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Vsaka občina je na skupnih 
sestankih predstavila svo-
je trenutne kapacitete, po-
trebe in možnosti za ob-
novo in gradnjo, nato pa je 
zaživel projekt z imenom 
Posavska špajza. Vrednost 
projekta Posavska špajza 
je 1.688.529,24 evrov, ope-
racijo pa delno financira 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. To poletje bodo tako 
naše tržnice in tržna mesta, 
kjer bodo zrasli novi pro-
dajni prostori, predvsem 
v znamenju pridnih rok in 
strojev, najbolj intenzivno 
pa so dela v juniju poteka-
la v Brežicah, kjer si že po-
jutrišnjem, ob 9. uri, lahko 
ogledate slavnostno otvo-

ritev brežiške tržnice s pestrim programom, ki se bo začel že uro 
pred tem pod naslovom „Živahni dan Posavske špajze v Brežicah“. 

Tržnice so bile v slabem stanju
Z obnovo in prenovo želijo posavske občine doseči, da bodo 
pridelovalci čim prej pridobili nov distribucijski kanal za trženje 
svojih pridelkov in izdelkov, da bo potrošnikom omogočena in 
dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokal-
nih izdelkov, povečana pa bo tudi možnost predstavitve celovi-
te ponudbe podeželja kot del skupne turistične ponudbe regije.

Že ob prvem pogledu na obstoječe tržnice je bilo jasno, da so 
le-te v dosedanji obliki odslužile svoj čas. Dotrajanost pa je po-
leg zmanjšanja varnosti prispevala tudi k temu, da so bili pro-
stori neatraktivni na pogled in manj uporabni za tržno aktivnost. 

V Brežicah, nekdaj daleč poznanih po tržnih dnevih in sejmih, se 
je zaradi starosti objekta in neprimernega vzdrževanja oslabila ko-
vinska konstrukcija, zapuščeno so samevali zasebni lokali, dotraja-
ne so bile sanitarije, slabo izkoriščen parter v osrednjem prostoru. 
V Krškem je težave povzročala predvsem obstoječa ravna streha, 
ki zaradi slabega odvodnjavanja že vrsto let propada. Voda, ki jo 
streha prepušča, je načela konstrukcijo, primanjkuje tudi zado-
stnih površin za postavitev stojnic, obstoječi razpoložljivi prosto-
ri pa niti ne omogočajo razvoj novih vsebin ali vključevanje novih 
ponudnikov s pestrejšo lokalno ponudbo, vinarji, sadjarji, ekološki 
pridelovalci niso mogli ponuditi svojih izdelkov zaradi neprimerne 
opreme in pomanjkanja primernih prostorov. V Sevnici je tržnica 
v središču mesta, na Trgu svobode, skozi zadnja leta postala lepo 
obiskano mesto prodaje. Veliko povpraševanje je nakazalo potre-
bo po preureditvi in dodatni okrepitvi infrastrukture na tej lokaci-
ji. Cilj prenove je dodatno okrepiti pomen lokalne oskrbe s hrano 
in drugimi, v domačem okolju izdelanimi produkti. Preureditev tr-
žnice bo v sklopu projekta dopolnjena z obnovo še dveh turistič-
no-promocijskih in razstavnih prostorov, namenjenih društvom 
in lokalnim ponudnikom. Gre za ureditev turistično-promocijske-
ga in razstavnega prostora pri občinski stavbi v starem mestnem 
jedru ter ureditev in opremo prezentacijskega in promocijske-
ga prostora za društva in lokalne ponudnike na gradu Sevnica. 

Preostale tri posavske občine pa bodo z novo infrastrukturo ozi-
roma opremo šele pridobile ustrezne in dostopne tržne prosto-
re. Regija bo tako z omenjenimi prenovami znatno pridobila tudi 
na splošni urejenosti prostora. 

Kaj bodo s tržnicami 
pridobili prebivalci?

Obnova je že v teku
V Brežicah so dela, kot že omenjeno, zaključena in tržnica bo to 
soboto veselo zaživela v osveženi podobi. Na tržnici v Krškem 
bo čez poletje izvedena odstranitev dela objekta, dozidava, 
nadzidava in rekonstrukcija, sanirali bodo teraso oziroma rav-
no streho objekta, preuredili vertikalno komunikacijo, predvi-
deno je nadkritje terase in manjša preureditev zunanjih površin.

Posavska špajza bo v Sevnici prinesla t. i. kmečko tržnico z osmi-
mi novimi stojnicami, pestro mobilno infrastrukturo za predsta-
vitve in tržne aktivnosti, promocijski prostor za društva in lokal-
ne ponudnike na gradu Sevnica z opremo, ureditev turistično 
promocijskega in razstavnega prostora v starem mestnem je-
dru s prenovljeno kletjo trškega dvorca v Sevnici. 

V Bistrici ob Sotli bo v okviru projekta Posavska špajza celostno 
urejen manjši pokrit prostor za tržnico in to v stavbi, ki ji doma-
čini pravijo Čepinova štala, nahaja pa se neposredno ob poslov-
nem objektu občine. Tudi Kostanjevica na Krki bo urejala prosto-
re, ki so že v lasti Občine Kostanjevica na Krki in sicer na lokaciji 
Kambičev trg 5. Tamkajšnji občani in turisti bodo tako v preno-
vljenih prostorih imeli omogočen takojšnji dostop do lokalnih 
pridelkov in izdelkov. Občina Radeče namerava na območju vho-
da v staro mestno jedro na Starograjsko ulico urediti prostor, ki 
bi malim kmetom služil kot tržnica za prodajo njihovih pridel-
kov. Notranji del naj bi obsegal 100 m², zunanji in pokrit z nad-
strešnico pa 150 m². 

Do ciljev 
tudi z zanimivostmi na terenu

Ker se odločitev za zdrav pridelek iz okolice krepi skozi vzgojo, 
je v juniju že potekal sklop animacij za najmlajše v posavskih 
osnovnih šolah, naslednji teden pa bo tudi na posavskih tržni-
cah in ob njih izredno pestro, saj bodo potekale različne anima-

cije in dogodki pod imenom „Živahni teden Posavske špajze“ 
(več o njem na strani 10), navezujoč se na skupno željo, ki je po-
vezala Posavje: dvigniti kakovost prehrane naše regije in olajša-
ti ter okrepiti lokalno oskrbo, oskrbo s slovenskimi pridelki, tako 
za kupce kot pridelovalce. 

 Maruša Mavsar

Posavska špajza v polnem teku

Jeseni 
na obnovljene tržnice

POSAVJE - Tržnice so bile od nekdaj barvita mesta srečevanj in zadovoljnih izmenjav. Ob tržnih dnevih je vse vrvelo, bil je čas za pogovor in iskrivo iz-
menjavo zadnjih novic, najbolj pa je razveseljevala domača, zdrava ponudba sadja, zelenjave, živine, vin, sokov in mesnih izdelkov iz bližnje okolice. 
Ponudba je pritegnila tako meščane kot kupce iz bolj oddaljenih središč, na primer Zagreba. In da bi ta vrvež s kvalitetno ponudbo znova našel svojo 
mesto v mestnih središčih, je vseh šest posavskih občin sprejelo odločitev, da obnovijo že obstoječe tržnice oziroma ustvarijo nove prodajne kapacitete.

Za zdrave izdelke ne bo treba več 
dlje kot do mestne tržnice.

Občina Bistrica ob Sotli, Ana Bercko: Občina Bistrica ob So-
tli želi s projektom vzpostaviti tržnično prodajo, ki je v taki obli-
ki do sedaj ni imela. Prebivalci bodo dobili možnost kupovanja 
domačih produktov. S tem bomo hkrati pomagali lokalnim pri-
delovalcem domače pridelane hrane in ostalih izdelkov do mo-
žnosti neposrednega trženja, lažje promocije in dosegljive po-
nudbe tako domačim kot drugim obiskovalcem regije. Lokalni 
produkti namreč predstavljajo pomemben turistični potencial 
občine Bistrica ob Sotli, prav tako pa se bo povečevala sedaj niz-
ka stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi in drugimi izdel-
ki. S povečanjem povpraševanja in prodaje želimo spodbuditi 
proces ohranjanja oziroma povečevanja števila tržno usmerje-
nih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter druge roko-
delske in obrtne dejavnosti. 

Občina Kostanjevica na Krki, Anita Krajnc: Ker naša obči-
na tržnice še nima, smo v projektu videli priložnost po uredi-
tvi prostora, ki je v lasti občine in kateremu bomo ne samo 
dali novo vsebino, temveč predvsem spodbudili nakup lokal-
no pridelane hrane in ustvarili priložnost za domačega kme-
ta, da tudi preko ponudbe na tržnici proda svoje pridelke. Pri 
tem smo se bolj osredotočali na domače in okoliške kmete, ki 
v prodaji na tržnici vidijo vir dodatnega zaslužka. V tržnici pa 
smo nenazadnje videli tudi priložnost za turiste, bodisi dnev-
ne ali pa tudi turiste, ki bodo ostali v Kostanjevici več dni, ki 
sedaj nimajo ponudbe za nakup sadja ali zelenjave, razen v 
edini trgovini. Zavedamo se, da je ponudba lokalnih kmetov 
nekaj povsem drugega kot pa nakup sadja in zelenjave v trgo-
vinah, zato želimo ustvariti pogoje za to tudi s pomočjo pro-

jekta Posavska špajza.

Občina Brežice, Suzana Ogorevc: Občina Brežice želi izve-
sti celovito rešitev tržnice, ki bo dala predvsem poudarek na 
prenovi odprtih javnih površin, namenjenih trgovanju. S pre-
novo trga in urbane opreme želimo poudariti identiteto me-
sta Brežice kot trgovskega mesta ter omogočiti prostor, kjer 
se bodo ljudje zadrževali, družili in kupovali domačo pridela-
no hrano in izdelke, poleg tega pa tudi ustvariti novo prizo-
rišče za občasne dogodke. Z izvedeno investicijo bodo tako 
prodajalci kot kupci ter cela občina pridobili objekt z doda-
no vrednostjo, ki bo v prostoru prepoznaven in bo omogo-
čal boljše trženje, lokalnim prebivalcem in turistom pa pro-
stor izboljšane ponudbe najrazličnejših produktov in storitev.

Občina Sevnica, Vlasta Kuzmički: Občina Sevnica z različ-
nimi aktivnostmi skrbi za krepitev sistema lokalne oskrbe s 
hrano. Prepričani smo, da je domače hkrati najboljše, učin-
ki tovrstne usmeritve pa segajo še bistveno dlje. Samooskr-
ba v domače okolje prinaša ekonomske učinke v obliki novih 
delovnih mest, krepi pomen kmetijstva kot pomembne go-
spodarske panoge, skrbi za prijetno urejenost podeželja, po-
memben vpliv ima tudi na zdravje. Vsi navedeni argumenti 
so razlog, da je Občina Sevnica pristopila k projektu Posavska 
špajza. V naši občini bomo v sklopu projekta uredili kmečko 
tržnico in s tem omogočili nove prodajne kapacitete za nepo-
sredno prodajo lokalnih in regionalnih produktov, okoliških 
kmetij, rokodelcev, društev ter drugih nevladnih organizacij iz 
Posavja. Hkrati projekt zajema razvoj, ureditev in nakup dru-
ge turistične infrastrukture, ki bo prispevala k promociji lo-
kalnih pridelovalcev.

Občina Krško, Janko Avsec: Krška tržnica je bila že nujno po-
trebna sanacije in nadgradnje, nadkritja, formiranja in uredi-
tve zunanjih površin, potrebovali pa so tudi novo opremo za 
nemoteno funkcioniranje dejavnosti maloprodajnega trže-
nja. Pričakujemo, da bomo s sanacijo in nadgradnjo ustvari-
li predpogoje za reševanje sedanje problematike prodaje lo-
kalnih in regijskih produktov ter ustvarili dodatne možnosti za 
predstavitve bogate družbene dejavnosti naše občine. Prepri-
čani smo, da bo urejen objekt posredno pomembno prispeval 
tudi k razvoju ostale turistične infrastrukture, ustvaril nove pri-
ložnosti za zanimivo promocijo naših lokalnih pridelovalcev, s 
tem pa bo povečana tudi turistična privlačnost krške občine.

Občina Radeče, Matjaž Šušteršič: V občini Radeče v zadnjih 
letih prepoznavamo pozitiven trend povečanega povpraševa-
nja po lokalno pridelanih prehrambenih izdelkih, na podlagi 
česar se je oblikovala skupina ponudnikov, ki na to povpraše-
vanje s svojimi doma pridelanimi izdelki uspešno odgovarja. 
Sodelovanje v projektu Posavska špajza je logičen odziv obči-
ne na ta trend, saj nameravamo z vzpostavitvijo tržnice zago-
toviti primeren prostor za prodajo oziroma nakup lokalno pri-
delanih prehrambenih izdelkov in tako občanom po eni strani 
ponuditi možnost razvijanja dodatnih oz. dopolnilnih dejav-
nosti, po drugi strani pa nakupa prehrambenih izdelkov zna-
nega izvora in kakovosti.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«

Posavske tržnice bodo kmalu dobile novo podobo.

V okviru delavnic v vrtcih in šolah so posavski otroci spozna-
vali zdrave domače pridelke.


