
Po besedah predsednice bre-
žiške organizacije Branke 
Stergar tekmovanje pripo-
more k boljši urejenosti ob-
čine in regije, res pa je, da 
pretežni del nagrad posame-
znih kategorij še vedno osta-
ja v brežiški občini, kjer je 
tradicija ocenjevanja naj-
daljša. Regijski komisiji je 
predsedovala Cvetka Jaz-
bec iz Turistične zveze obči-
ne Sevnica, ki je tudi podeli-
la priznanja. 

Na regijskem nivoju so med 
kraji najlepše Sromlje, sledi-
jo Tržišče ter na tretjem me-
stu Dolenja vas in Hotemež. 
Med izletniškimi kraji je naj-
lepša Kostanjevica na Krki, 
med hribovskimi Svibno, med 
mesti Brežice, med manjšimi 
mesti Radeče in med kampi 
Kamp Terme Čatež. Med OŠ 
starejše gradnje je 1. mesto 
zasedla OŠ Globoko, drugo 
mesto si delita OŠ Senovo in 
Tržišče. Med šolami novejše 
gradnje po letu 1980 je naj-
lepša OŠ Pišece pred OŠ Pod-
bočje in OŠ Sevnica. Med 
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vir: NRB, julij 2009 

Moja	dežela	-	lepa	in	gostoljubna	

Največ	nagrad	še	vedno	
dobijo	brežiški	kraji

vrtci je najbolj urejen vrtec 
Mavrica Brežice, sledi vrtec 
Storžek pri OŠ Krmelj in vr-
tec pri OŠ Kostanjevica, ter 
med srednjimi šolami Eko-

nomska in trgovska šola Bre-
žice. Komisija je podelila OŠ 
Kostanjevica na Krki posebno 
pohvalo za posebne dodatne 
vsebine s področja kulturne 
dediščine.

Na občinskem tekmovanju v 
občini Brežice, kjer je pri-
znanja podelil župan Ivan 
Molan, so bile najlepše Sro-
mlje, med izletniškimi kraji 

se je ocenjeval le Čatež ob 
Savi, med vasmi si sledijo 
Rigonce in Nova vas, tretje 
mesto pa sta delila Dvorce 
in Bukošek. Med OŠ starej-

BREŽICE - Občinska turistična zveza Brežice (OTZ) je 25. septembra s pode-
litvijo občinskih in regijskih priznanj v okviru projekta Moja dežela - lepa in 
gostoljubna obeležila svetovni dan turizma. Koordinatorka projekta za po-
savsko regijo Milena Vranetič je izpostavila prvič poenoteno ocenjevanje za 
celotno regijo Posavje, vključno z Radečami. 

Regijska koordinatorka Milena Vranetič, ravnateljica 
vrtca Mavrica Brežice Milena Kupina in predsednica 
ocenjevalne komisije Cvetka Jazbec

BREŽICE - V Vinu Brežice se je 22. septembra predstavil 
nov možni investitor. Gre za borzno posredniško družbo 
Novi Triglav AD iz Makedonije, ki je pripravljena vložiti 
1,25 milijona evrov. Če bo Višje sodišče v Ljubljani zavr-
nilo njihov ugovor na stečaj, bodo delavci z 2. oktobrom 
na zavodu za zaposlovanje, če bo odločilo v prid novi upra-
vi, bodo odločbe o izgubi zaposlitve nične.

Novi direktor Luka Repovž 
želi nadaljevati s proizvo-
dnjo. Zadnji dan pritožbene-
ga roka za uvedbo stečaja, ki 
so ga na Okrožno sodišče vlo-
žili delavci, nekdanji direktor 
Robert Špiler pa ni ugovarjal, 
so novi lastniki vložili ugovor 
na stečajni postopek. Večinski 
lastnik investitorja Boris Fin-
gušt je pripravljen v podjetje 
vlagati in v naslednjem letu 
pričakuje dobiček. Če se bo iz-
šlo po načrtih, bi takoj zapo-
slili do 40 delavcev, ostale pa 
bi verjetno zaposlili po novem 
letu, ko naj bi proizvodnja ste-
kla v celoti. Kot je pojasnil predstavnik delavcev Janko Kr-
žan, imajo po napovedih direktorja še dva strateška partner-
ja, pogovarjajo pa se tudi s Coca-Colo. Vendar je tak scenarij 
odvisen od odločitve sodišča. V nasprotnem primeru ima in-
vestitor še vedno interes za nakup družbe, vendar bodo po-
goji za začetek proizvodnje takrat drugačni. 

Repovž je delavcem obljubil takojšnje izplačilo dveh plač, 
o izplačilu regresa in jubilejnih nagradah pa se bodo dogo-
vorili za izplačilo v več obrokih. Po Kržanovem mnenju tako 
ne bi prišlo do bistvene razlike v izplačilih, ki bi jih ob uved-
bi stečaja dobili iz naslova jamstvenega sklada. Vsekakor pa 
bi, tako Kržan, morali skleniti kompromis, če želijo ohraniti 
delovna mesta. Kržan je tudi skeptičen, da bi višje sodišče 
odločilo prej kot v tednu ali dveh. V tem času pa nekdanji 
zaposleni, ki jim je novi stečajni upravitelj že vročil odloč-
be o prenehanju delovnega razmerja, ne vedo, pri čem so. 
 S. Vahtarič 

KRŠKO – Krški občinski svetniki in svetnice se bodo manj 
kot mesec dni po prvi popočitniški seji v ponedeljek, 5. ok-
tobra, znova sestali. Tokratni dnevni red je z le 13 točka-
mi manj obsežen kot ponavadi, je pa na njem nekaj pre-
cej „težkih“ točk. Precej razprave je pričakovati predvsem 
pri poročilu o izvršitvi proračuna Občine Krško za prvo le-
tošnje polletje in pri rebalansu proračuna. V tem obdobju 
se je v občinsko blagajno nateklo 12,7 milijona evrov oz. 
dobrih 23 % od za letos načrtovanih 54,3 milijonov evrov, 
skoraj enak odstotek realizacije je tudi na odhodkovni stra-
ni, kjer je bilo realiziranih 14,3 milijone evrov, v proračunu 
2009 pa je načrtovanih 61,8 milijone evrov izdatkov. Ob-
činska uprava zaradi pričakovanega izpada nekaterih pri-
hodkov in načrtovanih investicij predlaga tretji letošnji re-
balans, s katerim se prihodki zmanjšujejo na 41,9 milijone 
evrov, odhodki pa na 52,7 milijone evrov.

Občinska uprava bo svetnike in svetnice znova seznanila s 
potekom aktivnosti za izgradnjo novega bazena v Krškem 
ter glede obnove železniške postaje v Krškem, sprejema-
li pa bodo tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krškega, ki 
se nanaša na umestitev nove knjižnice, ter dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta „Sanacija območja opu-
ščene celuloze Vipap Videm Krško d.d.“ P. P. 

V	Vinu	Brežice	
nov	investitor

Janko Kržan

Še	tretji	rebalans	
krškega	proračuna

LETOŠNJA TRGATEV GRE POČASI H KONCU  - Vremenske razmere so bile letos izredno 
naklonjene zorenju različnih sort grozdja, ki ga pridelujemo po posavskih gričih. 
Tudi trgatvi je botrovalo lepo vreme in trgači so ob koncih tedna ali v popoldanskih 
urah veselo vriskali, razlegal se je smeh in že po običaju je t. i. kmečki praznik več 
kot le prijetno opravilo, saj ga dopolni še bogata pojedina. Trgatev 2009 se bo ta 
konec tedna počasi že nagnila h koncu. V torek popoldan smo skupino trgačev ujeli v 
Medvedovem vinogradu na Libni. M. K. M. 
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Občina Krško je pričela s postop-
kom določitve območja in imenova-
nja naselja z imenom Kerinov Grm. 
Območje predlaganega naselja je 
opredeljeno v Odloku o lokacijskem 
načrtu za romsko naselje »Kerinov 
Grm« (Ur. List RS, št. 39/2005). V 3. 
členu odloka je določeno, da se ure-
ditveno območje lokacijskega načrta za romsko naselje 
Kerinov Grm nahaja ob vzhodni meji občine Krško, v KS 
Veliki Podlog. Leži sredi prodnate krške ravnine, v obmo-
čju varovanja podtalnice Krškega polja. Lokacija naselja 
se nahaja med naselji Gorica, Drnovo, Brege, Mrtvice, 
Zasap in Hrastje. Površina obravnavanega območja loka-
cijskega načrta je v velikosti cca. 3,9 ha. Do naselja vodi 
kategorizirana asfaltna pot JP2: 693621: Kerinov Grm1.

O predlogu za določitev območja in imena naselja je po-
trebno opraviti predhodno posvetovanje v delih obstoje-
čega naselja, iz katerega bo nastalo novo naselje, če se 
spremeni območje naselja, tako da nastane novo nase-
lje, ki se začne z objavo v lokalnem časopisu in na sple-
tni strani občine Krško.

Celotna vsebina predloga, vključno z elaboratom za do-
ločitev območja z grafičnimi prilogami, s predpisanimi 
mnenji in potrdili državnih organov in s predlogom ob-
činskega odloka, je na vpogled na Občini Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Krško, na oddelku za urejanje prostora 
in varstvo okolja, pri Arh Nataliji (tel. št. 07 49 81 363). 
Na tem naslovu lahko dobite tudi vse informacije v zve-
zi z nameravanimi spremembami.

Vse polnoletne osebe, ki imajo na območju bodočega 
naselja Kerinov Grm prijavljeno stalno ali začasno pre-
bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, 
ki imajo na tem območju sedež, lahko k predlogu poda-
jo svoja mnenja, predloge in pripombe pisno na naslov: 
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, s pripisom: 
»za predlog Kerinov Grm« v roku 15 dni od dneva obja-
ve tega poziva ali neposredno na javni razpravi, ki bo 
dne 20.10.2009 ob 11.00 uri na območju bodočega na-
selja Kerinov Grm.
 Franc Bogovič, župan

še gradnje je najlepša OŠ Globoko, med novejšimi gradnja-
mi pa OŠ Pišece. V regijski krog so se uvrstili še vrtec Mavri-
ca Brežice, Srednja trgovska in ekonomska šola Brežice ter 
Kamp Terme Čatež.

Jazbečeva je z županom Srečkom Ocvirkom podelila tudi 
dve posebni sevniški priznanji: za trško jedro Loki pri Zida-

nem Mostu in za staro vaško jedro Slančjemu vrhu. Izposta-
vila je mentorsko delo Jožeta Lovenjaka, ki kot je dejala, 
opozarja na dobre prakse in na tisto slabo ter svetuje turi-
stičnim društvom pri hortikulturnem urejanju krajev.

Z glasbeno točko sta v programu sodelovala podmladka tu-
rističnega društva Kapele in Sromlje, in sicer Hana in Sara 
Čosič ter Maja in Katja Pinterič.
 S. Vahtarič 

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
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana 
Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Alenka 
Mirt Iskra, Maruša Mavsar, Natja Jenko 
Sunčič, Smilja Radi, Ljubo Motore, Drago 
Perko, Kristina Klemenčič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Nathalie Letullier

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum 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 ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (21/2009) bo izšla v 
četrtek, 15. oktobra 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
7. oktober.

Tako kot v primeru krške-
ga sklepa gre tudi pri kosta-
njeviškem za ugotovitev sta-
nja, kaj je 1.1.2007 (na dan 
ustanovitve nove občine) pri-
padalo občini Kostanjevica na 
Krki. Kostanjevičani vztraja-
jo pri 8,94-odstotnem deležu 
nadomestil za omejeno rabo 
prostora zaradi skladiščenja 
NSRAO in zaradi objekta NEK 
ter enakem deležu sredstev iz 
naslova vračila vlaganj v tele-
komunikacije, pa tudi pri sred-
stvih, ki jih je Občina Krško v 
letu 2006 načrtovala za neka-
tere projekte na območju Ko-
stanjevice, ter pri deležu ku-
pnine od prodaje lastniškega 
deleža v Metalni Senovo. V Kr-
škem so se o tem, kot so juni-

V nadaljevanju seje je bil 
sprejet sklep o ceni programa 
predšolske vzgoje v novo od-
prtem oddelku vrtca v prosto-
rih OŠ Blanca. »Evropski cilj 
in cilj Slovenije je, da bi bila 
vključenost otrok v predšol-
sko vzgojo 90%. Za uresničitev 
tega cilja se bomo morali še 
potruditi,« je dejal župan. V 
sevniški občini je vključenost 
otrok v vrtce približno 65 %. 

Živahna razprava se je priče-
la pri opredelitvi do pripomb 
javne razgrnitve dopolnje-
nega osnutka občinskega po-

Še najbolj gladko je šlo s ka-
drovskimi zadevami, saj so 
za direktorja Zdravstvene-
ga doma Brežice za štirile-
tno mandatno obdobje ime-
novali dr. Miroslava Laktića, 
za občinskega predstavni-
ka v Svet Kozjanskega par-
ka pa Hrvoja T. Oršaniča. 
Pred sprejemom nadzorne-
ga poročila so svetniki zah-
tevali, da se v prihodnje pred 
imenovanjem novega direk-
torja opravi notranja revizi-
ja v zavodih, katerih ustano-
viteljica ali soustanoviteljica 
je Občina Brežice. Posebno 
revizijsko poročilo bodo na-
redili še v brežiškem Posa-

Rebalans	skozi	proceduro	
BREŽICE – Na prvi popočitniški seji 21. septembra so se brežiški občinski svetniki in svetnice polemično 
zadržali že pod točko Realizacija plana proračuna za minulo šest- oz. osemmesečno obdobje, pa tudi 
pri spremembah in dopolnitvah proračuna za letošnje leto, pri sprejemu oktobrskih nagrajencev, v na-
daljevanju drugega dne, ko so sejo dokončali, pa so podali še nekaj sprememb pri revizijskem poročilu.

vskem muzeju, saj je bilo 
ugotovljeno, da je „najslab-
še urejen, zato je potrebna 
dodatna kontrola“.

V prvem polletju je brežiški 
proračun izkazal prihodke v 
višini nekaj več kot 10,5 mi-
lijonov evrov, odhodki pa so 
znašali nekaj nad 12,4 mi-
lijonov evrov, torej je pri-
manjkljaja več kot 1,9 mi-
lijona evrov. Za obdobje 
januar - avgust znašajo pri-
hodki nekaj več kot 14,9 mi-
lijonov evrov, odhodki pa ne-
kaj nad 16,1 milijonov evrov, 
primanjkljaj pa se je zmanj-
šal za 600 tisoč evrov. Raz-

pravljajoči svetniki so bili 
mnenja, da je preveč za-
dolževanja, saj »smo več 
planirali, kot smo sposob-
ni realizirati«, slišati je bilo 
nezadovoljstvo zaradi neiz-
polnjevanja obveznosti do 
krajevnih skupnosti, pa tudi 
o nesmiselnosti prodaje ob-
činskega premoženja. Veliko 
časa so namenili tudi reba-
lansu proračuna, saj so ne-
kateri svetniki menili, da se 
kmetijstvu, gospodarstvu 
in investicijam v krajevnih 
skupnostih namenja prema-
lo pozornosti, da ni izdelane 
strategije, od ustreznih ob-
činskih služb pa so pred spre-

jetjem zahtevali še dodatna 
pojasnila.

Svetniki so po precej pestri 
razpravi, saj se nekateri niso 
strinjali, da od KVIAZ-a dobi-
jo že izbrane kandidate in ne 
vseh, ki so bili predlagani, po-
trdili tudi letošnje oktobrske 
nagrajence. Na praznovanju 
občinskega praznika bodo pre-
jeli nagrado Franci Arh, Nuša 
Derenda in Marija Ana (Mar-
janca) Ogorevc ter priznanja, 
ki jih bodo podelili KD Orlica 
Pišece, podjetju INO Brežice 
d. o. o. in Domu upokojencev 
Brežice. Več na www.posavje.
info.  M. Kalčič M.

Polemično	o	ureditvi	
starega	mestnega	jedra
SEVNICA - V konferenčni dvorani Gradu Sevnica je 23. septembra potekala redna seja občinskega sveta 
z 28 točkami dnevnega reda. Župan Srečko Ocvirk je svetnikom pojasnil, da je realizacija izvrševanja 
proračuna Občine Sevnica za prvo letošnje polletje 29-odstotna, kajti investicijski projekti še niso rea-
lizirani. V. d. direktorice KŠTM Vlasta Marn pa je pri predstavitvi polletnega poslovnega poročila zavoda 
poudarila, da je le-ta plačilno sposoben in lahko nemoteno posluje naprej. 

drobnega prostorskega načrta 
za del starega mestnega jedra 
v Sevnici, v katerem je ten-
denca, »da se vse koncentrira 
na enem mestu«, kot je dejal 
Roman Perčič, vodja oddel-
ka za okolje in prostor na Ob-
čini Sevnica. Štefan Teraž je 
menil: »Kjer stoji Slomškov 
dom, bi morala biti narejena 
mestna hiša. Tak objekt nam 
manjka!« Teražev predlog je 
podprl tudi Ivan Orešnik. An-
drej Hafner je menil, da bi 
bili lahko prostori t.i. mestne 
hiše, kjer ima svoje prostore 
KŠTM, saj so to prostori nek-

danjega spodnjega sevniške-
ga gradu. Zavzel se je tudi 
za ohranitev zelenih povr-
šin v samem mestnem jedru. 
»Nova drevesa lahko posadi-
mo, a ne rastejo tako hitro,« 
je še dodal. Breda Drenek So-
tošek in Jože Imperl sta me-
nila, da je nujna tudi izgra-
dnja podzemne garažne hiše. 
Svetniki in svetnice so ob za-
ključku razprave podprli pre-
dlog, da je potrebno urediti 
enoten upravni center v sta-
rem delu Sevnice na podro-
čju, kjer stoji tudi Slomškov 
dom. Nekoliko daljša razpra-

va je potekala še ob predlogu 
Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za poslovno 
cono ob HE Boštanj, ki bi se 
raztezala na 4,6 hektarih. Po-
misleki so bili ob bodoči na-
črtovani prometni ureditvi, ki 
predvideva nove cestne pri-
ključke, pri čemer pa je po-
trebno upoštevati strokovno 
mnenje Direkcije RS za ce-
ste.

Vprašanja in pobude članov 
ter članic občinskega sveta 
pa na www.posavje.info.
 Smilja Radi

Kostanjevičani	po	vzoru	Krčanov
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tako kot so to že konec junija storili njihovi krški kolegi, so tudi kostanjeviški 
občinski svetniki in svetnice na zadnji seji 24. septembra sprejeli sklep o ugotovitvi premoženja Obči-
ne Kostanjevica na Krki ob odcepitvi od občine Krško. Takšna enostranska sklepa sta posledica neuspe-
šnih pogajanj med občinama o delitveni bilanci in sta nujna za t.i. delitev premoženja po zakonu.

Predhodno	posvetovanje	k	
predlogu	za	določitev	območja	
in	imena	naselja	Kerinov	Grm

VELIKA AKCIJSKA PONUDBA 
RABLJENIH VOZIL 
V OKTOBRU 2009

Avtohiša Kolmanič & Co., d.o.o., PE Brežice 
Cesta svobode 37, 8250 Brežice
Tel: 07/4992-312, 07/4992-313
http://www.rabljena-flamin.com

ja zapisali v dodatnem sklepu, 
še pripravljeni pogajati, obči-
ni pa sta dosegli tudi dogovor o 
soustanoviteljstvu Galerije Bo-
židar Jakac v razmerju 70:30. 
Ker sta si ugotovitvena akta v 
določenih točkah nasprotujo-
ča, bo o spornih točkah verje-
tno odločilo sodišče. 

Med ostalimi sklepi občinske-
ga sveta omenimo še sprejem 
odloka o zaključnem računu 
občinskega proračuna za leto 
2008, predlagani rebalans le-
tošnjega proračuna (iz 3,9 na 
3 milijone evrov) pa je ne-
odvisna svetniška skupina po 
daljši razpravi zavrnila, saj 
po njenem mnenju sredstva 
iz naslova vračil v teleko-

munikacije, gre za 418 tisoč 
evrov, na prihodkovni strani 
niso realno prikazana.

Precej razprave je bilo tudi 
o Gorjanski cesti. Nekateri 
svetniki namreč menijo, da 

je obnova ceste izvedena ne-
kvalitetno, stanovalci pa leto 
dni po otvoritvi še vedno ča-
kajo na odpravo škode na nji-
hovih parcelah oz. na povrni-
tev prvotnega stanja.
 P. Pavlovič

Ravnateljica Melita Skušek je prevzela posebno pohvalo 
OŠ Kostanjevici na Krki. 

Največ	nagrad	še	vedno	dobijo	
brežiški	kraji
nadaljevanje s 1. strani
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Žanet Prah, Orešje na Bizelj-
skem: Sem proti zviševanju 
starostne meje za upokojitev, 
boljše bi bilo, da bi jo za pet 
let znižali, čeprav vem, da je 
problem državna blagajna. Am-
pak tako ne bi obremenjevali 
izčrpanih starejših in bi mladim 
omogočili zaposlitve. Namen-
sko za pokoj ne varčujem, saj 
imam štiri otroke in brez redne 
službe nimam od kod. 

Jože Novak, Trebež: To je sra-
mota, da bi morali tako dolgo 
delati. Če se bo to res zgodilo, bi 
morali iti na ulice in pokazati dr-
žavno nepokorščino. Delajo naj 
mladi, ne pa, da je toliko brez-
poselnih. Eni si samo grabijo bo-
gastvo, a za navadne državljane 
jim ni mar. Za čas upokojitve nič 
ne varčujem, to bi moralo biti 
samo po sebi umevno, da jo do-
bimo, ker dovolj časa delamo in 
jim polnimo blagajno.

Vlasta Moškon, Senovo: Zade-
va je dokaj individualna, nekdo 
je ob starosti 65 let še vitalen, 
drugi ravno nasprotno, odvisno 
od narave dela, zasebnega ži-
vljenja ipd. Za čas upokojitve ne 
varčujem, ker ob dveh otrocih za 
kaj takega nimam ne pogojev ne 
sredstev, poleg tega nekako ne 
zaupam v pokojninsko varčeva-
nje; vprašanje, koliko bi bila da-
nes vložena sredstva sploh še vre-
dna, realna v času upokojitve.

Jožica Žibert, Dolenji Lesko-
vec: Starejši kot si, manj lah-
ko delaš in manj si učinkovit, 
zato v višanju starostne meje 
za upokojitev ne vidim prave-
ga smisla. Težko bo zdržati tako 
dolgo. Sama sicer še ne razmi-
šljam o tem, saj imam šele 16 
let delovne dobe, tako da imam 
do upokojitve še kar precej. Po-
sebej pa tudi ne varčujem za čas 
po upokojitvi, ker sem brezpo-
selna in nimam od kje vzeti.

ANKETA

Pero Samardžija, Boštanj: Pred 
enim mesecem sem se upoko-
jil. Dodatno za pokojnino nisem 
varčeval, ker sem bil, ko se je 
pojavila ta možnost, prestar. 
Upoštevati bi se moralo služe-
nje vojaškega roka, pri ženskah 
pa število otrok. Starost pri 40 
letih delovne dobe je različna 
– nekdo začne delati takoj po 
osnovni šoli, nekdo po fakulte-
ti. Za invalide bi morali urediti 
drugačen sistem upokojevanja. 

Kdaj	in	kako	v	pokoj?
Napoveduje se nam zvišanje starostne meje za upokoji-
tev, govori se celo o meji 67 let tako za moške kot za žen-
ske. Poleg tega je pokojninski sistem tako na trhlih nogah, 
da bi morali predvsem mlajši razmišljati tudi o varčeva-
nju za čas starosti, saj le pokojnina (morda) ne bo dovolj. 
Kaj pravi glas ljudstva?

Jutri bomo v Krškem priča 
premieri tvojega novega fil-
ma Slovenka. Lahko zato re-
čeva, ne glede na to, da je 
bilo le nekaj kadrov tega fil-
ma posnetih tudi pri nas, da 
se preko filma na nek način 
znova vračaš domov?
Krško kot prizorišče snema-
nja se sedaj drugič pojavlja 
v mojih filmih. Prvi razlog je 
vsekakor ta, da sem s Krškim 
še vedno povezan, da ga po-
znam, da imam še vedno neke 
emocije do njega. Da še ve-
dno, ko me kdo vpraša, od 
kod sem, pravim, da iz Krške-
ga, pa čeprav v Ljubljani ži-
vim že 25 let. V Ljubljani vsi 
živimo nekako tako kot v New 
Yorku, vsi smo od nekod pri-
šli. In ko sem postavljal zgod-
bo o tej študentki, ki je sta-
ra 22 let, sem se nekako vrnil 
v svoja leta, ko sem se konec 
tedna vračal iz Ljubljane do-
mov in spet nazaj. Drug razlog 
je ta, da ko snemam v Krškem, 
mi gredo ljudje tam običajno 
zelo na roko, da se neke stvari 
bistveno lažje dogovorim, kot 
bi se v kakšnem drugem me-
stu. Obenem pa sem tudi za-
dovoljen, če od tega lokalna 
skupnost nekaj ima, ker ekipa 
v času snemanja tam stanuje; 
zakaj ne?

V filmu Slovenka se ponovno 
lotevaš socialne tematike. 
Kateri je bil pravzaprav tisti 
impulz, da si se lotil te teme?
No, mislim da se z zadnjimi fil-
mi počasi odmikam od te tako 
imenovane socialne temati-
ke. Menim, da gre za eno do-
sti atraktivno zgodbo o odra-
ščanju, ki ni vezana samo na 
socialno logiko, temveč gre za 
neko psihologijo, dramo in ne-
nazadnje tudi za komične tre-
nutke odraščanja mladega člo-
veka, ki se išče in išče svojo 
pot, kam in kako naprej v ži-
vljenju.

Za kreiranje scenarija in tudi 
za nastanek celotnega filma 
je pomemben podroben štu-
dij obravnavane problemati-
ke. Na kakšne načine in kje si 
se seznanjal s tematiko tega 
filma…?
Če namiguješ na to (smeh), da 
gre za zgodbo na temo prosti-
tucije, nisem sam pridobival 
tovrstnih izkušenj, nisem kli-
cal na določene številke ali 
tega kako drugače iskal, am-
pak se mi je zdela sama zgod-
ba prostitucije nekako meta-
fora za čas, ki ga živimo. Da je 
ta pohlep, na katerega ni nih-
če imun, tako močno v nas, da 
smo pripravljeni marsikaj na-
rediti za to, da bi nekaj imeli 
in da s tem povezano pravza-
prav nimamo nobenih pred-
sodkov.
Seveda sem, kot vedno, de-
lal na raziskavah in zelo me je 
presenetilo, da je tega izre-
dno veliko. In zanimivo je, da 
za marsikatero, marsikatere-
ga, ki se ukvarja s prostitucijo, 
velja, da živi dvojno življenje. 
Da zanje nihče niti pomisli ne, 
da bi bili zmožni kdajkoli in v 
kakršnikoli situaciji kaj takega 
početi, pa vseeno to počnejo.

Ko	snemam	v	Krškem,		
mi	gredo	ljudje	zelo	na	roko
KRŠKO - Tako krškemu rojaku Damjanu Kozoletu kot Aleksandri je skupno, da sta pri 19-ih letih zapusti-
la rojstno mesto in odšla na študij v slovensko prestolnico. Med mladostniškim iskanjem prostora pod son-
cem doma in v tujini se je Damjan zavezal filmu, Aleksandra pa se je v letu predsedovanja Slovenije Evrop-
ski uniji odrekla dostojanstvu in telesu. In medtem ko sta 45-letni režiser in 23-letni filmski lik študentke 
združila moči in že začela osvajati tuja platna, na odziv slovenske publike še čakata, najprej domače...

Če se dotakneva glavnega 
lika v filmu: za vlogo Aleksan-
dre se je potegovalo ponovno 
veliko deklet. Kaj je bilo po-
sebnega pri Nini Ivanišin, ki 
je s tem prvič odigrala glavno 
vlogo, da si se odločil zanjo?
Nina je od prvega trenutka, ko 
je prišla na avdicijo, delova-
la zelo podobno predstavi, ki 
sem jo imel o tem liku. Se pra-
vi, da gre za mlado dekle, ki v 
ničemer ne izstopa, hkrati pa 
je dovolj nežna, krhka, da za-
čutiš neko zaščitništvo do nje. 
Potem se je v treh krogih av-
dicij izkazalo, da je izvrstna 
igralka, kar nenazadnje sedaj 
potrjujejo tudi filmski kritiki, 
ki so navdušeni nad njo. 

Če omeniva še Petra Muse-
vskega, lahko rečeva, da je 
v tvojih filmih stalnica, igral 
je namreč v tvojih Rezervnih 
delih, Delo osvobaja, Za ve-
dno in sedaj tudi v Slovenki...
Peter, ne vem, če ne gre že 
za najin peti film, je na nek 
način postal že moj alter ego 
in jaz upam (smeh), da se ne 
bom toliko zredil, kot se je 
on. Že nekajkrat sva si rekla, 
da sedaj je pa res dovolj, da 
morava narediti pavzo, pa se 
na koncu zmeraj nekaj obr-
ne in ponovno snemava sku-
paj in vsakič znova je sodelo-
vanje z njim užitek. Vsekakor 
je sijajen igralec, nedvomno 
eden najboljših v Sloveniji, in 
moji liki so običajno vedno bli-
zu temu, kar on pooseblja. Pri 
tem si prizadevava, da ti liki 
ne bi bili zmeraj enaki, da na-
rediva nekaj drugega. V tem 
primeru Peter igra Nininega 
oziroma Aleksandrinega oče-
ta, ki je doma iz Krškega. In 
glede na njegov karakter, gle-
de na to, da se zelo vživi v vlo-
go, da je to po Rezervnih delih 
že drugi film, ki ga je snemal v 
Krškem, se on, vsaj v tem film-
skem smislu, ko pride, počuti 
že Krčana.

Med tvoje najbližje sodelav-
ce lahko uvrstiva tudi produ-
centa Danijela Hočevarja, s 

katerim si prav tako posnel 
že četrti film. Videti je, da 
ne le delo, tudi film osvoba-
ja, se tako stkejo osebna pri-
jateljstva, zaupanje?
Z Danijelom je pravzaprav še 
hujša situacija kot s Petrom. 
Z Danetom sva začela sku-
paj delati leta 1986, od prve-
ga filma dalje sem vse nare-
dil v njegovi produkciji. Ves 
čas se, podobno kot s Petrom, 
skušava ločiti, pa nama ne 
uspe in res sva že postala kot 
neka zakonca. Če resno in is-
kreno povem, imel sem veli-
ko srečo, ko sem začel delati 
z njim, ker brez njega po vsej 
verjetnosti ne bi naredil vse-
ga tega, kar sem, ker je tve-
gal in šel z menoj v projekte, 
za katere nisem imel nobene-
ga finančnega zagotovila, a so 
nam potem vendarle odpirali 
vrata naprej. Dane ima danes 
evropski ugled, ustvarja filme 
tako drugih slovenskih kot tudi 
tujih avtorjev. Kar je velik pri-
vilegij v tako majhni kinema-
tografiji, kot je slovenska in v 
kateri pravzaprav nič ne funk-
cionira. Zato je ob sebi imeti 
takšnega človeka, kot je Dani-
jel, ki nasprotno temu dobro 
funkcionira ves čas, res pravo 
bogastvo. 

Glasbeno podlago filma si za-
upal duetu Silence, Primo-
žu Hladniku in Borisu Benku. 
Še zdaleč ne gre za neznana 
glasbena ustvarjalca, kljub 
temu pa sta prvič ustvarja-
la za film. Videti je, kot bi v 
vsakem svojem filmu povle-
kel kakšnega zajca iz roka-
va, odkril nov obraz, novega 
ustvarjalca. 
Vsak film je nov izziv in vsa-
kič znova iščeš en nov, svež ve-
ter. Kar se dueta Silence tiče, 
sta naredila že veliko scenske 
glasbe, med drugim za vse za-
dnje Pandurjeve predstave v 
Španiji. Na filmu sta res de-
jansko delala prvič, a zato ni-
sem niti malo podvomil, da mu 
ne bi bila kos. Poznamo se že 
zelo dolgo, denimo Primoža, 
sina Boštjana Hladnika (film-

ski in gledališki režiser op. p.), 
že od malih nog. Zelo smo po-
vezani in spremljam ju vse od 
njunih začetkov, zato je bilo 
pravzaprav le vprašanje časa, 
kdaj bomo sodelovali. Pri tem 
filmu pa mi je ključno, da nju-
na glasba pooseblja tisto, kar 
sem želel doseči: občutek ko-
munikativnosti, hkrati pa tudi 
neke posebne osamljenosti.
 
Slovenka je požela navduše-
nje in bučen aplavz na sara-
jevskem festivalu, kakšen je 
bil odziv gledalcev na film-
skem festivalu v Torontu in 
na Islandiji? Kam bo zajadra-
la potem Slovenka?
Res je, film je zelo dolgo na-
stajal, na scenariju smo dela-
li kar trije, poleg mene še hr-
vaški režiser Ognjen Sviličić in 
Matevž Luzar. Projekt se je za-
čel že leta 2003, ko je bila na-
pisana prva verzija scenarija, 
potem pa so se začele stva-
ri zapletati iz verzije v ver-
zijo, imeli smo tuje partner-
je, vmes sem zamenjal naslov, 
predelal film, zatem so tik 
pred startom zadeve propa-
dale, tako da lahko le rečem, 
da je postalo res že mučno. In 
ko naposled prideš do izdelka, 
ga znaš toliko bolj ceniti, toli-
ko bolj mu privoščiš, da bi ga 
ljudje sprejeli.
S festivalom v Torontu, gre za 
največji filmski festival v Se-
verni Ameriki, kjer se stvari 
zelo hitro odvijajo, sem zelo 
zadovoljen. Dobili smo že po-
nudbo za distribucijo filma po 
Severni Ameriki, kar je za slo-
venski film izjemnega pomena 
in ravnokar potekajo v zvezi s 
pogodbo resni pogovori. Hkra-
ti smo dobili veliko povabil za 
ostale festivale po Ameriki in 
več kot to si že ne moreš že-
leti. Kar se tiče festivala v Re-
ykjaviku, se ga osebno nisem 
udeležil, ker je preprosto se-
daj teh povabil preveč, da bi 
lahko bil na vsakem. Film je 
sedaj že uvrščen na preko 30 
festivalov, povabila pa še kar 
prihajajo. Istočasno, ko se za-
čenja predvajati v Sloveniji, 
bo imel film premiero tudi v 
Londonu, takoj za tem pa gre 
v Pusan, največji azijski festi-
val, in v Montreal. To so sedaj 
prve projekcije v tujini, a če 
iskreno povem, mi je sedaj od 
teh prestižnih festivalov po-
membnejša in na prvem me-
stu distribucija v Sloveniji. Že-
lim si, da bi ta film prišel do 
gledalcev. Menim, da nam je 
v njem uspelo prikazati tako 
eno avtorsko držo kot ustva-
riti film, ki lahko komunicira 
z gledalci.

In kam boš zatem zajadral? 
Vendarle gre za velike obre-
menitve, potovanja, nenaza-
dnje, ta film si pripravljal kar 
šest let, ali pa nemara celo že 
snuješ nov film?
Praktično bodo obveznosti, ki 
jih imam s Slovenko, trajale 
nekje do konca leta, nato pa 
se bo zadeva nekoliko umirila. 
Imam že neke projekte v glavi, 
a še nič konkretnega na papir-
ju. Predvsem bi si rad vzel ne-
kaj časa, ker sem ob tem filmu 

delal še na dveh dokumentar-
cih, zaradi česar se res ne mo-
rem pritoževati, da nisem imel 
dela.

Nekako v istih letih, ko si ti s 
svojimi filmi doživljal najve-
čje uspehe, je v Krškem rasla 
svojevrstna amaterska film-
ska produkcija kratkega filma 
v okviru Društva zaveznikov 
mehkega pristanka oz. njiho-
ve Luksuz produkcije, ki je 
vsaj osnovno filmsko izobraz-
bo nudila že desetinam mla-
dih ljudi. Kaj meniš o tem?
Krško produkcijo z zadovolj-
stvom in kolikor se le da spre-
mljam. Dejansko je že to, kar 
je ta ekipa naredila do sedaj, 
Krško postavilo na filmski ze-
mljevid. Ravno zadnjič sem 
ponovno gledal njihov film o 

Damjan Kozole

gejevski sceni v Krškem, res 
se mi zdi sijajen dokumentar-
ni film. Ob tem bi dejansko 
samo apeliral na pristojne, da 
to filmsko produkcijo podpre-
jo, saj mislim, da je zelo po-
membno za Krško, ki se tudi 
preko tega dobro promovira. 

Premiera filma Slovenka bo 
potekala 2. oktobra v krškem 
kulturnem domu, kjer se bo 
občinstvu predstavila tudi 
filmska ekipa. Zatem bo Slo-
venka na krškem filmskem pla-
tnu predvajana še petkrat, v 
dveh terminih v soboto, 3. 
oktobra, ter v nedeljo, pone-
deljek in v torek, nakar bo iz 
mesta, kjer filmsko domuje 
Aleksandra, krenila po osta-
lih slovenskih kinematografih.
 Bojana Mavsar

Pogovor	z	režiserjem	Damjanom	Kozoletom
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dolino in dalje proti slovenski 
prestolnici. Obe lokalni cesti 
sta bili financirani iz proraču-
na Občine Sevnica, medtem 
ko je bila asfaltacija javne 
poti Brezovec – Pečnik krita 

tudi s strani KS Boštanj in la-
stne udeležbe krajanov. As-
faltirani odseki pomenijo 
tamkajšnjemu prebivalstvu 
konec prahu in blata, vzdr-

Obletnica
Prejšnji teden je mini-
lo natanko eno leto od dr-
žavnozborskih volitev, na 
podlagi katerih smo dobi-
li novo vlado Boruta Pa-
horja. Obletnica je prilo-
žnost, da ocenimo stanje, 
v katerem se sedaj nahaja-
ta naša država in Posav-
je, ocenimo uresničevanje 
predvolilnih obljub in do-
sežke aktualne vlade ter 
njeno uspešnost v spopa-
danju z aktualnimi izzivi. 
Še posebej je ta ocena pomembna za našo prihodnost, 
da vemo, kaj lahko pričakujemo in kako ravnati. 

Nastop mandata sedanje vlade sovpada z začetkom fi-
nančne in gospodarske krize v Sloveniji, čeprav smo 
si vsi enotni, da za krizo ni odgovorna ne ta in ne no-
bena slovenska vlada. Kriza je Slovenijo doletela, ker 
je naša ekonomija majhna in odprta, ker veliko sode-
lujemo s svetom, zlasti pa z evropskimi državami. Kri-
zi se torej nismo mogli izogniti, seveda pa so prisotna 
razhajanja, kako hitro, kako učinkovito in s katerimi 
ukrepi bi se bilo potrebno soočiti s krizo, da ne bi pu-
stila tako uničujočih posledic za naše gospodarstvo in 
standard ljudi.

Če pogledamo najprej nekaj nazornih statističnih po-
datkov, lahko ugotovimo, da se nam je v tem letu go-
spodarska aktivnost skrčila za dobrih 9% (padec BDP 
na medletni ravni), brezposelnost se je povečala za 
približno 30.000 (iz slabih 60.000 na slabih 90.000), iz-
voz je upadel za več kot 20%, investicije za okoli 25%, 
naš dolg se je povečal za 40% (iz 22.5% BDP na oko-
li 30% BDP) in še bi lahko našteval. Edina svetla toč-
ka je umirjena inflacija, ki je na ravni okoli 0%. Pred-
vsem dva podatka pa sta znak za alarm. Prvič: samo v 
prvi polovici leta smo porabili v državi za 1 milijardo 
evrov več, kot smo ustvarili, kar pomeni, da bomo leto 
2009 končali s približno dvema milijardama primanj-
kljaja (1000 evrov na vsakega Slovenca). Primanjkljaj 
državnih blagajn pokrivamo s povečanim zadolževa-
njem, s tem pa bomo obremenili gospodarstvo za priho-
dnja leta in desetletja. 

In drugič: navedeni gospodarski podatki za Slovenijo 
so slabši kot podatki za večino evropskih držav, ki so 
se tudi znašle v objemu krize, kar pomeni, da se v pri-
merjavi z njimi bolj neučinkovito spopadamo s krizo 
in posledično zopet povečujemo svoj razvojni zaosta-
nek za povprečjem EU. Ne le opozicija, tudi širok krog 
javnosti je prepričan, da se vlada prepočasi in neučin-
kovito spopada s krizo, kar se žal pozna v gospodar-
stvu. Propadi nekaterih podjetij, ki so se zadnja leta 
bolj ali manj uspešno borila na zahtevnih tržiščih, niso 
pokazali le na pomanjkanje pomoči države, temveč 
tudi na razhajanja in odtujenost med sindikalnimi 
voditelji in zaposlenimi. 

Razmere kažejo, da bi bilo ob nastopu krize nujno več 
ukrepov usmeriti v ohranjanje gospodarske aktivnosti, 
da bi podjetja nadaljevala z investicijami in proizvo-
dnjo, kar bi lahko dosegli z znižanjem davčnih bremen 
in investicijskimi davčnimi olajšavami. Banke bi mo-
rale aktivneje in ceneje servisirati potrebe podjetij po 
svežem kapitalu in reprogramirati tiste kredite, ki so 
namenjeni ustvarjanju dodane vrednosti podjetij. Mo-
rali bi skrajšali plačilne roke države, kar bi krepilo fi-
nančno disciplino, in pospešeno nadaljevati z investi-
cijami države v prometno, energetsko in informacijsko 
infrastrukturo ter pospešiti razvoj gospodarskih sre-
dišč, ki jih je načrtovala prejšnja vlada. 

Naj spomnim, da bi lahko pospešeno nadaljevanje 
projekta gospodarsko-logističnega središča Feniks v 
Posavju in posledično odpiranje novih delovnih mest 
precej ublažilo posledice propada nekaterih podjetij v 
Posavju (Vino Brežice), vendar so aktivnosti na tem in 
podobnih projektih v državi povsem zastale. Žal se ne 
morem izogniti zaključku, da je bilanca te vlade v pr-
vem letu vladanja na gospodarskem področju pora-
zna. 

Bralcev ne želim obremenjevati še z oceno izpolnjeva-
nja predvolilnih obljub, ker bi lahko naštel veliko kon-
kretnih primerov, kjer se predvolilne obljube kršijo, 
čeprav nimajo nič opraviti s krizo (kadrovanje v go-
spodarstvu in javnem sektorju). Opozoriti želim še na 
en problem in nakazati možno rešitev. V času, ko pri-
hodki v državi drastično upadajo, izdatki pa narašča-
jo, bi veljalo razmisliti o reorganizaciji in občutnem 
krčenju državne birokracije. Menim, da bi veljalo zna-
tno skrčiti oziroma prepoloviti število ministrstev in 
zmanjšati število zaposlenih v njih za okoli 20%. Čas 
krize je vedno priložnost za takšne nepopularne, a po-
trebne ukrepe, ki jih je v dobrih časih, praktično ni mo-
goče izvesti.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

OREHOVO – 11. septembra popoldan je na območju bodoče-
ga športno-rekreacijskega centra Pristan Orehovo potekala 
praktična vaja PDG Sevnica s prikazom reševanja ponesreče-
nih v vozilu, ki je zdrsnilo v reko Savo. Pri vaji so sodelovali 
gasilci z vozili za primere reševanja na vodi, devet usposo-
bljenih potapljačev PGD Sevnica, reševalno vozilo ZD Sevni-
ca in enota PP Sevnica. Vajo reševanja treh ponesrečenih v 

vozilu in dvig poškodovanega vozila iz vode je vodil povelj-
nik PGD Sevnica Robert Orešnik. Vaja je lepo tekla - navo-
dila za reševanje so bila jasna in kratka, gasilci na obrežju 
so pripravili vse potrebno za hitro reševanje iz vode, pota-
pljači so našli in potegnili iz motne Save vse tri »ponesreče-
ne« (lutke) in jih predali v nadaljnjo oskrbo zdravstvenemu 
osebju, potem so iz vode potegnili še močno poškodovano 
vozilo. Vajo si je ogledalo lepo število obiskovalcev, ki so bili 
nad prikazanim zadovoljni.  S. R.

Uspešna	vaja	PGD	Sevnica

Vaja PGD Sevnica je pokazala primer reševanja 
ponesrečenih in vozila iz vode.

RADEČE – 18. septembra je v 
Radečah potekal zbor članov 
Lokalne akcijske skupine Po-
savje (LAS Posavje), ustano-
vljene kot pogodbeno par-
tnerstvo pri RRA Posavje za 
upravljanje s sredstvi LEA-
DER na območju razvojne 
regije Posavje. 

Osrednja točka dnevnega reda 
je bila sprejetje letnega izved-
benega načrta za leto 2010, ka-
mor se je uvrstilo osem od 12 
prijavljenih projektov na 2. 
javni poziv, ki je bil objavljen 
8. maja 2009. Skupna vre-
dnost potrjenih projektov zna-
ša 637.174,58 EUR od tega bo v 
Posavje prišlo 314.313,20 EUR 
novih LEADER sredstev iz Evrop-
skega kmetijskega sklada. 

V letni izvedbeni načrt Lokal-
ne akcijske skupine Posavje za 
leto 2010 so se uvrstili nasle-

JABLANICA - Konec avgusta 
je v sklopu srečanja vašča-
nov na Jablanici potekala 
slovesna otvoritev asfaltira-
nih odsekov na lokalni ce-
sti Jablanica – Vitovec – Novi 

Grad, asfaltacija javne poti 
Brezovec – Pečnik ter lokal-
ne ceste Brezovec – Križišče, 
ki predstavlja iz teh krajev 
najkrajšo povezavo z Mirnsko 

Zbor	članov	LAS	Posavje

dnji projekti: Pridelano v Po-
savju: Lokalno pridelana hrana 
naj ima prednost, prijavitelj 
KZ Sevnica s partnerji; Bistri-
ca kot biser, prijavitelj Obči-
na Bistrica ob Sotli s partner-
ji; Turizem v zidanicah-faza II: 
prijavitelj Center za podjetni-
štvo in turizem Krško s par-

tnerji; Turistično-informativne 
table območja Sevnice: Prija-
vitelj KŠTM Sevnica s partner-
ji; Pravljična pot Kostanjevice 
»Pot čestitk«, prijavitelj Dol-
mark propaganda Tatjana Pe-
trič s.p.; Gozdni sadeži: vrni-
tev h koreninam, prijavitelj 
KTRC Radeče s partnerji; Sad-

jarska kultura: kultura zdra-
vega življenja, prijavitelj Za-
vod Vrbov Log s partnerji; 5-ka 
za zdravje: oblikovanje vzor-
cev zdravega prehranjevanja 
pri otrocih, prijavitelj Kenex 
d.o.o. s partnerji. Projekte bo 
LAS Posavje predložila v pre-
sojo na Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki bo podalo dokončno soglas-
je k predlogu. Predviden zače-
tek izvajanja projektov je ma-
rec 2010, do takrat pa bodo že 
vidni rezultati prvih šestih pro-
jektov iz Letnega izvedbenega 
načrta 2009, ki jih je LAS Po-
savje na Ministrstvo posredo-
vala februarja 2009. Gostite-
lja tokratnega srečanja sta bila 
KTRC Radeče in Občina Rade-
če, partnerja LAS Posavje. 

 Kristina Ogorevc Račič,  
 vodja Tehnične pisarne 
 LAS Posavje

Člani LAS Posavje (Foto: Boris Moškon)

Otvoritev	asfaltiranih	cestnih	
odsekov	na	Jablanici

ževalcu cest pa lažje vzdrže-
vanje, predvsem v zimskem 
času. Otvoritev so popestrili 
Jurjevi pevci iz Okiča, Petra 
Podlogar s klarinetom, Va-
lentin Zaplatar pa je zaigral 
na harmoniko. Slavnostnemu 
prerezu traku so prisostvo-
vali župan Srečko Ocvirk, 
predsednik KS Boštanj Jože 
Udovč, izvajalec del Gradnje 
d.o.o. Jernej Povše in s stra-
ni krajanov Ivan Pečnik (na 
fotografiji). Po končani ura-

dni otvoritvi je sledilo dru-
žabno srečanje vseh pova-
bljenih, najprej na kmetiji 
Zaplatar – Pečnik, nato pa 
še na 5. srečanju vaške sku-
pnosti Jablanica – Novi Grad, 
kjer je bilo poskrbljeno, da 
nihče ni bil žejen in lačen. 
Ob organiziranih družabnih 
igrah in živi glasbi s fanti iz 
Žigrskega Vrha pa je bilo po-
skrbljeno tudi za rekreacijo 
in sprostitev. 
 KS Boštanj

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
V OKTOBRU

NI ZIME ZA ESKIME 
četrtek, 8. oktober, ob 17. uri – 

Mladinski oddelek v Krškem
Ob tednu otroka bodo otroci lahko skupaj s svetovno 

popotnico Andrejo Rustjo odkrivali svet Eskimov. S po-
močjo diapozitivov, predmetov iz vsakdanjega življe-
nja, tradicionalnih oblačil, degustacijo kruha »banic-

ka« in s pravljico jim bo pričarala njihov svet. 

POTOPISNO PREDAVANJE O INUITIH
četrtek, 8. oktober, ob 19. uri – 

Dvorana v parku Krško
Svetovna popotnica Andreja Rustja nas bo popeljala na 
sever Kanade, kjer je kot prostovoljka delala med Inu-
iti (Eskimi) in dobro spoznala njihov način življenja. 
Poleg slikovnega materiala nam bo predstavila tudi 
njihove tradicionalne predmete, oblačila in hrano.

PREDSTAVITEV KNJIGE ALENKE MIRT - 
ČEZ MAVRICO

četrtek, 22. oktober, ob 18. uri – 
Dvorana v parku Krško

Vabimo vas na predstavitev knjige Čez mavrico Krčan-
ke Alenke Mirt Iskra, v kateri so strnjena njena raz-
mišljanja, objavljena v preteklih dveh letih in pol v 
časopisu Posavski obzornik. Knjiga bo izšla v mesecu 

oktobru pri založbi Neviodunum.

PRAVLJIČNE URICE IN KNJIŽNA UGANKA 
»MLADI RADOVEDNEŽ«

Z mesecem oktobrom ponovno začenjamo s pravljič-
nimi uricami na Mladinskem oddelku v Krškem ob po-
nedeljkih, v enoti Kostanjevica na Krki ob torkih in na 
Senovem ob četrtkih. Na vseh enotah se srečamo ob 
17.00. Z oktobrom pa smo za otroke na Mladinskem 

oddelku in ostalih enotah knjižnice pripravili tudi knji-
žno uganko MLADI RADOVEDNEŽ. Tako, otroci vabljeni 
na pravljične urice in k reševanju mesečne uganke, saj 

bo nekdo med vami tudi nagrajen.  

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!
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Indijansko 
poletje,
ki mi lepše zveni Indian 
Summer, od koder ima svoj 
izvor. Indijanski staroselci 
so si v svojih eksistenčno te-
žavnih trenutkih v odma-
knjeni naravi vzeli čas za 
razmišljanje, kako najbolj 
modro preseči prežečo temo. 
Največkrat je seveda ni bilo 
mogoče preseči. Udarci nad 
ljudstvom so povzročili po-
vratne udarce, tako so od naroda osta(ja)le le še krpice in 
spominski zapisi. 

To indijansko poletje mojim prijateljem služi, da se odma-
knejo v naravo, da se pogovorijo z drevesnimi debli, njiho-
vimi stebelci in vejicami, da osredotočijo svoj notranji jaz 
oziroma svojo notranjo bit. Nekateri imajo druge vzvode 
za ravnovesje, na primer vrtove in pokopališča. Pokopali-
šče, kjer je običajno mir in soočenje s splošno minljivostjo 
in kjer mrakovi in teme poprimejo druge dimenzije. 

Bili so časi, ko sem se lahko skrita očem, stisnila k svoji če-
šnji, se napojila in se očistila z njeno energijo, svojo bit 
zložila na kupček in šla dalje, kar koli me je po tem že ča-
kalo. Danes vprežem dragocenega dvokolesnega črnega 
konja, se odpeljem med fazanje klice in opojna zrela koru-
zna polja iskat dušni mir. Letos so povsod tako bogato ob-
rodila, da koruze ne bodo mogli prodati in si bodo kme-
tovalci z njo kurili. Prekrije me velik (ne)sistemski črv v 
iskanju dušnega miru.

Pa saj tako vemo, da nas bodo iz bega v iskanje ravnoves-
ja kaj hitro dosegla nova vprašanja, novi dvomi in nova 
iskanja, če smo še tako odprti, široki, razumevajoči in pri-
kladni za vse različnosti, ki jih ponuja ta svet. Odprti in 
široki smo tako nek dan v indijanskem poletju ob kavi 
razpredali, da naj vsak živi, kot želi, le da ne dela hudega 
drugim. Šlo je za ljudi, ki so spolno homoseksualno usmer-
jeni in se odločajo za partnersko življenje. In starševstvo. 
Po predlogu družinskega zakonika naj bi tudi homose-
ksualni pari imeli pravico do posvojitve otrok. In smo se 
razdvojili. Na tiste, ki (še vedno) ne znamo otroku razlo-
žiti, kako da imajo eni otroci dve mami, drugi dva oče-
ta in tretji mamo in očeta. In kaj vse sledi (dvomi, psihič-
na razdvojenost, kasnejša spolna usmerjenost…) otrokom 
iz istospolnih partnerstev. In na tiste, ki zagovarjajo, da 
je otrokom iz istospolne zveze lahko lepše, boljše, mirnej-
še, nenasilno, bolj ljubeče. Kar je navsezadnje tudi še kako 
res. Če ne bi ljudje imeli zakodiranih toliko in premnogo 
pogojnikov. Tega sveta res ni lahko živeti.

Res ga ni lahko živeti. Od nekod se spet tihotapi »žena naj 
bo doma, čuva naj na moža, mož naj dela za oba«. Pa kaj 
še! Bog se usmili! Pa komu smo ženske spet trn v peti in v 
mislih, grozen trn od glave do peta? Popolna pomanjševal-
nica, ki naj bi bila brez ambicij in osebnih hotenj. Pa smo 
se v prijateljski debati vseeno takole strinjali: lepo je biti 
doma, imeti vse pospravljeno in počiščeno, oprano, zli-
kano, dišeče in dobro domače skuhano za moža in otroke. 
Ljubeče, če je tisti ob tebi ljubeč in razumevajoč, upošte-
vajoč, spoštljiv in pri tem zavedujoč se, da je gospodinjsko 
delo delo od zore do mraka in še čez... In da ti nikoli, res ni-
koli ne očita, kako dela zate in ti ne obesi goro krivd. Da te 
hrani in oblači. 

Morda so bile takrat (skoraj) idealne družine, ampak va-
nje s prijatelji že dolgo ne verjamemo več. Ni realnih po-
gojev, poleg tega pa je z enim osebnim dohodkom, eno da-
našnjo plačo, ali kar koli to v teh trenutkih pomeni, težko 
preživeti. Otroci naj bi z mamo doma res pridobili, ali ne 
z nezadovoljno in ponižano! Pa šolanje? Zdi se, da se spet 
zbuja ideja, naj se visoko šolajo otroci iz »in« družin. Sicer 
pa, kakšne pogoje sploh imajo otroci staršev, katerih firme 
so šle »v maloro«?

Nekaj pa vendarle poudarja lepoto letošnjemu indijanske-
mu poletju. Da smo Slovenke in Slovenci presegli sebe. Z 
vso možno srčnostjo smo sprejeli prijateljsko uigrano eki-
po slovenskih košarkarjev, ki so sebi in narodu v težavnih 
ponavljajočih se igrah priigrali odlično četrto mesto. Kar 
daje vero, da smo vendar zmožni kolektivne »biti«. Ko kot 
posameznik najprej uspeš pregristi vse teme v sebi. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Na otvoritvi tretje Bučarija-
de v Šentjanžu je vse zbra-
ne pozdravila in predstavila 
program enomesečnih pri-
reditev ter sodelujoče v po-

sameznih programih pred-
sednica TD Šentjanž Petra 
Majcen. Predsednik KS Šen-
tjanž Ivan Orešnik se je za-
hvalil organizatorju in posa-

V	Šentjanžu	pričetek	
tradicionalne	Bučarijade
ŠENTJANŽ - V Šentjanžu v sevniški občini se je v organizaciji tamkajšnjega turističnega društva 19. sep-
tembra začela Bučarijada – prireditev v znamenju velikih in majhnih buč z bogatim spremljevalnim pro-
gramom, ki bo v kraj vabila mesec dni, saj se bo tradicionalna prireditev zaključila 18. oktobra. 

meznikom, ki so se vključili v 
ta velik in za kraj pomemben 
turistični projekt. V imenu 
predstavnikov Občine Sevni-
ca je obiskovalce pozdravila 

tudi podžupanja Breda Dre-
nek Sotošek, ki je med dru-
gim dejala: »V ta kraj, v ta 
pušel’c Dolenjske, vedno pri-
dem z velikim zadovoljstvom 

in s spoštovanjem.« V otvo-
ritvenem kulturnem progra-
mu se je nato s spletom tra-
dicionalnih ljudskih plesov in 
s prikazom nagajivih fanto-

vskih iger ter nekaterih starih 
ljudskih običajev predstavila 
folklorna skupina Delavske-
ga kulturnega društva Seno-
vo skupaj z ljudskimi godci, 
ki delujejo v okviru že ome-
njenega društva. Za glasbeni 

dodatek in poseben užitek sta 
poskrbela še citrarka Tanja 
Lekše in z zaigranima melodi-
jami na harmoniki Oskar Sto-
par. »Bučarijada je dogodek, 

ki mu v Sloveniji ni para,« so 
prepričani v Turističnem dru-
štvu Šentjanž, ki ima močno 
podporo tudi v krajanih, ki so 
okolico svojih domov že okra-
sili s številnimi bučami.
 Smilja Radi, foto: L. M.

V prijeten klepet so se zapletle predsednica TD 
Šentjanž Petra Majcen, podžupanja Breda Drenek 
Sotošek in moderatorka, oblečena v narodno nošo.

V Šentjanžu se je začela Bučarijada.

SEVNICA – Prva trgatev v 
grajskem vinogradu Gradu 
Sevnica se je odvijala 25. 
septembra. 

Udeležila sta se je tudi leto-
šnja cvičkova princesa Vesne 
Perko iz Šentjanža in letošnji 
kralj cvička Andrej Tratar iz 
Tržišča. Na grad sta se pripe-
ljala s kočijo, ki jo je vozil ko-
čijaž Janez Vidrih z Blance. 
Po pozdravnem nagovoru žu-
pana občine Sevnica Srečka 
Ocvirka, cvičkove princese in 
kralja cvička ter po blagoslo-
vu grajskega vinograda, ki ga 
je opravil sevniški župnik Vin-

Prva	trgatev	v	sevniškem	
grajskem	vinogradu

ko Štrucelj, se je začela tr-
gatev v lepo urejenih terasah 
grajskega vinograda. 

Po uspešno zaključeni trga-
tvi, med katero so člani Dru-
štva vinogradnikov Studenec 
pokazali še ročni način mle-
tja grozdja s pomočjo mreže 
na leseni kadi, je sledil ogled 
grajske vinoteke. V njej je 
spregovorila podžupanja ob-
čine Sevnica in sommelier 
Breda Drenek Sotošek o kul-
turi pitja vina ter o sožitju 
vina s hrano. Ob dobrotah, ki 
jih je pripravilo Gostišče Do-
linšek z Vrha pri Boštanju, je 

potekala tudi pokušina 
cvička (letnik 2008) Mi-
lana Jamška, ki je na 
ocenjevanju vin v Gor-
nji Radgoni prejel zla-
to medaljo, manjkala 
pa niti modra franki-
nja - »Županovo vino«, 
pridelano v vinski kleti 
Draga Kozinca iz Dol-
njih Impolj, lastnika 
blagovne znamke Vina 
Kozinc.
  S. Radi, foto: L. M.

Prva trgatev v 
grajskem vinogradu 
Gradu Sevnica

V sklopu prireditev bo 9. in 
10. oktobra potekal tradicio-
nalni sejem regionalnih pro-
duktov, z neizbežno tržnico, 
predstavitvijo tradicionalnih 
obrti, kmetij in šol znotraj 
parka, društev in združenj, 
predstavitev starih načinov 
prešanja in žganjekuhe, pa 
tudi predstavitvijo projek-
tov in partnerjev, družabni-
mi igrami in delavnicami za 
otroke. Prvi dan tržnice ve-
lja omeniti razstavo gob Go-
barskega društva Kozjansko 
Kozje, ter nogometni turnir 
veteranov, v nedeljo pa re-
kreativni tek na grad Podsre-
da. Uvod v sejem so petkova 
popoldanska strokovna pre-
davanja na temo bolezni in 
škodljivcev divjega sadne-
ga drevja (hrušev ožig, ko-

10	let	kozjanskega	jabolka	
PODSREDA – Kozjanski park Podsreda bo v prihajajočih dneh med 4. in 10. oktobrom s 
številnimi prireditvami obeležil 10-letnico kozjanskega jabolka. S to osrednjo prireditvi-
jo krepijo sodelovanje s prebivalci v parku in skupna prizadevanja za varstvo naravnih 
vrednost in ohranjanje kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipič-
ni razpoznavni krajinski element so, izpostavljajo organizatorji, visokodebelni travniški 
sadovnjaki s starimi sortami jablan. 

stanjeva šiškarica, mrazni-
ca, bela omela in ohmelje), 
ter v petek ob 18. uri v Slo-
vensko bavarski hiši otvori-
tev treh razstav; stare sorte 
jabolk, jabolko v legendah, 
mitih, pripovedih in pravlji-

cah ter 10 let razstave starih 
sort jabolk, avtorjev Vesne 
Zakonjšek, Lucije Zorenč in 
Adrijana Černelča. 

Od 9. do 11. oktobra pripra-
vljajo fotografski extempo-
re – Kozjansko jabolko, sklop 
prireditev pa pričenjajo 4. 
oktobra s pohodom po koz-
janskih sadovnjakih, nada-
ljujejo 6. oktobra s priredi-
tvijo Od gradu Podsreda do 
gradu Podsreda, 7. oktobra s 
prireditvijo Kje so tiste me-
jice, k’ so včasih bile z otvo-
ritvijo razstave celjske enote 
Zavoda RS za varstvo nara-
ve in dan kasneje z dnevom 
odprtih vrat gradu Podsreda, 
Kolarjeve in Javerškove do-
mačije in Levstikovega mli-
na.   S.V.

SEVNICA - V akciji sevniškega 
Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu so pred-
šolski in šolski otroci sku-
paj z vzgojiteljicami in uči-
teljicami odšli na sprehod in 
spremljali dogajanje na par-
kiriščih – opazovali so, kate-
ra vozila so pravilno parkira-
na in katera niso. Na vozilih, 

ki so bila pravilno parkirana, 
so pustili »rumen obrazek – 
Smeška«, ki je bil pohvala 
vozniku za pravilno parkira-
nje. Na nepravilno parkiranih 
vozilih so pustili »Kiska - ža-
losten obrazek«, ki je opo-
zoril voznika na nepravilno 
parkiranje, s čimer je morda 
onemogočil varno pot najšib-
kejši skupini udeležencev v 
cestnem prometu - otrokom.
 S. R., foto: P. B.

Delili	obrazke
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Center za podjetništvo in turizem Krško je 16.02.2009 s 
partnerjem pri projektu, Zavodom za kulturo, šport, turi-
zem in mladinske dejavnosti Sevnica, prijavil projekt »TU-
RIZEM V ZIDANICAH« na 1. javni poziv Lokalne akcijske sku-
pine Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih 
razpisov LEADER iz kvote za leto 2009 z dne 19.01.2009. V 
skladu s postopki, ki določajo ocenitev in potrditev projek-
ta, je ta izpolnil pogoje za vključitev v LIN LAS Posavje za 
leto 2009. Pristop LEADER se izvaja v sklopu 4. osi Progra-
ma razvoja podeželja pod okriljem Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. Po načelih LEADER je projekt 
upravičen do sofinanciranja v višini 40 % od celotne višine 
upravičenih stroškov. V projektu sodelujejo tudi občine Kr-
ško, Kostanjevica na Krki in Sevnica, podpira ga Ministrstvo 
za gospodarstvo – Direktorat za turizem in Slovenska turi-
stična organizacija, podobna iniciativa pa je nastala tudi na 
območju Dolenjske in Bele krajine. 

Ideja za vzpostavItev projekta turIzem v zIdanIcah

Območja, ki imajo veliko zidanic, so posebnost Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine, saj nikjer na svetu na tako majhnem 
prostoru ni toliko zidanic, hramov in kleti. Objekti so zasede-
ni le občasno ob delovnih opravilih v vinogradih, niso pa eko-
nomsko izkoriščeni, kar predstavlja mrtvi kapital za lastnika 
in družbo. Mnogi so lično urejeni, zato bi jih bilo možno iz-
koristiti kot nočitvene kapacitete za oddajo gostom, kar bi 
prineslo dodano vrednost slovenskemu podeželju. V tem tre-
nutku imamo 55 lastnikov zidanic, ki so se vključili v bodoči 
konzorcij turizma v zidanicah, dnevno pa prihajajo nove pri-
jave, tako da je na terenu velik interes za to obliko turizma. 
Turizem v zidanicah omogoča 14. člen Zakona o gostinstvu, 
Ur.l. RS 93/2007 na način, da občine v prostorskih aktih, po-
sebnih odlokih ali drugih aktih opredelijo možnost sobodajal-
stva v teh objektih, kar so občine v Posavju že storile.

defInIcIja proIzvoda turIzem v zIdanIcah

Turizem v zidanicah je potovanje in začasna nastanitev gosta 
v zidanici, v krajih, kjer imata vinogradniška in vinarska kultu-
ra bogato in raznoliko dediščino, z namenom uživanja poseb-
nosti okolja, katerih doživetje zagotavlja bivanje v zidanicah. 

dovoljenja

Lastniki morajo za oddajo zidanice v turistične namene pri-
dobiti gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje za sta-
novanjski del objekta, projekt izvedenih del, izjavo o za-
nesljivosti objekta in vrisan objekt v kataster. Vse to uredi 

projektant, informacije in nasvete pa je možno dobiti tudi 
na CPT Krško in KŠTM Sevnica. 

cIlj razvoja turIstIčnega proIzvoda 

Cilj razvoja turističnega proizvoda Turizem v zidanicah je, 
z razvito lastno identiteto, postati prepoznaven segment 
znotraj turistične ponudbe v regiji in širše, obogatiti razno-
vrstnost ponudbe, oživiti Vinsko turistične ceste in tako na-
rediti destinacijo še bolj prepoznavno in privlačno.

poslovnI model

V prihodnje je potrebno razviti še poslovni model, poiskati 
osnove za turistično ponudbo, med drugim tudi v tradiciji Vi-
norodne dežele Posavje ter zagotoviti podporno infrastruk-
turo (spletno stran, promocijske publikacije) in storitve (re-
cepcijo, svetovanje razvojnih ustanov), kar bo financirano iz 
tega projekta (del promocije bo financirala Slovenska turi-
stična organizacija), da se bo ta oblika turizma lahko razvila. 

ŠIrItev proIzvoda turIzem v zIdanIcah bo 
prIpomogla k:

• ohranjanju vinogradniške kulturne krajine, trajnostnega ra-
zvoja, stavbne dediščine, tradicionalne kulinarike, starih 
običajev ter oživitvi vinsko turističnih cest;

• spoznavanju identitete, tradicije ter naravne in kulturne 
dediščine destinacije, k odkrivanju turistične regije v celoti;

• spodbujanju domačega prebivalstva k pridelavi in prodaji 
kmetijskih pridelkov, živilskih specialitet območja in k iz-
delavi tradicionalnih izdelkov – spominkov. 

strategIja Izvedbe In predvIdenI učInkI 

Osnovni namen projekta je vključiti obstoječe zidanice, ki da-
nes predstavljajo mrtvi kapital, v turistično ponudbo in tako 
povečati število nočitvenih kapacitet ter gostov na destina-
ciji. V okviru kreiranja proizvoda in izvajanja projekta bo: 
• Izvedenih šest animacijskih delavnic (motivacijska sreča-

nja);
• Vzpostavljena mreža ponudnikov;
• Oblikovan konzorcij strokovnjakov iz različnih področij 

z namenom kvalitetne priprave aktualnih vsebin priročnika 
Turizem v zidanicah, in sicer: Model gospodarske organiza-
cije turizma v zidanicah, Kakovost, Management turizma, 
Kulturna dediščina in sodobnost, Enologija, Gastronomija, 
Zakonske podlage umeščanja zidanic v prostor, Zagotovi-
tev komunalnih storitev, Arhitektura, Registracija dopolnil-

nih dejavnosti na kmetiji, Davčni vidik;
• Izvedeni dve strokovni konferenci ter definirane vsebine 

turističnega proizvoda: 
 ◦ konferenca s strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij je 
bila že izvedena 21.09.2009, 

 ◦ za potencialne ponudnike turizma v zidanicah in gostin-
ske ponudnike pa bo skupaj z gastronomsko stroko v me-
secu novembru, med drugim tudi s področja enogastro-
nomije, oblikovan predlog primerne hrane v kombinaciji 
z vini Vinorodne dežele Posavje kot konzumacija v gostil-
ni ali kot postrežba v zidanici; 

• Organizirano izobraževanje za lastnike zidanic skupaj z iz-
obraževalno institucijo Grm Novo mesto - Center biotehnike 
in turizma. V okviru izobraževanja bo od 14. do 16. oktobra 
2009 organizirana strokovna ekskurzija v Baden in Alzacijo z 
namenom, da se potencialni ponudniki (prijavljeni v bodoči 
konzorcij) seznanijo s tamkajšnjim modelom vinskega turiz-
ma s poudarkom na kakovosti celovite ponudbe;

• Oblikovana celostna grafična podoba (znak turizma v zida-
nicah, slogan itd.);

• Oblikovan in izdan Priročnik z navodili za lastnike zidanic;
• Pripravljene vsebinske podlage in oblikovan Image katalog; 
• Izdelana spletna stran; 
• Predstavljen projekt na sejmu Turizem in prosti čas.

Namen projekta bo dosežen z vzpostavitvijo ponudbe, poslov-
nega modela gospodarske organizacije turizma v zidanicah in 
sistema zagotavljanja kakovosti, zagotovitvijo promocije, tr-
ženja, logistike namestitve (recepcije in izvedbe turističnih 
aktivnosti) v ožjem vinorodnem okolišu, kar bo v okviru tega 
projekta skupaj s ponudniki izvedeno do spomladi leta 2010. 

Nastajajoči projekt je velik organizacijski in strokovni pod-
vig, ki posega v mnoga interesna področja, ima vpliv na 
razvoj podeželja ter je koristen ne le za lastnike zidanic, 
ampak tudi za celotno družbo. Zato mora imeti širšo druž-
beno podporo, sicer ga sami ponudniki turizma v zidani-
cah ne bodo mogli realizirati.

 Lea-Marija Colarič-Jakše, mag.  Franc Češnovar
 Vodja projekta Direktor

Projekt sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja, s sredstvi LEADER na območju razvojne regije Posavje upravlja 
LAS Posavje, pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje 
Projekt sofinanciranjo lokalne skupnosti območja LAS Posavje, in sicer občine 
Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica 
Prijavitelj in nosilec projekta je Center za podjetništvo in turizem Krško, partner 
pri projektu je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B), Sklepa 
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 104/07) in 49. člena Statuta Ob-
čine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06-UPB1), je župan Ob-
čine Radeče sprejel 
 

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega pro-
storskega načrta Občine Radeče in okoljskega poročila z 
dodatkom za varovana območja

1.
Javno se razgrnejo:
• dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine 

Radeče (v nadaljevanju OPN), ki ga je pod številko projek-
ta 05064-00, junij 2009 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. 
Krško,

• okoljsko poročilo za OPN in dodatek za varovana območja, 
ki ju je pod številko projekta 1139-07 OP, september 2008 z 
dopolnitvami, izdelalo podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana,

• strokovne podlage, na katerih temeljijo predlagane prostor-
ske rešitve.

2.
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od 18. sep-
tembra do vključno 19. oktobra 2009 v prostorih Občine Ra-
deče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak dan 
znotraj poslovnega časa Občine Radeče.
Na sedežih krajevnih skupnostih Vrhovo, Svibno in Jagnjenica 
bo razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka in izvedbene karte 
za območje posamezne krajevne skupnosti. 

3. 
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava 
razgrnjenega gradiva, ki bo v sredo, 14. oktobra 2009, ob 16. 
uri v prostorih doma PORP v Radečah.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt TURIZEM V ZIDANICAH 

4.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni do-
polnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo podajo pripombe 
in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lah-
ko do konca javne razgrnitve podajo kot zapis v knjige pri-
pomb in predlogov na vseh mestih javne razgrnitve ali po-
šljejo na naslov Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 
Radeče. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo le na 
javni obravnavi.
Občina Radeče bo preučila pripombe in predloge javnosti 
in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni stra-
ni Občine Radeče http://www.radece.si/ in na oglasni de-
ski Občine Radeče. 

5.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Radeče in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem ob-
jave.
 Župan Občine Radeče
 Matjaž Han, l.r.

w w w. r a d e c e . s i

Društvo kmečkih žena Arnika Svibno vsako leto velik del svo-
jih aktivnosti obarva v luči prepoznavnosti svojega kraja in svo-
je občine, občine Radeče. Z njo tudi praznuje občinski praznik 
in pod stoletno vaško lipo na Svibnem vsako leto priredi pose-
ben nedeljski dogodek. Tudi letos je bilo tako. Članice so števil-
ne obiskovalce nasmejale do solz v prikupnih ljudskih vlogah, ko 
so se predstavile s hudomušnimi skeči. V goste so povabile Ljud-
ske pevce iz Svibnega, ki so dogodek obogatili z domačimi pe-
smimi. Posebno, ogleda vredno predstavo pa so pripravili učen-

ci Podružnične osnovne šole Svibno z marljivimi učiteljicami, ki 
znajo živeti z in za kraj, ter to ljubezen privzgojiti tudi najmlaj-
šim. Folklorni utrip so prikazali s plesom ter zaigrali preprosto, a 
zgovorno zgodbo iz življenja dedkov in babic. Druženje smo na-
daljevali tudi po kulturnem programu, saj je bila na ogled raz-
stava domačega peciva s tematiko prazniki med letom. S tem 
pa tudi ni zmanjkalo priložnosti za druženje, klepet in s tem na-
vezovanje pozitivnih socialnih stikov. Vzdušje nedeljskega raz-
vedrilnega popoldneva v Svibnem in med ljudmi živi s prijetnimi 
spomini: »Res smo se nasmejali za dušo.«
 Tatjana Kavšek

V	Svibnem	smo	se	nasmejali

Učenci Podružnične osnovne šole Svibno z učiteljicami
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žnje mestnega avtobusa. 
Vožnja z mestnim avtobu-
som sicer stane 40 centov, 
Občina Krško pa tako ugoden 

prevoz zagotavlja s sofinan-
ciranjem, za katerega letno 
nameni 70.000 evrov. 
 P. Pavlovič

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(61)
Zadnje mesece preživljam 
v pričakovanju svoje knji-
ge. Do katere bom pri-
šla zaradi vas. Ker ste me 
tako lepo sprejeli, me bra-
li in pričakovali moje be-
sede. Zato bom zdaj ime-
la knjigo, zbirko vsega, kar 
sem vam napisala. Kar 
ne morem verjeti, čeprav s to knjigo živim zdaj vsak 
dan. 

Najprej smo sedeli in se pogovarjali, kako bomo. Po-
tem sem brala svoje tekste. Ponovno. Načrtovala na-
slovnico, izbirala najboljše slike, črke, barve... in na-
slov. Ta mi je pobral nekaj živcev. Seznam možnih 
naslovov sem imela celo na škatli za Nelin telefon, 
moja mami je neke noči imela prebliske in je pisa-
la na prvo reč, ki ji je prišla pod roke. Moj urednik 
Silvo je namreč menil, da naslov Iz Ljubljane sko-
zi krške oči, ki ga poznate vi, moji bralci, ne bo veli-
ko povedal tistim, ki niso iz Posavja. Zato sem iskala. 
Stavčne zveze, ki bi me prepričale. Iskala simboliko. 
V iskanje vpela Blaža, Tamaro, Neli, moje domače...
Včasih se mi je že zdelo, da ga imam, pa me je potem 
nekaj zmotilo, ali pa Silvo ni bil zadovoljen. Meni 
in oblikovalcu naslovnice je bil všeč stavek: Tudi na 
kavču te lahko zebe. Meni je bil zelo všeč tudi Brez 
utvar. Pa Namesto rož. Neli je hotela, da se knjiga 
imenuje Svetla zvezda. Vsi pa so mi govorili, naj pre-
neham misliti na naslov, da se bo enostavno zgodil. 

Ko sem neke nedelje legla in preštevala obveznosti, 
ki me čakajo in mi je srce tako močno bilo, da sem ga 
čutila v blazini, me je prešinilo: ČEZ MAVRICO. Ste-
kla sem k Blažu in rekla: “Imam ga, imam naslov“.
Takoj je vedel, da je pravi. Zjutraj sem povedala Ta-
mari, ki je rekla, ja, ta je res dober, pa moji mami, pa 
Silvu, ki je napisal, ta mi je do zdaj najbolj všeč. 

Zdaj je moja knjiga pripravljena na tisk. Manca Ko-
šir je napisala ganljivo spremno besedo, tako lepo, da 
je zaokrožila moje pisanje in mi dala pogum. Vneto 
pripravljamo predstavitvi, prva bo v Ljubljani, dru-
ga v Krškem, dela je veliko, treba je misliti na vse. 
Toliko skrbi, toliko priprav. A toliko veselja, toliko 
nemira. Moja knjiga. To sem si vedno želela. Da bi 
zaokrožila in izvezla ograjico mojim besedam. Da bi 
ostale poležene na lepi podlagi, z lepim robom, pobo-
žane in prebrane bodo čakale na kakšni knjižni po-
lici, da se jih bodo dotaknile roke in oči. Ležale bodo 
na kakšni mizi in čakale, da si bodo stanovalci vzeli 
čas in me vzeli s seboj. Da bodo listali po črkah, ki jih 
že več kot dve leti tipkam ob nedeljskih večerih. Da 
bosta moji deklici imeli izvod mene ob sebi. Da bosta 
vedeli, kako sem se počutila, kaj sem čutila in kako 
sem doživljala. Da bo nekaj ostalo, mi rečejo mnogi. 

Prejšnji teden mi je Silvo poslal zadnje verzije na-
slovnice in notranjih strani. Bila sem utrujena, ura 
je bila malo pred tretjo popoldne, ko se mi je že mudi-
lo v masko, čakalo me je snemanje Vizite. Odprla sem 
elektronsko pošto in zagledala svoje misli v knjižnem 
formatu in presenečeno zrla vanje. Kot bi šele takrat 
doumela. Da se bo to res zgodilo. Nekajmesečni trud 
oblikovanja in priprave obleke za moje misli, je bilo 
tu. Pred menoj. Ne da bi rekla karkoli, so mi po obra-
zu stekle solzne. Kar tako. Za popotnico.

Kmalu jo boste lahko videli, vzeli v roke, vzeli domov. 
Tudi vaša je, vsaka beseda je namenjena vam. Pri-
nesla vam jo bom pokazat. V mesecu, ki diši po trga-
tvi in kostanju in je veter lahko že tako bridek, da se 
je treba stisniti h kapi, šali, ali drug k drugemu. Am-
pak pridem. Zagotovo. Da boste tudi vi šli Čez mavri-
co z menoj.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Enoto Kekec oziroma objekt 
na Delavski ulici 10 na Vid-
mu, kjer vrtec domuje že kar 
pol stoletja, je Občina Krško 
z namenom obnove odkupila 
v minulem letu. Obnovitvena 
dela celotnega objekta, kakor 
tudi zunanjih površin in igrišč, 
vključno z ureditvijo doda-
tnih parkirnih površin, so ste-
kla med poletnimi meseci, da 
so lahko malčki, skupno jih je 
v dveh kombiniranih skupinah 
40, začeli z mesecem septem-
brom koristiti prostore za po-
trebe predšolske vzgoje in 
izobraževanja. Investicija v 
obnovo in nakup opreme ter 
igral je znašala 260.000 evrov.

Kakor je ob otvoritvi pove-
dal krški župan Franc Bogo-

„Kekci“	pod	svojo	streho
KRŠKO - Malčki iz enote krškega vrtca Kekec so 17. septembra poprijeli za otvoritveni trak in prine-
sli škarje krškemu županu Francu Bogoviču, direktorju novomeškega gradbenega podjetja Begrad Fran-
cu Panjanu in direktorja Vrtca Krško Dušanu Tomažinu, da so ga ti prerezali in prenovljeno enoto vrtca 
uradno predali namenu. 

vič, je vpis predšolskih otrok 
v vzgojno-varstvene usta-
nove porasel z novelo zako-
na o brezplačnem varstvu za 
drugega in naslednje otro-
ke v družini, zaradi česar so 
se izkazale potrebe po doda-
tnih prostorih tudi v drugih 
predelih občine. Med drugim 
na Raki, kjer že poteka iz-
gradnja novega vrtca, v Le-
skovcu pri Krškem bodo do-
datni prostori vrtca urejeni v 
objektu nekdanjega Varstve-
no delovnega centra do kon-
ca meseca marca prihodnje 
leto, v prihodnjem letu pa 
bo obnove deležna tudi eno-
ta Pravljica pri Valvasorjevi 
knjižnici v starem mestnem 
jedru Krškega.
 Bojana Mavsar

Otroci, družno z vzgojiteljicami so pripravili prisrčen 
otvoritveni program, so bili med obnovitvenimi deli 
premeščeni v druge enote Vrtca Krško. 

Med izpostavljenim je pro-
metna ureditev v okolici 
osnovnih šol, kjer je pro-
met ob prihodu in odhodu 
iz šol zelo zgoščen v krat-
kem času, prometne reši-
tve pa neprimerne, posame-
zne črne točke ter mirujoči 
promet v mestu. Predsednik 
sveta Igor Ilovar je pripra-
vil projekcijo nevarnih točk 
v mestu in okolici. Dejal je, 
da je svet najmanj uspe-
šen pri opozarjanju na ne-
varne prometne točke, zla-
sti na regionalnih cestah, ker 
je zanje odgovorna država, 
na javni debati pa ugotovil, 
da se s tovrstnimi prizadeva-
nji tako policije kot občin-
ske uprave stanje počasi le 
izboljšuje. Pri občinskih ce-
stah je opozoril na konkre-
tne primere neurejenih živih 
mej, ki onemogočajo pre-
glednost, in neprimernih iz-
vedb, tako so npr. parkirišča 
na Bizeljski cesti zarisana do 
križišč s stranskimi ulicami, 
za kolesarje nevarni rondo-
ji ter prehod za pešce pri Li-

KRŠKO - V starem Krškem 
je 18. septembra dopoldan 
potekal dan brez avtomo-
bila, saj se je Občina Krško 
tudi letos priključila števil-
nim evropskim in slovenskim 
mestom v pobudi evropske-
ga tedna mobilnosti, kate-
rega tematski naslov je bil 
tokrat »Dobra klima v mo-
jem mestu«. Tako je bil ne-
kaj ur za ves promet zaprto 
mestno središče, Cesta kr-
ških žrtev pa je postala osre-
dnje prizorišče mladostnega 
ustvarjanja, saj so jo zasedli 
osnovnošolci iz krške in ko-
stanjeviške občine ter krški 
vrtičkarji. V spodbudo akci-
ji pa so se na 30-kilometrski 

Dan	brez	avtomobila

Ulico CKŽ v starem mestnem jedru Krškega so zasedli 
otroci iz osnovnih šol in vrtcev.

Opozorili	na	brežiško	
prometno	problematiko
BREŽICE - Občina Brežice se je tudi letos vključila v Evropski teden mobilnosti, ki vabi k prizadevanju 
za boljšo klimo v naših mestih. K projektu so tokrat pristopili nekoliko drugače, brez dneva brez avto-
mobila, ker so Brežičani tako letos kot minula leta doživljali rekonstrukcije osrednjih ulic. V sklopu šti-
rih dogodkov so na predstavitvi dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brežice z 
javno debato opozorili na konkretno prometno problematiko v občini.

dlu. Izpostavil je, da so ne-
primerno izvedene celo nove 
rekonstrukcije, kot je križ-
išče na Trgu izgnancev pri 
spomeniku. 

Udeleženci so ugotovili, da 
je poglavje zase mirujoči 
promet oz. nevestnost voz-
nikov, ki povzročajo prome-
tne zamaške na osrednji uli-

ci, parkirajo na nedovoljenih 
mestih in zaradi nepregle-
dnosti zmanjšujejo varnost 
ostalih udeležencev. Prav 
tako je večno zaparkirano 
parkirišče za avtobusne pre-
voze šolarjev pred Gimnazi-
jo Brežice in otroke avtobusi 
pobirajo dobesedno na cesti. 
Župan Ivan Molan je pred-
stavil reševanje nekaterih 

od predstavljenih nevarnih 
prometnih točk, kot je npr. 
načrtovanje izgradnje ploč-
nika ob obvoznici med ron-
dojema ter uvedba parkirnih 
ur v mestnem jedru po no-
vem letu, ko bodo po napo-
vedi vodje prekrškovnega or-
gana Martina Cerjaka začeli 
z redarji na terenu. Ti naj bi 
v prvih mesecih bolj opozar-
jali kot kaznovali, saj je npr. 
tudi policija lani v mestu iz-
rekla 283 kazni zaradi nepra-
vilnega parkiranja, pa se po 
besedah prvega moža breži-
ške policijske postaje Sandi-
ja Hervola ta problematika 
ni nič izboljšala in kazni ne 
zaležejo. Član sveta Jože 
Baškovič je razmišljal o za-
prtju mestnega jedra ozi-
roma omejenem zadrževa-
nju z vozili v njem, pa tudi 
o potrebi rešitve mestne-
ga prometa, morda po vzo-
ru subvencioniranega krške-
ga prevoza ali brezplačnega 
mestnega prometa po vzoru 
Velenja ali Nove Gorice. 
 S. Vahtarič

Problematično novourejeno križišče na Trgu izgnancev, 
kjer so neustrezne talne označbe, k nepreglednosti pa 
pripomorejo nevestni vozniki, ki tam parkirajo.

maraton s kolesi podali sed-
mošolci OŠ Jurija Dalmatina 
pod vodstvom Antona Za-
kška in v spremstvu pred-
stavnika društva Zeleni Krog 
Metoda Vodeba. Mlade sta 
obiskala tudi predsednik Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kr-
ško in podžupan Cveto Sršen 
ter župan Franc Bogovič. Kot 
je povedal predsednik Sršen, 
je namen prireditve osvešča-
ti, da manj prometa izbolj-
šuje kakovost življenja ter 
spodbujati uporabo nemo-
tornih in javnih prometnih 
sredstev. V ta namen je Ob-
čina Krško na ta dan poskr-
bela tudi za brezplačne vo-
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GORNJI LENART - Podjetje HPG Brežice je 14. septembra 
pripravilo slovesnost, ki so se je poleg 44 zaposlenih ude-
ležili še vidni gospodarski in politični predstavniki tako iz 
brežiške kot tudi krške občine. V. d. direktorja Miljen-
ko Muha je zbranim predstavil podjetje, ki se ukvarja 
s poljedelstvom, gozdarstvom, hortikulturo in gradbeni-

štvom, dodal, da je krško podjetje Kostak 100-odstotni 
lastnik družbe, predstavil pa še tudi zaključek investici-
je, ki je znašala 450.000 evrov. „Za posodobitev in za-
menjavo opreme za kmetijsko proizvodnjo smo nameni-
li 267.000 evrov. Pri tem delu smo pridobili nepovratna 
sredstva v višini 104.000 evrov, kar je 40 odstotkov vre-
dnosti. 80.000 evrov smo vložili v opremo za dejavnost 
gozdarstva, preostali del je vložen v posodobitev skla-
diščnih in poslovnih prostorov. Omenjene investicije nam 
omogočajo nadaljnji razvoj in povečanje proizvodnje,“ 
je dejal, v nadaljevanju nagovora pa še izpostavil, da so 
v zadnjem letu zaposlili osem novih delavcev, kar pred-
stavlja več kot 20-odstotno povečanje zaposlenih. Nave-
del je še nekaj ciljev, ki so si jih zastavili. Med drugim od-
govornost do okolja in družbenega okolja, do zaposlenih, 
do poslovnih partnerjev in do lastnika. Roman Stopar je 
predstavil novo celostno grafično podobo podjetja, zbra-
ne sta nagovorila brežiški župan Ivan Molan in krški žu-
pan ter poslanec Državnega zbora Franc Bogovič, dogo-
dek pa so tudi glasbeno obogatili. Natopil je kantavtor 
Peter Dirnbek, z vokalom pa tudi Maja Weiss. Priredi-
tev je povezovala Janja Rostohar. 
 M. Kalčič M.

HPG-jeva	posodobitev	
v	vrednosti	450	tisoč	evrov

Z leve: Miljenko Muha, Mirko Maljković, Marjan 
Hladnik, Franc Bogovič in Ivan Molan

Po besedah direktorja Cen-
tra za podjetništvo Franca 
Češnovarja, so iz tega naslo-
va konec preteklega tedna 
že dobili odobrena sredstva, 
pri čemer bo od skupne vsote 
80.000 evrov delež evropskih 
sredstev znašal 40 odstotkov 
ali okoli 33.000 evrov, preo-
stalo vsoto pa bodo na Cen-
tru za podjetništvo zagotovi-
li iz naslova lastnih sredstev 
oziroma jih bodo zagotovili s 
podporo posavskih občin, ra-
zen občine Brežice, ki pa se 
za sodelovanje pri projektu 
Turizem v zidanicah naj ne 
bi odločila zaradi slabih izku-
šenj pri projektu Vinska tu-
ristična cesta, ki ni dosegel 
pričakovanih rezultatov in 
opravičil vloženih sredstev. 

Kakor je dejala vodja projek-
ta Lea-Marija Colarič-Jakše, 
bodo v sklopu projekta ob pod-
pori konzorcija strokovnjakov, 
ki ga nameravajo ustanoviti, 
oblikovali model gospodarske 

Projekt	Turizem	v	zidanicah	
podprt	z	evropskimi	sredstvi
KRŠKO – 21. septembra so na Centru za podjetništvo in turizem Krško predstavili projekt Turizem v zi-
danicah. Gre za projekt, ki so ga prijavili na 1. javni poziv Lokalne akcijske skupine LAS Posavje za 
sredstva LEADER iz kvote 2009 skupaj še s petimi projekti, ki so bili v februarju posredovani v presojo 
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredstva LEADER so sredstva Evropskega kmetij-
skega sklada, s katerimi na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno partner-
stvo, ustanovljeno pri RRA Posavje.

organizacije ali zadruge, ki bo 
dokončno in v skladu z zakon-
skimi določili izoblikovala po-
nudbo turizma v zidanicah in 
le-tega kasneje tudi tržila. Po-
nudnikov tovrstne dejavnosti, 
ki naj bi za opravljanje de-
javnosti v ta namen pridobi-
li potrebno dokumentacijo in 
posledično dovoljenja za od-
dajanje kapacitet oziroma sob 

v zidanicah, naj bi bilo trenu-
tno na območju Posavja dobrih 
50. Ti naj bi do konca leta pre-
jeli za ta namen pripravljen 
Priročnih z navodili za lastni-
ke zidanih, projekt pa bo pod-
prt tudi s spletno stranjo in ce-
lostno grafično podobo.

Lea-Marija Colarič-Jakše k 
temu dodaja, da pričakuje-

jo, da se bodo pozitivni učin-
ki realiziranega projekta Tu-
rizem v zidanicah, ki naj bi 
predvidoma zaživel do kon-
ca poletja prihodnje leto, od-
ražali na več področjih, med 
drugim pri pridelavi in pro-
daji kmetijskih proizvodov 
ter živilskih specialitetah iz 
območja Posavja, pri izdela-
vi in prodaji spominkov, tu-
ristični prepoznavnosti Po-
savja, ohranjanju stavbne 
dediščine, starih običajih in 
podobno.

Podoben projekt je deloma 
že zaživel v zidanicah Do-
lenjske in Bele krajine, kjer 
Konzorcij ponudnikov turiz-
ma v zidanicah Dolenjske in 
Bele krajine s sodelujoči-
ma partnerjema – novome-
škim Kompasom in Razvoj-
nim centrom Novo mesto 
– že trži nekaj preko 20 bi-
valnih enot. 

 Bojana Mavsar

Vodja projekta mag. Lea-Marija Colarič-Jakše in 
direktor Franc Češnovar

Na celodnevnem delovnem 
srečanju so spregovorili o 
inovacijskih dejavnostih v 
mikro in malih podjetjih ter 
spodbujanju nastanka no-
vih visokotehnoloških pod-
jetij pri študentih, dijakih in 
pri zaposlenih v podjetjih. 
Techpo želi s tem udejaniti 
podporo inovativnim idejam 
pri razvoju inovacije ter za-
gotavlja infrastrukturne po-
goje v inkubatorju. Uvodni 
pozdrav sta namenila pred-
sednik nadzornega odbora 
Techpo Branko Kos in podž-
upanja Ana Nuša Somrak, o 
pomenu spodbujanja inova-
tivnosti za razvoj podjetni-
štva pa direktor centra Franc 

Delovno	srečanje	za	
spodbujanje	inovativnosti	
KRŠKO - Techpo, ki ga je ustanovilo nekaj posavskih podjetij za skupen na-
stop na trgu in vzpodbudo inovacij, in Center za podjetništvo in turizem Kr-
ško sta 23. septembra pripravila delovno srečanje za spodbujanje inovativ-
nosti, s ciljem izmenjave izkušenj in srečanja ljudi z istimi nameni in cilji. 

Češnovar. Poudaril je, da v 
svetu ni mogoče uspeti brez 
inovacij. Ste dobro pripra-
vljeni na pobiranje denar-
ja? je bil naslov predavanja 
koroškega Slovenca dr. Wla-
dimirja Polzerja iz podjetja 
Pro advice. O Skritih pasteh 
na poti mladih podjetnikov 

je spregovoril posavski pod-
jetnik Urban Pfeifer, ki je 
uspeh tukajšnjega podjetni-
škega inkubatorja, vendar 
je ustanovitelj dno-ja Urban 
Pfeifer & partnerji povedal, 
da v dveh letih še ni uspel 
uresničiti ideje, saj v ekipi 
štirih za preživetje ob raz-
vijanju software za t.i. pa-
metno hišo, delajo številne 
druge programe in ideji na-
menijo le omejen čas. Po-
slovni angeli ideje niso pod-
prli, po preselitvi podjetja 
iz Ljubljane nazaj v Krško pa 
Pfeifer verjame, da bo pro-
jekt prej kot v enem letu s 
podporo domačega okolja 
uresničen.  S. Vahtarič

Urban Pfeifer in dr. 
Wladimir Polzer

V torek, 15. 9. 2009, smo v podjetju VIPAP 
VIDEM KRŠKO obeležili 70-letnico proizvo-
dnje na tej lokaciji. V nizu dogodkov smo 
ob številnih poslovnih partnerjih in drugih 
gostih med nami pozdravili tudi češko de-
legacijo s predsednikom Češke republike 
Václavom Klausom na čelu, ki je ob tej pri-
ložnosti slavnostno predal v obratovanje 
prenovljeni papirni stroj 3. S tem smo za-
ključili trinajstletno investicijsko obdobje, 
v katerem smo izvedli številne posodobitve 

v skladu s projekcijo razvoja podjetja, ki 
je zajemala vsa področja delovanja podje-
tja, pri čemer smo se osredotočili na po-
stopno posodabljanje obstoječih in posta-
vitev novih proizvodnih linij, na ekološke 
investicije ter logistiko in skladiščne po-
vršine. Pri tem smo seveda morali sledi-
ti programu ekološko-tehnološke sanacije 
podjetja, ki je predstavljal temeljno vodi-
lo pri izvajanju investicijskih aktivnosti na 
področju varstva okolja in je zajemal pre-
poznavanje bistvenih vplivov na okolje in 
njihovo zmanjšanje, uskladitev poslovanja 
in prilagajanje tehnoloških procesov zah-
tevam evropske direktive o celovitem pre-
prečevanju in nadzoru onesnaževanja ter 
nacionalni zakonodaji, znižanje specifič-
nih porab surovin in energije ter dvig eko-
loške zavesti zaposlenih. V preteklih tri-

najstih letih smo tako v ekološko sanacijo 
podjetja in tehnološko prestrukturiranje 
proizvodnje vložili 138 milijonov evrov in 
istočasno proizvodnjo papirja povečali na 
188.000 ton na leto.

V sklopu dogodkov ob 70-letnici proizvo-
dnje smo v soboto, 19. 9. 2009, pripravi-
li srečanje zaposlenih v Malencah ob Krki. 
Jutranji del je bil namenjen »golažijadi«, 
na kateri se je dvanajst ekip pomerilo v 
pripravi klasičnega govejega golaža. Vzduš-
je med ekipami je bilo odlično, ravno prava 
zmes tekmovalnosti in prešernosti. Kasne-
je so se nam pridružili še drugi sodelavci in 
njihovi družinski člani, ki so se lahko udele-
žili raznih aktivnosti (čolnarjenje, »nestan-
dardne« športne igre, animacija za otro-
ke). Po odzivih sodeč lahko rečemo, da je 
srečanje zaposlenih, ki naj bi postalo tra-
dicionalno, uspelo in da smo preživeli lep 
in sproščujoč dan.

 
 
 
 
Še nekaj 
utrinkov …

 Peter Drakulić
 odnosi z javnostmi

V	VIPAP-u	obeležili	70-letnico	
proizvodnje	in	zaključek	najobsežnejšega	

investicijskega	obdobja

Ogled papirnega stroja 3; z leve: 
Oldřich Kettner, Václav Klaus, Dragan 
Kranjc (foto: Blaž Šunta)

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Zavod za podjetništvo in turizem 
Brežice vabi, poziva in napoveduje:

01.10.2009 vas ob 11. uri vabimo na otvoritev, ogled in pre-
izkus infomata, ki smo ga postavili v Brežicah pred zgradbo 
Občine Brežice in pa v Termah Čatež pred trgovino »Mini mar-
ket«. Otvoritev infomata bo v Brežicah pred zgradbo Občine 
Brežice. Infomat je namenjen tako domačim kot tujim upo-
rabnikom, kjer lahko pridobijo informacije o turistični ponud-
bi v občini Brežice. 

JAVNI POZIV:
Vse, ki imate urejeno registracijo svoje dejavnosti in ki menite, 
da je vaša ponudba zanimiva za turiste, pozivamo, da se ogla-
site v Mestni hiši Brežice ali Turistično informacijskem centru 
Čatež ob Savi, kjer lahko oddate podatke o turistični ponud-
bi v občini Brežice. Objava bo sledila v prenovljenem produk-
tnem katalogu turistične ponudbe v občini Brežice. Za doda-
tne informacije lahko tudi pokličete od ponedeljka do petka 
na telefonsko številko 07 496 69 95 ali 041 530 427 ali po-
šljete elektronsko pošto na : mojca.lubsina@zpt-brezice.si. 

15.10.2009 ob 20. uri v Brežicah napovedujemo koncert Ma-
gnifica & Balcountry Quarteta v Prosvetnem domu. Tokrat 
bo v akustični različici Magnifico predstavil njegove najve-
čje hite in tako na svoji turneji po Slovenji v Posavju gostoval 
samo v Brežicah. Zato ne zamudite priložnosti in pridite po-
gledat zanimivo zasedbo, in sicer Balcountry Quartet  poleg 
Magnifica sestavljajo mojstri Robert Pikl na kitari, Anže Lan-
gus Dagi na kontrabasu in Schatz! na bobnih. Akustična izved-
ba je nekakšen koktajl jazza, countryja, začinjenega s ščep-
cem balkanskih ritmov. Zopet lahko pričakujemo pravo pašo 
za ušesa, ekipa pa že napoveduje gostovanja v prijetnem, 
sproščenem ter intimnem ozračju po vsej deželi. Magnifi-
co bo koncert nadgradil z branjem svoje poezije in svojevr-
stnim humorjem. Število mest je omejeno. Vstopnice lah-
ko kupite v TiC – Mestna hiša Brežice in TiC – Čatež ob Savi. 
Cena vstopnice v predprodaji znaša 16 €, na dan koncerta 
pa 18€. Vabljeni! 

www.visitbrezice.com

Lokalno partnerstvo Brežice 
(LPB) je v odmevni predsta-
vitvi predstavilo namen in 
cilje svojega delovanja in 
prerez izvedenih ativnosti 
v preteklih letih, kjer smo 
se srečevali z vrsto težava-
mi, med katerimi so najod-
mevnejše gotovo:

• Neustrezen postopek, te-
melječ na principu tek-
movalnosti namesto na 
principu sodelovanja med 
občinami.

• Dajanje prednosti eknom-
skim vprašanjem pred 
ostalimi glede lokacije 
odlagališča.

• Vpletanje politike v stro-
kovna vprašanja.

• Formiranje civilnih inici-
ativ (Globoko, Cerklje) 
iz političnih razlogov ter 
onemogočanje normalne-
ga dialoga.

• Premajhna angažira-
nost in agresivnost Obči-
ne Brežice v svojih zah-
tevah.

• Dajanje prednosti drugim 
projektom na območju is-
tega prostora (HE Breži-
ce) s strani MOP.

• Oviranje in zavlačevanje 

izvajanja terenskih razi-
skav.

V teh letih pa je bilo izve-
deno tudi nekaj nalog, ki jih 
lahko ocenimo kot pozitiv-
ne in te so gotovo:

• Izvedba vrste raziskav s 
področja medicine, eko-
logije, ekonomije, prava.

• Osvojitev novih znanj na 
področju energetike, nu-
klearne energije, odlaga-
nja odpadkov, ekologije.

• Zvišanje stopnje družbe-
ne sprejemljivosti ume-
ščanja jedrskih objektov 
v prostor.

• Rešitev primera “Dečno 
selo”.

• Sprememba Uredbe o na-
domestilih tudi v korist 
Občine Brežice.

Na koncu referata se je 
samo po sebi zastavilo vpra-
šanje: KAKO (ALI SPLOH) 
NAPREJ ?
Ob temu smo tudi jasno po-
dali odgovor o prihodnosti 
svojega delovanja, ki teme-
lji na naslednjih dejstvih:

• Zainteresirana javnost 
v LPB želi nadaljevanje 
samostojnega LP tudi po 
sprejemu Uredbe o dolo-
čitvi DLN.

• Želimo enakopravno so-
delovanje in soodločanje 
ter upravičenja do nado-

mestil na temelju obsega 
koncentričnih krogov ugo-
tovljenih vplivov.

• Možnost preoblikovanja 
dela LPB v civilno inicia-
tivo v primeru izključitve 
iz postopka ter zaostrova-
nje odnosov do vseh ener-
getskih objektov v Posav-
ju.

• Povezava z nevladnimi 
organizacijami v boju za 
uresničitev zakonitih pra-
vic Brežičanov na tem po-
dročju.

Sama predstavitev je vzbu-
dila veliko pozornosti in 
tudi naklonjenosti priso-
tnih strokovnjakov s podro-
čja okoljevarstva, ki so kot 
pozitivne ocenili naše pri-
zadevanje za uveljavitev 
pravic Brežičanov v postop-
ku umeščanja trajnega od-
lagališča NSRAO v prostor 
ter dobili zagotovila okolj-
skih nevladnih organizacij 
za pomoč v teh prizadeva-
njih.

 Stane Preskar, 
 predsednik LPB

 Foto: Branko Brečko

Lokalno	partnerstvo	
Brežice	na	strokovnem	
posvetovanju	Zveze	
Ekoloških	gibanj	Slovenije
Zveza Ekoloških gibanj Slovenije je pretekli konec tedna organizirala strokovno posvetova-
nje na temo Okoljski problemi in rešitve, katerega so se udeležili tudi predstavniki lokal-
nih partnerstev Brežice in Krško in med 20 referati izvedli tudi predstavitve o svojem delu.

Da smo na pravi poti, dokazujejo 
mnoga priznanja, med drugim tudi 
bronasto za inovativno osveščanje 
mladih. Prejeli smo ga 15. septem-

bra s strani gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS), Območne zborni-
ce Posavje, ko je razpisala projekt 
podelitev priznanj in diplom ino-
vacij v regiji za leto 2008, v sklo-
pu evropskega leta inovativnosti in 
ustvarjalnosti. Razpisni pogoji so 
narekovali inovacijo s štirimi kri-
teriji, ki vsebujejo inventivnost, 
inovativnost ali izboljšani doseda-
nji poslovni programi, tržna zani-

mivost ter primernost okolju. Vsi 
kriteriji pa morajo biti dokazano 
uspešni v praksi. 

ekoloŠka prIhodnost je v 
rokah mladIh

Prav zaradi dejstva, da so mladi 
najbolj dovzetni za učenje, so po 
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, 
potekale številne aktivnosti za iz-
boljšanje odnosa do okolja. Prav 
tako smo se povezali s fakultetami, 

tako lokalno, na območju Sloveni-
je, kot tudi širše. Največji rezultati 
teh prizadevanj se kažejo v gospo-
darnem ravnanju z odpadki - loče-
nem zbiranju. Ob tem pa se tru-
dimo z aktivnostmi, ki omogočajo 
varovanje pitne vode, proučujemo 
odpadne vode in čistilne naprave, 
izobražujemo na področju izkori-
ščanja obnovljivih virov, raziskuje-
mo področja energetike, spodbuja-
mo zdrav način življenja in še in še.
Prizadevamo si, da s svojo dejav-

nostjo prispevamo k družbeni od-
govornosti in spodbujamo ohra-
njanje narave. Veseli nas, da je 
v Posavju vse več eko šol s skrb-
no zastavljenimi eko programi, ki 
usmerjajo okoljske dejavnosti in 
razvijajo učence v kritične upo-
rabnike. Tako posredno delujejo 
tudi na občane, saj otroci večkrat 
vzgajajo svoje starše in spreminja-
jo njihove miselne vzorce.

v prIhodnje Še več 
InovatIvnega sodelovanja

Ker smo si na tej poti že nabrali 
znanje in izkušnje, bomo z izobra-
ževanji, delavnicami in ogledi oko-
ljevarstvenih objektov nadaljevali 
tudi v prihodnje. Kostak bo še na-
prej pomagal z gradivi in izdelki, z 
donacijami in sponzorstvi za bolj-
še pogoje v šolah in za trajnostni 
razvoj, s sodelovanjem v eko pro-
gramskih svetih in skupnim delo-
vanjem na občinski ravni. 

Sodelujemo pa tudi na različ-
nih okoljevarstvenih projektih za 
zdrav način življenja in lepše oko-
lje, od katerih je najbolj odmevna 
tradicionalna EKO TRŽNICA. Letos 
se je odvila že šestič zapovrstjo. 
Otroci osnovnih šol in vrtcev ob-
čine Krško ter občine Kostanjevi-
ca na Krki na stojnicah predstavijo 
svoje izdelke iz naravnih materia-
lov, kakor tudi okoljevarstvene ak-
tivnosti, zato jih še bolj vzpodbu-
jamo k ustvarjanju, inovativnosti. 
Istočasno uspešno osveščamo vse 
obiskovalce tržnice. Zadnja leta 
se nam pridružujejo tudi ekološki 
kmetje in okoljevarstvene organi-
zacije, ki se želijo predstaviti in ši-
riti okoljsko zavest.
Ob EKO tržnici smo letos inovativ-
nost pri mladih vzpodbujali tudi s 
projektom inovativnega novinar-
stva, v sodelovanju z družbo VI-
BACOM – hišo poslovnih rešitev za 
trajnostno rast in inovativne pre-
boje. Osrednji namen je spodbuja-
nje inovativnosti, zato smo šestim 
šolam v naši regiji omogočili sode-
lovanje na delavnicah za razvija-
nje tovrstnega novinarstva. Učen-
ci in dijaki so s svojimi prispevki, 
med katerimi so bili nekateri na-
grajeni tudi na državnem nivoju, 

dokazali, da imajo veliko idej in 
ustvarjalnega mišljenja. Z ome-
njenim podjetjem pa nameravamo 
sodelovati tudi letos, ko so osnov-
nošolci in dijaki znova pred novimi 
izzivi pridobivanja znanja. 
Kostak si je zastavil posebno na-
logo, kjer uporablja nove metode 
dela ter inovativne ideje. Z ome-
njenimi projekti želimo zgraditi 
vrednote za odgovoren način ži-
vljenja. 

energIja kot pomemben vIr 
razvoja

Odkar smo zgradili novo stavbo, v 
njej izobražujemo mlade o obno-
vljivih virih energije (OVE) ter o 
učinkoviti rabi energije (URE). Ta 

dva energetska elementa predsta-
vljata osnovo za varovanje okolja 
in energije. Tudi naš objekt je za-
snovan na inovativnem projektu 
kjer smo zasledovali cilj optimal-
nega izkoristka energije zemlje za 
ogrevanje ter hlajenje stavbe s po-
močjo geosonde s pomočjo rever-
zibilne toplotne črpalke. Vse sku-
paj zagotavlja varčnost porabe 
primarne energije in zmanjšanje 
emisije nevarnih snovi v okolje. 
 KOSTAK d.d.

Mladi	in	inovativnost	sta	
temelj	razvoja
Kostak je inovativno komunalno in stavbno podjetje. Temu sledijo naši zaposleni in zanj si 
prizadevamo tudi širše. Prav krizni časi so namreč priložnost za gospodarski pa tudi druž-
beni razvoj. Šli pa smo tudi dlje, namreč vzpodbujamo inovativnost, ki je okolju prijazna, 
zato posvečamo posebno skrb mladim. Pri tem se zavedamo, da je ključ do premika prav 
dobra komunikacija. 
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BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je v Ka-
varni Rošca pripravila otvoritev razstave z delavnic 2009, to-
krat na temo Abstraktna slika. Na razstavi se do 22. oktobra 
predstavlja trinajst avtorjev. Otvoritve se je udeležila pred-
sednica ZKD Brežice Lučka Černelič, ki je pohvalila avtorje, 
posebno posameznike, ki so letos na tekmovanjih prejeli pri-
znanja. Mentorica Ruža Prahin je poudarila, da so ljubitelj-
ski slikarji pokazali izjemen interes za abstraktno slikanje, 

predvsem pa je vsak avtor ustvarjal iz čutenja svojega no-
tranjega sveta, kar pri abstraktni sliki vsekakor ni enostavno. 
Sicer pa so se dobovski ljubiteljski slikarji letos udeležili tek-
movanja Zlata paleta, ki ga je organizirala Zveza likovnih 
društev Slovenije na temo realističnega in abstraktnega slika-
nja. V realističnem slikanju je certifikat prejel Andrej Pinte-
rič, Ruža Prahin je prejela priznanje; za abstraktno slikanje 
pa so priznanja prejeli Jožef Radanovič, Polona Medved, 
Andreja Balja in Vesna Davidović. Na slikarskem maratonu 
v Piranu pa so sodelovali Branko Bosina, Ruža Prahin, Polo-
na Medved in Vesna Davidović, ki se je na maratonu prebila 
v ožji izbor, kar pomeni, da se je njeno delo uvrstilo v raz-
stavni prostor piranske galerije v Gledališču Tartini. Druže-
nje ob slikarjih in njihovih abstraktnih delih v Rošci so s kul-
turnim programom obogatili učenci OŠ Dobova.
 N. Jenko S.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji kostanjeviški samostan-
ski cerkvi, v kateri je zdaj razstavni prostor tamkajšnje Gale-
rije Božidar Jakac, so 18. septembra odprli razstavo oziroma 
bolje rečeno projekt hrvaškega kiparja Petra Barišića z na-
slovom Barišićevo nihalo. Gre za velikansko, trinajst metrov 
visoko kovinsko nihalo, pritrjeno na strop nekdanje cerkve, 

ki pooseblja bat zvona. „Niha-
lo ali bat lenobno niha, obe-
šeno na lok, ki veže dve vrsti 
arkad severne cerkvene ladje, 
pri čemer vlada prostoru in 
hkrati s svojim premikanjem 
in zvokom, ki ga proizvaja ni-
hanje, določa ritem vrtljivim 
ploščam, nameščenim na raz-
ličnih višinah po zidovih cer-
kve, ki se ena za drugo pre-
mikajo oglašajoč se od najtišje 
do najglasnejše. Barišić je na 
ta način ustvaril dinamičen in 
edinstven spoj oblik, gibov in 
zvoka, ki nekdanji cerkvi vra-
čajo zven zvonov kot spomin 
na vero, obrede in duhovnost,“ 

je o projektu, ki bi ga lahko uvrstili v t.i. kinetično umetnost, 
na otvorutvi povedal Mladen Lučić. Številni udeleženci otvo-
ritve, med njimi mnogi Barišićevi prijatelji iz Hrvaške, so bili 
nad projektom vidno impresionirani. Barišić je sicer stari zna-
nec kostanjeviške galerije, saj je pred enajstimi leti sodelo-
val na kiparskem simpoziju Forma viva, je v uvodnem nagovo-
ru povedal direktor galerije Bojan Božič. Razstava bo odprta 
do 29. novembra, pri njenem ogledu pa je potrebno biti pre-
viden, saj je nihalo lahko zelo nevarno. P. P.

SEVNICA - V atriju gradu Sevnica je 12. septembra poteka-
la prijetna glasbena prireditev pod naslovom Blanška raz-
glednica. Na njej se je z zaigranimi skladbami in z novim 
dirigentom Dejanom Brečkom predstavila Godba Blanški vi-
nogradniki. S humorističnim besedilom in v domačem narečju 
je povedal marsikatero resnično iz svojega domačega kraja 

Blanški mulc (Janoš Špan). Ljudski pevci in pevke z Blance 
so zapeli tri znane ljudske pesmi, nato je godba Blanški vino-
gradniki dvignila temperaturo, ko je skupaj z otroškim pev-
skim zborom OŠ Blanca zaigrala in zapela znano Kekčevo in 
Mojčino pesem. Z močnim aplavzom so obiskovalci nagradi-
li tudi nastop domačega vokalno-instrumentalnega kvarte-
ta Bach in skupine Blanški asi. »Ko zaigra harmonika, zaigra 
srce,« so menili nekateri in z velikim veseljem prisluhnili Klu-
bu harmonikarjev Povše. Oči nekaterih so se orosile pri zape-
tih pesmih Malo miru in Jesen ihti, ki sta ju zapeli Ana Marija 
Klavžar in Anja Derstvenšek. Vsi nastopajoči so nato glas-
beni večer zaključili s skupnim nastopom. Ves čas prireditve 
sta za humoristično povezovanje vseh nastopajočih skrbela 
člana KUD France Prešeren Blanca. Za pogostitev po koncer-
tu so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Blanca z mno-
gimi domačimi dobrotami. S. Radi, foto: P. B.

MOKRICE – Brežiška območna izpostava JSKD je v restavra-
ciji Klubska hiša na golf igrišču Mokrice pripravila otvoritev 
območne likovne razstave udeležencev kolonije in članov 
Društva likovnikov Brežice, Likovne družine KD Franc Bogo-
vič Dobova in KUD-a Odskočna deska Črnc. Udeleženci kolo-

nije Mokrice 2009 Rajko in Tadej Baškovč, Branko Bosina, 
Rosina Curhalek, Iva in Vesna Davidović, Lidija Hogač, Lji-
ljana Hornik, Andreja Lapuh, Ana Mamilovič, Polona Med-
ved, Olga Piltaver, Jožef Radanovič, Svjetlana Skorupan, 
Vladimira Sumrek, Jože Šterk in Anton Zorko so ustvarjali 
pod mentorstvom Vlada Cedilnika. Vodja brežiškega sklada 
Simona Rožman Strnad je tako udeležencem kot društvom 
podelila priznanja ter predstavila glasbenega gosta, virtuo-
za na kitari Marka Ferlana, ki je številno občinstvo navdušil 
z glasbenim programom. O razstavi je podrobno spregovorila 
prof. umet. zgodovine Alenka Černelič Krošelj. Svoje oce-
ne je nizala na mogočnost mokriškega gradu, ki je osrednji 
motiv razstave, privabil pa je tako začetnike kot prekaljene 
ustvarjalce. Poudarila je, da mogočne arhitekture, vedutno 
umeščene v bogato zelenje, ni enostavno upodobiti, zato so 
tudi nekateri izrezi oziroma pogledi manj uspešno izdelani, 
prepoznajo pa se dela tistih, ki suvereno izrišejo motiv. Sicer 
pa je ob dobrohotnem vpogledu v številne likovne probleme, 
ki jih je zaznal že mentor avtorjev, ustvarjalcem iskreno če-
stitala, kajti razstavljena dela le niso rezultat preprostega 
in hitrega dela, vendar prihodnje leto vseeno pričakuje več 
suverenosti. N. Jenko S.

KRŠKO – 11. septembra je pred polno dvorano obiskovalcev 
krškega Kulturnega doma izzvenel koncert, ki ga je pripravil 
Simfonični orkester Glasbene šole Krško in so ga poimenova-
li Simfoniki s solisti Glasbene šole Krško. Besedno ga je po-

vezovala Maša Žveglič. Pod vodstvom dirigenta Draga Gradi-
ška so se najprej predstavili s pesmijo Jesen, nato je z njimi 
na mandolini zaigrala Monika Škrabec, s petjem je večer 
obogatila tudi Katja Glas, ki je zapela arijo Cherubine iz Fi-
garove svatbe, glasbeni utrinek pa je dodal še rogist Marko 
Arh. Simfoniki so izvedli pesem Zima, ki je napovedal drugi 
sklop solistov, na violini Jernejo Vakselj, s saksofonom Davi-
da Jukiča in na flavti s pesmijo Moj svet je kakor tvoj vsak-
dan Špelo Koren. Po skladbi Pomlad je s simfoniki s harmo-
niko Koncertno polko zaigral Aljaž Košir, Komično polko na 
fagotu Janez Pincolič, na marimbi pa se je predstavil tudi 
Lovro Ašič. Glasbene letne čase na premiernem koncertnem 
večeru pa je krški Simfonični orkester zaključil s skladbo Po-
letje.  M. K. M. 

Abstraktna	slika

Predsednica sekcije dobovskih likovnikov Vesna 
Davidović med nagovorom na otvoritvi razstave

Barišićevo	nihalo

Petar Barišić z nihalom v 
ozadju

Blanška	razglednica

Godba Blanški vinogradniki je pripravila tradicionalni 
koncert z domačimi gosti.

Mokrice	2009

Nastop kitarista Marka Ferlana na otvoritvi razstave

Skozi	letne	čase	s	krškimi	
simfoniki

S krškimi simfoniki so zaigrali tudi solisti.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 27. avgusta v gale-
rijskem prostoru Mestne hiše organiziralo otvoritev študijske 
razstave del, ki so v juniju nastala na tečaju pod mentor-
stvom akademskega slikarja Todorčeta Atanasova. Branka 
Ereš je v opisu projekta izobraževanja poudarila izredno za-
dovoljstvo nad mentorstvom Atanasova, saj si brežiški lju-

biteljski slikarji še želijo izobraževanja pod njegovim vod-
stvom. Predsednica društva Nevenka Rušković je pohvalila 
člane društva, ki si prizadevajo na izobraževanjih pridobiti 
čimveč znanj ter le-to podeliti z občinstvom. Tokratni udele-
ženci natečaja in razstavljalci so: Kristina Bevc, Neda Krva-
vica, Rajko Baškovč, Andreja Lapuh, Dora Jurečič, Karmen 
Kelher, Zvonimir Blažević, Branka Benje, Nevenka Ruško-
vić, Mihaela Prevejšek, Suzana Zupančič, Liljana Hornik, 
Marija Jerić ter Marija Kukovica, ki je med tihožitja cvetja, 
narave, vedut in stare kmečke hiše pripeljala citrarko Doro-
tejo Mataušič. Ob tem gre zahvala tudi Občini Brežice, ob-
močni enoti JSKD in ZPT, ki so omogočili otvoritev razstave.
 N. Jenko S. 

Z	učenjem	do	še	več	lepote

Z otvoritve razstave (foto: Oliver Rušković)

BISTRICA OB SOTLI – Osnovna 
šola Bistrica ob Sotli je 24. 
septembra izvedla že 29. 
mednarodno otroško likov-
no kolonijo »Trgatev 2009«. 

Poleg OŠ Bistrica ob Sotli se 
je vsako leto udeležijo še 
učenci osnovnih šole Kozje, 
Lesično, Podčetrtek, Šmarje 
pri Jelšah, I., II. in III. OŠ Ro-
gaška Slatina, Rogatec, Bre-
žice, Bizeljsko, Dobova, Ko-
privnica in Senovo, učenci iz 
hrvaških osnovnih šol Hum na 
Sutli, Klanjec in Kumrovec 
ter učenci ljudske šole Heim-
schuh iz Avstrije. Tokrat se je 
odzvalo 76 učencev, od tega 

KRŠKO - 22. septembra je 
bila v Galeriji Krško odprta 
razstava akademske slikarke 
Lampe Kajtna, ki kot svobo-
dna umetnica živi in ustvar-
ja v bližnjem Šentjerneju. 

Gre za njeno prvo samostoj-
no likovno razstavo, s svojimi 
deli pa se je do sedaj javno-
sti že predstavila na skupin-
skih razstavah v Kostanjevici 
na Krki in v Novem mestu, si-
cer pa se posveča tudi otro-
ški ilustraciji ter vodi likovne 
delavnice za otroke in od-
rasle. Umetnico, ki je leta 
1997 diplomirala iz slikar-
stva na Akademiji za likovno 

29.	mednarodna	otroška	likovna	kolonija	
16 iz Hrvaške in 
Avstrije ter 18 
učiteljev men-
torjev razre-
dnega pouka in 
likovne vzgoje, 
pod strokovnim 
mentorstvom 
akademskega 
slikarja mag. 
Petra Krivca. 
Svečano odpr-
tje razstave, z 
barvnim katalo-
gom in podeli-
tvijo nagrad, bo 
13. oktobra v 
tamkajšnji šoli.
 S.V. Pri ustvarjanju v naravi (foto: OŠ)

Na	ogled	zapredki	Mojce	Lampe	Kajtna
umetnost v Ljublja-
ni, osem let kasneje 
pa še magistrirala iz 
slikarstva, je zbra-
nim na otvoritvi, ki 
so jo z igranjem po-
pestrili še učenci 
Glasbene šole Krško, 
predstavila umetno-
stna zgodovinarka in 
sociologinja kulture 
Katja Ceglar. Raz-
stava bo v krški Ga-
leriji, ki je odprta 
od torka do sobote 
med 14. in 16. uro, 
na ogled do 23. ok-
tobra.
 B. M.

Katja Ceglar in Mojca Lampe Kajtna 
pred eno od razstavljenih slik
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KRŠKO - 18. septembra je bila v krški Dvorani v parku odprta 
razstava slik članov Društva likovnikov OKO Krško, na koloniji 
pa so se jim pridružili tudi člani Likovnega društva Mavrica iz 
Novega mesta ter učenci leskovške osnovne šole. Otvoritveni 
program sta popestrili domači glasbeni ustvarjalki Mateja in 
Jerneja Žarn. Vsi skupaj, ustvarjali so v Leskovcu pri Krškem 
v mesecu maju pod mentorstvom akademskega slikarja Rajka 

Čubra pod naslovno temo »Podobe Leskovca«, so ustvarili pre-
ko 30 slik. Slike bodo v razstavnem prostoru na ogled do 28. 
oktobra, razstavljajo pa Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, 
Zdravko Červ, Simona Dular, Avgust Guni ter Stane Fabjan-
čič, Andrej Gerjevič, Mitja Grum, Slavica Jesenko, Janez 
Klavžar, Mirko Kragl, Jožica Pavlin, Jožica Petrišič, Branka 
Pirc, Milena Roštohar, Andrea in Mihael Prevejšek, Magda 
in Milan Praznik ml., Jože Šterk, Jožica Brulc, Vera Kukšič, 
Marinka Starc in Dragica Škrinjar, od učencev leskovške šole 
pa so na koloniji sodelovali: Katja Bevc, Ana Marija Lakner, 
Lina Troha, Vida Jurečič, Tjaša Ruprar, Anja Puntar, Tjaša 
Urbanč, Manca Marinčič in Anja Bajc.  B. M.

KRŠKO – 17. septembra je bil na rajhenburškem gradu literar-
no-glasbeni večer, ki so ga poimenovali Dane Zajc med nami. 
Izvedba je bila zaupana brestaniškim mladim literatom, ki 
so po zamisli in scenariju sledili Žigi Kumpu ter prisotnim 
na edinstven način podajali Zajčevo poezijo. Otvoritev lite-

rarne drugačnosti je besedno pospremila vodja krškega kul-
turnega sklada Sonja Levičar. Predsednica brestaniških kul-
turnikov Margareta Marjetič pa je v pogovoru dejala: „Naši 
mladi literati so poezijo Daneta Zajca ponudili s posebnega, 
inovativnega pogleda, nizali so jo po svoji meri. Naučili so 
se jo na pamet in jo dopolnjevali preko igre, vživeli so se va-
njo in jo razumeli, kot takšno pa so jo ponesli med obisko-
valce.“ Ti so dodobra napolnili grajsko dvorano in po konča-
ni predstavi v pričakovanju in presenečenju obsedeli, saj so 
bili nad izvedbo navdušeni, zato so nastopajoče nagradili z 
bučnim aplavzom.  M. K. M. 

Podobe	Leskovca	na	ogledZajčeva	poezija	v	pogledu	
mladih	literatov

Brestaniški literati med predstavljanjem Zajčeve 
poezije

Ponudba velja do 14. 10. 2009 oz. do prodaje zalog.

VSE ZA URESNIČITEV 
VAŠIH SANJ...

Strešnik Bramac 
Klasik Standard

barva višnja, dim.: 330 x 420 mm, 
poraba 10 kos/m2, cena za kos

0,79 EUR

Tuš kad 
z oblogo, polkrožna akrilna 

+ kabina polkrožna PTK-RY-90 
beli profili, 5 m, mat steklo, dim.: 90 x 90 cm  

179,90 EUR

Laminatni pod Neutral 
bukev natur 26500

suhomontažno polaganje, klik sistem, 
dim.: 1290 x 194 x 7 mm, razred obrabe W31, 

pakiranje 2,252 m2, cena za m2

6,80 EUR

Fasada Demit
8 cm do zaključnega sloja sestavljajo:

fasadna plošča Demit debeline 8 cm, lepilo Stirofix, 
malta Demit, armirana mrežica, cena za m2

10,50 EUR 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

• Sevnica - M Center tehnike, gradnje in pohištva Sevnica, Savska cesta 20b, 07/816 32 10

• Brežice - M Center tehnike, gradnje in pohištva Brežice, Cesta svobode 31, 07/495 39 52, 07/495 39 50

• Krško - M Center gradnja in vrt Krško, Cesta krških žrtev 145A, 07/488 06 32

Posavski obzornik 260x188.indd   1 21.9.09   12:56

KRŠKO - Ko je na prvi jesenski dan svoje prve korake naredil 
najbolj barvit letni čas, je Dvorana v krškem parku med svoje 
dogodke zapisala še zadnjega od Poletnih večerov. Tokratni gost 
je bil letošnji nagrajenec Prešernovega sklada in dobitnik na-
grade Kresnik za najboljši roman leta Čefurji raus! Goran Voj-

nović. Z veliko mero simbolike so zbranim pred pogovorom, s 
pisateljem je misli iz enega najbolj odmevnih del v zadnjem 
obdobju odstiral Vilko Planinc, zavrteli kratki film z naslovom 
Bronx, ki je nastal v Luksuz produkciji in preko filmskega platna 
prikaže del krške drugačnosti, ki se v nekih detajlih lahko po-
vezuje tudi z zgodbami iz predstavljenega romana. Direktorica 
krške knjižnice Polona Brenčič pa je v nagovoru med drugim 
dejala: „V nocojšnjem večeru se minulim Poletnim večerom 
pridružuje še filmska umetnost, prepletena s pisano besedo, 
katere mojster je Goran Vojnović, ki je z enim samim zama-
hom, z zgodbo o čefurjih s Fužin, pometel s predsodki, navdu-
šil kritike in pridobil tudi tiste bralce, ki še nikoli niso prebra-
li nobenega romana.“  M. K. M. 

Vojnovićevi	Čefurji	
podkrepljeni	z	Bronxom

Goran Vojnović (levo) in Vilko Planinc

RADEČE - Zadnjih nekaj let so gledališčniki Gledališkega dru-
štva Radeče prisotni domala na vseh kulturnih prireditvah v 
občini, že od spomladi letos pa pripravljajo novo gledališko 
delo, in sicer igro Rokovnjači, ki jih je spisal pisatelj Josip 
Jurčič in po njegovi smrti dopolnil pisatelj. Režijo so tudi to-
krat zaupali Bojanu Sumraku, igralcu in dolgoletnemu ra-
deškemu kulturnemu ustvarjalcu v igri pa bo skupno nasto-
pilo preko 70 domačih amaterskih igralcev. Za igro je glasbo 
napisal priznani slovenski skladatelj Tomaž Habe, odpel pa 
jo bo Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica ob spremlja-
vi Godalnega orkestra Strunikat Radeče s solisti, predstavili 
pa se bodo tudi folkloristi novoustanovljene folklorne skupi-
ne Brusači. Premiero Rokovnjačev bodo radeški gledališčniki 
odigrali 18. oktobra v domači športni dvorani.  S. P. / B. M.

Radeški	„rokovnjači	na	odru“	

Z otvoritve razstave v Dvorani v parku

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V cerkvi sv. Ane, ki so jo dodobra 
napolnili obiskovalci, se je 25. septembra odvil še zadnji 
letošnji Anin glasbeni večer. Tokrat je v goste prišla Vokal-
na skupina Solzice iz Brežic, ki jo vodi Marjetka Podgoršek 
Horžen. Dekleta so v glasbeni venec povezale tudi sakral-
no vsebino različnih avtorjev. Nekaj besed je zbranim na-
menil tudi domači župnik Ludvik Žagar, Darja Hrastelj pa 
je dejala, da so postali Anini glasbeni večeri prepoznavni 
in tudi vedno bolj obiskani. Program je povezovala Petra 
Rep Bunetič, s kruhom so postregle pridne gospodinje, z 
žlahtno kapljico pa Vinarstvo Kerin.  M. K. M.
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Ustvarjalnost članov društev 
si bomo imeli priložnost ogle-
dati na več kot 70 različnih 
prireditvah, kulturnih, špor-
tnih in družabnih. V prvih 
dneh oktobra bodo zato vsa 
gospodinjstva v občini preje-
la zgibanke s programom pri-
reditev, ki jih v oktobru po-
nujajo naša društva, v dneh 
ob prazniku pa boste občan-
ke in občani v biltenu lahko 
prebrali vse o letošnjih okto-
brskih nagrajencih in preje-
mnikih priznanj. 

Ob občinskem prazniku z 
oktobrsko nagrado Obči-
ne Brežice predstavimo šir-
ši javnosti tiste posamezni-
ke, ki s svojim delovanjem 
pomembno vplivajo na kul-
turno življenje v občini in s 
svojimi dosežki predstavlja-
jo svoj kraj in občino tudi šir-
še. S priznanjem Občine Bre-

Svetnik občinskega sveta Ob-
čine Brežice Stane Radano-
vič je ponovno kot velikokrat 
prej govoril in obtoževal brez 
argumentov z namenom dis-
kreditirati župana občine Bre-
žice in delo občinske uprave, 
dejansko pa s svojimi neu-
temeljenimi obtožbami ško-
duje razvoju gospodarstva v 
občini, saj z ustvarjanjem vti-
sa neresne občine zmanjšuje 
možnosti za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi jih ustva-
rili potenciali investitorji. 

Ker je zagotavljanje komu-
nalno opremljanje stavbnih 
zemljišč temeljna naloga ob-
čine, se je Občina Brežice 
že leta 2003 odločila, da bo 
zgradila industrijsko cono, saj 
je ugotovila, da nima zazidlji-
vih površin za podjetja, ki bi 
želela graditi nove obrate in 
tako ustvarjati nova delovna 
mesta. V občini pa smo imeli 
le manjšo obrtno cono v Do-
bovi in nekaj zemljišč v Krški 
vasi. Obe coni nista več imeli 
na voljo zemljišč, ker so bile 
površine za ta namen že po-
zidane. 

Kot je znano, je zaradi tega, 
ker v občini ni bilo na raz-
polago zemljišč za gradnjo 
obratov v industrijski coni, v 
preteklosti kar nekaj doma-
čih investitorjev odšlo v dru-
ge občine. Zaradi pomanj-
kanja zemljišč v industrijski 
coni občini Brežice v zadnjem 
desetletju ni uspelo pridobiti 
novih podjetnikov. Težava, s 
katero se je srečevala občina, 
je bila ta, da občina ni ime-
la na voljo večjega degradi-
ranega področja v svoji lasti, 
ki bi omogočil takšno uredi-
tev. Edino primerno področje 
za ureditev industrijsko-po-
slovne cono je bilo v Brezi-
ni, kjer pa so zemljišča v la-
sti več lastnikov, med njimi je 
tudi občina.

Zakonodaja občinam omogo-
ča dva načina urejanja ko-
munalnega opremljanja ze-
mljišč, vsak od njiju ima 
svoje prednosti in slabosti. 
Prvi način občini omogoča, da 
lahko komunalno uredi svoja 
zemljišča, če jih ima, in jih 

GAZICE - V teh dneh se zaklju-
čujejo dela na cesti v Gazicah, 
kjer dela obsegajo zamenja-
vo nenosilnih tal, asfaltira-
nje in ureditev odvodnjava-
nja v dolžini 1300 m. Utrjena 
in asfaltirana cesta bo omo-
gočila varnejši promet in laž-
jo dostopnost. Urejanje ceste 
v Gazicah je eden izmed pro-
jektov, ki jih bo v letošnjem 
letu skladno s protokolom o 
medsebojnem sodelovanju z 
Občino Brežice sofinanciralo 
Ministrstvom za obrambo. Vre-
dnost projekta ureditve ceste 
v Gazicah je 90.000 evrov, za-
ključek del je predviden naj-
kasneje do 08.10.2009. Dogovor o medsebojnem sodelovanju 
v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje 
ob Krki Ministrstvo za obrambo RS (MORS) zagotavlja obči-
ni Brežice sredstva za vlaganje v lokalno infrastrukturo do 
višine 600.000 EUR, v letošnjem letu v višini 300.000 evrov. 

transparentnem poslovanju 
in z obtožbami o prodaji ze-
mljišč za proizvodne dejavno-
sti podjetnikom in obrtnikom 
po prenizkih cenah ustvarjajo 
vtis neresnosti in nezaneslji-
vosti v našem poslovnem oko-
lju. V tujini so prakse občin 
in tudi že nekaterih sloven-
skih občin takšne, da ponu-
dijo zemljišča za proizvodne 
namene podjetnikom po zelo 
ugodni ceni v zameno za za-
gotavljanje in odpiranje no-
vih delovnih mest, ki so v se-
danji gospodarski situaciji še 
kako potrebna.

Ob izdaji gradbene dovolje-
nja ljubljanskemu podjetju 
je občina pridobila preko ko-
munalnega prispevka del ti-
stih sredstev, ki jih je vloži-
la v komunalno opremljanje 
zemljišč v IPC Brezina. Obči-
na Brežice je za ureditev ko-
munalne cone porabila 1,7 
milijona evrov, od tega samo 
745.000 evrov lastnih sred-
stev, poraba evropskih sred-
stev je strogo namenska in 
je s poročili in ogledi komi-
sij nadzorovana. Naj pouda-
rimo, da smo ob komunalnem 
opremljanju IPC Brezina za-
menjali tudi 2000 m obstoje-
čih azbestnih vodovodnih cevi 
in s tem že povrnili delež la-
stnih sredstev. Najpomemb-
nejše pa je, da bo izgradnja 

Brežiški	oktober	pred	vrati
Vse prehitro se je poslovilo poletje, sončni in topli jesenski dnevi so primerni za spravilo dobre letine, 
v oktobru svojo »dobro letino« v obliki prireditev ob občinskem prazniku predstavijo tudi številna dru-
štva, ki ustvarjajo v občini Brežice.

žice se občina zahvali tistim 
organizacijam in društvom, 
ki praznujejo pomembnej-
še obletnice delovanja ali so 
v preteklem letu posegli po 
pomembnih dosežkih. 

Oktobrsko nagrado Občine 
Brežice za leto 2009 bodo 
prejeli Franci Arh, dirigent, 

ki svoje delo pri Pihalnem or-
kestru Kapele uspešno opra-
vlja že 22 let; Nuša Derenda, 
odlična pevka, ki vedno skr-
bi za promocijo občine in se 
vedno odzove na povabila za 
nastop na dobrodelnih prire-
ditvah; in Marija Ana (Mar-
janca) Ogorevc, vsestranska 
dolgoletno družbeno aktivna 

občanka na področju turizma, 
gasilstva in kulture ter pred-
sednica Društva za varovanje 
maternega jezika, naravne in 
kulturne dediščine Pišece. 

Priznanje Občine Brežice za 
leto 2009 bodo prejeli KD 
»Orlica Pišece«, ki v leto-
šnjem letu praznuje 100 let 
delovanja in združevanja 
krajanov, INO – Industrijska 
oprema Brežice d.o.o. – pod-
jetje že 20 let ustvarja izdel-
ke lastne blagovne znamke 
za prodajo na številnih tu-
jih trgih in Dom upokojencev 
Brežice, ki že 30 let preda-
no skrbi za potrebe starejših 
občanov in predstavlja me-
sto, kjer se srečujejo vse ge-
neracije.

Vabljeni na prireditve 
Brežiškega oktobra 2009!

Odgovor	na	obtožbe	svetnika	Staneta	Radanoviča	na	seji	
Občinskega	sveta,	da	je	Občina	Brežice	javno	infrastrukturo	
v	IPC	Brezina	zgradila	na	zasebnih	zemljiščih

komunalno opremljena pro-
da. Druga možnost pa je ta, 
da občina lahko zgradi svo-
jo komunalno infrastrukturo 
tudi na področjih, ki so v me-
šani lasti (občina in zasebni-
ki), potem občina preko ko-
munalnega prispevka povrne 
svoja vlaganja v izgradnjo ko-
munalne infrastrukture, vsa 
komunalna infrastruktura v 
coni pa ostane v lasti občine. 

Ker občina Brežice ni imela 
možnosti za prvi način ure-
janja zadeve, se je v danih 
okoliščinah morala odločiti 
za drugo možnost, z željo, da 
čim prej zagotovi komunalno 
opremljena zemljišča in iz-
gradnjo infrastrukture ople-
meniti z evropskimi sredstvi 
sofinanciranja. V primeru, da 
bi občina zamudila to prilo-
žnost, občina Brežice še leta 
ne bi imela nujno potrebne 
industrijske cone, izgubili bi 
tudi možnost črpanja evrop-
skih sredstev. Vsa komunalna 
infrastruktura v coni je zgra-
jena na občinskem zemljišču, 
zasebniki pa morajo ob prido-
bitvi gradbenega dovoljenja 
občini plačati komunalni pri-
spevek – iz teh sredstev bodo 
občini povrnjena lastna sred-
stva vlaganja v opremljanje. 

Da je bila takšna odločitev 
pravilna, dokazujejo podje-
tniki - investitorji, ki v coni 
gradijo ali so že zgradili pro-
izvodne obrate. Tako je pod-
jetje Kovis zgradilo svojo 
proizvodno halo in v njej za-
posluje okoli 50 ljudi. Sedaj 
se gradi že drugi proizvodni 
obrat in logistični center za 
gradbeni material (investitor 
je podjetje iz Ljubljane), ki 
bosta prinesla tudi nova de-
lovna mesta. Napovedane pa 
se že nove investicije. Občina 
ima na voljo 2ha komunalno 
opremljenih zemljišč, ki jih 
lahko takoj ponudi v odkup 
zainteresiranim vlagateljem 
– v primeru, ko se pojavi novi 
resni investitor, lahko ta v 
roku nekaj tednov oz. mese-
cev začne graditi nov obrat. 

Določeni svetniki Občinskega 
sveta občine Brežice s pod-
tikanji in neresnicami o ne-

IPC Brezina omogočila doda-
tne naložbe v občini in po-
sledično nove zaposlitve, ki 
so v današnji situaciji obča-
nom nujno potrebne. Zato je 
še toliko bolj nerazumljivo, 
da g. Radanovič in še nekate-
ri svetniki Občinskega sveta s 
svojimi izjavami in podtika-
nji ustvarjajo negativno kli-
mo. Poraja se vprašanje, ali 
to počnejo z namenom pred-
staviti občino Brežice kot ne-
uspešno ali pa se preprosto ne 
zavedajo teže svojih obtožb. 
Prepričan sem, da bi bil vsak 
predsednik krajevne skupno-
sti vesel tega, da je v njego-
vi KS našla dom industrijska 
cona, ki ustvarja nova delov-
na mesta in pomaga pri ra-
zvoju gospodarstva v kraju in 
občini.

Potencialni investitorji, ki bi 
gradili nove proizvodne obra-
te v IPC Brezina, si želijo sta-
bilnega in zanesljivega okolja 
v katerem bodo lahko razvi-
jali svoje investicije. Vsi, ki 
se zavedamo odgovornosti 
pri razvoju občine, se mo-
ramo zavedati tudi teže iz-
jav, še posebej neutemelje-
nih obtožb s strani svetnikov, 
ki vplivajo na odločitev pod-
jetnika ali bo gradil obrat v 
naši občini ali ne. 
 Ivan Molan, 
 župan občine Brežice

V	Gazice	kmalu	po	asfaltirani	
cesti

Priprave na asfaltiranje 
ceste v Gazicah

Na prvo podopustniško sejo občinskega sveta Občine Bre-
žice je župan kot sklicatelj na predlagan dnevni red uvr-
stil tudi točko predloga rebalansa proračuna za leto 2009. 

Tudi v letu 2009 je Občina uspešno kandidirala na evropska 
sredstva. S pozitivnimi rezultati razpisov je bila seznanjena 
skozi celotno leto. Visoki deleži sofinanciranja, ki plemeni-
tijo proračunska sredstva Občine, zagotavljajo izvedbo ra-
zvojno naravnanih investicij s ciljem zagotavljanja kakovo-
stnejšega okolja za občanke in občane. Predlog rebalansa 
tako umešča v proračun dodatno vse investicije, ki so bile 
uspešne na razpisih po sprejemu proračuna Občine za leto 
2009. Spomnimo se, da so svetniki tega sprejeli že v prvi po-
lovici decembra 2008 in tako zagotovili nemoteno izvajanje 
vseh začrtanih ciljev.

Občina je med svoje cilje v letu 2009 zapisala tudi izgradnjo 
težko pričakovane Večnamenske dvorane v Brežicah. Za pri-
četek investicije morajo biti urejena še lastniška razmerja 
na določenem delu zemljišča, predvidenem za namen dvo-
rane. Ta razmerja ureja Občina z Ministrstvom za zdravje, ki 
je s svojim počasnim delovanjem birokratskega ustroja za-
maknilo začetek izvajanja del v naslednje leto. 

Občina čaka na potezo vlade tudi pri ustanavljanju Fakul-
tete za turizem. S sprejemom spremembe Odloka o preo-
blikovanju Univerze v Mariboru bodo zagotovljeni pogoji za 
zagon Fakultete za turizem, zato so se v naslednje proračun-
sko leto prenesla tudi investicijska sredstva za objekt name-
njen delovanju Fakultete.

Opisane spremembe nosijo tudi bistveno manjše obveznosti 
Občine iz naslova kreditov, kjer predlog rebalansa zmanj-
šuje najem kredita za 1,3 mio EUR. 

Vse navedene razloge predloga rebalansa proračuna Občine 
Brežice za leto 2009 je občinski svet skozi leto s sklepi že 
potrdil skupaj z obvezo upoštevanja v rebalansu, zato župan 
kot predlagatelj pričakuje potrditev v tem delu.

Predlog rebalansa 2009 pa prav gotovo v določeni meri od-
govarja tudi na nastalo gospodarsko in socialno situacijo 
v občini. Župan predlaga svetnikom v potrditev povečanje 
sredstev na postavki enkratna denarna pomoč. S to ob-
čina z nepovratnimi sredstvi omogoča občankam in obča-
nom v stiski pokrivanje nujnih stroškov kot npr. nakup šol-
skih knjig, kurjave, ozimnice… Skoraj za 130.000 EUR pa 
je predlog povečanja sredstev, ki jih Občina iz proračuna 
nameni za pokrivanje plačila vrtcev. Povišanje je posledi-
ca nižjega plačilnega razreda staršev kot tudi brezplačnega 
vrtca za drugega otroka.

Župan s predlogom rebalansa ni predlagal dodatne porabe z 
zavedanjem, da je pomembno proračunsko leto zaključiti 
s čim manjšimi obveznostmi. To je dobra osnova za načrto-
vanje nalog in projektov v letu 2010. 

Svetniki so v predlogu rebalansa prepoznali dobro naravnan 
dokument in so ga kot takšnega podprli.

Zakaj	rebalans?

BREŽICE - Glasbena šola Brežice je v šolski dvorani 
organizirala koncert učencev Glasbene šole J. S. Bacha 
Dobrany iz Republike Češke. Z zanimivim in drugačnim 
koncertom, kot smo jih vajeni, sta se predstavili 
keltska glasbena skupina »de Domhanaigh« in folklorna 
skupina, program pa so z učenci pripravili profesorji in 
ravnatelj šole. N. J. S., foto: Rožman
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Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica
V okviru projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica je izvajalec del podjetje Nivo, d.d., Ce-
lje v začetku meseca septembra pričel z deli na kolek-
torju A3, ki poteka od rondoja v Šmarju proti Planini 
v dolžini 1.427 m. Trenutno izvajajo dela v zgornjem 
delu Planinske ulice, kjer je v izvajanju sifon, ki pove-
zuje levi in desni breg potoka Sevnične, hkrati pa se ob 
cesti polaga tudi kanalizacija. Z deli pa so pričeli tudi 
pri mostu pri Kopitarni, kjer bo prav tako izveden si-
fon. Na obeh omenjenih odsekih so pomične delne za-
pore ceste. Sicer pa se dela izvajajo tudi na desnem 
bregu reke Save, kjer izvajalec zaključuje z vgradnjo 
vseh kanalov na kolektorju B. Na razbremenilniku de-
žnih voda D7 pri podjetju Sava avto so zaključena ar-
mirano betonska dela, trenutno pa se vgrajuje hidro-
mehanska oprema. 
V sredini meseca septembra je bil uspešno izveden teh-
nični pregled novozgrajenih objektov na projektu Čistil-
na naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, in sicer za 
čistilno napravo in drugo ter tretjo faza izgradnje ka-
nalizacijskega sistema Sevnica. Komisija, imenovana s 
strani Upravne enote Sevnica, ki so jo sestavljali izve-
denci elektro, strojne in gradbene stroke, ter soglaso-
dajalci, so pregledali vso razpoložljivo dokumentaci-

jo in izvedena dela na terenu. S strani Upravne enote 
Sevnica je bila že izdana odločba za čistilno napravo 
Sevnica, v kateri je odrejeno poskusno obratovanje ter 
izvedba prvih meritev obratovalnega monitoringa, in 
sicer za obdobje 12 mesecev. Čistilna naprava na Logu 
je s poskusnim delovanjem pričela predvidoma zadnje 
dni meseca septembra.

Centralna čistilna naprava na Logu (vir: Občina 
Sevnica)

Občina Sevnica in Krajevna skupnost Studenec sta zaključili 
več investicij na območju te krajevne skupnosti. V mesecu 
avgustu je bil dokončan vodovod Osredek pri Hubajnici, kjer 
je bilo položenega dva ki-
lometra novega voda. Vre-
dnost investicije, ki je bila 
izvedena skupaj s Krajevno 
skupnostjo Studenec in kra-
jani, je znašala 35.000 EUR, 
z njo pa so krajani Osredka 
pridobili težko pričakova-
no vodo iz javnega vodovo-
da. Upravljalec vodovoda, 
na katerega je priključe-
nih 9 gospodinjstev, je Jav-
no podjetje Komunala Sevnica d.o.o. Skupaj z vodovodom 
so uradno predali v uporabo tudi rekonstruirano cesto v Re-
žance. V sklopu te investicije, ki je znašala 95.000 EUR in 
je bila prav tako kot vodovod izvedena s sodelovanjem obči-
ne Sevnica, Krajevne skupnosti Studenec in krajanov, je bilo 
urejene 1200 metrov ceste. Na Studencu pa bo k lepši podo-
bi kraja odslej prispevalo tudi obnovljeno obzidje ob poko-
pališču, katerega obnova je stala 25.000 EUR.

Občina	Sevnica	pridobiva	projektno	
dokumentacijo	za	nove	investicije
Skladno z navodili Ministrstva za promet morajo občine za ureditve, ki se smatrajo pretežno lokalnega po-
mena, same pridobiti potrebno projektno dokumentacijo na osnovi katere je mogoče nadaljevati postop-
ke za uvrščanje investicijskih projektov v načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. 

Občina mora torej sama po-
skrbeti za projekte, na primer 
hodnikov za pešce in kolesar-
skih stez, ob državnih cestah, 
če se želi potegovati za sred-
stva sofinanciranja upravljav-
ca državne ceste. V Sevni-
ci takšno prakso izvajamo že 
nekaj časa. Tako smo pridobi-
li projektno dokumentacijo za 
hodnike skozi Dolnje Brezo-
vo, na Planinski cesti v Sevni-
ci in v Krmelju, v izdelavi pa 
je dokumentacija za pločni-
ke v Tržišču ter v Šentjanžu. 
Podpisana je bila pogodba s 
projektanti za izdelavo idej-
ne dokumentacije za razširi-
tev regionalne ceste in gra-
dnjo hodnikov na odseku od 
Loke do Račice in s podjetjem 
LG inženiring d. d. iz Ljublja-
ne za izdelavo izvedbene pro-
jektne dokumentacije za ure-
ditev vozišča regionalne ceste, 
vključno z rekonstrukcija pre-
pusta na Bregu ter izgradnjo 

hodnika za pešce od Šentjur-
ja na Polju do Brega, v sku-
pni dolžini 1,2 km. Predvide-
ni hodnik predstavlja varnejšo 
peš pot za navezavo Šentjurja, 
Brega ter po brvi čez Savo tudi 
Šmarčne z Železniško postajo 
na Bregu. Projektna dokumen-
tacija v vrednosti 22.200 EUR 
bo na osnovi pogodbenih do-
ločil dokončana v letošnjem 
letu.  S projektivnim podje-

tjem LG inženiring d.d. iz Lju-
bljane, ki je bilo na osnovi 
zbiranja ponudb cenovno naj-
ugodnejše, je bila podpisana 
tudi pogodba za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za ure-
ditev pododsekov lokalnih cest 
v Boštanju. Gre za ureditvena 
dela na pododseku od rondo-
ja pri Gradnjah, skozi Globelo, 
prometno ureditev obeh križ-
išč v centru naselja in križišča 

za Grahovico ter v nadaljeva-
nju obnovo ceste proti Vrhu, 
do prepusta čez Grahovico, ki 
je prav tako predviden za re-
konstrukcijo. Obravnavani od-
sek je dolg 1.100 metrov in po-
leg celovite obnove vozišča se, 
na pododseku od rondoja do 
križišča za Grahovico, predvi-
deva še umestitev hodnika za 
pešce z javno razsvetljavo. Na 
idejnem nivoju se torej obde-
lujejo prometno-tehnične pre-
ureditve obeh križišč v Bošta-
nju in za Grahovico ter nova 
navezava priključka za novi 
del naselja Boštanj iz Globe-
le. Vsebina projektne naloge 
je bila ta teden predstavlje-
na tudi na seji sveta Krajev-
ne skupnosti Boštanj in do-
govorjeno je, da projektant 
krajevni skupnosti predstavi 
tudi pripravljene idejne reši-
tve. Vrednost projektne doku-
mentacije je 22.800 EUR, do-
končana pa naj bi bila še letos.  

Breg (vir: Občina Sevnica)

Ureditev	ceste	Veliki	Cirnik	-	
Šentjanž
Župan Srečko Ocvirk in Emil Grobelnik, s.p. iz Žalca sta 
podpisala pogodbo za izvedbo projekta ureditev lokalne ce-
ste Veliki Cirnik – Šentjanž. Vrednost projekta je 80.718,15 
€ z DDV. Projekt, ki je sofinanciran s strani Službe Vlade Re-
publike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
obsega gradnjo nadomestnega mostu v Podborštu in ureditev 
cestnih navezav v območju mostu, urejanje potoka in uredi-
tev južnega dela trga in lokalne ceste v Šentjanžu. 

S	krajevnimi	skupnostmi	o	
sofinanciranju	investicij	v	
letu	2010
V preteklem tednu se je v sklopu priprave proračuna za leto 
2010 župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk sestal s predstav-
niki krajevnih skupnosti v Občini Sevnica glede izvajanja in-
vesticij v letu 2010 in njihovega sofinanciranja. Občina Sev-
nica vsako leto poleg rednih dotacij krajevnim skupnostim v 
proračunu zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje določe-
nih investicij po posameznih krajevnih skupnostih, predvsem 
za rekonstrukcije in asfaltacije javnih poti, izgradnjo javne 
razsvetljave, obnovo javnih objektov in urejanje drugih jav-
nih površin. Dogovorjena dodatna sredstva za sofinanciranje 
investicij v krajevnih skupnosti bo Občina Sevnica vključila 
v predlog proračuna za leto 2010, po sprejetju proračuna pa 
se bodo s krajevnimi skupnostmi sklenile pogodbe o sofinan-
ciranju investicij v letu 2010.

Alpsko-jadranski	komunalni	
forum
Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica Mitja Udovč sta se udeležila prvega Alpsko-jadran-
skega komunalnega foruma v Vrbi ob Vrbskem jezeru na av-
strijskem Koroškem. Koroška, ki nastopa kot regija znotraj 
Evropske unije, je zainteresirana za skupno pridobivanje 
sredstev in za čezmejno sodelovanje med Slovenijo, Italijo, 
Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Letošnje prvo tovrstno sre-
čanje je bilo namenjeno izmenjavi stikov, izkušenj, iskanju 
novih poslovnih partnerjev ter njihovemu povezovanju, ka-
kor tudi razpravam o urejanju komunalnega področja. Med 
drugim so se udeleženci foruma seznanili z inovativnimi pri-
stopi financiranja komunalnih infrastrukturnih projektov, z 
možnostmi za regionalni razvoj s pomočjo mednarodnih so-
delovanj in z delovanjem koroškega centra za obnovljivo 
energijo. Srečanja se je udeležilo tudi veliko županov in dru-
gih uradnikov s Koroške, Tirolske, Italije in Slovenije, saj je 
bilo precej razprav usmerjenih tudi v občinska partnerstva 
in delovanja občin kot centrov varstva okolja. Alpsko-jadran-
ski prostor postaja z odprtimi mejami čedalje bolj enoten, 
glede na različno razvitost posameznih dežel pa so izkušnje 
avstrijske Koroške za nas še kako dobrodošle. Sodelovanje 
tudi na drugih področjih še dodatno krepi Skupnost koroških 
Slovenk in Slovencev. 

V	Državnem	svetu	o	3.	razvojni	osi
Komisija za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj pri Dr-
žavnem svetu Republike Slove-
nije je sklicala sejo, na kateri je 
obravnavala problematiko ume-
ščanja srednjega dela 3. razvoj-
ne osi v prostor. Kot je že pre-
cej časa znano, gre za strukturni 
projekt, ki naj bi dvignil nivo ce-
stne infrastrukture med Celjem 
in Novim mestom. Ministrstvo za 
okolje in prostor, kot nosilec po-
stopka državnega prostorskega 
načrta za umestitev projekta v 
prostor je, skupaj z Ministrstvom 
za promet, kot pobudnikom, pri-
dobilo študijo variant poteka 
nove cestne povezave in po vre-
dnotenju, konec lanskega leta, 
tudi predlagalo optimizirano va-

rianto občinam v obravnavo. Ko-
misija za spremljanje projekta 
3. razvojna os pri Občinskem 
svetu občine Sevnica je pre-
dlog obravnavala in ocenila, da 
za gospodarstvo Sevnice ni opti-
malen, ker se preveč odmika od 
gospodarskih središč  Sevnice in 
Posavja. Komisija je pripravljav-
cu predlagala modifikacijo pre-
dlagane variante ter istočasno 
izvedbo navezav Sevnica-Rade-
če ter Sevnica-Trebnje. Občina 
Sevnica ves čas sodeluje v dr-
žavnih aktivnostih za napredek 
projekta, ker v njem vidi, skupaj 
z ostalimi občinami, ki jih kori-
dor pokriva, veliko priložnost za 
doseganje nekaterih svojih stra-
teških ciljev, predvsem v smislu 

izboljšanja cestnih povezav z 
območji Savinjske in Zasavja, 
Dolenjske, Posavja in tudi Koz-
janskega. Takšen projekt bi v ve-
lik in razvojno perspektiven, a 
žal prometno podhranjen pro-
stor, vsekakor vnesel novo ra-
zvojno spodbudo ter pomemben 
povezovalni potencial. S strani 
občine Sevnica je bilo v razpra-
vi v Državnem svetu poudarje-
no, da Občina Sevnica v celoti 
podpira vsa prizadevanja za na-
predek projekta 3. razvojna os, 
kot vitalne prometne povezave, 
s katero se v Republiki Sloveni-
ji uveljavlja načelo trajnostnega 
razvoja prometne infrastruktu-
re, da pa mora ta, že v izhodi-
šču, izpolnjevati dva kriterija, 

in sicer: izpolnjevanje gospo-
darskih, socialnih in okoljskih 
potreb družbe z največjim mo-
žnim upoštevanjem obstoječih 
ekonomsko in teritorialno pogo-
jenih prometnih tokov ter že-
zgrajenih prometnih in urbanih 
sistemov ter enovit in istočasen 
pristop k načrtovanju ureditev 
na celotnem poteku srednjega 
odseka od avtoceste Ljubljana-
Maribor, do avtoceste Ljublja-
na-Novo mesto. Na seji so pred-
stavniki Ministrstva za okolje in 
prostor poudarili, da je projek-
tna naloga za minimalno alter-
nativo, kot dodatno varianto za 
primerjavo, pripravljena in da 
jo bodo še v tem letu usklaje-
vali z občinami. 

V	KS	Studenec	zaključenih	
več	investicij

Vodovod Osredek pri 
Hubajnici v času izgradnje 
(vir: Občina Sevnica)
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Karate klub Triglav, pravni na-
slednik prvega tovrstnega kluba 
v Sloveniji, Karate kluba Krško, 
je na slovesnosti ob 40-letni-
ci obstoja Karate zveze Slove-
nije iz rok Mira Cerarja prejel 
plaketo zveze. Člani kluba so v 
svoji 42-letni zgodovini poleg 
vseh možnih naslovov na doma-
čih tleh osvojili tudi dve meda-
lji na svetovnih prvenstvih in tri 
na svetovnih pokalih. Priznanje 
je prevzel dolgoletni trener klu-
ba Sašo Vaš.

KRŠKO - Na svetovnem pr-
venstvu v hip hopu, eletric 
boogieu in break danceu, ki 
je konec septembra pote-
kalo na Poljskem, sta barve 
Slovenije odlično zastopa-
la tudi člana Plesnega kluba 
Lukec Uroš Jordan in Maja 
Omerzel, ki sta v kategori-
ji hip hop pari člani v kon-
kurenci 84 parov osvojila odlično 15. mesto. S tem sta izpol-
nila pogoj za pridobitev statusa kategoriziranega športnika 
državnega razreda pri OKS. 

A si zavarovana?

V
za

je
m

na
, d

.v
.z

., 
V

oš
nj

ak
ov

a 
2,

 L
ju

bl
ja

na
.  

V
sa

 z
av

ar
ov

an
ja

 s
e 

sk
le

pa
jo

 p
o 

ve
lja

vn
ih

 p
og

oj
ih

 V
za

je
m

ne
, d

.v
.z

.  

Zdravja ne prepušËaj 
nakljuËju - skleni paket 
Vzajemna Mladi. 
Se splaËa!

Paket Vzajemna Mladi lahko skleneš do 31. 12. 2009. VeË 
o darilih in zavarovanju v vseh poslovalnicah Vzajemne, 
na www.vzajemna-mladi.si ali na brezplaËni telefonski 
številki 080 20 60.

»e skleneš paket 
Vzajemna Mladi, prejmeš:
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje  
 Vzajemna Zdravje,

-  darilni bon v vrednosti 20 €,

-  majico Vzajemne in 

-  ugodnosti za zavarovance Vzajemne.

A si ti?

PE NOVO MESTO	 Pisarna Sevnica	 Zastopstvo Krško	 Poslovalnica Brežice
Prešernov	trg	5	 NHM	29,		 Bohoričeva	9,		 Černelčeva	3a
	 odprto	ob	sredah	 odprto	vsak	dan	 odprto	pon.,	sred,	pet.
tel.:	07/39	35	360	 tel.:	051	357	913	 tel:	07/48	80	580	 tel.:	07	49	63	980

Športni	park	za	mlado	in	staro
TRŽIŠČE - Športni park Tržišče je v letošnjem letu zadihal s 
polnimi pljuči. Poleti je dobil podobo, ki si jo zasluži, hkrati 
pa opravičuje svoje ime. Dve nogometni igrišči, obnovljeno 
košarkarsko igrišče ter prostor za odbojko na mivki. Predse-
dnik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Kukec je zadovoljen 

z opravljenim, veseli pa ga tudi dejstvo, da je postal špor-
tni park prostor, kjer se združuje staro in mlado.

»V prvi fazi smo hoteli narediti le obračališče za avtobus, da 
bi izboljšali varnost otrok. Potem pa smo prišli do dodatnih 
sredstev, bili smo uspešni na razpisu za nogometno igrišče z 
umetno travo pri Nogometni zvezi Slovenije, potem smo le 
nadaljevali s projektom, velik del pa so prispevali tudi do-
mačini sami, ki jim ni bilo težko prebiti nobene ure na de-
lovišču, rezultati so vidni in opazni!« ponosno pove Kukec, 
ki ga veseli, da se na igrišču zbirajo športni navdušenci iz 
Krmelja, Tržišča, Šentjanža, malodane iz cele občine, pa 
tudi iz sosednjih jih ne manjka. Celotna investicija v Špor-
tni park Tržišče je bila »težka« 200.000 evrov.

veteranI na asfaltu
»Uredili smo tudi okolico. Športni park je dosegel svoj na-
men,« še doda Kukec, ki je skupaj z županom Srečkom 
Ocvirkom podelil priznanja tudi najboljšim veteranskih eki-
pam, ki so se zbral v Tržišču na že 13. tradicionalnem ma-
lonogometnem turnirju. Zmaga je odšla na Bučko, srebro v 
Sevnico, bron na Blanco. Najboljši igralec in strelec je bil 
Sandi Hervol (Sevnica), Tomaž Brulc (Blanca) je bil izbran 
za najboljšega vratarja, Boris Hadzovac (Tržišče) je bil naj-
starejši igralec, posebno priznanje je dobil tudi Fonzi Jer-
mančič, ki je bil najstarejši udeleženec in organizator. Za 
odlično sodelovanje pa sta spominska pokala prejela še Ob-
čina Sevnica in KS Tržišče. D. P.

Člani Posavskega alpinistič-
nega kluba so poletne dne-
ve izkoristili za številne ple-
zalne vzpone v naših in tujih 
gorah. Iz bogate bere izlušči-
mo le nekatere: Rok Levičar 
je z različnimi soplezalci zmo-
gel smeri Madona (ocenjeno s 
V, dolgo 300 m) v Nad Šitom 
glavi, DKV v Velikem Draškem 
vrhu, Severovzhodni raz (IV+, 
500 m) Debele peči, Ogrin-
Omersa (V-, 450 m) v Ojstrici, 
Platke v Raduhi ter še Žoharov 
stup v Kleku. Prav tako deja-
ven je bil Edvin Nepužlan, ki 
je plezal Bavarsko smer (IV+, 
800 m) v Triglavu, Hornovo v 
Jalovcu, Kaminsko (IV+, 350 
m) v Mojstrovki, poletje pa 
zaključil s krajšimi smermi v 
Storžiču in Velikem vrhu nad 
Jezerskim. Goran Butkovič 
in Andreja Mlinarič sta av-

Pestro	in	uspešno	poletje	
posavskih	alpinistov

gust začela z Igliče-
vo (V-, 350 m) v Mali 
Rinki in DKV (V, 400 
m) v Velikem Dra-
škem vrhu, poletje 
pa kronala s smerjo 
šeste stopnje – pre-
plezala sta Direktno 
(VI, 600 m) v Štajer-
ski Rinki. Goran je v 
navezi z Nejcem Po-
zvekom plezal še Ri-
chterjevo spominsko 
smer (VI, 300 m) in 
Smer Boba Marleya 
(VIII-, 120 m) v Nad 
Šitom glavi. Nejc je 
na svoj seznam vpisal 
še Centralno smer v 
Velikem Draškem 
vrhu (V+, 600 m), v 
navezi z očetom Go-
razdom Pozvekom 
pa sta zmogla več 

zahtevnih klasik: smer Ekar-
Jamnik (VI+, 300 m) v Dol-
ški škrbini, Ašenbrenerjevo 
smer (VI+, 800 m) v Travniku 
in Peternelovo z Gorenjsko v 
triglavski severni steni (VII-, 
1000 m). Matej Zorko in Ro-
mana Šalamon sta že v sko-
raj zimskih razmerah zadnjih 
dni preplezala Južni raz Sku-
te (IV, 350 m).
Na alpinistični odpravi v Kir-
gizistanu sta se mudila Bojan 
Jevševar in Silvo Rožman. 
Na hitro sta z nemalo težava-
mi opravila s sedemtisočakom 
Pik Lenin (7134 m), kar je tudi 
najvišji osvojen vrh, na kate-
rem so zaenkrat stali Posavci. 
Na višjih nadmorskih višinah 
so že bili pred leti – na osem-
tisočaku Cho Oyu, kjer pa so 
žal ostali brez vrha.
 PAK

Zahtevna prečka v Peternelovi 
smeri - severna stena Triglava

Med	Posavci	najvišje	posegla	
Maja	Marušič
POSAVJE - Slovensko 
reprezentanco na 17. 
evropskem ARG prven-
stvu, ki je od 16. do 
21. septembra poteka-
lo v Bolgariji, so zasto-
pali tudi člani in članice 
radiokluba Krško ter ra-
diokluba Amater iz Sev-
nice. Najboljšo uvrstitev 
je dosegla Maja Marušič 
(Krško), ki je bila v ka-
tegoriji deklet od 19 do 
21 let sedma. V isti ka-
tegoriji je Adrijana Mo-
škon (Krško) zasedla 
21., Nina Radi (Sevnica) 
pa 28. mesto. Ekipno so 
bila dekleta peta. Petra 
Levičar je bila v katego-
riji deklet do 19 let 18., 
Danilo Kunšek v kategoriji fantov od 19 do 21 let 19., z eki-
po pa osmi, Janez Kuselj (Krško) je bil v kategoriji moških 
nad 60 let 27., ekipno pa deveti. 
Radioamaterji so sezono zaključili minulo soboto s tekmo-
vanjem na Gori (rezultati na www.posavje.info).

Posavsko zastopstvo na EP v 
Bolgariji

Uroš	in	Maja	odlična	na	SP	v	
hip	hopu

Uroš in Maja med nastopom

Državno	veslaško	prvenstvo
ČATEŽ OB SAVI - Športno društvo Razlag Čatež ob Savi, Kajak 
kanu klub Krško in Kajakaška zveza Slovenije so 19. septem-
bra že četrto leto zapored priredili državno prvenstvo v spu-

stu za mlajše kategorije, državno prvenstvo v spustu za ve-
terane ter tekmovanje v spustu za mladince, člane in turiste. 
V mlajših kategorijah je štartalo 144 otrok, starih od 7 do 18 
let, dobro pa so se odrezali tudi otroci iz domačih klubov. Na 
zmagovalnih stopničkah sta stala Vid Oštrbenk (2. mesto) 
med mlajšimi cicibani in Maša Račič (3. mesto) med mlajši-
mi cicibankami. Med starejšimi cicibani je osvojil 3. mesto 

Gašper Škaler, pri starejših 
cicibankah pa Hana Kerin. 
V kategoriji starejši dečki 
je osvojil 5. mesto Emanu-
el Brumen. V ekipnem tek-
movanju, kjer je štartalo 26 
ekip, so se pri mlajših dekli-
cah odlično odrezale Leila 
in Tjaša Lepšina Štefanič 
ter Maša Račič, saj so osvo-
jile 3. mesto. 1. mesto med 
veterani je osvojil domačin 
Boris Irt, v kanu dvosedu pa 
sta prvo mesto osvojila Mi-
tja Oštrbenk in Frenk Les. 
Otroke je s podelitvijo me-
dalj razveselil Primož Koz-
mus.  D. A., foto: B. Š.

Šport v Posavju

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).

POROČILI
SO SE

• Roman Kragl, Gornje 
Brezovo in Ana Stopar, 
Rožno,

• Jernej Lenko, Arja vas 
in Katja Mesojedec, 
Kompolje,

• Jože Tršelič, Kalce Naklo 
in Simona Kozole, Senovo,

• Boštjan Kelher, Vrhje in 
Lidija Kuselj, Brestanica,

• Sandi Petrišič in Barbara 
Kotnik, oba iz Krškega,

• Ivan Ramuta, Semič in 
Mojca Antončič, Dolenje 
Mokro Polje,

• Martin Škrlep, Mengeš in 
Natalija Primc, Mirna Peč,

• Peter Sintič, Oštrc in 
Mateja Pirnar, Ledeča 
vas,

• Tone Bobič, Šmarjeta 
in Urška Janc, Gorenje 
Vrhpolje,

• Boštjan Koštić, Dečno selo 
in Irena Osojnik, Pišece,

• Franc Stopar, Črneča vas 
in Ladislava Marinkovič, 
Jablance.

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Kristina Žibert, Krško – 

deklico,
• Špela Masnec, Krško – 

dečka, 
• Hermina Pezdirc Žulič, 

Globočice – dečka,
• Irena Brulc, Štrit – dečka,
• Urška Trupi, Kozje – 

dečka,
• Vesna Kržičnik, Kalce 

Naklo – dečka,
• Andrea Tratnik, Raka – 

deklico,
• Mirjana Lupšina, Hrastje 

ob Bistrici – dečka,
• Vanja Kropivnik, Brežice – 

deklico, 
• Romana Ban, Armeško – 

deklico,
• Bernardka Lončarič Črpič, 

Gaj – dečka,
• Sabina Ivanuša, Koprivnica 

– deklico,
• Silva Gramec, Ponikve pri 

Studencu – dečka, 
• Aleksandra Jordanova, 

Sevnica – deklico,
• Kosovare Berisha, Brege 

– dečka, 
• Ioana Rusu, Bizeljsko – 

dečka, 
• Vladka Zakšek, Osredek 

pri Krmelju – deklico,
• Aleksandra Hočevar, 

Cerina – deklico,
• Andreja Ameršek, Sevnica 

– deklico,
• Tanja Deržič, Senovo – 

dečka,
• Nataša Koren, Tržišče – 

deklico,
• Jožica Klobasa, Senovo – 

dečka,
• Violeta Stojšin, Curnovec 

– deklico,
• Damjana Kuntarič, Boršt – 

deklico,
• Lidija Balon, Drenovec pri 

Bukovju – dečka.
ČESTITAMO! 

PREJELI SMO

Že skoraj dve leti je minilo od tako potrebne obnove atlet-
ske steze. Kadar so bili veliki deževni nalivi, je bilo skoraj 
polovica steze poplavljene. Občina je tako pridobila za ta 
namen finančna sredstva Fundacije za šport, čeprav še do 
danes ne vemo, koliko je tega denarja sploh bilo. Sprva smo 
v atletskem klubu Radeče, ki smo uporabniki steze že sko-
raj 30 let, izvedeli, da bo steza dobila umetno preplastitev 
(tartan), kasneje pa so se strokovnjaki na naši občini odlo-
čili za prvotno peščeno podlago. Seveda so ti ljudje never-
jetno zelo sposobni za vsa področja v kraju, po drugi stra-
ni pa sem skoraj prepričan, da ti ljudje niti ne vedo, koliko 
meri en krog okoli stadiona ali pa da pri skoku v daljino ob-
staja odrivno mesto. Pri sami obnovi sploh niso povprašali 
za naše želje in interese, saj nam gre za to, da bi lahko tudi 
izvedli kakšno pomembno tekmovanje v atletiki, žal pa na 
tako slabi stezi, kaj slabi, sramotno slabi, ni mogoče izvesti 
niti bolj kvalitetnih treningov, ki jih največkrat opravljamo 
v Hrastniku ali Brežicah. Sramota je tudi to, da drugim šo-
lam zaračunavajo uporabnost stadiona s tako slabo atletsko 
stezo, saj jim še do danes ni uspelo utrditi steze, tako kot 
se spodobi, za nameček pa po njej skačejo vsi, od nogome-
tašev pa do mažoret, in tako steza sedaj po izredno strokov-
ni prenovi izgleda kot malo bolj preorana njiva. Kako slaba 
je steza, kaže tudi to, da sta se OŠ Radeče in Sevnica odlo-
čili za izvedbo občinskega prvenstva v atletiki na stadioni v 
Brežicah – zelo pametno! Sedaj bi bil že res skrajni čas, da se 
preneha z raznimi izgovori na račun izvajalca del na atletski 
stezi, saj smo vendar imeli nadzorno komisijo, v kateri je bil 
tudi nogometni strokovnjak, ki se zelo spozna na atletiko. 

Radeški atleti in osnovna šola potrebujejo kvalitetnejše 
atletske objekte, saj od tu izhajajo mnogi dobri atleti. Tako 
smo vzgojili atlete, kot so: Robi Teršek, dvakratni udele-
ženec svetovnih prvenstev in desetkratni zaporedni držav-
ni prvak v metu kopja, pa eden najboljših srednje in dolgo-
progašev v mladinski kategoriji v tedanji skupni Jugoslaviji, 
pa še dva mladinska tekmovalca v metu kopja, izmed kate-
rih je bil eden celo kandidat za mladinsko svetovno prven-
stvo, pa sedaj še atletinja Patricija Plazar, ki je že v samem 
vrhu v mladinski kategoriji v Sloveniji, pa šprinterka Urška 
Oblak, pa še bi lahko našteval, saj imamo še dve kvalitetni 
mlajši selekciji.

Do sedaj nisem želel polemizirati o tej temi, toda po dveh 
letih ignorance s strani občine je sodu izbilo dno, saj se ni 
do sedaj glede steze zgodilo prav nič pozitivnega. Kritika pa 
velja tudi za razsvetljavo!

 Rafko Drašček, trener AK Radeče

V	Radečah	velika	šlamparija	
pri	obnovi	atletske	steze

Vsak dan je še kaj no-
vega v naši skupni akci-
ji Najlepši vrt in balkon 
Posavja 2009, a več zani-
mivosti boste zaradi pro-
storske stiske v tej šte-
vilki časopisa prebirali v 
naslednji. Kot smo zapi-
sali prejšnjič, bo komisi-
ja opravila še en obisk, 
tudi novinarska ekipa bo 
v oktobru še presenečala 
vrtnarje na terenu, da pa 
bo zaključek izbora kot 
se spodobi za osrednjo 
prireditev posavskih lju-

biteljev cvetja, priprave 
na zaključni dogodek že 
potekajo. O vseh podrob-
nostih bomo sicer še pi-
sali, a kraj in datum do-
godka sta že znana, zato 
vam že sporočamo: za-
ključna prireditev izbo-
ra Najlepši vrt in balkon 
Posavja 2009 bo poteka-
la 12. novembra na Se-
novem, v kulturni dvo-
rani Doma XIV. divizije, 
v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Senovo in 
tamkajšnjo osnovno šolo. 

Vrt vam bo novembra 
puščal nekaj več časa za 
prijetno druženje, spo-
mini na cvetočo pomlad, 
poletje in jesen, ki smo 
jih ujeli tudi na fotografi-
je in jih bomo še objavi-
li, pa vas bodo v sivkastih 
novembrskih dneh goto-
vo očarali. Do prihodnje-
ga branja vam želimo ve-
liko barvitih jesenskih 
odtenkov in božajočega 
sonca!

 Uredništvo 

Drage	ljubiteljice	in	ljubitelji	cvetja!

Najlepsi
vrt in balkon
Posavja‘09

CIKEL PREDAVANJ 
Pot do sreče obstaja: 

Problemi sodobne vzgoje
Zakaj kazen in prepovedi 

pri naši mladini ne delujejo?

Predavala bo dr. Vesna V. GODINA.
LAS Krško v sodelovanju z MC Krško in KD Krško ob 

podpori Občine Krško zopet pripravlja predavanje v ciklu Pot 
do sreče obstaja. Tokrat bomo gostili priznano socialno in 

kulturno antropologinjo dr. Vesno V. Godino. 

Naša gostja bo govorila o temeljnih problemih v današnji 
vzgoji in socializaciji mladih, ki so povezani z dejstvom, da 
na današnje mlade tradicionalni vzgojni ukrepi (prepovedi, 
pravila, kazni, zapovedi itd.) ne delujejo na pričakovani na-

čin, oziroma ne dajejo pričakovanih rezultatov. Predstavljene 
bodo temeljne značilnosti sodobnih socializacijskih in vzgoj-
nih procesov, ki kot rezultat proizvajajo mlade, ki postavlja-
jo svoje ugodje nad socialna pravila. Natančneje bomo govo-
rili o rezultatu tovrstnih vzgojnih in socializacijskih praks, 
o t.i. patološkem narcisu ter njegovih značilnostih. Odprli 

bomo problem vzgojnih ukrepov za patološke narcise, oziro-
ma vprašanje, katere kazni, omejitve, vzgojni ukrepi ipd. pri 
patoloških narcisih sploh še delujejo. Predstavljeni pa bodo 

tudi družbeni razlogi, ki podpirajo tovrstne vzgojne in socia-
lizacijske prakse ter posledice tovrstne vzgoje in socializacije 

za otroke, mladostnike, odrasle in za celotno družbo. 

Kulturni dom Krško, četrtek, 15. 10. 2009 ob 19. uri

Organizatorji: LAS Krško v sodelovanju s KD Krško, 
MC Krško in ob podpori Občine Krško.

Vabljeni!

Več na www.mc-krsko.si (LAS).

Najbolj bran časopis 
v Posavju

Najbolj domač 
časopis za

49.000 
rednih bralk in bralcev v

422 
naseljih posavskih občin

Sodelujte z nami!
tel.: 07 49 05780

marketing@posavje.info
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE:
Razmišljate o izobraževanju ali pa se že izobražujete ?
Vabimo vas v Svetovalno središče Posavje.

Odraslim pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje, med 
potekom izobraževanja ali ob njegovem dokončanju. Nudimo osebno 
informiranje in svetovanje, informiranje in svetovanje po telefonu ali 
pisno, po internetu ali elektronski pošti.

Svetovanje je za uporabnike zaupno in brezplačno.
Informiramo vas o:
• možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali pro-

sti čas,
• vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med pro-

grami,
• trajanju izobraževanja,
• načinih preverjanja znanja,
• učni pomoči,
• možnostih za nadaljnje izobraževanje.
Svetujemo pri:
• odločanju o izbiri primernega izobraževanja,
• premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
• načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
• iskanju zaposlitve.

Svetovalno dejavnost izvajamo:
na sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 8, Krško.
Telefon: 07-48-81-162; e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na 

Dislokacijah Svetovalnega središča Posavje v:
Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00
Informacije in rezervacije na : 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova ulica 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00
Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE:

Je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lahko samostojno 
organizirano učijo. V prostoru so učna mesta, ki so opremljena z različ-
no učno tehnologijo (avdio in video naprave, računalniki, multimedijski 
pripomočki).

V središču udeleženci znanje brezplačno pridobivajo, utrjujejo ali nadgra-
jujejo s pomočjo različnih priročnikov, gradiv in multimedijskih programov 
za samostojno učenje. Pred začetkom samostojnega učenja udeležencem 
svetujemo pri izbiri programa in jim nudimo informacije in pomoč pri izbi-
ri najbolj ustreznega programa in pri uporabi učne tehnologije.
Sami si izbirajo ritem in način učenja ter ga prilagajajo lastnim interesom 
in zmožnostim.
Samostojno se lahko učite računalništva, tujih jezikov, slovenščine, nara-
voslovja, napišete seminarsko nalogo ali prošnjo za zaposlitev.

Središče deluje na Ljudski univerzi Krško, 
Dalmatinova 6, Krško v
ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00
sredo: od 14.00 do 18.00
četrtek in petek: od 8.00 do 12.00

Na voljo je 5 učnih mest. Informacije in rezervacije: 
07 488 11 73, monika.novsak@lukrsko.si

ZAPOSLITVENI KOTIČKI:

Dejavnost je namenjena vsem iskalcem zaposlitve, predvsem skupini 
brezposelnih, katerim nudimo:

• individualno pomoč pri iskanju zaposlitve: 
 ◦ iskanje ustreznih delovnih mest, informacije o trgu dela, informaci-

je o delodajalcih
 ◦ pomagamo vam pri pisanju prijavne dokumentacije
 ◦ pomagamo pri izpolnjevanju vprašalnikov za zaposlitve
 ◦ vam svetujemo, kako se pripraviti na pogovore z delodajalci

• samostojno iskanje zaposlitve: 
 ◦ pregledate lahko različne vire za iskanje zaposlitve (dnevno časo-

pisje, strokovno periodiko, objave prostih delovnih mest, imenike),
 ◦ uporabljate osebni računalnik (word, internet, e-pošto).

• skupinske predstavitve: 
 ◦ za skupine do največ 15 udeležencev,
 ◦ tematske predstavitve z naslednjimi vsebinami: Priprava na pisa-

nje prijavne dokumentacije, Priprava na pogovor z delodajalcem.

Za individualno pomoč pri iskanju zaposlitve pokličite 051-306-113.

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA VAS VABIJO 
NA BREZPLAČNA PREDAVANJA IN DELAVNICE 

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI BREŽICE:

Vabimo vas na:
sklop prireditev na temo ČUSTVENE INTELIGENCE

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/

Predavatelj(-ica) / ustanova

četrtek, 12.11.2009 ob 18.00
Predstavitev knjige Emocije / 
Zoran Milivojević

sreda, 25.11.2009 ob 18.00
Predstavitev knjige Prebujanje v dušo /
Mateja Hana Hočevar

sreda, 09.12.2009 ob 18.00 Spopad spolov / Roman Vodeb

in sklop POTOPISNIH PREDAVANJ

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/

Predavatelj(-ica) / ustanova

sreda, 28.10.2009 ob 18.00 S kolesom po Afriki / Marko Mohorič

sreda, 04.11.2009 ob 18.00
Islandija, hladna dežela na vroči 
finančni žerjavici / Damjan Končnik

sreda, 16.12.2009 ob 18.00 Od Moskve do Pekinga / Zoran Furman

Vsa predavanja bodo potekala v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice,
Trg izgnancev 12 b, Brežice. 

Vsak petek od 16.00 do 18.00 nudimo brezplačno možnost samostojnega, 
neformalnega, vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne računalniške teh-
nologije. Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobi-
vate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: 07/496 26 49 in 496 26 45

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI SEVNICA: 

Vabimo vas na predavanja:

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/

Predavatelj(-ica) / ustanova

torek, 20. 10. 2009 ob 18. 00
AXIS MUNDI – os sveta
Marjan Ogorevc

četrtek, 22. 10. 2009 ob 18. 00
Potopisno predavanje - UGANDA
Milena Keržič

četrtek, 12.11.2009 ob 18. 00 ČAJI / Dario Cortese

četrtek, 19.11.2009 ob 18. 00
Potopisno predavanje - MONGOLIJA
Urška Andrejc

četrtek, 17.12.2009 ob 18. 00
PRAZNOVANJE V DRUŽINI
Zakonski in družinski inštitut 
Novo mesto

Knjižnica Sevnica:
Vsak prvi in drugi četrtek v mesecu od 10.00 do 15.00 nudimo brezplač-
no možnost samostojnega, neformalnega, vseživljenjskega učenja s 
pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih je-
zikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 73

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V KOSTANJEVICI NA KRKI:

Vabimo vas na delavnice, krožke, predavanja:

Dan, datum, ura Ime dejavnosti/
Predavatelj(-ica) / ustanova

torek ob 9.30
od 13.10 do 15.12. 2009

Delavnica Ustvarjamo z glino /
Mojca Lampe Kajtna

vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu
oktober 2009 – junij 2010

Krožek Ponedeljkovi pohodniki /
Franc Bakšič

četrtek, ob 17.00 
29.10.2009* 

Predavanje / Ekološki vrt / Klub Gaia

četrtek ob 17.00
05.11.2009

Krožek Zgodbe o hrani / Jana Drašler

četrtek, ob 18.00
12.11.2009 *

Predavanje Dnevni center /
Primož Krivec

četrtek, ob 16.00
25.11.2009

Delavnica Praznično okrasje / 
Jožica Žugič

Krožki in delavnice bodo potekali v knjižnici v Kostanjevici, predava-
nja označena z * bodo v Osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici.

Valvasorjeva knjižnica Krško
Izposojevališče Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska 7, Kostanjevica na Krki, tel.: 07 498 62 10
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 12.00 do 17.00 ure nudimo brez-
plačno možnost samostojnega, neformalnega, vseživljenjskega učenja 
s pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih je-
zikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 73

Zainteresirane vabimo na informativni sestanek, ki bo v četrtek, 
08.10.2009 ob 18. uri v knjižnici v Kostanjevici na Krki.

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
NA SENOVEM:

Vabimo vas na predavanja, krožke in tečaj:

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/

Predavatelj(-ica) / ustanova

ponedeljki ob 10.00
od 19.10.2009 do 21.12.2009

Krožek Ročna dela / Ina Čebular

sreda ob 17.00
od 21.10 do 23.12.2009

Krožek Z gibanjem do zdravja /
Majda Adamič

četrtek (vsak drugi) ob 18.00
od 29.10. 2009 do 18.03. 2001

Krožek Zgodbe mojega Kraja /
Toni Petrovič

ponedeljki ob 18.15 
od 02.11.2009 

Računalniški tečaj Mala šola 
računalništva za babice in dedke /
Alenka Žugič Jakovina

četrtek ob 18.00
05.11.2009 

Predavanje / Ekološki vrt / Klub Gaia

četrtek ob 18.00
19.11.2009 

Predavanje Dnevni center / 
Primož Krivec

Valvasorjeva knjižnica Krško
Izposojevališče Senovo, Titova 106, Senovo, tel.: 07 490 40 28
Vsak prvi in drugi ponedeljek v mesecu od 12.00 do 17.00 nudimo brez-
plačno možnost samostojnega, neformalnega, vseživljenjskega učenja 
s pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih je-
zikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: Središče Krško – 07 488 11 73

Zainteresirane vabimo na informativni sestanek, ki bo v ponedeljek, 
12.10.2009 ob 18. uri v knjižnici na Senovem.

PODROBNEŠE INFORMACIJE LAHKO POIŠČETE TUDI NA 
www.cvzu-posavje.si

Pridružite se nam v pridobivanju novih znanj.
Nataša Kršak, 

vodja projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministr-
stvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov 
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovi-
tosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA POSAVJE 
brezplačne poti  do znanja

Ljudska univerza Krško v sodelovanju s partnerskimi organizacijami: Valvasorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in Mladinskim centrom Krško v letih 
2008-2013 vodi projekt z naslovom Center vseživljenjskega učenja Posavje. V prvem letu delovanja smo razvili številne zanimive dejavnosti in pripravili bogat nabor vsebin 
s področja vseživljenjskega učenja.

Vabimo vas, da med dejavnostmi projekta izberete tiste vsebine, ki vas zanimajo.
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 NAGRADE:
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada:  večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada:  večerja/kosilo za 2 osebi 

Geslo prejšnje, 19/2009 številke: 

MAMINO KOSILO

Nagrade, ki jih podarja Restavracija „IPUSA“ prejmejo:

1. nagrada: posebnost hiše za dve osebi: Irena Fatur, 
Prežihova 13, 8250 Brežice

2. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi: Slavica 
Jazbec, Zabukovje 28, 8292 Zabukovje

3. nagrada: krožnik sladic za dve osebi: Jernej Volk, 
Veliko Mraševo 68 a, 8312 Podbočje

Geslo križanke pošljite do petka, 09.10.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIVNICA APOLON, Dalmatinova 3, 
8270 Krško

http://www.foto-n.si     041 236-386

ORIENTALSKI PLES
začetni tečaj

BREŽICE
Vrtec Mavrica Brežice

s pričetkom: 
ponedeljek 5.10.2009 ob 20:10 uri

SEVNICA
Športna dvorana pri bazenu

s pričetkom: 
torek 6.10.2009 ob 16:30 uri

Informacije in prijave:
031 229 259
Anima s.p.
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Vabi k vpisu v jezikovne tečaje za odrasle:
- FRANCOŠČINE

- ŠPANŠČINE
- ITALIJANŠČINE

- RUŠČINE
- SLOVENŠČINE

in v študijske krožke:
- RETORIKE

- BRANJA  KNJIG
- ANGLEŠKE KONVERZACIJE

- ZGODOVINE DEMOKRACIJE
- EKOLOŠKEGA VRTNARJENJA

- DIGITALNE FOTOGRAFIJE
- BODIMO IN OSTANIMO ZDRAVI
- ISKANJA ZAPOSLITVE IN DELA

- KAKO BOLJŠE ŽIVETI DRUG Z DRUGIM
- LIKOVNEGA USTVARJANJA

Informacije in prijave: 488 11 70 / 488 11 73
Do 5. oktobra oziroma do zasedbe prostih mest.

Pokličite zdaj!

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

ARVEN ŠAKTI SZOMI KRALJ: 

IZGUBLJENI SPOMINI
otvoritev fotografske razstave

četrtek, 1.10., ob 18. uri

PREMIERA 
FILMA DAMJANA KOZOLETA:

SLOVENKA
in predstavitev filmske ekipe

petek, 2.10., ob 20. uri

OB TEDNU OTROKA:
 

Družinsko gledališče Kolenc:

POGUMNI JELEN
predstava za otroke

ponedeljek, 5.10., ob 17. uri
PROST VSTOP!

ZPM KRŠKO, DPM v sodelovanju z občinama Krško  
in Kostanjevica na Krki, vrtci in šolami

objavljajo

PROGRAM ZPM Krško TEDEN OTROKA 2009

od 5. do 11. oktobra 2009

OTROKOVE KORISTI – GLAVNO VODILO

Ponedeljek, 5. oktobra: 
• ob 10. uri tiskovna konferenca na ZPM Krško s predsta-

vitvijo poslanice in programa
• ob 12. uri srečanje organizatorjev in predstavnikov otro-

ških parlamentov na temo OTROKOVE KORISTI – GLAVNO 
VODILO in predstavitev teme 20. otroškega parlamenta 
STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA

Torek, 6. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše
• ob 14.30 uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 16.30 uri zaključna prireditev
na zunanjih površinah OŠ Koprivnica

Sreda, 7. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše
• ob 14. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 16. uri zaključna prireditev 
na dvorišču OŠ J. Dalmatina Krško

Četrtek, 8. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše
• ob 14. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 16. uri zaključna prireditev 
na zunanjih površinah OŠ Kostanjevica na Krki

Družina Rožman iz Brežic, Ob potoku 2, nam je poslala 
fotografijo velikih jabolk iz domačega sadovnjaka.

Posavski obzornik
vsak drugi četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA 

Prodam Fiat Bravo 1.6, letnik 
1999, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 749 285 (po 15. uri)

Prodam Renault Laguno 1.9 dci 
rxe, letnik 1999, 240.000 km, 
bele barve, lepo ohranjen, kli-
ma, alu platišča, cena 1.900 €. 
Tel.: 041 356 959

Prodam Daewo Nexio, letnik 
1998, prev. 144.000 km, servo 
volan, registriran do 16.6.2010, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 455 980

Prodam Opel Tigro, avtomatik, 
letnik 1995, registrirano do apri-
la 2010, lepo ohranjeno, cena 
1.000 €. Tel.: 041 900 824

Prodam Fiat Punto, letnik 2003, 
klima, svetlo modre metalik bar-
ve, prva lastnica, potrjena servi-
sna knjiga, cena 3.300 €. 
Tel.: 041 459 586

Prodam moped Tomos APN GS, 
letnik 2003, cena 300 €. 
Tel.: 031 247 145

Prodam Opel Vectro 1.6, ben-
cinar, letnik 2003, prvi lastnik, 
prev. 107.000 km, registriran do 
februar 2010, klima. 
Tel.: 041 527 100

Prodam Opel Astro 1.6 I kara-
van, letnik 1993, lepo ohranjen, 
bele barve, ali menjam za dober 
skuter. Tel.: 031 815 191

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Prodam kolo Balance, Shimano, 
21 prestav, odlično ohranjeno, 
cena po dogovoru, možna menja-
va za moped. Tel.: 040 464 927

Prodam BMW letnik 2006, črne 
barve, karavan, diesel, vsa opre-
ma, je kot nov, brez poškodb, 
cena 260 €/mesec oz. po dogo-
voru. Tel.: 040 231 289

Prodam Fiat Uno 1.0 IES, troje 
vrat, vožen na Primorskem, brez 
rje, brezhiben, redno vzdrževan, 
cena 300 €. Tel.: 051 892 675

Prodam VW Sharan 1.9 TDI, le-
tnik 2002, črn, z veliko dodatne 
opreme, lepo ohranjen, vreden 
ogleda, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 350 351

Prodam Mercedes 124 diesel, 
letnik 1987, prev. 215.000 km, 
lepo ohranjen, garažiran. 
Tel.: 040 796 843

Prodam avto Matiz, letnik 2000, 
ter banjo za prašiče. 
Tel.: 041 527 195

Prodam Megane 1.6, letnik 
1996, vlečna naprava, klima, 
cena 1.050 €. Tel.: 041 581 842

KMETIJSTVO, LES

Prodam drva, možna dostava. 
Tel.: 041 952 206

Prodam koruzo v storžih (staro) 
in krompir. Tel.: 07 49 70 050 
(zvečer)

Prodam mlin za sadje inox, lepo 
ohranjen, cena 50 €, in stekle-
ni balon v pvc ovitku, 54 litrski, 
cena 10 €. Tel.: 041 901 377 

Prodam bukova drva, belo ter 
rdeče vino in jagenjčke. 
Tel.: 041 522 699

Prodam koruzo in ječmen, odoj-
ke od 25 do 30 kg ter bukova in 
gabrova drva. Tel.: 041 576 801

Prodam hrastova metrska drva, 
suha, cena 40 €/m3. 
Tel.: 051 816 955

Prodam oves, avto prikolico 
– 700 kg z nadgradnjo, trosi-
lec hlevskega gnoja in pokončni 
valj, 6-tonski. Tel.: 040 713 384

Prodam stiskalnico za grozdje, 
100-litrsko, dobro ohranjeno, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 259

Prodam inox cisterno, 300-litr-
sko, za vino, rabljeno samo en-
krat, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 944 478 (popoldan)

Prodam motokultivator Gorenje 
Muta s koso, v zelo dobrem sta-
nju. Tel.: 041 471 169

Prodam traktorsko frezo in se-
jalnico žit, delovne širine 2,3 
m, delovanje v tandemu, odlič-
no ohranjeno. Tel.: 051 660 993

Prodam bukova drva, različne 
dolžine, razkalana, možna do-
stava. Tel.: 040 738 059

Prodam mešana drva, hrast, ga-
ber, metrska hlodovina, 10 m za 
380 €, in 9 m brezovih za 400 €, 
okolica Tržišča pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

Prodam frezo za muto. 
Tel.: 051 303 196

Prodam vrtno kosilnico – traktor-
ček, 18 konjev, v garanciji, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 758 104

Prodam litoželezno stiskalnico 
na vijak, premer 50 cm, polni-
tev 100 kg, cena 200 €, Brežice. 
Tel.: 031 539 415

Prodam ječmen in oves, mo-
žna menjava za drva ali prašiča. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam mag motor za kosilnico 
Bucher, potrebno menjati obroč-
ke, obročki priloženi, cena 200 €, 
motor deluje. Tel.: 040 464 480

Prodam naravno sušeno koruzo, 
krompir dezire – rdeč, malo škro-
pljen, cena 0,30 €, in ječmen. 
Tel.: 040 262 867 

Prodam 650- in 1000-litrsko pla-
stično kad in mlin šrotar. 
Tel.: 040 496 167

Prodam 300-litrski hrastov sod, v 
dobrem stanju. Tel.: 07 49 75 169

Prodam drva, 10 m3, dolžine 
30 cm, razkalana in razžagana. 
Tel.: 041 826 053

Prodam koruzo, ječmen, silažne 
bale in trofazni elektromotor 28 
kw 2.800 obratov, lahko tudi me-
njam za suha drva. 
Tel.: 041 581 488

Prodam naravno sušeno koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635

Prodam silažne in suhe okrogle 
bale. Tel.: 031 507 111

Prodam BCS acme motor, ben-
cin – petrolej z vozičkom in ko-
vinski trifazni cirkular za drva. 
Tel.: 041 552 915

Prodam traktor IMT 542, letnik 
1989, s hidravličnim volanom, ali 
menjam za Univerzal 4 x 4. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam tračno žago za razrez 
hlodovine s hidravličnim oprije-
malom. Tel.: 041 571 453

NEPREMIČNINE

Prodam dvosobno stanovanje v 
Krmelju, ck, stv, kabelska, inter-
net, velika terasa, v centru, cena 
po dogovoru. Tel.: 070 859 950

Oddam stanovanje za pomoč v 
gospodinjstvu. Tel.: 041 889 429

Oddam v najem stanovanje v 
stanovanjski hiši, starejšemu 
paru ali starejši samski ženski, 
za opravljanje del v hiši in zu-
naj nje, Krško – Videm. 
Tel.: 031 512 486

Oddam opremljeno dvosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 041 657 554

Prodam pohištvo za dnevno 
sobo, rdeče barve, brez sede-
žne garniture. Tel.: 041 726 094

Prodam dvosobno stanovanje v 
velikosti 51,78 m2, na Cesti 4. 
julija 48, cena 1.150 €/m2, da-
vek in notarja plača prodajalec 
od kupnine. Tel.: 07 49 77 003

Prodam travnik na Vidmu pri Kr-
škem v izmeri 18 arov. 
Tel.: 031 434 562

Prodam družinsko hišo s poslov-
nim prostorom, vrtom in sadov-
njakom, na Obrežju – Jesenice. 
Tel.: 07 49 57 500

V najem vzamemo hišo, lahko 
tudi pomoč ostarelim, resnim 
ljudem. Tel.: 041 724 387

Prodam parcelo, 24 arov, pol vi-
nograd, pol travnik, lepa lega v 
Gazicah. Tel.: 051 305 520

Prodam hišo v centru Radeč, bli-
žina vrtca, šole, zdravstvenega 
doma, primerno za večjo druži-
no. Tel.: 040 439 952

Prodam kmetijo s 6 ha zemlje, 
gospodarskim poslopjem in staro 
hišo, potrebna obnove, v okolici 
Tržišča. Tel.: 041 571 453

Prodam vinograd s 500 mešani-
mi trtami, klet, bivalni prostor z 
vso opremo, kopalnico z wc-jem, 
kozolček, pred cerkvijo Stanko-
vo, k.o. Čatež. Tel.: 041 217 970

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam pohištvo za spalnico be-
lo-črne barve: posteljni okvir (za 
velikost vzmetnice 90 x 200) ter 
dve dvokrilni garderobni omari 
77 x 199 x 58. Cena: 190 €. 
Tel.: 030 333 123.

Prodam ohranjen otroški stolček 
za hranjenje Pegperego z mizi-
co, nastavljiv v več položajev in 
višin, možnost guganja, cena 50 
€. Tel.: 031 500 986

Prosim, da mi kdo podari kuhinj-
sko mizo, stole, omaro in štedil-
nik, ki ga ne potrebuje več. Hva-
la. Tel.: 041 459 282

Nujno bi potrebovali skrinjo in 
hladilnik. Naj bo lepo ohranje-
no. Dobrotnikom tisočkrat hva-
la. Tel.: 041 531 407

Prodam zamrzovalno omaro, 
štedilnik (3 x plin – 1 x elektri-
ka), mikrovalovno pečico. 
Tel.: 07 81 49 261

Prodam hladilno omaro Zanussi 
(140 x 55 x 60), še novo, s šesti-
mi predalniki, nič rabljeno, cena 
180 €. Tel.: 07 49 79 323

Prodam dve dvokrilni okni di-
menzije 117 x 167 cm, zaste-
kljeni, termopan sistem. 
Tel.: 041 583 495

Prodam skoraj nov jogi 180 x 
200. Tel.: 031 860 072

Prodam spalnico – petdelna 
omara, postelja, omarice, vzme-
tnica, cena 100 €, Brežice 
Tel.: 031 539 415

Prodam rabljeno masivno kuhi-
njo s pomivalnim koritom, vgra-
dnim hladilnikom in štedilnikom, 
lahko tudi posamezno, Krško. 
Tel.: 070 811 622

Prodam rustikalno pohištvo, 
primerno za vikende ali lo-
vske sobe: kredenca, razteglji-
va miza, kotna klop, dva stola. 
Tel.: 041 795 778

Ugodno prodam vgradno pečico 
in steklokeramično ploščo. 
Tel.: 040 717 585

Prodam voziček + stopničko za 
še enega otroka – 50 €, voziček 
ABC design – 20 €, masivno po-
steljico – 50 € in zložljivo poste-
ljo za 20 €. Tel.: 041 939 063

ŽIVALI

Prodam jagenjčke, ovna, koze in 
kozličke. Tel.: 031 671 906

Oddam hišnega zajčka, starega 
eno leto. Tel.: 031 893 575

Prodamo bikca, starega 20 dni, 
pasma ls, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 306 556

Prodam hrčke in cisterno za 
olje. Tel.: 040 716 127

Prodam kozo, staro pet mese-
cev, burske pasme, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 893 733

Prodam prašiča, težkega cca. 
180 kg, in 1.200 kg koruze, na-
ravno sušene. Tel.: 041 831 162

Prodam telico simentalko, pa-
šno, primerno za pripust, ali me-
njam za mlado kravo za zakol. 
Tel.: 07 47 78 214

Prodam več odojkov, težkih 25 – 
30 kg. Tel.: 041 858 998

Prodam telička – bikca belgijsko 
plavega, starega 10 tednov. 
Tel.: 031 717 064

Prodali bomo pudlje, mladičke, 
pritlikave, črne in aprikot bar-
ve, lahko rezervirate, cepljeni, 
za oddajo bodo po 15.10.2009. 
Tel.: 031 461 013

Prodam domače piščance, sta-
re 4 mesece in pol, cena do 5 €, 
domače hranjene. 
Tel.: 031 435 105

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo, cena 6 €/kg. 
Tel.: 031 864 519

Prodam prašiče, težke cca. 35 
kg. Tel.: 031 504 280

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 8 tednov, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 486 076

Prodam krave po izbiri. 
Tel.: 07 49 75 390

Prodam prašiče od 30 do 70 kg, 
7 kom. Tel.: 031 563 503

Prodam velike šnavcerje, čisto-
krvne, lastna vzreja, stare dva 
meseca. Cena 200 €. 
Tel.: 031 772 223

Prodam bikca simentalca, stare-
ga tri mesece, težkega 150 kg, 
telico za zakol ter prašiče, tež-
ke 130 – 180 kg. Tel.: 051 870 909

Prodam tri mesece stari ovčarki, 
čistokrvni, brez rodovnika. 
Tel.: 051 346 283

Prodam par letošnjih koz, sta-
rih štiri mesece, cena 100 €, ni-
sta v sorodu, ter manjši traktor 
TV 4x4 30 kw, hidravlika, cena 
1.000 €. Tel.: 040 637 453

Podarim mladičke, mešančke 
zlatih prinašalcev. 
Tel.: 041 357 007

Prodam odojke, težke 40 – 45 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam teličko limuzin za rejo, 
od dobre mlekarice, staro 10 te-
dnov, težko 150 kg, zdravo, cena 
450 €. Tel.: 040 432 445
 
Prodam zajčje meso ali žive zaj-
ce za nadaljnjo rejo, možnost do-
stave – Sevnica. Tel.: 031 827 482 

Prodam odojke, težke od 30 do 
40 kg. Tel.: 031 368 615

ŽIVILA, VINO

Na Bizeljskem prodam grozdje – 
žametno črnino. 
Tel.: 041 362 441

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

sporoča žalostno vest,
da je v 20. letu starosti tragično preminil

JERNEJ POLOVIČ
Študent Fakultete za energetiko UM

 Dekan Rektor
 Fakultete za energetiko  Univerze v Mariboru
 prof. dr. Andrej Predin prof. dr. Ivan Rozman
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 1. in 14. oktobrom

Četrtek, 1. 10.
• od 8.00 do 16.00 v Domu starejših občanov Krško: dan 

odprtih vrat
• ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: predavanje Ljudske uni-

verze Krško „O veščini govorjenja in nastopanja“, preda-
vatelj Zdravko Zupančič, Šola retorike

• ob 18.00 v KD Krško: otvoritev fotografske razstave Ar-
ven Šakti Szomi Kralj „Izgubljeni spomini“

• od 18.00 do 20.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: joga 
v vsakdanjem življenju – začetna skupina (vsak četrtek)

• ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: otvoritev slikarske 
razstave Osnovna šola Blanca se predstavi 

• ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: otvoritev razstave 
koncertnih fotografij Igorja Pavkoviča

• ob 19.00 v OŠ Bizeljsko: otvoritev razstave izdelkov z li-
kovne kolonije v okviru Dnevov evropske kulturne dedi-
ščine

• ob 19.00 v Kulturni dvorani v Šentjanžu: kulturni večer 
in predstavitev knjige pravljic „Pot v deželo, imenova-
na leto“

Petek, 2. 10.
• ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
• ob 19.00 v lapidariju Galerije Božidar Jakac Kostanjevi-

ca na Krki: odprtje razstave Boštjana Plesničarja in Ervi-
na Potočnika „Velvetarij - lapidarij“

• ob 20.00 v KD Krško: premiera filma Damjana Kozoleta 
„Slovenka“ in predstavitev filmske ekipe

• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): večer animiranega filma

Sobota, 3. 10.
• od 8.00 do 12.00 na parkirišču za HTC v Sevnici: vsako-

mesečni sejem
• ob 9.00 v MC Brežice (v dijaškem domu): filmska delavnica
• ob 10.00 v MC Brežice (v dijaškem domu): živ žav – igre 

z žogo
• ob 10.00 v OŠ Raka: plesna delavnica
• ob 18.00 v Rakovcu pri Kapelah: večer na vasi, nastopi-

li bodo Kapelski pubje, Zarja, Zagoriški fantje in Šentru-
pert ter muzikantje Dečki iz Kraja Donjeg

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
• ob 18.00 in 20.00 v KD Krško: film Damjana Kozoleta 

„Slovenka“
• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 

potopisno predavanje Uroša Žajdele o Zelenortskih otokih
• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 

1.B DRL med člani RK Sevnica in RD Istrabenz plini Izola
• ob 20.00 v Kulturnem domu Dobova: koncert Gasilske-

ga pihalnega orkestra Loče in mažoretne skupine „Z glas-
bo proti Španiji“

Nedelja, 4. 10.
• ob 14.00 v SMC Sevnica: turnir v hokeju na rolerjih
• ob 19.00 v KD Krško: film Damjana Kozoleta „Slovenka“

Ponedeljek, 5. 10.
• ob 17.00 v KD Krško: teden otroka - predstava za otro-

ke „Pogumni Jelen“
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in odprto prvenstvo upokojencev za 
oktober 2009

• od 18.30 do 20.00 v Galeriji Lekos v Sevnici: joga v vsak-
danjem življenju – začetna skupina (vsak ponedeljek)

• ob 19.00 v KD Krško: film Damjana Kozoleta „Slovenka“

Torek, 6. 10.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: začetek študijskega 

leta Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, go-

stja: svetovna popotnica Benka Pulko
• ob 17.00 v KD Krško: teden otroka – mladinska glasbena 

komedija Hannah Montana, ob 19.00: film Damjana Ko-
zoleta „Slovenka“

• od 19.00 do 20.30 v Galeriji Lekos v Sevnici: joga v vsak-
danjem življenju – nadaljevalna skupina (vsak torek)

Sreda, 7. 10.
• ob 17.00 v KD Krško: teden otroka – anim. druž. pustolo-

vščina Ledena doba 3 (sinhronizirano)
• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: brezplačna predsta-

va v tednu otroka „Moj dežnik je lahko balon“
• ob 18.00 v MC Sevnica: začetni in nadaljevalni tečaj ši-

vanja

Četrtek, 8. 10.
• ob 17.00 v KD Krško: teden otroka – mladinska glasbena 

komedija Hannah Montana
• ob 17.00 v MC Brežice (v dijaškem domu): otroška pred-

stava „Take ljudske“
• ob 17.00 v sejni sobi Fakultete za logistiko v Krškem: od-

prtje potujoče razstave arhivskih fotografij o življenju 
Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem

• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: multimedijsko pre-
davanje mag. Vide Ogorelec Wagner, direktorice Umano-
tere, na temo Podnebne spremembe

• ob 18.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
otroška predstava v tednu otroka „Prijatelji iz škatle ve-
selja“ v izvedbi gledališke skupine vrtca Sevnica 

Petek, 9. 10.
• od 9.00 do 19.00 v mestnem jedru Kostanjevice na Krki: 

jesenski mestni sejem
• ob 17.00 v KD Krško: teden otroka – anim. druž. pustolo-

vščina Ledena doba 3 (sinhronizirano)
• od 17.00 dalje na igrišču DPM Raka pri gasilskem domu 

na Raki: kostanjev piknik in športne igre
• ob 18.00 v OŠ Raka: večer animiranega filma
• ob 18.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 

otroška predstava v tednu otroka „Prijatelji iz škatle ve-
selja“ v izvedbi gledališke skupine vrtca Sevnica 

• ob 19.00 v MC Sevnica: zdravstveno predavanje mag. Mar-
ka Čenčurja „Razlogi za uživanje mesa (in zakaj ne drži-
jo)“

• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): koncert skupin The 
Lift in Petula Clarck

Sobota, 10. 10.
• ob 10.00 v MC Brežice (v dijaškem domu): živ žav – bar-

vanje kamenčkov
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica – izdelova-

nje nakita
• ob 10.00 v MC Krško: prvo srečanje Posavskega mladin-

skega gledališča
• ob 18.00 v KD Krško: teden otroka – anim. druž. pustolo-

vščina Ledena doba 3 (sinhronizirano), ob 20.00: mladin-
ska glasbena komedija Hannah Montana

• ob 18.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
otroška predstava v tednu otroka „Prijatelji iz škatle ve-
selja“ v izvedbi gledališke skupine vrtca Sevnica 

Sreda, 14. 10.
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu za oktober 2009
• ob 19.00 v Čebeln’aku (MC Krško) filmofilski klub Krško – 

ogled filma North by northwest

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, na naslovu: Posavski 
obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 
Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

v petek, 
9. oktobra.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Mlade rjave jarkice si lahko priskrbite 
vsak dan v večernem času

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam grozdje frankinjo, po 
ugodni ceni. Tel.: 07 49 22 781

Prodam cviček, cena 0,75 €, 
ugodno. Tel.: 07 49 61 930

Prodam mešano belo grozdje in 
črnino za cviček, okolica Bočje – 
Podbočje. Tel.: 031 226 636

Prodam jabolka za ozimnico, 
večjo količino pripeljem tudi na 
dom, ugodno. Tel.: 051 338 819

Prodam beli in rdeči krompir za 
ozimnico, prašiče, težke cca. 
150 kg, in odojke cca. 25 – 40 
kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam beli krompir kalinford 
in rdečega romano, primeren 
za ozimnico, in prašiča, težke-
ga cca. 50 kg. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam mošt modre frankinje 
in grozdje žametne črnine ali 
mošt. Tel.: 040 982 599

Prodam modro frankinjo in ža-
metno črnino. Tel.: 031 738 479

Prodam domačo skuto. 
Tel.: 041 899 231 (po 20. uri)

Kupim mošt, prodam žganje in 
les. Tel.: 07 81 43 077

Prodam grozdje žametne črnine, 
cena 0,25 €. Tel.: 040 484 083

Prodam žametno črnino in mošt. 
Tel.: 051 448 470

Prodam grozdje, črnino, rizling. 
Tel.: 031 484 058

Prodam grozdje laški rizling, 
modro frankinjo in žametno čr-
nino, eno tono, cena 0,35 €/kg. 
Tel.: 041 359 543

Prodam večjo količino mešane-
ga belega grozdja in modre fran-
kinje, v okolici Sromelj. 
Tel.: 041 845 675

Ugodno prodam več vrst belega 
in rdečega grozdja, v večjih ko-
ličinah, Bizeljski okoliš, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 585 659

Prodam rdeče vino, cena 0,90 
€/liter, okolica Bizeljskega, nad 
100 litrov podarim 10 litrov do-
mačega jabolčnega kisa. 
Tel.: 041 813 074

Prodam grozdje žametne črni-
ne ter vino bizeljčan ali menjam 
za hrastove ali smrekove plohe. 
Tel.: 041 439 908

Prodam grozdje žametna črni-
na, 2.000 kg po 0,25 €/kg, in 
rdeče vino po 0,60 €/liter. 
Tel.: 031 510 839

Prodam grozdje laški rizling, ru-
meni plavec, črnino, možno pre-
šanje. Tel.: 031 428 470

Prodam 500 kg žametne črni-
ne, podarim rabljen štedilnik na 
drva, dobro ohranjen. 
Tel.: 040 865 655

Prodam grozdje rumeni plavec 
400 kg (0,30 €), žametno črnino 
300 kg (0,35 €), na Bizeljskem. 
Možna trgatev v vaši ali naši re-
žiji. Tel.: 031 571 438

Prodam mošt, več različnih sort 
(rizling, pino, plavec, muškat, 
mešano) in mešano rdeče. Cena 
1 €/liter, vse dostavim. 
Tel.: 041 720 308

Prodam malo rabljeno samoho-
dno kosilnico Brigs motor, ben-

cin, širina reza 50 cm, zadnji po-
gon, cena 220 €. 
Tel.: 051 382 118 

Prodam 100-litrsko hidravlično 
prešo za grozdje, 50% ceneje od 
nove. Tel.: 041 396 174

RAZNO

Kupim škop za cca. 40 m2 in 
iščem mojstra za pokrivanje 
strehe. Tel.: 07 49 76 102

Prodam Hilti, generalno obno-
vljen, garancija 6 mesecev, pro-
dam za cca. 1/3 nove cene. 
Tel.: 041 365 103

Prodam masažno blazino 150 x 
55 cm, 10 mest masaže, primer-
no za posteljo (cena 80 €), ele-
ktrični grelnik za noge iz volne, 
35 €. Tel.: 041 773 484

Kupim 1.000-litrsko PVC cister-
no za vodo, na pocinkani paleti. 
Tel.: 041 595 542

Prodam motokultivator znamke 
Tomos, moči 2,5 kw, širina mo-
tikic od 20 do 80 cm. 
Tel.: 041 583 495

Prodam centralni štedilnik na 
trda goriva Termiks 23 Stadler 
za 300 € ali menjam za razžaga-
na drva. Tel.: 070 272 355

Prodam LTH zamrzovalno skri-
njo, hladilnik Gorenje, oboje 
dela, ter manjši radiator, nov, 
40 x 90 cm. Tel.: 051 389 362

Prodam Miniwash lavor TD 100 
barov, cena 50 €. 
Tel.: 030 911 534

Prodam visokotlačni čistilec na 
paro lavor Yukon. 
Tel.: 07 49 21 407

Prodam termoakumulacijsko 
peč AEG 4 kw, malo rabljeno, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 880 440

Prodam cementno kritino 42 x 
32, 900 kosov, cena 0,10 €. 
Tel.: 041 825 153

Prodam dobro ohranjeno ra-
bljeno peč za centralno kurja-
vo, znamke Feroterm, cena ugo-
dna. Tel.: 041 690 313

Prodam razstavljen kozolec 5 x 
8 m. Tel.: 07 49 272 99

Prodam top modna ženska obla-
čila v velikosti 38 – 40, deloma 
popolnoma nova, kupljena v S. 
Oliver, H&M, C&A, cena 4 – 8 €. 
Tel.: 041 542 910

Po ugodni ceni prodam 300-li-
trsko stiskalnico na vreteno ali 
hidravliko, odojke težke 25 – kg 
ter travniški mulčer. 
Tel.: 031 796 019

STIKI, POMOČ

41-letnik, urejen, zaposlen, želi 
spoznati urejeno damo za prija-
teljevanje, srečanja. 
Tel.: 070 702 924

Iščem resno, iskreno, urejeno 
žensko. Oglasi se 45-letniku. Ži-
vim sam v stanovanju, dogovor 
ob kavi. Tel.: 070 210 440

Vdovec, srednjih let, s pokojni-
no, svojo hišo na deželi, v Posav-
ju, želim resno ženo, staro okrog 
50 let, da pride k meni na dom. 
Tel.: 031 672 259

Prosim, da mi kdo podari obla-
čila za fantka od št. 86 dalje ter 
overlock. Hvaležna mati samo-
hranilka. Tel.: 070 712 088
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Knjiga ČEZ MAVRI-
CO je še posebno zani-
miva za nas iz Posavja, 
saj avtorica zelo nepo-
sredno opisuje svoje 
življenje in delo v Lju-
bljani skozi oči nekda-
nje Krčanke, ki pa je še 
vedno zelo privržena 
svojemu mestu in celo-
tnemu Posavju. Verja-
memo, da boste zlasti 
bralke in bralci našega 
časopisa z veseljem se-
gli po knjigi, saj se kro-
nološko razvrščene ko-
lumne, ki so ob objavah 
v časopisu doživele iz-
redno dober sprejem, 
berejo podobno kot ro-
man v pismih, ki ga po-
leg zelo osebnih izpove-
di o družinskem življenju in slikovitih opisov delovnega 
utripa v popularni televizijski hiši bogatijo tudi zapisi o 
nekaterih odmevnih dogodkih zadnjih let (srečanje s po-
kojnim predsednikom Drnovškom, obisk angleške kralji-
ce, tragedija na reki Savi, itd.). 

Za knjigo, ki ima 176 strani in je trdo vezana, je spremno 
besedo napisala dr. Manca Košir, njeno zunanjo podobo 
je prispeval Marko Kunst, za tisk pa jo je v grafičnem stu-
diu Neviodunum pripravila Nathalie Letullier.

MESEČEVI 
KAŽIPOTI 
pa so zbirka 
drobnih pesmic 
in priložnostnih 
verzov, ki so na-
stajali več let 
in se nabirali v 
drobnem zvez-
ku slovenske pe-
snice Marjance 
Kočevar. Prilo-
žnostne verze je 
ob različnih pri-
ložnostih (oseb-
ni prazniki, bo-
žični in velikonočni, pa tudi ob bolj žalostnih trenutkih) 
v vzpodbudo ali tolažbo pošiljala svojim prijateljem, soro-
dnikom ter kolegicam in kolegom, zdaj pa jih v obliki lepe 
darilne knjižice podarja vsem drugim, ki bi jih morda ra-
bili ob podobnih dogodkih. Knjižica bo izšla 23. oktobra, 
več o njej in ostalih novostih iz založbe Neviodunum pa v 
naslednji številki Posavskega obzornika.
 S. Mavsar

BREŽICE - S Tonijem Vučajnkom sva posedela ob kavi in 
razigrana Kana se je nemirno presedala ter želela usme-
riti pozornost nase. Od zadnjega srečanja, tik pred odho-
dom na „Tonijev Camino“, je prijazna psička zrasla, tudi za 
njo je bila neverjetna izkušnja, saj je skupaj z gospodar-
jem prehodila preko 2.000 kilometrov, celo nekoliko več, 
ker je po prostranih poljih prosto raziskovala novo okolico. 

Kot sopotnika sta 
pričela potovanje v 
tovornjaku z Miho 
Pšeničnikom iz Ka-
pel, ki ju je pripe-
ljal do španskega 
mesta Murcie. „Po-
tem se je šele za-
čelo pravo romanje. 
Začetek romar-
ske poti je v Irunu 
v Hundorabiji, jaz 
pa sem jo prehodil 
v obratni smeri,“ je 
dejal Toni in navajal 
območja in kraje, ki 
sta jih prepotovala. 
„Poseben vtis na 
poti naredijo mo-
stovi, ki so vez med 
Caminom in Santia-
gom. Tam stojijo že 
iz časov pred Kristu-
som, iz rimskega obdobja, srednjega veka, vsi pa so nekakšna 
živa priča in utrip Camina. Večina jih je še v uporabi,“ je še do-
dal in nadaljeval, da so nevidna vez „ko sam sebe povezuješ, 
se iščeš, pot prehodiš v sebi in vedno so okrog tebe tudi lju-
dje, brez katerih ni Camina. Srečaš se tudi z veliko samote...“. 

S sabo je vedno nosil nekaj hrane za Kano. »Jaz pa od trgovi-
ne do trgovine, za rezervo konzerva, „štikl“ kruha, voda, dve 
čokoladi. Ker sem hodil s Kano, me je to dejstvo postavilo v 
neko drugačnost. Na mnogih mestih so mi bila zato vrata v al-
berge zaprta, saj ni bilo dovoljeno prespati s psom.“ Povedal 
je še, da je za prenočevanje treba odšteti tri evre, v zaseb-
nih prenočiščih pa se cena giblje od pet do 12 evrov. „Pastir-
ji so mi povedali, da sme na Caminu romar spati ob romarski 
poti, tako nisem imel težav s postavljanjem šotora,“ se je na-
smehnil. „Enkrat tedensko sem si privoščil hrano v restavra-
ciji. Imajo peregrino menu. Peregrino je španski izraz za ro-
marje. V njem je kompletno kosilo od juhe do sladice ter od 
dva dcl in celo do pol litra vina. Vina so tam odlična, posebno 
dobrega okusa,“ je zopet odstrl eno izmed zanimivosti. „Na-
jin tretji sopotnik je bil dež, ki ga je bilo zares veliko, čeprav 
je hoja po oblačnem dosti lažja kot v vročini. Srečevala sva se 
tudi z ogromnimi temperaturnimi razlikami, saj je bilo od 5 in 
vse do 35 stopinj ob koncu poti,“ se spominja popotnik Toni, ki 
je romarsko pot zaključil v Lurdu ter se željan domače besede 
z veseljem ponovno vrnil kot sopotnik v Pšeničnikovem tovor-
njaku v domači kraj. (več na www.posavje.info)
  M. Kalčič Mirtič

»To je za nas res izjemno pri-
znanje. Hkrati pa tudi dokaz, 
da delamo glasbo, ki je lju-
dem blizu. Ta uspeh nam bo 
dal vzgonskega vetra, da še 
resneje in odločneje zagri-
zemo v ta naš projekt,« pove 
Franci Bastardi, gonilna sila 
skupine, ki ga takoj povpraša-
mo, kako so prišli v konkuren-
co, da so jih ljubitelji glasbe 
sploh lahko izbrali.
»Pred časom smo to našo pe-
sem Krila že poslali naokoli, a 
se ni nihče javil. Tisti petek 
sem bil na poti, pa so me po-
klicali znanci, da smo v konku-
renci. Bil sem vesel in prese-
nečen hkrati, zmage pa nisem 
pričakoval, to moram pove-
dati.« Pa je zmaga prišla. Do-
lenjci so stopili skupaj, precej 
glasov je bilo, tudi takih Do-
lenjcev, ki danes živijo v Lju-
bljani, so hitro vtipkali števil-
ko studia Vala 202 in oddali 
glas za Francija in soigralce. 

lIkuf je postal lIquf
»To je že stara zgodba. Ko 
smo igrali še v prvotni zased-
bi, je naš kitarist Lojzi Ba-
stardi vedno ob koncu »špila« 
rekel »zdaj je pa likuf«. Ta-
krat na to še nismo bili pozor-
ni. Ko pa smo iskali ime, pa je 
ta beseda spet postala aktual-
na. Samo spogledali smo se, in 
rekli, »naj bo likuf«.« Sliši se 

Skupina	Liquf:	»Konec«,	ki	
je	prinesel	začetek	uspehov
KRMELJ - V dolini potoka Hinje, ki povezuje Šentjanž, Krmelj in Tržišče, so ponosni na glasbeno skupi-
no Liquf, ki ji je 18. septembra uspel veliki met. Pesem Krila je postala popevka tedna na slovenskem 
nacionalnem radiu, točneje na Valu 202. Tega fantje niso pričakovali, jim pa je to spodbuda za naprej. 
Tja do prve samostojne plošče. In potem naprej? »Vsekakor!«

povsem krmeljsko, a so fantje 
takoj pomislili, da je bolje, če 
svoje ime malce internaciona-
lizirajo, zato od takrat slišijo 
na ime Liquf, kar v prostem 
prevodu pomeni »konec«. 
»Radi imamo glasbo, to je edi-
ni razlog, zakaj sploh igramo. 
Glasba je naša strast. Uživamo 
na odru, med publiko. Ne dela-
mo za druge, delamo glasbo za 
sebe, uživamo pri tem, kar de-
lamo, zato tudi ne bomo nikoli 
končali,« malce filozofsko, a še 
vedno nazorno, vokalist Frenk, 
kot ga kličejo, pove, zakaj 
sploh igrajo. Začeli so januar-
ja 2006, do preboja pa je pri-
šlo v zadnjem letu, ko so pre-
vetrili svoje vrste.

radI bI na rock 
otočec

Za sabo imajo nekaj odmevnih 
nastopov. »Bili smo predskupi-
na priznanim zasedbam, kot so 
Mi2, Zablujena generacija, Za-
klonišče prepeva. Po Dolenjski 
nas dobro poznajo, igrali smo 
tudi na festivalih v Krmelju 
in Šentjanžu (Knap´n´ fest in 
ŠentRockJanž), želimo pa si na 
Rock Otočec in na Švic.«
Izvemo tudi to, kakšno zvrst 
igrajo. »Gre za tradicionalni 
rock. Če je treba, pa naredi-
mo tudi kako zabavno, znamo 
zaigrati tudi na harmoniko. Na 
bobnih je Marko Glušič – Bato, 
na bas kitari Andrej Oblak – 

Obi, na ritem kitari Aljaž To-
minc – Azzy, solo kitara je v 
rokah Mihe Imperla – Pimpi-
ja, na vokalu pa moja malen-
kost Franci Bastardi – Frenk ali 
Mikey.«

ploŠča v letu 2010
Plani so jasni, hočejo svojo 
ploščo: »S pesmijo Krila smo 
naredili prodor na sceno, se-
daj ne smemo zaspati. Odloče-
ni smo, da v roku meseca dni 
naredimo novo pesem, da po-
skrbimo za še en boom. Železo 
se kuje, dokler je vroče. Ima-
mo nekaj na zalogi, rabimo pa 
finance, da to posnamemo. Ko-
nec leta 2010 naj bi bila plošča 
izdana. To je velik zalogaj, ne-
kaj bomo prispevali sami, ne-
kaj sponzorji, treba bo najti 
ugoden in kvaliteten studio.«

tangIce na stenI v sobI
Vzornikov nimajo, ne skrivajo 
pa tega, da radi poslušajo Mi2. 
Premorejo svoj fan klub, Fran-
ci pa pove, da so v prvih vrstah 
na koncertih najlepše punce. 
Dve od njih sta se mu še pose-
bej oddolžili za dober nastop. 
»Na oder sta vrgli svoje tan-
gice, sedaj jih imam na ste-
ni v svoji sobi!« ponosno Fran-
ci, ki je z mislimi že pri prvem 
naslednjem koncertu, ki se bo 
zgodil 31.10. v 1A baru v Ga-
brijelah. Drago Perko

Skupina Liquf

Popotnika	Toni	in	
Kana	spet	doma

Nove knjige iz Posavja

»Mavrica« in »Mesec« 
iz založbe Neviodunum

KRŠKO – Letošnja jesen v Posavju obeta tudi bogato bero na področju založništva, saj v posavski za-
ložbi Neviodunum te dni pospešeno pripravljamo nove knjige, ki smo jih napovedali za letošnje leto. 
Prva izmed njih bo izšla 14. oktobra, ko bomo v Ljubljani predstavili zbirko kolumn stalne sodelavke 
Posavskega obzornika Alenke Mirt, ki je svojemu knjižnemu prvencu dala naslov ČEZ MAVRICO. 
Dober teden dni kasneje, v četrtek, 22. oktobra, pa bomo knjigo dolgoletne novinarke in voditeljice 
POP TV predstavili v Valvasorjevi knjižnici Krško.

Kana in Toni Vučajnk


