma in izven
sobota, 23. 10., ob 19.30 uri

Žan Tetičkovič: 
Pristanišče življenja II

koncert iz cikla ARSonica 2021
četrtek, 28. 10., ob 19.30 uri

Četrtek, 14. 10.

• ob 10.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: predavanje Jane Pu-
har »Kaj je brbotalo v loncu? 
Premisleki in pogovori o neolit-
ski kulinariki Ajdovske jame« in 
vodstvo po razstavi »Po Posav-
ju z žlico in čašo: Pet čutov: 1 – 
Okus«

• ob 10.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško: uvodno srečanje 
UTŽO »Spoznajmo kraje v naši 
okolici« (prijave: 051 279 634)

• ob 16.00 v Brežicah: fotografski 
sprehod skozi mesto – strokov-
no voden fotografski pohod sko-
zi mestno jedro s poudarkom na 
fotografiranju mestne arhitektu-
re in življenja na ulici

• ob 18.00 preko aplikacije 
ZOOM: predavanje dr. Tjaše Kos 
»Psihološka čvrstost, samopo-
doba in življenje v globalizirani 
družbi« (obvezne prijave na šte-
vilko 051 279 634)

• ob 18.00 v klubu Kulturnega 
doma Krško: predstavitev knji-
ge Rudija Rizmana »Družba in 
politika v času retrotopije« in 
pogovor z avtorjem

• ob 18.00 v dvorani MC Brežice: 
podelitev priznanj krvodajalcem 
in prostovoljcem RK

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk gradu Sevnica in sre-
čanje z grofico Mathilde

Petek, 15. 10.

• ob 10.00 v gornjem delu 
Lutrovske kleti: odprtje razsta-
ve Čar lesa 

• ob 19.00 v Galeriji Krško: odpr-
tje razstave fotografij in interak-

• ob 11.00 v Bušeči vasi: 25. tek 
po vinski cesti

Ponedeljek, 18. 10.

• od 9.00 do 11.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: brezplačna 
dvodnevna delavnica ZOOM – 
nova možnost povezovanja in 
učenja na daljavo (tudi v sredo, 
20. 10.; prijave: 051 279 635, Ta-
nja)

• ob 10.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško: uvodno srečanje 
UTŽO »Pisane ustvarjalnice za 
zdrave možgane« (prijave: 051 
279 634)

• ob 10.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: javno vodstvo po raz-
stavi »Simfonija kolorističnih 
izrazov v slikah Jožeta Cesarja«

• ob 16.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško: uvodno srečanje 
za začetni tečaj šivanja (prijave: 
051 279 634)

• od 16.00 do 18.00 v MC Sevni-
ca: DIY teden

• ob 17.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: strokovno vodstvo po raz-
stavi »Tovarna celuloze in papir-
ja in mesto Krško«

• od 17.00 do 19.00 v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na Krki: 
Torkova jesenska srečanja z gli-
no – tečaj oblikovanja uporabne 
keramike

• ob 18.30 v Domu XIV. divizije 
na Senovem: predstavitev nove 
knjige Mirka Ciglerja »Sedem 
let na prepihu« in srečanje z av-
torjem

Torek, 19. 10.

• ob 19.00 na gradu Sevnica: ve-
černi obisk gradu in srečanje z 
grofico Mathilde 

Sreda, 20. 10.

• od 9.00 do 13.00 ter od 17.00 
do 20.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Harmonija 4 velikanov: 
Interaktivno eksperimental-
no doživetje z Garsio Kosincem 
ob sklenjenem razstavnem ci-
klu Štirje elementi: voda, ogenj, 
zemlja in zrak (vsak dan do tor-
ka, 26. 10.; v nedeljo, 24. 10., od 
15.00 do 20.00)

• ob 11.00 na športnem igrišču 
Gimnazije Brežice: Naša pot – 
prireditev ob 75. obletnici de-
lovanja Gimnazije Brežice in 50. 
obletnici ustvarjanja KUD Franjo 
Stiplovšek GiB ter ob 30. obletni-
ci samostojne države in dnevu 
suverenosti

• ob 17.00 v Domu kulture Breži-
ce: deset let delovanja Folklor-
ne skupine Društva upokojen-
cev Brežice

• ob 18.00 v vinski kleti Posav-
skega muzeja Brežice: Keramika 
z Nevenko – skupinska keramič-
na razstava Društva likovnikov 
Brežice

Četrtek, 21. 10.
• ob 11.00 pri eHrastu pri OŠ Bre-

žice: Naših 50 let – iz preteklosti 
v sedanjost in prihodnost

• od 17.00 dalje v telovadnici OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece: dan 
odprtih vrat Badminton kluba 
Pišece

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: odprtje razstave z likov-
ne kolonije Krmelj 2021

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: glasbeno-lutkovna predsta-
va »Gozd raja«, za Rumeni abon-
ma in izven

• ob 18.00 na YouTube kanalu in 
Facebook strani Knjižnice Bre-

žice: spominska prireditev ob 
80. obletnici izgona prebivalcev 
obsavsko-obsoteljskega pasu 
1941–2021

• ob 18.00 v MC Sevnica: Feelo-
zofija

• ob 19.00 v Ošteriji Debeluh v 
Brežicah: večer vrhunske kuli-
narike: chef Jure Tomič in chef 
Uroš Štefelin

• ob 19.00 na gradu Sevnica: ve-
černi obisk gradu in srečanje z 
grofico Mathilde 

Petek, 22. 10.

• ob 16.00 na Trgu Jožeta Topori-
šiča v Brežicah: svečano odkrit-
je pomnika ob 30. obletnici sa-
mostojnosti Republike Slovenije

• ob 17.00 v večnamenski dvo-
rani Pišece: dan odprtih vrat 
Mednarodne športne zveze Al-
pe-Donava-Jadran (ADA) in 
predstavitev dejavnosti, ob 
19.00: večer družabnih iger – 
turnir dvojic v šnopsu

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: posa-
vska proslava ob dnevu suvere-
nosti

Sobota, 23. 10.

• od 8.00 do 13.00 v prostorih 
Radiokluba Elektron Brežice 
(Trg Jožeta Toporišiča 2 – bivši 
dijaški dom): dan odprtih vrat

• ob 9.00 v Pišecah: 45. pohod Po 
poteh Brežiške čete – tradicio-
nalno srečanje borcev, izgnan-
cev, planincev in mladine

• ob 11.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: javno 
vodstvo po občasnih razstavah s 
kustosom Miho Colnerjem

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Janez No-
vak«, darilna predstava za Zele-
ni abonma, modri abonma 8 € 

Nedelja, 24. 10.

• ob 14.00 pri Kerinovem križu 
(zbor): organiziran pohod na 
najvišji vrh brežiške občine Ve-
liki Špiček in svečana prireditev 
ob postavitvi stola prijateljstva

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: letni koncert Pevk iz-
pod Bočja »Življenje je lepo!«

Ponedeljek, 25. 10.

• od 9.00 do 12.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: počitniške aktivnosti za 
otroke (do srede, 27. 10.)

• od 10.00 do 15.00 v MC Sev-
nica: MC-rijada, dnevi odprtih 
vrat (do 29. 10.)

Torek, 26. 10.

• ob 17.00 v MC Brežice: stro-
kovno predavanje o srčnem po-
puščanju

• od 17.00 do 19.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Torkova jesenska sreča-
nja z glino – tečaj oblikovanja 
uporabne keramike

• ob 19.00 na gradu Sevnica: ve-
černi obisk gradu in srečanje z 
grofico Mathilde 

Sreda, 27. 10.

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: slav-
nostna seja Občinskega sveta ob 
prazniku občine Brežice s pode-
litvijo oktobrskih nagrad

• ob 19.00 na gradu Sevnica: ve-
černi obisk gradu in srečanje z 
grofico Mathilde 

tivne instalacije Klemna Skubi-
ca »Hči«

Sobota, 16. 10.

• od 8.00 do 12.00 v Intermarke-
tu Brežice: predstavitev temelj-
nih postopkov oživljanja z upo-
rabo AED

• ob 10.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: predavanje Mihaele 
Kovačič »Spremembe v meščan-
skem prehranjevalnem sistemu 
od srede 19. stoletja do druge 
svetovne vojne« ter vodstvo po 
razstavi »Po Posavju z žlico in 
čašo: Pet čutov: 1 – Okus« in go-
stujoči razstavi o Ivanu Ivačiču 
»Ljudje naj bi kuhali z veseljem« 

• ob 12.00 na ploščadi pred HE 
Brežice in pri železnem mostu: 
slavnostna otvoritev prenovlje-
nega železnega mosta čez Savo 
in Krko – predstavitev turistič-
nih društev in kuhanje župano-
vega golaža

• ob 16.00 pred Prosvetnim do-
mom Artiče: odkritje pomni-
ka kulturi ob 90. obletnici KUD 
Oton Župančič Artiče

• ob 16.00 na OŠ Bizeljsko: Vese-
la jesen na Bizeljskem – kulturni 
večer z recitali, pevskimi, plesni-
mi in glasbenimi nastopi posa-
vskih društev upokojencev

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: absurdno tragična komedi-
ja »Pošta«, za Zeleni in Modri 
abonma ter izven

Nedelja, 17. 10.

• ob 9.00 s parkirišča pri Galeriji 
Božidar Jakac: pohod na zaveti-
šče Štembuh in kostanjev piknik
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Sin Nuše Derende v šovu Slovenija ima talent, Ana 
Šimenc (ANA) predstavlja novo skladbo. Tokrat pre-
berite: 

Pred nami je nova sezona šova Slovenija ima talent. Vide-
li smo že tri zlate gumbe, največ pozornosti pa je zaenkrat 
pritegnila 'drag kraljica' oz. kraljica preobleke Jenna D, ki 
je z nastopom želela poudariti, da je 'drag' umetnost, s tem 
pa želi pomagati LGBT+ skupnosti. Zlati gumb ji je namenil 
strogi žirant Branko Čakarmiš. Kakor koli, brez posavskih 
nastopov tudi tokrat ne gre. V oddaji se je namreč preizku-
sila fantovska skupina Booom! (foto: POP TV) in član tria 
je tudi Matevž Derenda, sin naše priljubljene pevke Nuše 
Derenda. Žal je fantovska skupina dobila »ne«, a obenem 
tudi možnost popravnega izpita – v zadnji avdicijski oddaji 
se lahko predstavijo še enkrat in prepričajo žirijo. »Veš, da 

mi ni vseeno, ko gledaš otroka, sploh pa, ko si v istem pos-
lu. Nočem se preveč vmešavati v delo fantov, jim pa tudi 
kdaj kaj svetujem, pošljem h kakšni učiteljici petja,« je za 
informativno oddajo 24ur povedala skrbna mama Nuša in 
poudarila, da mora biti mladi glasbenik pripravljen na kri-
tike. Omenjeno fantovska skupino poleg Matevža sestav-
ljata še Luka Cvetičanin in Patrik Mrak, oba iz Portoro-
ža. Na radijskih postajah smo lansko leto lahko prisluhnili 
njihovi skladbi z naslovom Julija, pri kateri jim je pri izbolj-
šavi besedila na pomoč priskočil celo sam Jan Plestenjak.

Glasbenica Ana Šimenc (ANA) (foto: Press Release), in-
strumentalistka in pevka, ki dostikrat posega po novih iz-

raznih možnostih in stilih, predstavlja novo skladbo. Tako 
se je sedaj odločila za nov avtorski projekt, ki ga izdaja 
pod svojim imenom ter v sodelovanju z zelo dobro preka-
ljenimi glasbeniki, tudi iz našega konca, ki jih srečujemo 
na različnih odrih in zasedbah. To so Enos Kugler, trenu-
tno bobnar skupine Fed horses, Batista Cadillac, Cedahuci 
..., Zoran Čalić, kitarist nekdanjega banda Majke in seda-
nji kitarist Big foot mame, ter Žiga Stanonik kot kitarist 
Help! – a Beatles tribute banda. Na dotičnem singlu se naš 
posavski rojak Kugler pojavi kot bobnar, basist, back vo-
kalist in producent. Za prvo pesem si je ANA izbrala rema-
ke svoje stare skladbe Pink glasses, ki ji je s country pristo-
pom vdahnila novo življenje in svežino.

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

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  kopalniški radiator 
2. nagrada:  termostatski ventil
3. nagrada:  sobni termostat

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 21. 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:

ALT, POSREDNIŠTVO IN PRODAJA, 
Aida Salkić s.p., C. 4. julija 64, Krško

Geslo 19/2021 številke:

RESETIRAJ SE V BREŽICAH
Nagrade, ki jih podarja RESET PIVOVARNA D.O.O., Prečna pot 
3, 8250 Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  vodeno degustacijo s pivovarjem v Pivovarni  
 Reset d.o.o. za 2 osebi prejme 
 Blanka Romih, Globoko
2. nagrada:  večerjo s pijačo v Pivnici Reset za 2 osebi
 prejme Franci Gorenc, Kostanjevica na Krki
3. nagrada:  darilni paket piv Reset (6 kosov) prejme  
 Tomo Mačešič, Jesenice na Dolenjskem

velika izbira TOPLOTNIH ČRPALK

www.alt-trgovina.si
po izjemno ugodnih cenah!

OGREVALNI KOTLI • RADIATORJI
ZALOGOVNIKI • KLIMATSKE NAPRAVE

051 664 009 • 051 298 715 • alt.infozs@gmail.com
BREZPLAČNA DOSTAVA 100 % VARNOST NAKUPA MOŽNOST VRAČILA
nad 1000 € nakupa različne možnosti plačil garancija vračila denarja

AL
T A

ida
 Sa

lki
ć, 

Ce
sta

 4.
 ju

lija
 64

, 8
27

0 K
ršk

o

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. (3.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 2. (1.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Srečno srce 
 3. (2.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 4. (5.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času
 5. (10.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 6. (4.) Ans. OPOJ - Gasilska noč
 7. (6.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI - Ljubica 
   pojdi
 8. (7.) Ans. PIK - Pesem našega srca
 9. (8.) Ans. SPEV - Špelca
 10. (-) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Gašperja Kavška – Kaj mi daš

Kupon št. 592
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, 9. 10. 2021, ob 20. uri

LJUBLJANA – Slovensko društvo za mednarodne odnose in 
Klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov bosta v četrtek, 
14. oktobra, v Mednarodnem centru za promocijo podjetij 
v Ljubljani pripravila predstavitev knjige posavskega roja-
ka Mirka Ciglerja z naslovom Sedem let na prepihu, ki je 
septembra izšla pri Založbi Neviodunum. Z avtorjem se bo 
pogovarjal glavni urednik časnika Dnevnik Miran Lesjak.

Ciglerjevo knjigo bodo 
predstavili v Ljubljani 

www.PosavskiObzornik.si

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782
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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

Tjaša Štrasner iz Krškega in David Škrbina z Drnove-
ga, 28. avgust 2021, Gostišče Dolinšek Vrh nad Boštanjem 
(foto: Nejc Bole photography)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maja Bogovič, Krško – 
dečka,

• Andreja Jalovec, Velika 
Hubajnica – deklico,

• Andreja Godec, Kresnice 
– dečka,

• Kristina Bernhard, 
Brežice – dečka,

• Valentina Baznik, Brežice 
– dečka,

• Martina Čepin, Črešnjevec 
ob Bistrici – dečka,

• Aleksandra Hauer 
Kapusta, Brezina – deklico,

• Vijolice Krasniqi Morina, 
Brežice – deklico,

rojstva

posavje telovadi za zdravje

Čez dan se lažje premikajo

ZGORNJI OBREŽ – Nekaj več 
kot eno leto – z določenimi 
premori – deluje skupina 
Šole zdravja v brežiški obči-
ni tudi na Zgornjem Obrežu. 
Za takšno podeželsko nasel-
je je dejstvo, da se ob jutrih 
zbirajo tako domačinke kot 
tudi udeleženke iz bližnjih 
vasi in naredijo nekaj za svo-
je zdravje, res hvalevredno. 

Potem ko v Artičah ni bilo pra-
vega interesa, so se odločili, da 
s skupino Šole zdravja posku-
sijo na Zgornjem Obrežu – in 
jim je uspelo. Z jutranjo telo-
vadbo so začeli prvega septem-
bra lani, a so jih že po mesecu 
in pol ustavili ukrepi v poveza-
vi s koronavirusom, tako da so 
do spomladi mirovali in bili ve-
seli, ko so se potem lahko spet 

začeli neomejeno srečevati. 
V skupini je 15 članov iz raz-
ličnih vasi (Zgornji Obrež, Tre-
bež, Arnovo selo, Artiče in Deč-
no selo), a nikoli ne pridejo vsi, 
tako da jih v povprečju zjutraj 
telovadi okoli deset. »Čisto na 
začetku nas je bilo tudi 22, a 
potem nas je malce zdesetkala 
korona, nekateri pa so si pre-
mislili. Ko začneš enkrat ho-
diti na jutranjo vadbo, ti avto-
matsko zleze pod kožo, daljša 
pavza pa zna pri marsikate-
remu ta ritual zrušiti. Tisti, ki 
smo ves čas vztrajni, se vsako 
jutro dobivamo tukaj na trav-
natem igrišču na Zgornjem Ob-
režu,« nam je razložila vodja 
skupine Marija Gerjevič. Med 
vadečimi je tudi Vlado Kupi-
na, ki je »blažen med ženami«, 
saj je edini moški predstavnik 
in mu je zaradi bivališča Zgor-
nji Obrež veliko bolj pri roki 

kot pa Brežice. Kot so »oranž-
ni« zatrdili v en glas, si brez te-
lovadbe po metodi 1000 gi-
bov juter sploh ne morejo več 
predstavljati. »Že takoj zjutraj 
smo napolnjeni z veliko dozo 
energije, čez dan se lahko veli-
ko lažje premikamo in tudi di-
hamo. Konec tedna nam vedno 
nekaj manjka,« priznavajo, saj 
ob vikendih nimajo telovadbe. 
Če je slučajno kak dan slabše 
vreme, telovadbe ne odpove-
jo, ampak poskrbijo, da imajo 
streho nad glavo. Vaditeljice so 
Marija Gerjevič, Tatjana Mo-
lan in Sonja Molan. Najstarej-
ša v skupini je Ana Černelič, ki 
je pred dnevi dopolnila 75 let. 
Želijo si, da bi bilo kdaj tudi še 
malo več časa in priložnosti, da 
bi se kot skupina odpravili na 
pohod po bližnji okolici ter se 
družili tudi še na ta način.
 R. Retelj

• Anja Gudek, Nova vas pri 
Mokricah – dečka,

• Larisa Kozole, Dobrova – 
deklico,

• Maja Kovačič, Kerinov Grm 
– dečka,

• Barbara Novšak, Poklek 
nad Blanco – dečka,

• Mirela Šušterič, Stolovnik 
– dečka,

• Maja Sušin Donevski, 
Blatno – dečka,

• Sanja Jazbec, Sevnica – 
dečka,

• Monika Murenc, Ponikve 
pri Studencu – dečka in 
deklico,

• Alenka Štojs, Sela pri Raki 
– deklico,

• Katja Vide Zakošek, 
Imeno – dečka.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

Gasilska brizgalna iz leta 1863
BREG – V tokratnem zapisu nas bo pot vo-
dila od najstarejšega planinskega društva 
v Posavju, PD Lisca Sevnica, do ene najsta-
rejših še delujočih ročnih brizgaln, s katero 
člani PGD Breg s posebnim zanosom tekmu-
jejo na veteranskih gasilskih igrah.

Ogenj je človekov prijateljev, a lahko je tudi 
sovražnik, ko se ognjeni zublji nenapovedano 
pojavijo tako v naravi kot na objektih in takrat 
je pomoč gasilcev nujna. Le-ti v sedanjem času 
pri svojem delu 
uporabljajo različ-
ne pripomočke in 
prevozna sredstva, 
na katerih so na-
meščene tudi cis-
terne z vodo, a v 
preteklosti je bila 
ročna vodna briz-
galna kar nekaj de-
setletij skoraj edini 
gasilski pripomo-
ček za gašenje po-
žarov. Lepo ohra-
njen primer stare 
ročne brizgalne, 
kakršno so uporabljali v 19. stoletju, hranijo 
v prostorih PGD Breg, ki je del Gasilske zve-
ze Sevnica. Lesena ročna in še vedno delujoča 
brizgalna naj bi nastala leta 1863  (podobno 
hranijo v Gasilskem muzeju Metlika). Po zapi-
su na kovinski ploščici, pritrjeni na brizgalno, 
jo je naredil v Ljubljani živeči Albert Samassa 
(1833–1917) iz italijanske rodbine zvonar-
jev in livarjev (Albertov prapraded Janez Ja-
kob Samassa je iz Furlanije prišel v Ljubljano 
leta 1725), ki je poleg brizgaln izdeloval tudi 
sesalne in vodovodne naprave za pivovarne, 
papirnice itd.

Stara lesena ročna brizgalna, ki že ima posa-
mezne jeklene dele ter medeninast bat in ci-
linder, je pritrjena na ogrodje kmečkega voza, 
ki ima dve večji zadnji kolesi ter dvoje manjših 
prednjih. Na leseno podvozje je nameščena več-
ja lesena škatla, v kateri so shranjevali vodo, ter 
še ena manjša – na njej je sedel voznik, saj so 
brizgalno vlekli konji. Lesena brizgalna ima se-
salne bombažne cevi za odvzem vode iz poto-
ka ali vodnjaka ter črpalko, ki jo je treba ročno 
poganjati. »Najmanj štirje krepki in gibčni mož-

je, so potrebni, da steče 
voda preko črpalke po 
ceveh, s katerimi gasi-
mo,« povesta člana PGD 
Breg Anton Felicijan in 
Franc Kosem. 

»Leseno brizgalno, ki 
smo jo leta 1951 odku-
pili od PGD Jagnjenica in 
jo pred desetletjem ob-
novili, je bila uporablje-
na za črpanje vode iz 
Save, ko se je začela po 
drugi svetovni vojni ob-
nova in gradnja stano-

vanjskih hiš v vasi, danes z njo tekmujemo na 
gasilskih veteranskih igrah in lahko se pohva-
limo, da zelo hitro potegne vodo, tako da smo 
običajno na tekmovanjih zaradi tega zelo us-
pešni. Požara v vasi z njo nismo nikoli gasili,« 
pripovedujeta sogovornika ter se spominjata, 
da so s sodobnejšo motorno brizgalno pogasi-
li nekaj gozdnih požarov, ki jih je v neurju za-
netila strela, nekaj je  bilo tudi travniških poža-
rov, pred leti pa so morali pogasiti dva požara, 
eden je zajel hlev, drugi stanovanjsko hišo v bli-
žini železniške postaje na Bregu. 
 Smilja Radi

Lesena�ročna�še�delujoča�gasilska�brizgalna

DOBENO – Konec avgusta je na Do-
benem v KS Čatež ob Savi svoj visok 
jubilej, 90. rojstni dan, praznovala 
Anica Tomše, ki je odraščala v va-
sici Križe pri Pečicah. Rodila se je v 
številčni družini kot šesta od desetih 
otrok. Ker ni bilo dovolj kruha za vsa 
lačna usta, so si otroci vsak po svoje 
poiskali delo. Anica je služila v vaški 
gostilni. Tam je spoznala tudi poštar-
ja Johana, svojega poznejšega moža, 
s katerim sta si ustvarila dom in dru-
žino. Poleg skrbi za tri otroke je hodila v službo, kjer se je na Vr-
tnariji Čatež tudi upokojila. Zaradi vedrega značaja je bila prilju-
bljena med sodelavci in krajani. Sodelovala je v različnih akcijah 
v KS in v Aktivu kmečkih žena, sedaj pa preživlja jesen svojega 
življenja s sinovo družino, kjer so jo za njen praznik obiskali še 
hčerka z družino, snaha, vnuki in pravnuki. Ob zvokih harmoni-
ke je slavljenka tudi zaplesala. Na praznični dan so ji čestitale in 
jo obdarile tudi prostovoljke KO RK Čatež ob Savi, posebno pre-
senečenje pa so bile Ljudske pevke Žejno.  A.�Z.

TREBEŽ – 19. julija 1931 se je v Ar-
novem selu v številčni družini Pinte-
rič rodila Anka. Osnovno šolo je za 
kratek čas obiskovala v Artičah, saj 
je šolanje prekinila druga svetovna 
vojna in je bila z družino pregnana v 
Šlezijo. Po končani vojni se je druži-
na vrnila domov. Ker je v tako veliki 
družini šlo za preživetje, se je Anka 
preživljala z dninarstvom. Kmalu sta 
se spoznala z Jožetom Fakinom, se 
poročila in Anka se je preselila na 
možev dom v sosednjo vas Trebež. Jože je bil zaposlen kot mizar 
v Krškem, Anka pa je gospodinjila doma in skrbela za dva sino-
va. Zgradili so si nov dom. Pred leti ji je mož umrl, sedaj pa ji po-
maga sinova družina, s katero živijo skupaj. Oba z možem sta bila 
zelo aktivna gasilca v PGD Spodnja Pohanca. Ob visokem jubileju 
so jo obiskali predstavnica KS Artiče Simona Mlakar, predsednik 
KO DIS Artiče Karel Levak ter prostovoljke KO RK Artiče Mari-
ja Rupar, Tonica Cizel in Zofka Godec.  Z. G.

90-letnica Anica Tomše zaplesala

Anica�Tomše

Anka�Fakin

90 let Anke Fakin iz Trebeža
PAVLOVA VAS – Sončen sep-
tembrski dan je zvabil v trga-
tev h Kržanovim v Pavlovo vas 
najstarejšega in hkrati častnega 
člana Planinskega društva Bre-
žice – Ivana Vebleta. Obeležil 
je že 93 let, v gore ga korak več 
ne vodi, rad pa pokramlja o ka-
kem posebnem dogodku iz sreč-
nih časov prostovoljskega dela, 
ko je bil najtrdnejša opora svoji 
ženi Mariji, legendarni predse-
dnici brežiških planincev. Bil je 
blagajnik, gospodar, pomožni vodnik, celih 25 let ekonom v pla-
ninskih taborih, sodeloval je na vseh akcijah PD, naj omenimo le 
tradicionalni pohod Po poteh Brežiške čete ob občinskem pra-
zniku, trasiranje Brežiške planinske poti na Veliki Cirnik in Poti 
kozjanskih borcev. Ko smo ga fotografirali med trgatvijo, je vpra-
šal: »A je to za Posavski obzornik?« Zakaj pa ne, smo rekli. Obja-
va ga bo zagotovo razveselila.  Olga�Kržan

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

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, 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. 
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

ANTON

SPOMIN

VIKTORIJA

Minilo je 25 in 6 let, odkar sta v večnosti združena naša 
starša. Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi vajini

VOVK

SPOMIN

6. oktobra je minilo leto žalosti, ko se je nenadoma ustavilo plemenito 
Vilijevo srce.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, mu prižigate sveče in 
nama izrečete besedo tolažbe.

Mama in brat

Kadar�človek�umre,�njegova�luč�ugasne
ob�jutranji�zarji,

vendar z njegovo smrtjo 
ne�ugasne�tudi�sonce!

(Tagore)

VILI PLANINC

Anton Dernikovič je živel na 
Hrvaškem, njegova družina pa 
je bila izseljena v Nemčijo med 
leti 1941 in 1945. Nemci so na-
selili samo velika posestva, ker 
je primanjkovalo delovne sile. 
Njihovo posestvo ni bilo nase-
ljeno s kočevskimi Nemci.
Zgodi se, pa ne pogosto, da bi la-
stnik kradel pridelke s svojega 
posestva. Antonu se je to doga-
jalo celo večkrat oz. tako dolgo, 
dokler ni znosil vseh pridelkov 
v svoj novi dom preko Sotle na 
Hrvaško. 
Hrane je primanjkovalo, njego-
va zemlja pa je bila neobdelana. 
Oddaljena je bila okoli 200 m od 
hrvaške meje. Sadja je bilo pov-
sod dovolj, ker ga ni nihče pobi-
ral. Na fotografiji je Anton Der-
nikovič, ki odnaša jabolka v košari do mejne reke Sotle. Tam so 
jih prevzeli otroci in jih znosili domov. Prenos sadja v majhni ko-
šari ni bil sumljiv.
Sorodnikom v izseljeništvu je napisal, da je našel lažji način dela, 
to je pobiranje plodov. To dejanje ni vplivalo na potek vojne, je 
pa marsikomu pomagalo, da ni šel lačen spat.
� Marija�Sušnik

Tat na svojem posestvu

Anton�Dernikovič,�fotografi-
ran�dne�4.�10.�1042,�ko�krade�
jabolka�s�svojega�posestva�v�
času�nemške�okupacije.�

SPOMIN

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu, postojite pred njegovim 
preranim grobom in prižigate sveče. Pogrešamo te. 

Vsi njegovi

Ni�te�več�na�dvorišču�ne�v�hiši,�
nikjer�se�tvoj�glas�več�ne�sliši.�
Srce�je�onemoglo,�dih�je�zastal,�
a�v�naših�srcih�vedno�boš�ostal.�

VIKI GORIŠEK 
iz Sevnice. 

10. oktobra je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil 

SPOMIN

Veliko stvari bi ti radi povedali, a tebe ni več, si ..., vendar ne med nami. 
Hvala vsem, ki ga nosite v spominu in postojite ob njegovem grobu.

Vsi tvoji, ki te pogrešamo

Prazen�dom�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče.
Veseli�s�teboj�smo�živeli,

žalostni,�ker�utihnil�je�tvoj�glas,
a�bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

IVAN GERMOVŠEK
iz Stare vasi na Bizeljskem.

12. oktobra je minilo pet let,  
odkar nas je zapustil

SPOMIN

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate sveče. 

Vsi njegovi

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

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina.

ANTON – TONE POTOKAR 
iz Cerine. 

13. oktobra pred 20 leti si se za vedno 
poslovil od nas, naš dragi

SPOMIN

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo, 
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin 
bo�večno�ostal!

JOŽEFA NOVAK
iz Blatnega. 

15. oktobra bo minilo leto,  
odkar nas je zapustila naša draga žena, 

mama, stara mama in prababica

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

RADEČE – Se še spominjate tolarjev, ki so bili v obtoku od 
8. oktobra 1991 do 31. decembra 2006? Papir za slovenske 
tolarje so v strogi tajnosti izdelali pred 30 leti v radeški pa-
pirnici in v mesecu septembru je bila v prostorih tukajšnje 
knjižnice na ogled razstava o prvem in trenutno edinem slo-
venskem denarju.

Banka Slovenije je izdala in izročila v obtok vrednostne bone kot 
začasni denar 8. oktobra 1991, nato je septembra 1992 dala v 
obtok prve bankovce, januarja 1993 pa še kovance. 1. januarja 
2007 so tolarje nadomestili evri in ker v letošnjem letu mineva 
30 let od rojstva slovenskega tolarja, je Društvo Evronumizma-
tikov Slovenije s pomočjo Občine Radeče in Radeče papir nove 
pripravilo v radeški knjižnici pregledno razstavo. 

»Slovenski tolar je nekaj, na kar smo Slovenke in Slovenci lah-
ko oziroma moramo biti ponosni, čeprav ga ni več v obtoku, ker 
je bil zelo dobro izdelan, lep denar, naš denar. Mislim, da se vsi, 
ki se ga spomnimo, še vedno radi poistovetimo z njim, še pose-
bej pa smo lahko ponosni Radečani in Radečanke, saj se je papir 
za prvi in edini slovenski denar doslej izdeloval v naši, radeški 
papirnici, v Radečah,« je med drugim omenil avtor razstave, ra-
deški numizmatik Matjaž Kukuruzovič, ki se že vrsto let posve-
ča zbiranju in raziskovanju tolarjev ter različnih drugih plačilnih 
sredstev iz obdobja tolarja. 

Izdelava vrednostnega papirja potekala v strogi tajnosti 

»Pred 30 leti, ko so se vršile priprave na izdajo slovenskega de-
narja, so bile razmere še takšne, da je bilo potrebno delati vse v 
strogi tajnosti. V papirnici nas je le peščica vedela in o tem nis-
mo govorili z drugimi delavci kot le, da je papir za čeke ali bone,« 
je pojasnjeval Franci Gros, takratni vodja proizvodnje vredno-

stnega papirja v Papirnici Radeče. »V tako imenovani proizvo-
dnji vrednostnih in zaščitenih papirjev smo imeli atelje, kjer so 
naše oblikovalke gravirale vodne znake. Imeli smo sitarsko de-
lavnico, kjer smo gravirane vodne znake z galvanskimi in dru-
gimi postopki preoblikovali v orodja za vtiskovanje v sita, torej 
v forme, na katerih se izdeluje papir in seveda postrojenje za 
izdelavo in dodelavo banknotnih in drugih zaščitenih papirjev. 
Pomembna je bila tudi vrhunska oprema laboratorija in budna 
kontrola kakovosti, dober kader in dobri delavci,« je tekel opis 
poteka priprav na izdelavo papirja ter se zahvalil nekaterim so-
delujočim: Darinki Rozman, eni od najpomembnejših pri iz-
delavi vodnih znakov; vodji sitarske delavnice Stanetu Kajiču; 
tehnologinji v proizvodnji Nevenki Jenčič Berus; vodji kontro-
le kakovosti Albini Kajič in vodji centralnega laboratorija Duša-
nu Kolmanu. »Menim, da moramo biti Radečanke in Radečani 
ponosni na dejstvo, da je bil ravno v našem kraju s sorazmerno 
majhno proizvodnjo papirja izdelan papir za slovenski denar – 
tolar, ki je bil v vseh pogledih vrhunske kvalitete ob boku največ-
jih proizvajalcev bonknotnih papirjev v svetu in tako ’odskočna 
deska’ za kasnejša številna naročila angleške tiskarne Thomas 
de la Rue, ki je tiskala bankovce za mnoge države sveta,« je zak-
ljučil Gros in podal pobudo o ureditvi protokolarnega prostora, 
v katerem bi s še ohranjenimi eksponati ohranjali spomin na iz-
delavo papirja za prvi in doslej edini slovenski denar.

Direktor radeške enote Knjižnice Laško Matej Jazbinšek je ob 
odprtju razstave, ki je potekala 10. septembra, izpostavil, da ima-
jo knjižnice redkokdaj priložnost postaviti na ogled razstavo, kot 
je razstava o slovenskih tolarjih, za katere se je poseben papir ti-
skal v radeški papirnici. Pobudo in samo postavitev razstave je 
pohvalil župan Tomaž Režun, medtem ko je MePZ Papirničar, 
katere član je numizmatik Matjaž Kukuruzovič, pred ogledom 
razstave zapel nekaj pesmi. 
 Smilja Radi

Papir za tolar je bil izdelan  
v radeški papirnici

V�radeški�knjižnici�je�bila�na�ogled�razstava�o�tolarjih�–�prvem�
in�doslej�edinem�slovenskem�denarju.
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
babice in prababice

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za darovane sveče, sveto mašo, denarne prispevke ter 
izrečena ustna in pisna sožalja. Posebna zahvala gre pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen 
cerkveni obred, pevcem za lepo petje in izvajalcu Tišine. Hvala sem, 
ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE DRNAČ
iz Leskovca pri Krškem,  

zadnje leto stanovalke DSO Krško,

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

So�vezi�močnejše.�Brez�pomena
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas�...

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj, v 28. letu, nas je zapustil 
dragi sin, brat, nečak, bratranec,  

stric in prijatelj

Ob žalostnem dogodku se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami 
sočustvovali in tudi za Vaše darove. Zahvala Davidovim in Jožetovim 
sošolcem, Natašinim sodelavkam iz Term Paradiso, Jožetovim sode-
lavcem z DARS-a, vaščanom Orehovca, Petri za strežbo, g. župniku 
Gregorju, g. Marku Žičkarju za organizacijo pogreba ter izvajalcu 
Tišine. Hvala za darovane sveče in za tako veliko spremstvo na nje-
govi zadnji poti. Vsem še enkrat hvala!

V tihi žalosti: oče Jože, sestri Nataša in Mojca,  
brat Jože z družinami in sorodstvo

DAVID OMERZEL

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti�nositi�v�srcu

srečnih�dni�spomine.
(Dante)

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi Matjaž. Ob tem se iskre-
no in iz srca zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, ki ste nesebično 
priskočili na pomoč in darovali družini. Posebna zahvala gre Komu-
nali Sevnica, g. Mitji Udovču, pevcem in pevkam, g. Dejanu Brečku, 
župnikoma g. Alfonzu Žibertu in g. Jožetu Brečku, cvetličarni Zele-
na Pika in ge. Renati. 

Vsi njegovi

MATJAŽ VRTOVŠEK 
iz Dolenjega Boštanja 

Sklenjen�je�krog�življenja,�
a�ljubeč�spomin�živi�naprej.�

V�grobu�preranem�naj�v�miru�počiva,�
do�snidenja�spet�nekoč,�nekje.�

ZAHVALA
Ko�prebujalo�se�je�jutro,�je�tiho�odšel�od�nas�
naš�dragi�mož,�oče,�stari�oče,�pradedek,�brat,�
stric,�tast,�bratranec,�boter�in�dober�sosed

Ob boleči izgubi nam dragega se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam pristopili na pomoč, nas tolažili, izrekli sožalja, darovali cvetje, 
sveče, za svete maše in denarno pomoč. Zahvalo izrekamo vsem, ki 
ste ga obiskovali v času njegove bolezni, dr. Iljažu, patronažni službi 
Zdravstvenega doma Brežice, Ambulanti za hormonsko terapijo s 
splošne bolnišnice Novo mesto za dolgoletno zdravljenje, sodelavkam 
in sodelavcem podjetja Ekten Krško, Pošte Brežice, Okrožnega in 
Okrajnega sodišča v Krškem, gasilcem 6. sektorja PGD Skopice za 
spremstvo in ostalim praporščakom ter Tini za govor ob odprtem 
grobu. Hvala gospodu župniku Žaklju za sočutno opravljen obred, 
pevcem za lepo zapete žalostinke, gospodu Žičkarju za opravljene 
pogrebne storitve in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
ali nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 

Bili�smo�čustveno�bogati,�dokler�si�bil�z�nami�Ti,�a�zdaj�živijo�le�
spomini�na�te�srečne�skupne�dni.�

Žalujoči: vsi njegovi

LUDVIK BAŠKOVIČ
z Gorenjih Skopic. 

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 84. letu starosti 
sklenila naša draga mama, sestra, tašča, 

svakinja, botra, teta, sestrična, stara mama, 
prababica in dobra soseda

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, va-
ščanom, patronaži ZD Krško, kolektivu Lestom Mizarstvo Gerje-
vič, kolektivu KZ Sevnica, MK Ketna Krško, cvetličarni Lilija, gospo-
du župniku, pogrebni službi Kostak in pevcem. Hvala vsem, ki ste se 
poslovili od Mimi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA – MIMI BARIČ
roj. Pavlič, z Dobrave ob Krki.

Vsi�bomo�enkrat�zaspali,
v�miru�počivali�vsi,

delo�za�vselej�končali,
v�hišo�očetovo�šli.

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, ata, tast, stari ata, pradedek in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, KS mesta Krško, LD Videm, Društvu izgnancev in vsem, 
ki ste se prišli poslovit od njega, izrekli sožalje ter prinesli cvetje 
in sveče.

Posebna zahvala Mostu za pomoč na domu, osebju SB Brežice za 
skrbno nego, katere je bil deležen v zadnjih dneh življenja. Hvala 
govorniku za prebrane besede, pogrebni službi Kostak za lepo 
opravljen obred in gostišču Kunst za pogostitev. 

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v srcu in lepem 
spominu.

Žalujoči: žena Ivana, sin Miran z družino, vnuka Staša in Nejc z 
družinama, pravnuki Zoja, Lovro in Riva ter ostalo sorodstvo

LEOPOLD STANKO
iz Krškega.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�…

ZAHVALA

Ob zelo boleči izgubi našega ljubljenega moža, 
očeta, dedka, tasta, strica, dobrega soseda  

in prijatelja

se s hvaležnostjo in iskrenostjo zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje in podporo v 
najtežjih dneh ter za denarni prispevek. Za številne ure tolažbe in 
pomoči se še posebej zahvaljujemo sosedi gospe Jasminki Sečen. 
Zahvala gre tudi pogrebni službi Komunale Brežice, govorcu g. Sečnu 
in trobentaču za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ROMANA RANCINGERJA
iz Brežic

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede in izrečena sožalja. Zahvala tudi osebju 
bolnišnice Brežice, pogrebnima službama Žičkar in Kostak. Hvala 
g. župniku Ivanu za pogrebni obred. Hvala za pogrebne maše, še 
posebej Matijevim sošolcem, Brestaniškemu oktetu za zapete 
žalostinke. Hvala za govor g. Blažu in ge. Metki. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ANGELE MOŠKON
s Trške Gore pri Krškem

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame in babice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter svete maše. Zahvala 
tudi pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Kerin, gospodu župniku in 
pevcem Rajhenburškega okteta. 
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE LEVIČAR
z Gore nad Krškim

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
iskreno sožalje, podarjene sveče, cvetje in za sv. maše. Hvala gospo-
du župniku in negovalnemu oddelku SB Brežice.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
���tvoj�dih�je�zastal,

���a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

V 95. letu nas je zapustila naša draga 

TEREZIJA SINTIČ 
z Oštrca 31.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in denarne 
prispevke. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v 
lepem spominu. 

Z žalostjo v srcu: Janja s hčerko Aljo in možem Alešem

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre,�

le�daleč,�daleč�je�…�

Ob boleči izgube naše drage 

ANE FILIPČIČ 
iz Brežic

KRŠKO – Slovensko društvo Hospic, ki nudi oskrbo hudo bol-
nim ljudem z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi 
in njihovim svojcem na domu, slednjim tudi v procesu žalo-
vanja, obeležuje na drugo soboto v mesecu oktobru dan pali-
ativne oskrbe. Letos se je dan hospica zvrstil 9. oktobra pod 
sloganom »Ne spreglejmo nikogar: pravičnost pri dostopu 
do paliativne oskrbe.« Območni odbor hospica za Dolenjsko, 
Posavje in Belo krajino vabi svojce pokojnih k udeležbi v usta-
novljeno podporno skupino žalujočih v Krškem, ki predstavlja 
varen prostor, v katerem se lahko v času žalovanja žalujoči po-
vežejo s posamezniki s podobno izkušnjo. Skupina se bo ses-
tajala vsako prvo soboto v mesecu ob 16.00 v prostorih VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško). Za prijavo in pogovor pred vključitvi-
jo v skupino pišite na: dolenjska@hospic.si ali pokličite na tel. 
št.: 051/454 845. Udeležba na vseh skupinah je brezplačna.
 B. M. 

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

Vsako prvo soboto v mesecu 
podporna skupina žalujočim
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Prodam motokultivator Gol-
doni s koso, BCS kosilnico, 
koso Gorenje Muta novi tip. 
Tel.: 040 775 985

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam mošt frankinje, žame-
tovke in rumeni plavec, po sor-
ti ločeno, ter polnilnico za vino 
ipd. Tel.: 041 227 036

ŽIVALI

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

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

Prodam bika simentalca, sta-
rega šest mesecev, vajen je 
paše. Tel.: 051 263 351

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. 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 drva. 
Tel.: 041 838 962

Prodam bukova, gabrova, 
hrastova, brezova, kostanjeva 
drva. Hlodovina ali cepljena na 
polena. Možna dostava v okoli-
ci Brežic in Krške vasi. 
Tel.: 031 388 709

Prodam kosilnico SIP 165, na-
kladalko 17 in transporter (8 
m) z motorjem. 
Tel.: 040 628 535

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

Kupim plug IMT ali OLT in sa-
dilec krompirja. 
Tel.: 070 815 003 

NEPREMIČNINE

Prodam gradbeno parcelo z 
že obstoječim objektom, ki ima 
papirje itd. Tel.: 031 346 747

Prodamo dvosobno stanova-
nje na Cesti 4. julija v Krškem 
(58 m²). Tel.: 051 448 456

Manjšo kmetijo s pripadajoči-
mi objekti (hiša v adaptaciji) v 
Zg. Pohanci zamenjam za sta-
novanje v Brežicah ali Krškem. 
Tel.: 040 206 366

Iščemo hišo ali stanovanje za 
najem; mirna petčlanska dru-
žina, v Krškem. 
Tel.: 070 525 930

AVTOMOBILIZEM

Kupim traktor IMT, Zetor, 
Univerzal, Deutz, Ursus, Tomo 
Vinkovič, Štore in terensko vo-
zilo. Tel.: 031 788 905

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
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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 prašiča za zakol, tež-
kega od 135 do 150 kg. 
Tel.: 031 346 747

Prodam telice, pašne, teža 
200–250 kg. Tel. 040 750 997

Prodam kravo z moškim tele-
tom, prašiča 240 kg (celega ali 
polovico), vino cviček in fran-
kinjo. Tel. 051 870 909

Prodam prašiče od 60 do 80 
kg, krmljene z domačo hrano; 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodamo pujske od 35 do 60 
kg; okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke in svinje, tež-
ke cca. 200 kg. 
Tel.: 040 628 535

Prodam teličko, staro cca. pet 
mesecev, sim/lim, pašna; oko-
lica Krškega, cena 680 €. 
Tel.: 031 705 083

Prodam odojke, težke 20–25 
kg, hranjene z domačo krmo; 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodamo odojke 25–40 kg, 
možna dostava. Tel.:  07 49 68 
348, 041 502 497

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 031 698 469 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam odojke in prašiče, tež-
ke od 30 do 45 kg; možen za-
kol, okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče od 100 do 
150 kg in dve telički; možna 
tudi dostava na dom. 
Tel.: 041-525-628

Prodam prašiče, težke od 30 
do 150 kg, svinjo 280 kg, mo-
žen zakol; cena ob ogledu. 
Tel.: 051 872 179

Prodam telico simentalko, 
brejo šest mesecev. 
Tel.: 041 396 241

Prodam bikca simentalca, sta-
rega devet mesecev. 
Tel.: 031 272 695 

Prodam prašiče, težke od 60 
do 70 kg. Tel.: 040 389 015

Ugodno prodam več mesna-
tih prašičev, težkih od 100 do 
200 kg; možna dostava. Žibert, 
Blanca. Tel.: 031 751 324

Prodam dve telički limuzin 
LS in limuzin RJ, stari tri me-
sece. Tel.: 07 49 56 236, 041 
380 075

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

LAREKS hišni servis in prevo-
zi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekar-
ska pot 6, Leskovec pri Kr-
škem, tel.: 030 344 977

Prodam avtoprikolico s ce-
rado in Fidel črpalko za vino. 
Tel.: 041 732 934 

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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obvešča, da je na voljo še 
nekaj rjavih jarkic pred 

nesnostjo. 
Ob četrtkih so na voljo 

beli enodnevni piščanci. 
Naročila sprejemamo 

na tel. št. 031 676 724 ali 
07 49 73 190 

med 9. in 17. uro.
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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
• po faksu: 07 49 05 781.

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

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge 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 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Andreja 
Kališnik, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (22/2021) bo izšla v 
četrtek, 28. oktobra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. oktober 2021.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodam odojke 21–30 kg in 
prašiče, 160 kg; dvobrazdni 
IMT plug 756; traktor Deutz 
40 KM, letnik 58, okolica Kr-
škega. Tel.: 031 209 951

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugo-
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo-
štanj, tel.: 041 722 676

Prodam brezova in kostanjeva 
drva, kratko žagana, zajce bel-
gijske orjake za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 051 477 243

Izvajam inštrukcije iz mate-
matike in fizike za osnovne in 
srednje šole. Tel.: 030 646 480. 
Naila Selimović s.p., Velike Ma-
lence 4, Krška vas 

Iščem pečarja za popravilo 
krušne peči. Tel.: 070 270 900

Prodam dve telici, stari 19 
mesecev, limuzin in belgijsko 
plava, kravo simental, staro 
tri leta, in sejalnico OLT, dvo-
redno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503

STIKI

Iščem gospo, za občasno čišče-
nje hiše in za druženje z 68-le-
tnim gospodom. Plačilo po do-
govoru! Tel.: 068 942 669

Urejen moški, sredi petdese-
tih, želi spoznati žensko za 
prijateljstvo ali skupno življe-
nje. Tel.: 070 156 231

PIŠECE – 14. septembra so v 
večnamenskem domu v Pi-
šecah potekali letošnji Ple-
teršnikovi dnevi, tradicio-
nalni jezikoslovni simpozij, 
na katerem je bilo tokrat 
govora o narečnem besed-
ju slovenskega jezika, saj je 
simpozij potekal v spomin 
na predlani preminulo aka-
demikinjo Zinko Zorko.

Kot je uvodoma omenil Mar-
tin Dušič, predsednik Društva 
za varovanje maternega jezika, 
naravne in kulturne dediščine 
Maks Pleteršnik Pišece, ki Ple-
teršnikove dneve pripravlja v 
sodelovanju s še kar nekaj raz-
ličnimi institucijami, tudi Ob-
čino Brežice, je Zinka Zorko 
svoje življenjsko delo posve-
tila raziskovanju narečij naše-
ga maternega jezika. Udeležila 
se je skoraj vseh Pleteršniko-
vih dnevov v Pišecah. Dušič je 
o njej še dejal: »Kot številni slo-
venski kraji so ji bile Pišece pri-
ljubljene, kakor tudi ona nam, 
saj je raziskovala pišeško nare-
čje.« Pozdravil je vse, ki so se 
udeležili simpozija, rekoč, da 
jim je drago, da ostajajo zves-
ti Pleteršnikovim Pišecam, ki 
so v zadnjih letih kar nekako 
leksikografsko stikališče slo-
venistične stroke. »Prihajate 
z vseh slovenskih univerz, In-
štituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša pri SAZU, občasno 
tudi iz tujine ter vedno z vese-

O narečjih in Zinki Zorko

Med�Dušičevim�nagovorom�zbranim�na�Pleteršnikovih�dnevih
ljem in zanimanjem prisluhne 
vašim referatom tudi širša jav-
nost,« je povedal in izpostavil, 
da se je pred leti po tem, ko so 
na simpoziju v Pišecah govorili 
o znakovnem jeziku, v Sloveni-
ji veliko premaknilo, saj so bile 
osrednje informativne oddaje 
na TV kmalu predvajane z zna-
kovnim jezikom. Dušič je še na-
vedel, da je letošnji Pleteršni-
kov dan tudi drugače povezan z 
občino Brežice, saj so v zaključ-
ku simpozija spregovorili o na-
stajajočem projektu Vsaka vas 
ima svoj glas tudi v občini Bre-
žice, za popestritev pa prisluh-
nili skeču v izvedbi gledališke 
skupine Smeh ni greh. Omenil 
je še, da pri Pleteršnikovi do-
mačiji po novem stoji čebel-
njak, ki stoji na mestu, kjer je 
že stal v Pleteršnikovih časih.

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan je dejal, da lepa ude-

ležba na simpoziju potrjuje, 
da imajo Pleteršnikovi dnevi 
v Pišecah pomembno vlogo v 
družbi. Vsem gostom in dru-
gim je zaželela dobrodošlico 
tudi ravnateljica OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece Nuška Ogo-
revc. Nato je besedo prevzel 
član SAZU in predsednik Orga-
nizacijskega odbora simpozija 
prof. dr. Marko Jesenšek s Fi-
lozofske fakultete v Mariboru, 
ki je v svoji sredi pozdravil Li-
lijano Zorko, hčerko pokojne 
Zinke Zorko. Slednja je bila na-
zadnje v Pišecah prisotna leta 
2018, ko so predstavljali zbor-
nik s simpozija Jezikovna po-
litika Republike Slovenije. Na 
uvodu v simpozij so učenci pi-
šeške šole ter dijaki Gimnazije 
Brežice in SIC Brežice, ki vsako 
leto sodelujejo na Pleteršniko-
vih dnevih, pripravili tudi kul-
turni program.
 Rok Retelj

KRŠKO – V osrednji stavbi Val-
vasorjeve knjižnice Krško si 
lahko še v oktobru ogledate 
razstavo podvodnih fotogra-
fij Potapljaškega društva Kr-
ško. Člani društva se namreč 
že vrsto let aktivno ukvarjajo 
s podvodno fotografijo, s ka-
tero dokumentirajo lepoto in 
pestrost sveta pod vodno gla-
dino. Razstavljene fotografi-
je so nastajale daljše časovno 
obdobje in prikazujejo razgi-
banost slovenskega in tuje-
ga podvodnega sveta, torej od 
reke Krke do jadranskih in rde-
čemorskih globin ter tudi šir-

še. Fotografije osupljivih bitij, 
izjemnih prizorov in barvne 
pestrosti pripovedujejo o ne-
pozabnih doživetjih in sreča-
njih od blizu, ki jih doživljajo 

potapljači med spoznavanjem 
vodnih globin in preiskova-
njem morskega dna. Razstava, 
ki bi jo laična javnost verjetno 
raje umestila v poletne mese-
ce, na svoj način sovpada z no-
vimi dogodivščinami članov 
Potapljaškega društva Krško, 
saj glavne potope in nove po-
tapljaške zgodbe najraje snuje-
jo v jesenskih mesecih. Obisko-
valcem knjižnice pa je pogled 
na morsko oz. vodno motiviko 
nedvomno prijeten tudi v po-
dopustniškem času. 

Vir: Valvasorjeva
knjižnica�Krško

Čudovit podvodni svet

Razstavljene� so� fotografije�
Potapljaškega�društva�Krško.

KRŠKO – Na igrišču OŠ Jurija Dalmatina Krško je minuli to-
rek popoldne gostovalo 20 vrhunskih slovenskih športni-
kov v sestavi Športne enote Slovenske vojske, med njimi so 
bili mnogi nosilci medalj z evropskih in svetovnih prvenstev 
ter olimpijskih iger.

Omenjena športna enota je bila namreč v teh dneh na usposablja-
nju v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, kjer so spozna-
vali osnove življenja in dela v vojski. Ker je član omenjene enote 
tudi krški triatlonec, svetovni vojaški prvak v dolgem triatlonu Ja-
roslav Kovačič, so v program vključili tudi obisk v Krškem. »Ko 
sem videl seznam, kateri športniki smo prisotni na usposablja-
nju, se mi je zdela pametna ideja, da bi jih združili z našimi špor-
tnimi klubi in našimi otroki,« je povedal Kovačič. V organizaciji 
Športne zveze Krško so tako k sodelovanju povabili nekatere klu-
be in društva, ki so pripravili postaje atletike, kajaka, juda, odboj-
ke, lokostrelstva in kolesarstva, na katerih so se njihovi vadbeni-
ki družili z vrhunskimi športniki. 
V Krškem so poleg Kovačiča gostovali atleti Kristjan Čeh, Veroni-
ka Domjan, Anita Horvat, Maja Mihalinec Zidar, Maruša Miš-
maš Zrimšek in Tina Šutej, jadralca Tomaž Čopi in Žan Luka 
Zelko, kajakaši in kanuisti Luka Božič, Peter Kauzer, Simon 
Oven in Špela Ponomarenko Janić, judoisti Andreja Leški, 
Anka Pogačnik, Maruša Štangar in Anamari Velenšek, smu-
čar prostega sloga Filip Flisar, gorska kolesarka Tanja Žakelj in 
lokostrelka Ana Umer ter njihov poveljnik, nekdanji biatlonec 
Jure Velepec. Slednji je povedal, da je v 30-letni zgodovini Špor-
tne enote SV skozi njo šlo že več kot 200 vrhunskih športnikov, 
trenutno pa je v njej 64 športnikov in šest trenerjev. Zbranim na 
obisku jih je v pogovoru predstavila Anita Pavlovič, pozdravila 
pa sta jih tudi krški župan mag. Miran Stanko in predsednik ŠZ 
Krško Luka Šebek.
Športniki so se iz Krškega odpravili še na grad Rajhenburg, vče-
raj pa so se odpravili še na pohod po Posavju. � P.�Pavlovič

Druženje s športniki-vojaki

Domačin,�triatlonec�Jaroslav�Kovačič�se�je,�za�šalo�seveda,�
pomeril�z�judoistko�Anko�Pogačnik.
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Festival ste po letu premo-
ra oz. prilagoditve izvedli v 
standardni obliki, torej vsak 
večer predstava+koncert. Je 
to formula, ki se je izkaza-
la za najbolj primerno? Se 
publika udeležuje obeh do-
godkov v večeru ali imajo 
predstave svojo, koncerti pa 
svojo publiko?

Definitivno je to formula, ki 
se nam najbolj obrestuje, saj 
za vsakega obiskovalca pripe-
ljemo v Kostanjevico nekaj po 
njegovem okusu. Tako lahko 
tudi nudimo najbolj pester in 
raznolik program. Format nam 
omogoča tudi ločitev dogod-
kov na glasbene in gledališke 
(ter pogovorne – literarni zaj-
trk, okrogla miza) ter omogo-
či, da obe prizorišči pripravi-
mo specifično za ti dve zadevi. 
Tako lahko pripravimo prizori-
šče gledaliških predstav za bolj 
intimne (do 150 oseb), kon-
certna prizorišča pa za večje 
publike. Vsak večer festivala, 
ko se dogaja oboje (predstave 
in koncerti), se dogajanje zač-
ne s predstavami in šele nato 
nadaljuje s koncerti, tako da 
omogočimo vsem obiskoval-
cem predstav, da se udeležijo 
tudi koncerta, kar se v veliki 
večini tudi zgodi. Več kot po-
lovica obiskovalcev predstave 
se nato udeleži še koncertov.

Kolikšno število obiskoval-
cev ste zabeležili letos in 

»Verjamemo, da pripravljamo nekaj posebnega«
KOSTANJEVICA NA KRKI – Festival kulture Kostanjevica je na zadnji avgustovski vikend še četrto leto zapored popestril poletje v kulturnem središču širšega posa-
vsko-dolenjskega območja. Na čelu mlade ekipe, ki se je znova pogumno lotila zahtevnega izziva, je bil predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki Jan 
Strajnar, 23-letni študent prava.

od kod vse so prišli, najbrž 
ne samo iz ožjega lokalne-
ga okolja ... Ste si prizadeva-
li pritegniti širšo slovensko 
publiko?

Letos je skupno število obisko-
valcev festivala preseglo 1500 
oseb. Obiskovalci so bili iz raz-
ličnih koncev Slovenije, veliko 
je bilo obiskovalcev iz Kosta-
njevice in širše okolice (od No-
vega mesta do Krškega), veli-
ko pa je bilo tudi obiskovalcev 
iz Osrednjeslovenske regije, 
Gorenjske in Štajerske, nekaj 
tudi s Hrvaške. Vsako leto se 
trudimo privabiti obiskovalce 
iz cele Slovenije in tudi širše, 
saj se nam zdi pomembno, da 
je FKK širše poznan in razlog, 
da marsikdo prvič obišče naš 
kraj in se po festivalu vanj tudi 
redno vrača.

Kakšne odzive dobivate od 
obiskovalcev, kaj najbolj 
pohvalijo, kaj jim morda ni 
tako všeč v smislu programa 
oz. vsebin?

Generalno gledano dobivamo 
s strani obiskovalcev zelo po-
zitivne odzive, predvsem iz-
postavljajo izbor programa, 
da je le-ta zelo pester in nekon-
vencionalen – v smislu, da na 
koncertni oder ne postavljamo 
klasičnih festivalskih zasedb, 
temveč vedno skušamo iska-
ti posebna in zanimiva glasbe-
na imena, ki se morda ne po-

javljajo tako pogosto. Vedno 
znova dobivamo pohvale tudi 
glede organizacije in ambien-
ta prizorišča, ki ga vsako leto 
sami okrasimo in pripravimo. 
Seveda imamo več prizorišč – 
prizorišče v Galeriji Božidar 
Jakac ambientalno uredimo 
s pomočjo luči in osvetljave; 
prizorišče za nekdanjim mi-
nisterialnim dvorcem (Lamu-
tovim likovnim salonom) pa 
sami uredimo, osvetlimo, do-
damo lastne likovne izdelke 
za okrasitev in si pomagamo 
s samim ambientom prosto-
ra. Vedno dobimo veliko po-
hval glede izkoristka prostora, 
predvsem manj znanih lokacij 
v Kostanjevici. Kar se tiče pro-
grama, smo letos dobili veliko 
pohval glede izbire glasbenih 
skupin in gledaliških predstav. 
Dobili pa smo tudi veliko po-
hval glede novega segmenta, ki 
smo ga uvedli letos – okrogle 
mize. Ker je okrogla miza bila 

na temo kulturne identitete 
Kostanjevice na Krki, smo pri-
dobili kar nekaj pohval za izbi-
ro vsebine. Dobivamo pa tudi 
pobude po širjenju in dodaja-
nju novih vsebinskih sklopov, 
vendar v obsegu, kot ga ima-
mo sedaj, že pokamo po šivih, 
tako da bomo morali ekipo še 
precej okrepiti, preden lahko 
začnemo dodajati še dodatne 
vsebinske sklope (predvsem 
je tukaj mišljeno dnevno do-
gajanje).

Festival organizira in vodi 
zelo mlada ekipa, je dovolj 
pripravljenosti in zagnano-
sti za delo med mladimi v 
Kostanjevici? Je bilo zara-
di preverjanja PCT pogojev 
kaj težav?

Festival organizira zares mla-
da ekipa. Letos nas je bilo 
zelo aktivno v priprave vklju-
čenih več kot 20, skupno pa 
se je v pripravi in izvedbi do-
godka zvrstilo vsaj 50 mladih. 
Da podkrepim podatek o tem, 
kako smo mladi, naj povem, da 
je najstarejši član organizacij-
ske ekipe star 31, najmlajši pa 
17 let. Zelo veliko nas je takih, 
ki jih še ne štejemo niti 25 oz. 
smo še študentje in študentke. 
Zagnanosti je definitivno do-
volj, saj se brez zagnane ekipe 
tako obsežnega projekta sploh 
ne bi lotevali. V letošnjem letu 
se je društvu priključilo veliko 
novopečenih študentov, ki so 

se odločili na tak način ohra-
njati stik z domačim krajem, 
kar me neizmerno veseli.
Preverjanje PCT pogojev je 
bilo brez večjih posebnosti. 
Največja težava je bila logi-
stično urediti manjše koridor-
je ter pripraviti ekipo, ki je po-
goje preverjala. Na žalost smo 
morali nekaj potencialnih obi-
skovalcev obrniti pri vhodu, 
saj pogojev niso izpolnjevali, a 
so praktično vsi imeli s sabo že 
pripravljena dokazila.

Razmišljate morda tudi o 
večji vključitvi domačih kul-
turnih ustvarjalcev v pro-
gram festivala? 

Pri pripravi festivala je veliko 
pozornosti namenjene prav 
dobri in močni kombinaciji lo-
kalnega in slovenskega, tujega. 
V letošnji izvedbi smo na kar 
nekaj segmentih imeli vključe-
ne domače izvajalce: na kon-
certnem odru Kostanjevičane 
Onubo in Novomeščane Dan D. 
Seveda so bili tudi vsi gostje na 
okrogli mizi iz lokalnega oko-
lja. Trudimo se, da pripelje-
mo vsaj eno glasbeno skupino 
iz domačega okolja in da ima 
naš program s tega vidika do-
mač pridih. A obenem se za-
vedamo, da gradimo na pre-
poznavnosti vrhunske kulture 
in stremimo k raznoliko obli-
kovanemu programu. Vključe-
nost lokalnih izvajalcev variira 
po letih tudi zato, ker se nam 

program vsebinsko dopolnju-
je in imamo morda nekatere 
lokalne izvajalce nagledane že 
za prihodnje edicije festivala.

Festival se je v teh letih naj-
brž kar dobro 'prijel' in pri-
dobil neko tudi širšo pre-
poznavnost. To najbrž 
prinaša tudi odgovornost 
oz. zavezo, da to ohranite in 
da postane res tradiciona-
len, kajne?

Seveda se je prepoznavnost fe-
stivala v teh štirih letih močno 
povečala, pridobili smo na bazi 
sledilcev in s tem smo nekako 
prevzeli nase odgovornost, 
da vsako leto obiskovalcem 
ponudimo vrhunski kulturni 
dogodek. A vendar na koncu 
ta festival pripravljamo člani 
Mladinskega društva Kosta-
njevica na Krki na povsem 
prostovoljni bazi, zato je festi-
val v prvi vrsti naš in ga prip-
ravljamo sami. Dokler bomo v 
tem uživali in si lahko vzeli do-
volj časa za organizacijo (v or-
ganizacijo takšnega dogodka 
gre res izjemno veliko časa), 
ga bomo še naprej pridno in 
vestno pripravljali. Zares ver-
jamemo in čutimo, da priprav-
ljamo nekaj posebnega, nekaj, 
kar je že kar malo tradicional-
no in nekaj, kar pomaga pos-
tavljati Kostanjevico na Krki na 
kulturni zemljevid Slovenije.

� Peter�Pavlovič

Jan�Strajnar

Uradno upokojitev namerava 
Marija sicer prestaviti za še 
nekaj mesecev, če bo treba, mi 
pravi, oz. za še toliko časa, da 
lastnikoma, Srečku in Bran-
ki Murko, uspe gostišče, ki si-
cer obratuje v starem mestnem 
jedru Krškega že vse od začet-
kov 20. stoletja, odprodati. A 
kakor se Marija po eni stra-
ni veseli upokojitve, saj se že 
vidi, kako bo na manjši parce-
li z vikendom, ki jo imata z mo-
žem Slavkom, obdelovala vrt 
in negovala cvetje, uživala v 
družbi sinove družine in vnu-
kov, tu in tam skočila v toplice 
ipd., si življenje brez Branke in 
Srečka le težko predstavlja, saj 
so se skozi skupno delo v šti-

rih desetletjih med njimi stka-
le dragocene vezi zaupanja in 
prijateljstva. Marija se še dob-
ro spominja, kako jo je kole-
gica, ki se je tedaj že zaposlila 
pri Murkovih, ob svojem obi-
sku povprašala, ali se ne bi tudi 

ona zaposlila v tej gostilni, saj 
potrebujejo pomoč tako v kuhi-
nji kot v strežbi, gostilna je na-
mreč vselej polna! In je res bilo 
tako, se spominja Marija. 

Ko je Krško še živelo ...

Staro mestno jedro Krške-
ga, četudi si ga je kot takšne-
ga danes resda težko predsta-
vljati, je v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja živelo kot 
upravno, proizvodno in naku-
povalno središče občine. »Tu 
so se nahajale dobro obiska-
ne prodajalne,« se spominja 
Marija, »med drugim Železni-
na, Elektrotehna, Univerzal, 
Semenarna, prodajalni čev-

ljev Borovo in Peko, cvetličar-
na, krško Avto moto društvo, 
čistilni servis, urar, prodajal-
na kozmetike, pa knjigarna, 
knjižnica, srednja šola, zdra-
vstveni dom in lekarna, polici-
ja in sodišče, pekarna, INDOK 

center, Savaprojekt, kamnose-
štvo, fotografski studio, kiosk s 
prodajo časopisov, medobčin-
ski inšpektorat, več odvetni-
kov pa noatar, obrtna zadruga, 
kmetijska trgovina, Mercator 
Posavje, pošta, občina in dav-
karija, pa proizvodna obrata 
SOP-a in Novolesa, steklarna, 
servis Zastava avto in še mar-
sikaj. Gostilno smo imeli tako 
polno, da sva morali ob koni-
cah dve, tri in tudi šef delati, da 
smo lahko vse postregli. Res pa 
je, da se v tistih letih ni popilo 
le deci vina, eno pivo ali kavi-

ca kot danes, točili so se litri. 
Vzdušje v gostilni je bilo vese-
lo, sproščeno, ljudje so se po-
menkovali o različnih stvareh, 
gostišče je bilo odprto od jut-
ranjih ur do desete ure zvečer, 
a so se gostje praviloma zadr-
žali dlje, nekateri posamezni-
ki tudi mnogo dlje. Za našimi 
mizami se je sklenil marsikate-
ri ’kšeft’, ljudje so pri nas pra-
znovali okrogle jubileje in se 
zbirali na sedminah, krstih in 
birmah, druščine so se zbira-
le ob rojstvu otroka, gasilci po 
vajah ... Denimo, v lovski sobi 

so, ker je bil šefov oče lovec, 
vrsto let potekali tudi trite-
denski tečaji za lovce in zatem 
še izpiti, v posebni sobi smo 
gostili tudi ministre in druge 
visoke goste ob obisku občine, 
v njej so potekali sestanki 'na 
štiri oči', če je bilo treba, smo 
postregli goste ali udeležence 
sestankov tudi na občini, pred 
občinsko stavbo pa ob sobotah 
točili šampanjec svatom, saj se 
je v stavbi občine nahajala edi-
na poročna dvorana na obmo-
čju občine.« 

Kot niza spomine Marija, ki je 
bila vselej v gostilni natakari-
ca in kuharica obenem, so vse 
do sredine osemdesetih let 
pričeli kuhati malice že zara-
na zjutraj, saj so zatem morali 
skuhati še kosila in popoldan-
sko malico za delavce, ki so de-
lali v proizvodnih obratih dvo-
izmensko delo. Danes strežejo 
samo še malico, ki jo, razen su-
rovin, ki jih je treba nasoliti ali 
dati v ’paco’ že dan prej, prič-
nejo pripravljati nekoliko kas-
neje, a še vedno pravi čas, da 
jo lahko začnejo streči po us-
taljenem urniku malic po de-

veti uri dopoldan: »Še vedno 
sva z Branko zvesti kuhanju 
klasičnih domačih jedi po sta-
rih recepturah, brez dodatkov 
ali ojačevalcev okusov. Vso ze-
lenjavo in meso zreževa z no-
žem, gneteva testo z rokami 
in vihtiva kuhalnice po loncih. 
Tako nekoč kot danes našim 
gostom najbolj teknejo vam-
pi, zrezki, polnjene paprike, 
pečenka s krompirjem in zelje 
s krvavicami, ki jih sami de-
lamo in vselej prodamo, koli-
kor jih imamo, včasih jih zara-
di povpraševanja delamo tudi 
po dvakrat na dan.«  In kot v 
smehu še doda Marija, se je v 
40-letnem delovnem stažu na-
poslušala vicev, da bi lahko z 
njimi spisala kar nekaj knjig, 
če jih ne bi v roku petih minut 
pozabila. Si pa zato brez težav 
zapomni cenik in naročilo hra-
ne in pijače za celo omizje. Na 
pragu upokojitve ji je v zado-
voljstvo, da je svoje delo vse-
lej z veseljem opravljala in če 
bi ponovno stopala na poklic-
no pot, bi si želela delati prav 
tu, kjer je začela svojo poklicno 
pot. Za istim šankom!
 Bojana Mavsar

40 let je stregla za istim šankom
KRŠKO – Na prvi septembrski dan je minilo 40 let, odkar je Krčanka Marija Levičar pričela streči goste v Gostilni Murko v Krškem. Tedaj je mladenka iz Stolovni-
ka, ki je dva meseca pred tem zaključila gostinsko šolo v Novem mestu, štela 18 let, danes pa je pri 58 letih in štirih desetletjih strežbe za istim šankom tik pred 
upokojitvijo. Z nostalgijo se spominja let, ko je Krško 'živelo', gostilna pa pokala po šivih …

Marija�Levičar�(na�sredini)�z�Branko�in�Srečkom�Murkom

Za našimi mizami se je sklenil marsikateri ’kšeft’, 
ljudje so pri nas praznovali okrogle jubileje, druščine 

so se zbirale ob rojstvu otroka, gasilci po vajah …


