
DOBRODELNI TRIJE KRALJI – Tudi v naših krajih še živi tradicija trikraljevskega koledovanja. V Župniji 
Leskovec pri Krškem so ga že 2. januarja izvedli otroci pod vodstvom starejših voditeljev, v devetih 
koledniških skupinah, ki so s pesmijo in zvezdo repatico obiskale večji del gospodinjstev v Leskovcu 
pri Krškem ter tudi posamezna v okoliških vaseh, pa jih je bilo več kot 50. S koledovanjem zbirajo 
sredstva, ki jih namenijo misijonarjem za izgradnjo cerkva, šol, bolnišnic, vrtcev in drugih potrebnih 
ustanov. Sklepni del trikraljevske akcije bodo zaključili nocoj, ko se bodo koledniki, ki jim je uspelo za 
dober namen zbrati nekaj več kot 3.000 evrov, zbrali pri praznični sv. maši.  B. M., foto: A. Volčjak
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Virus ponovno kaže zobe
POSAVJE – Potem ko je število okužb z novim koronavirusom 
v Posavju skozi december padalo, med božično-novoletni-
mi prazniki pa stagniralo, se je krivulja takoj po novem letu 
spet obrnila navzgor. V prvih dveh dneh tega tedna so v re-
giji odkrili 141 in 101 novo okužbo, skupno število okuženih 
pa se je povzpelo čez 800, kar pomeni 14-dnevno incidenco 
okuženih na 100 tisoč prebivalcev okoli 1100. Izstopa zlasti 
kostanjeviška občina, kjer je incidenca (2576) celo ena naj-
višjih v državi, najnižja pa je v bistriški občini (516). V zdra-
vstvenih domovih poslabšanje epidemiološkega stanja v re-
giji čutijo skozi povečanje števila potrditvenih PCR-testov in 
pregledov v covid ambulantah. »Na covid vstopno točko se je 
v zadnjem tednu obrnilo kar 135 oseb,  ki so bile pri samote-
stiranju pozitivne in prihajajo na potrditev s HAGT- oz. PCR-
-testiranjem,« so denimo sporočili iz ZD Krško. V brežiški bol-
nišnici se število covid bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično 
obravnavo, sicer še vedno znižuje. »Trenutno imamo na od-
delku s 13 posteljami le štiri covid bolnike. Tudi v Urgentnem 
centru zaenkrat ne beležimo večjega števila covid pozitivnih 
bolnikov, ki bi potrebovali zdravstveno pomoč, je pa poveča-
no število tistih, ki so s sumom na okužbo in jih zato pred na-
mestitvijo v bolnišnično obravnavo obravnavamo v sivi coni 
in jih namestimo na oddelke šele potem, ko dobimo rezulta-
te PCR-testov,« je pojasnila direktorica Anica Hribar. Pesti-
jo jih tudi kadrovske težave, ki trenutno izvirajo predvsem 
iz dejstva, da so tudi zaposleni v bolnišnici z odločbami NIJZ 
napoteni v karanteno zaradi rizičnih stikov v okolju, v kate-
rem živijo, veliko je tudi bolniških odsotnosti zaradi različnih 
obolenj in zaradi nege bolnih otrok. V posavskih zdravstvenih 
ustanovah sicer ne razpolagajo s podatki o tem, katera razli-
čica koronavirusa prevladuje v regiji.  P. P.

AKTUALNO

V novo leto 
z odlično glasbo

Ker velikih javnih silvestrovanj na prostem že drugo 
leto zapored ni bilo, sta bili večji praznični prireditvi 
v Posavju le regijska proslava ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti v Kulturnem domu Krško in Gala 
novoletni koncert v Posavskem muzeju Brežice. Obe 
so zaznamovali odlični domači glasbeniki – Simfo-
nični orkester Glasbene šole Krško in Trio Stretto.

 Strani 4 in 6

Traktorje okrasili zaman
Podeželska mladina iz občine Brežice je nenačr-
tovano doživela veliko pozornosti javnosti, ko je 
dan po božiču prišlo do neljube situacije z njihovo 
praznično povorko s traktorji. Ko je bilo že vse prip-
ravljeno, da se zapeljejo po občinskih cestah, jim 
je to namero preprečila policija. Izkazalo se je, da 
bi morali imeti dovoljenje UE za javno prireditev, a 
ga tudi na ponovno prošnjo niso dobili.
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Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Krško, 10. 1. 2022 ob 15:30
Brežice, 17. 1. 2022 ob 16:00

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem
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V svojem poročilu je župan 
Franjo Debelak med drugim 
omenil, da Hostel Gabronka, 
odkar ga je prevzela družina 
Gabron, odlično deluje in pe-
lje eno tako pozitivno zgodbo. 
O projektu gradnje optične-
ga omrežja RUNE je dejal, da 
bi ga morali že izvajati, a se je 
zavleklo, tako da je 200 prik-
ljučkov, ki se razprostirajo po 
celi občini, še vedno v čaka-
nju. »Pogodba z RUNE je pod-
pisana, tako da morajo to nare-
diti, ni druge. Upam, da v tem 
letu res začnejo,« je komenti-
ral. Dodal je, da je obnova regi-
onalne ceste proti Podsredi in 
enega odseka proti Podčetrtku 
že v državnem proračunu. Iz-
postavil je še, da so modri od-
sevniki na obcestnih količkih, 
ki odvračajo divjad od prečka-
nja cestišča, postavljeni pov-
sod, samo v občini Bistrica ob 
Sotli ne, tako da so ukrepali in 
jih bodo, če ne prej, spomladi 
namestili na količke. Prikimal 
je tudi opozorilom svetnika in 
podžupana Dušana Berkovi-
ča na zelo slabo stanje regio-
nalne ceste med Bistrico ob 
Sotli in Bizeljskim, ki je nujno 
potrebna preplastitve. Pri toč-
ki o predlogu sklepa o začetku 
postopka priprave Občinskega 

RADEČE – Posodobitvena dela, ki so se začela v juniju leta 2020 
na dobrem 1,2 kilometra dolgem odseku regionalne ceste Ra-
deče–Zidani Most, se zaključujejo (ko bodo vremenske razme-
re dovoljevale, bodo izvajalci del položili še zadnji sloj asfalta in 
uredili tudi odstavni pas ob reki Savi). Na omenjenem cestnem 
odseku je razširjen vozni pas, zgrajene so podporne konstrukci-
je s pilotnimi stenami in armiranobetonskimi zidovi na brežini 
Save, urejeni trije prepusti in odvodnjavanje, prometna in cestna 
signalizacija ter komunalna infrastruktura. »Za našo občino je to 
pomembna pridobitev, ki bo omogočala hitrejšo in varnejšo pot 
po naši glavni prometni žili tako proti Posavju kot Štajerski. Re-
konstrukcija je bila gotovo nujna, saj je bila na nekaterih odsekih 
cesta že precej dotrajana in nevarna,« je eno izmed mnenj Rade-
čank in Radečanov. Za zahtevno obnovo ene glavnih prometnih 
žil ne samo v Posavju, temveč v državi, je Direkcija RS za infra-
strukturo (DRSI) odštela dobrih 5,5 milijona evrov. 
 S. Radi

Predsednica Nadzornega od-
bora Občine Radeče Jožefa 
Novak je v uvodu predstavila 
delo nadzornega odbora v te-
kočem letu, v katerem so imeli 
članice in člani odbora tri seje, 
opravili so nadzor poslovanja 
JP Komunala Radeče in pri tem 
niso zaznali nepravilnosti, do-
datnih pobud po nadzoru niso 
prejeli. Izvrševanje proračuna 
od januarja do novembra 2021 
je predstavil župan Tomaž Re-
žun in ob tem omenil, da se za-
dolženost na prebivalca v ob-
čini Radeče zmanjšuje. Gre za 
odplačilo brezobrestnega kre-
dita pri Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter 
dolgoročnega bančnega kre-
dita v višini slabih 1.435.000 
evrov in tako trenutno zna-
ša dolg na prebivalca 332,92 
evra. »V mojih sedmih letih vo-
denja občine kredita nismo na-
jemali, a če ga bomo in bomo 
to storili z namenom razvoja, 
pa menim, da je še vedno ve-
liko bolje to, kot če bi mora-
li kredit najemati iz socialnih 
vzgibov,« je še omenil župan.

V nadaljevanju so prisotni sve-
tniki in svetnice potrdili pred-
log proračuna za letošnje leto, 
v katerem se povečuje delež 
za investicije v vseh štirih kra-
jevnih skupnostih v radeški 

Radeško zadolževanje se znižuje
RADEČE – Na 17. redni seji tukajšnjega občinskega sveta, ki se je odvijala 23. decembra v Domu kulture, je 
bilo med prvimi točkami predstavljeno poročilo o izvrševanju proračuna za tekoče leto, v nadaljevanju so 
med drugim potrdili proračun za leto 2022, sredstva za izvajanje letnega programa športa, višino enkrat
nega denarnega prejemka za novorojenčka in višjo ceno komunalnih storitev.

občini. Podali so soglasje k za-
dolževanju komunalnega pod-
jetja, in sicer do višine 300 ti-
soč evrov za nabavo novih 
osnovnih sredstev, medtem 
ko se KTRC lahko zadolži do 
100 tisoč evrov za izvedbo no-
vih projektov; del sredstev so 
namenili tudi odkupu Simon-
čičeve hiše v centru Radeč. Za 
letni program športa, ki ga iz-
vajajo športna društva v obči-
ni, so namenili 114 tisoč evrov 
ter 472 evrov za investicije v 
obnovo in dodatno izgradnjo 
športne infrastrukture. Skle-
nili so še, da bo enkratna de-
narna pomoč ob rojstvu otro-
ka znašala 300 evrov, s čimer 
upajo na povečano števi-
lo rojstev v občini, saj se šte-

vilo prebivalk in prebivalcev 
zmanjšuje. Direktorica Komu-
nale Radeče Brigita Stopar je 
navzoče seznanila z novimi ce-
nami storitev pri oskrbi s pitno 
vodo, odvajanju komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbi-
ranju določenih vrst komunal-
nih odpadkov in čiščenju od-
padnih voda v občini – znesek 
na mesečni položnici bo višji 
za 0,79 evra na osebo. Svetni-
ce in svetniki so tudi sogla-
šali z imenovanjem Francija 
Čeča za novo štiriletno man-
datno vodenje ZD Radeče ter 
potrdili prejemnika letošnje-
ga priznanja Ivana Pešca, ki je 
namenjeno tistim, ki s poseb-
nimi dosežki in z uspešnim de-
lovanjem na področju kulture 

prispevajo k boljšemu, kako-
vostnejšemu ter popolnejše-
mu življenju občank in obča-
nov ter so pomembni za razvoj 
in ugled občine. Priznanje bo 
na februarski slovesnosti pre-
jel, če bodo epidemiološke raz-
mere to dopuščale, dolgoletni 
član Gledališkega društva Ra-
deče Srečko Jazbinšek.

V zaključnem delu občin-
ske seje so navzoči podali 
tudi nekaj vprašanj in pobud. 
Med njimi je bil Rok Zahra-
stnik (ZA-R), ki je spraševal, 
ali drži podatek, da bo na ho-
temeškem polju nastal nasad 
jablan, in katera škropiva se 
bodo uporabljala. Župan je po-
jasnil, da je zemljišče v zasebni 
lasti in lastnik, ki je iz Rimskih 
Toplic, se je odločil, da bo za-
sadil nekaj več tisoč jablan. Pe-
tra Mlakarja (SDS) je zanima-
lo, kdo je bil naročnik ankete 
v zvezi s prihajajočimi volitva-
mi in prvi mož radeške obči-
ne je odgovoril, da občina ni 
bila. Tomaž Režun je nato še 
povedal, da je občinska upra-
va prejela 48 vlog za subven-
cijo pri plačilu stroškov elek-
trične energije, vendar je bila 
ena prošnja zavrnjena, v zad-
njem tednu lanskega leta pa so 
stekla izplačila. 
 Smilja Radi

Radeške občinske seje se zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa odvijajo v Domu kulture.

Nov korak do bistriškega OPN
BISTRICA OB SOTLI – Na decembrski seji občinskega sveta najmanjše posavske občine so svetniki prisluh-
nili poročilu župana kot tudi sprejeli sklep o OPN in soglašali z imenovanjem kandidata za direktorja ZD 
Šmarje pri Jelšah.

prostorskega načrta – OPN in 
Občinskega prostorskega pla-
na – OPP Občine Bistrica ob 
Sotli je direktorica občinske 
uprave Ana Bercko pojasni-
la, da so v postopku sprejema-
nja prostorskih planov za celo 
občino, kar bi morali prvotno 
sprejeti do konca tega leta, a 
so rok zaradi epidemije podalj-
šali. Izdelovalec OPN in OPP je 
Ljubljanski urbanistični zavod 
(LUZ) d.d. S potrjenim skle-
pom je storjen še en pomem-
ben korak k sprejetju prostor-
skih planov v bistriški občini, 
saj se bodo lahko začela poga-
janja z ministrstvi, je dejala. 

»Zdaj nas čaka kakšne tri, šti-
ri mesece zahtevnih pogajanj,« 
je izjavila in omenila, da je v 
državi še 26 občin, ki prostor-
skih planov nimajo sprejetih. 

Bistriški svetniki (na seji jih je 
bilo prisotnih pet od sedmih) 
so po predstavitvi kandidata 
za direktorja ZD Šmarje pri Jel-
šah mag. Antona Zidarja dali 
soglasje k njegovemu imeno-
vanju. Med cilji, ki jih želi do-
seči, je poudaril tudi vzposta-
vitev stabilnosti ambulant v 
zdravstvenih postajah z na-
menom zagotavljanja stalnih 
osebnih zdravnikov v vsaki 
občini, torej tudi v Bistrici ob 
Sotli, kjer si v prihodnosti že-
lijo, da bi bil zdravnik še nap-
rej prisoten vsak dan po osem 
ur. Svetniki so soglašali tudi z 
najemom kredita komunalne-
ga podjetja OKP d.o.o. iz Ro-
gaške Slatine za nakup dveh 
specialnih komunalnih (sme-
tarskih) vozil. 
 Rok Retelj

Bistriška občinska uprava na decembrski seji

Posodobljen cestni odsek med 
Radečami in Zidanim Mostom

Promet med Radečami in Zidanim Mostom po letu in pol 
ponovno poteka nemoteno.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Decembra so na spletni strani Avto-
kampi.si pripravili izbor za Naj kamp Adria, v okviru katerega 
so uporabniki oz. obiskovalci lahko glasovali za najboljše kam-
pe. V kategoriji postajališč za avtodome so največ glasov pode-
lili postajališču Kostanjevica na Krki, pri katerem so izpostavili 
predvsem urejenost in odlično lokacijo, ki poleti nudi tudi uži-
vanje ob reki Krki. Za kostanjeviškim sta se zvrstili postajališči 
za avtodome v Planici in Biotermah.  P. P.

Priznanje za kostanjeviško PZA

Veliko priznanje za najboljše postajališče (foto: TIC Kosta-
njevica na Krki)

V Vipapu so stroji (še) v pogonu
KRŠKO – Potem ko je tovarni Vipap Videm po štirih mesecih 
zastoja proizvodnje le-to z mesecem decembrom ponovno us-
pelo vzpostaviti, jim je z začetkom leta ponovno grozila zau-
stavitev strojev, saj niso uspeli podpisati dolgoročne pogodbe 
za oskrbo z električno energijo z nobenim dobaviteljem. Teža-
ve so zaenkrat premostili s podpisom kratkoročne pogodbe o 
dobavi električne energije, medtem ko se vodstvo podjetja, v 
katerem so sicer decembra poslovali s pozitivnim rezultatom, 
a poslujejo zaradi uvedbe prisilne poravnave po insolvenčni 
zakonodaji, o podpisu dolgoročne pogodbe za dobavo elektri-
ke še pogaja.  B. M. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan Ladko Petretič je v svojem po-
ročilu na decembrski seji med drugim povedal, da so se z zaključ-
kom gradnje vodovoda Ržišče odklopili od vodovoda Javorovi-
ca, ki je v lasti Komunale Novo mesto, ter tako postali neodvisni 
od nje, kar je označil za veliko pridobitev za občino. Pojasnil je 
tudi, da so že pričeli s sečnjo lesa, ki je namenjen za načrtovano 
obnovo južnega mostu čez reko Krko. Slednjo bo z 200 tisočaki 
sofinanciral Zavod za varstvo kulturne dediščine, po novem letu 
pa naj bi objavili javni razpis za izbor izvajalca.  P. P.

O vodovodu in obnovi mostu

KRŠKO – Lions klub Krško je pred iztekom leta 2021 Domu sta-
rejših občanov Krško namenil donacijo v višini 3.000 evrov. Do-
nacijo sta v imenu lionsov direktorici DSO Ani Nuši Masnik pre-
dala Janez Živič in Nejc Kunst. Masnik je povedala, da bodo 
sredstva v domu namenili za nakup treh prilagojenih vozičkov 
za stanovalce doma in da so takšna dejanja, kot je to krškega Li-
ons kluba, potrditev njihovega dobrega dela.  B. M. 

Krški lionsi donirali DSO
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Spoštovane bralke in bralci 
odličnega Posavskega obzor-
nika! Dovolite, da vam zaželim, 
da bi bili v letu 2022 uspešni 
in zadovoljni. Naj bo novo leto 
prijazno do vas. Vsem vam/
nam želim tudi, da ostanemo 
zdravi in se čim prej izvijemo 
iz primeža covida, ki nas je že 
dodobra utrudil. 

Za mano je polovica mojega 
drugega mandata poslanca v 
Evropskem parlamentu. Hva-
ležen in ponosen sem, da lah-
ko zastopam našo lepo Slove-
nijo v hramu demokracije, v 
katerem se govori največ raz-
ličnih jezikov, v Evropskem 
parlamentu, ki predstavlja 450 
milijonov Evropejcev iz sede-
mindvajsetih držav, ki živimo 
na kontinentu, kjer imamo vi-
sok življenjski standard ter je 

Leto 2021 je bilo precej dru-
gačno od mojih in, upam si reči, 
naših želja in voščil, ki smo si 
jih tradicionalno na silvestro-
vo izrekli ob vstopu v minulo 
leto. Zaznamovano je bilo s ko-
rono ter številnimi družbenimi 
nesoglasji in delitvami, pa naj 
bo glede ukrepov za blažitev in 
odpravljanje posledic epidemi-
je, glede cepljenja ali drugih za-
dev. Verjetno smo bili še najbolj 
enotni pri izražanju navduše-
nja nad športnimi dosežki na-
ših olimpijcev in kolesarjev 
ter pri referendumu o Zako-
nu o vodah. Lansko leto je bilo 
torej mešanica občutkov, med 
katerimi ni manjkalo tesnobe, 
povezane s pandemijo in pre-
malo premišljenimi odzivi na-
njo, napetosti zaradi polarizi-
rane politike ter po drugi strani 
občutkov veselja in ponosa ob 

ljudem zagotovljena visoka 
socialna pravičnost, varnost in 
svobodna gospodarska pobu-
da. Ko doma poslušam, kako 
nekateri v Sloveniji gledajo na 
Evropo, imam občutek, da se 
sploh ne zavedamo, kaj nam 
članstvo v EU dejansko prina-
ša in kako nebogljena bi bila si-
cer naša dvomilijonska država 
v vedno bolj brezobzirnem in 
tekmovalnem globalnem svetu. 

Priznam. Ko sem pred leti v 
domačem okolju začel svojo 
politično pot, si nikoli nisem 
mislil, da bom nekoč Sloveni-
jo zastopal v Evropskem par-
lamentu. Danes mi pri mojem 
delu v Evropskem parlamentu 
velikokrat pomagajo prav iz-
kušnje, ki sem si jih nabral kot 
župan, poslanec v slovenskem 
parlamentu in tudi kot minis-
ter v Vladi Republike Slovenije. 
Kot član Odbora za regionalni 
razvoj, Odbora za kmetijstvo in 

uspehih naših športnikov. Vi-
deli smo množične proteste na 
ulicah nekaterih mest, slišali 
in brali sovražni govor, ki mu 
ne bi smelo biti prostora v raz-
viti, demokratični družbi, ob 
vsem tem pa nas je opogumlja-
la požrtvovalnost zdravstvenih 
delavcev, ki so in še bdijo nad 
zdravjem od korone opeša-
nih pacientov ter skrbijo, da v 
zdravstveno težkih okoliščinah 
življenje teče naprej. 

Predvsem pa v letu 2021 ni 
manjkalo nacionalnega pono-
sa, saj je slovenska država pra-
znovala svoj 30. rojstni dan. Po-
savci smo se čustveno spomnili 
pomembnih dogodkov, ki so bi-
stveno zaznamovali nastanek 
samostojne Slovenije, saj so se 
številni prelomni dogodki boja 
za samostojnost odvijali prav 
na naših tleh. 30 let kasneje je 
Slovenija v družbi najbolj raz-

razvoj podeželja ter Odbora za 
industrijo, raziskave in ener-
getiko tako poskušam precej 
zapleten bruseljski uradniški 
jezik 'prevesti' v praktične do-
mače rešitve.

V 705-članskem parlamentu 
mora vsak poiskati področje 
svojega dela, s katerim lahko 
prispeva svoj kamenček v mo-
zaik razvoja EU in lastne drža-
ve, katere zastopnik je. Meni v 
Bruslju večkrat rečejo, da sem 
'oče koncepta Pametnih vasi', s 
katerim poskušam iskati prak-
tične odgovore na velike izzive 
evropskega podeželja. Vedno 
redkeje poseljeno podeželje, 
odseljevanje mladih, staranje 
prebivalstva, pomanjkanje ka-
kovostnih delovnih mest, slabe 
internetne povezave na pode-
želju itd. so izzivi, na katere iš-
čemo odgovore v konceptu Pa-
metnih vasi. 

Veseli me, da je Evropska ko-
misija pripravila in v juniju 
2021 objavila Dolgoročno vi-
zijo razvoja evropskega pode-
želja do leta 2040, ki povsem 
povzema moj koncept. S ko-
misarko Dubravko Šuica sva 
vizijo skupaj predstavila na 
evropski konferenci o Pamet-
nih vaseh, ki sem jo v mesecu 
oktobru skupaj z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano soorganiziral na 
Gradu Rajhenburg v Sloveniji 
in je bila prepoznana kot eden 

vitih in demokratičnih evrop-
skih in svetovnih držav. V drugi 
polovici lanskega leta smo dru-
gič predsedovali Svetu Evrop-
ske unije. Grad Rajhenburg, 
eden od posavskih biserov, je 
gostil pomembno evropsko 
konferenco o pametnih vaseh. 
Trajnostni razvojni koncept 
podeželja namreč številne pri-
ložnosti obeta tudi Posavju. 
Brežice in Čatež sta se vpisa-
la na mednarodni šahovski 
zemljevid z odlično organiza-
cijo 23. ekipnega evropskega 
prvenstva v šahu. Ti in števil-
ni drugi mednarodni dogodki 
vedno znova potrjujejo, da je 
Posavje regija, ki jo s ponosom 
razkažemo Evropi in svetu. 

V Državnem zboru smo v letu 
2021 obravnavali kar nekaj za-
konskih predlogov, s katerimi 
smo urejali različna področja 
družbenega življenja in dela, 
pomembna tudi za Posavce. 
Zakon o financiranju občin in 
proračun pomembno zvišuje-
ta prihodke občin, dvig pov-
prečnine in sofinanciranje in-
formacijskih krepitev občin 
pri zagotavljanju novih stori-
tev za prebivalce. Posavskim 
občinam z romskimi naselji 
prinašajo še dodatna finančna 
sredstva. V Državnem zboru pa 
ni bilo vse v znamenju zakono-
dajne funkcije, ukvarjali smo se 
tudi z mednarodno dejavno-
stjo, gostili kar nekaj tujih go-

izmed uradnih dogodkov slo-
venskega predsedovanja svetu 
EU. Ker je za ta koncept vedno 
več zanimanja tudi širom po 
svetu, sem imel v sodelovanju 
z državno javno agencijo Spi-
rit v novembru čast organizira-
ti dogodek na isto temo tudi na 
svetovni razstavi Expo v Duba-
ju, z eminentno udeležbo go-
stov iz politike, gospodarstva 
in civilne družbe.

Tudi drugo polovico svojega 
mandata, ki se zaključi poleti 
2024, bom posvetil temu, da 
bodo praktični rezultati moje-
ga dela na konceptu Pametnih 
vasi vidni predvsem v Sloveniji 
in tudi v drugih državah.

V preteklih dveh letih je co-
vid-19 zelo zaznamoval tudi 
delo nas, evropskih poslan-

cev, saj smo morali pretežno 
delati od doma ter povsem na 
novo uvesti glasovanje na da-
ljavo. V tem obdobju smo se 
poslanci bistveno manj sre-
čevali ali razpravljali v živo 
ter na ogled v Evropski parla-
ment nismo mogli povabiti go-
stov. Tudi na odlično belgijsko 
pivo pogosto ne moremo, saj v 
Bruslju veljajo ostri omejitveni 

stov, med drugim predsednico 
Grčije, predsednika Švicarske 
federacije, predsednika črno-
gorskega in avstrijskega parla-
menta, predsednike parlamen-
tov držav Zahodnega Balkana. 
Uspešno smo organizirali tudi 
številne konference v okvi-
ru parlamentarne dimenzije 
predsedovanja Svetu Evrop-
ske unije. Trenutno se inten-
zivno ukvarjamo še z organi-
zacijo Srečanja predsednikov 
parlamentov Evropske unije, 
ki bo potekalo konec marca v 
Sloveniji. 

Na mojo pobudo smo vzposta-
vili virtualni projekt »Šol-
ska ura s predsednikom par-
lamenta«, ki ga organiziramo 
v sodelovanju z Zvezo prija-

teljev mladine Slovenije z na-
menom, da osnovnošolce sez-
nanimo s parlamentarizmom 
in spodbudimo njihovo zani-
manje ter morda nekoč tudi 
aktivno udeležbo v procesih 
družbenega odločanja. Tudi v 
politiki se namreč zavedamo 
dejstva, da na mladih svet sto-
ji, zato sem toliko bolj vesel, da 

ukrepi za zajezitev pandemije, 
ki je dodobra spremenila po-
dobo mesta, ki je sicer v veliki 
meri odvisno tudi od številnih 
dogodkov, povezanih s statu-
som Bruslja kot evropske me-
tropole.

A če primerjam delo v Evrop-
skem parlamentu z delom v 
Državnem zboru RS, moram 
priznati, da je delo v Evrop-
skem parlamentu vseeno bi-
stveno bolj urejeno in učin-
kovito, naši urniki dela so 
utečeni in znani za celo leto 
naprej, na voljo imamo ustre-
zna sredstva za delo in dostop 
do relevantnih informacij, pri 
našem delu sodeluje tudi zelo 
veliko strokovnjakov in različ-
nih deležnikov, kar nam vsem 
omogoča strokovno in profe-
sionalno rast. V Evropskem 

parlamentu je tudi veliko več 
zdravega, konstruktivnega so-
delovanja med poslanci iz raz-
ličnih poslanskih skupin, ki se 
medsebojno spoštujemo in 
upoštevamo ter skupaj iščemo 
rešitve, ki bi bile v dobro vseh. 

Kljub navedenemu opažam, da 
zlasti v mojem drugem manda-
tu v Evropskem parlamentu na 

se je srečanja udeležilo tudi ve-
liko število učencev posavskih 
osnovnih šol.

A novo leto prinaša nove izzive. 
Leto 2022 je tudi leto volitev, 
zato upam, da bo vsem drža-
vljankam in državljanom pri-
neslo zvrhano mero optimiz-
ma in pozitivne energije ter 
dobrih odločitev.

Mandat, ki se zaključuje, je bil 
poln preobratov, ki so bili pos-
ledica skrhanih medosebnih 
in političnih odnosov, dolgo-
letnega prepiranja in sejanja 
razdora. Predvsem pa je poka-
zal, da Slovenci bolj kot kadar-
koli doslej potrebujemo jasno 
vizijo naše prihodnosti. Odlo-
čiti se moramo, kakšen je naš 

odnos do človeka, do temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, 
kakšno gospodarstvo želimo, 
kakšno zdravstvo, kakšno soci-
alno politiko, zunanjo politiko 
in tako naprej. Predpogoj dr-
žave blaginje je močno gospo-
darstvo, ki je uspešno na tujih 
trgih, ki zaposluje doma in z 
davki prispeva v državno bla-

plenarnih zasedanjih vse pre-
več časa porabimo za obrav-
navo političnih tem, ki ustvar-
jajo razdor med političnimi 
skupinami in žal tudi med dr-
žavami. Na skoraj vsakem ple-
narnem zasedanju namreč 
obravnavamo teme, poveza-
ne s skupnostjo LGBT, pravi-
cami žensk, migracijami ter 
s Poljsko in Madžarsko. To so 
vse pomembne teme, ki jih je 
nedvomno treba obravnavati, 
vendar ne na vsaki seji. Še po-
sebej ne, če so razprave glede 
teh tem vedno spolitizirane ter 
medijsko zelo odmevne, ne re-
šujejo pa ključnih problemov 
današnje družbe, kot so prete-
ča demografska kriza; podneb-
ne spremembe; izziv zmanj-
šanja toplogrednih plinov za 
55 %; zagotovitev energetske, 
prehranske, farmacevtske su-
verenosti EU itd. V EU mora-
mo odpraviti tudi zaostanek 
na digitalnem področju, v ko-
likor želimo ohraniti konku-
renčnost evropskega gospo-
darstva. 

Osebno upam, da bomo v pri-
hodnjih letih tako v EU kot tudi 
v Sloveniji poiskali odgovore 
na številne izzive, ki so pred 
nami. Stara modrost pravi: 'V 
slogi je moč', zato dovolite, da 
izrazim željo, da v letu, polnem 
izzivov, ki je pred nami, tako v 
EU kot tudi v Posavju ostane-
mo povezani in da se podobno 
poveže cela Slovenija.

gajno. Potrebujemo zdravstvo, 
ki bo po meri državljana in ki 
se ne bo večno ukvarjalo z dile-
mo, ali naj bo javno ali zasebno, 
temveč predvsem, kako hitro 
in kvalitetno oskrbeti vsake-
ga zavarovanca. Socialna poli-
tika mora biti varnostna mre-
ža tistim, ki začasno ali trajno 
ne morejo delati, vendar ne po 
lastni krivdi, in ne način življe-
nja tistim, ki sicer lahko dela-
jo, pa ne želijo. In zunanja poli-
tika mora biti takšna, da gremo 
lahko ponosno v tujino, kjer 
nas prepoznajo po lepi deželi, 
uspešnih športnikih in razviti 
demokraciji, ne pa po žaljivih 
tvitih in pajdašenju z avtoritar-
nimi režimi. 

Zato si želim, da bi vsi skupaj 
kot družba prepoznali, kaj je 
tisto, kar nam prinaša napre-
dek, in kaj tisto, kar prinaša 
razdor in stagnacijo. In da bi 
za začetek prepoznali, kako 
pomembna je za naše sobiva-
nje strpna komunikacija. 

Vsem bralkam in bralcem Po-
savskega obzornika želim ve-
liko zdravja, sreče in uspehov 
v letu 2022.

V naslednji številki časopisa 
bomo k besedi povabili še osta-
le tri posavske poslance Matja-
ža Hana, Tomaža Lisca in Du-
šana Šiška.

V letu, polnem izzivov, ostanimo povezani

Letošnje leto naj prinese dobre odločitve

Franc Bogovič

Igor Zorčič

V Evropskem parlamentu je veliko več zdravega, 
konstruktivnega sodelovanja med poslanci iz 

različnih poslanskih skupin, ki skupaj iščemo rešitve 
v dobro vseh.

Odločiti se moramo, kakšen je naš odnos do 
človeka, do temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin, kakšno gospodarstvo želimo, kakšno 
zdravstvo, kakšno socialno politiko, zunanjo politiko 

in tako naprej.

KRŠKO – Franc Bogovič 
(SLS), nekdanji župan Občine 
Krško, poslanec v Državnem 
zboru ter minister za okolje 
in prostor, že od leta 2014 
opravlja funkcijo poslan-
ca v Evropskem parlamentu 
oz. je vstopil v drugo polovi-
co svojega drugega evropske-
ga mandata. Ob začetku leta 
je za naš časopis že tradicio-
nalno strnil nekaj misli o svo-
jem doslej opravljenem delu 
na evropskem in domačem 
političnem parketu ter o na-
črtih do konca mandata.

LJUBLJANA, POSAVJE – Igor-
ja Zorčiča, predsednika Dr-
žavnega zbora RS in člana 
skupine nepovezanih poslan-
cev, smo ob začetku leta pro-
sili, da se ozre ne samo na 
preteklo leto, temveč tudi na 
celoten njegov drugi mandat 
poslanca v DZ, v času kate-
rega je zasedel po protoko-
lu drugo najpomembnejšo 
funkcijo v državi. V poslanske 
klopi je sicer sedel leta 2014, 
funkcijo predsednika DZ pa 
opravlja od marca 2020.
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PREDNOVOLETNA OPIJANJA IN KARAMBOLI – 23. 12. je ob-
čan v poznih večernih urah ob cesti Krško–Zdole opazil razbi-
to vozilo, v njem pa okrvavljeno notranjost in sprožene varno-
stne blazine. Policisti so ugotovili, da je voznik zapeljal s ceste 
v drevo, zatem pa zapustil kraj nesreče. 53-letnega voznika so 
našli okrvavljenega in poškodovanega na njegovem domu, za-
radi česar so aktivirali reševalce, preizkus alkoholiziranosti pa 
je možaku pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Iste-
ga dne popoldan so bili policisti obveščeni tudi o nevarni vo-
žnji 56-letnega voznika, ki se je peljal po glavni cesti Brestani-
ca–Krško in pri HE Krško v rondoju zavil na obvoznico mimo 
Vidma. Med vožnjo po njej je vijugal po cesti, vozil po naspro-
tnem smernem vozišču, podrsal jekleno varovalno ograjo, za-
peljal na pločnik, se skoraj zaletel v nasproti vozeča vozila, 
nakar jim je njegovo vratolomno vožnjo uspelo zaustaviti v Ža-
dovinku. Napihal je kar 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

25. 12. v zgodnjem jutru je na Dolnjem Brezovem ponovno vo-
znik z vozilom zapeljal z nivojskega križanja ceste in železni-
ce na tire. Voznik je očitno imel pomoč, saj je vozilo do priho-
da policije in gasilcev že 'izginilo', medtem ko tovrstne sreče 
v nesreči ni imel tri dni kasneje v poznih nočnih urah 38-letni 
voznik, ki je zaradi neprilagojene vožnje zapeljal z vozilom z 
nivojskega križanja ceste in železnice v Šentlenartu ter obstal 
na tirih. Vozilo so odstranili gasilci, policisti pa so moškemu 
izmerili 0,66 mg alkohola. 29. 12. popoldan je v Krškem 49-le-
tni voznik zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal na travnik 
in trčil v objekt. Napihal je 0,95 mg alkohola. V večernih urah 
istega dne so imeli krški policisti opravka tudi z opito 48-le-
tno voznico. Slednja je v krožišču v Guntah izgubila oblast nad 
vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. V 
nesreči se ni poškodovala, je pa imela v litru izdihanega zraka 
0,42 mg alkohola. Vsi navedeni povzročitelji nesreč in kršite-
lji cestnoprometnih predpisov so ostali brez vozniških dovo-
ljenj, plačilni nalogi, ki so jih prejeli, pa so po vsej verjetnosti 
krepko presegli božičnice.

Sicer je silvestrska noč, kot so sporočili iz PU Novo mesto, mi-
nila v Posavju relativno mirno, razen incidenta v Sevnici, ko je 
pijan 29-letni moški nadlegoval in žalil sevniške zdravstvene 
delavce. V nadaljevanju je 'silvestroval' v posebnem prostoru. 
 Zbrala: B. M.

Dean Jan Petan, Brežice: Zadevo zelo podpi-
ram, saj menim, da se bodo poskusi goljufanja 
praktično izničili, nalepk ne bo več treba tiska-
ti, kar bo prispevalo tudi k zmanjševanju od-
padkov, ob morebitnem razbitju vetrobranske-
ga stekla pa se nam ne bo več treba ukvarjati z 
dokumentacijo, kar je imenitno. Ko bom imel 

enkrat svoj avto, se mi bo nakup celoletne e-vinjete kar izplačal.

Lea Štih, Krško: Če povem po pravici, se niti 
nisem ukvarjala s tem, v čem je prednost elek-
tronskih vinjet, saj je nakup te pred kratkim že 
avtomatsko sovpadel z nakupom novega oseb-
nega vozila. Najmanj, kar je, je prednost v tem, 
da jih od zdaj ne bo več treba odstranjevati z 
vetrobranskega stekla, sicer pa jo v kakršni koli 

obliki potrebujem, saj sem vsakodnevni uporabnik avtoceste.

Tone Martinčič, Gornje Pijavško: Sodeč po 
tem, kar sem slišal o tem, se mi zdi to v redu, 
prav zato, da ne bo več treba na steklo lepiti in 
nato strgati nalepk. Mislim, da je to korak v pra-
vo smer. Vinjeto kupim vsako leto, saj avtocesto 
uporabljam denimo za vožnjo v hribe in na te-
kaške prireditve, se mi pa strošek zanjo na le-

tni ravni ne zdi pretirano velik. 

Alenka Gros, Radeče: Vinjeto kupim vsako 
leto, saj se z družino radi odpeljemo na kakšen 
izlet, mož pa jo potrebuje zaradi službenih ob-
veznosti. Elektronska vinjeta je po mojem mne-
nju dobra naložba in tudi bolj praktična, saj 
odslej ne bo težav ne z lepljenjem ne odstra-
njevanjem in tudi strahu glede vloma v avto, da 

bi nekdo na ta način prišel brezplačno do vinjete, ne bo več.    

Namesto nalepk e-vinjete
Slovenija po 13 letih vinjetnega sistema na avtocestah na-
mesto dosedanjih cestninskih nalepk uvaja elektronske 
vinjete, ki bodo vezane na registrsko številko avtomobi-
la. Kaj menite o tej novosti, ali je nakup (letne) vinjete za 
vas nujen, vam predstavlja velik strošek?

anketa

Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko je v uvo-
dnem nagovoru zbranim med 
drugim poudaril, da ne sme-
mo pozabiti, da brez številnih 
posameznikov, združenj, tako 
političnih kot civilnodružbe-
nih, ki so v obdobju osamo-
svajanja sprejemali ključne 
odločitve, in brez povezoval-
nega duha celotnega naroda 
danes gotovo ne bi praznova-
li: »Prepričani smo bili, da bo 
svoboda duha in gibanja prišla 
samodejno. A smo hitro prišli 
do spoznanja, da je treba svo-
bodno in demokratično drža-
vo graditi in negovati ves čas. 
In te vrednote moramo gojiti 
iz generacije v generacijo. Naj 
bo današnji dan priložnost za 
temeljit premislek o odgovor-
nosti, ki jo imamo kot druž-

ba in kot posamezniki do svo-
je države ter drug do drugega. 
Poklon in zahvala vsem, ki ste 
aktivno sodelovali v pripravah 
in neposrednih obrambnih ak-
tivnostih v vojni za obranitev 
naše domovine in našega na-
roda. Naj nikoli ne zbledi spo-
min na tiste, ki so za našo do-
movino dali svoja življenja.« 
Kot gostitelj regijske proslave 
je mag. Stanko svoj govor zak-
ljučil z izrečenim voščilom: 

Skrajnosti ne prinesejo rezultatov
KRŠKO – Dan samostojnosti in enotnosti so Posavske in Posavci obeležili 26. decembra na regijski proslavi 
v kulturnem domu. Na njej je slavnostni govornik Tomaž Režun pozval prisotne, naj nas različni medseboj-
ni pogledi ne sprejo, saj lahko tudi v nestrinjanju najdemo skupne cilje in nadaljnje skupne poti.

»Naj vas praznični čas obdari 
predvsem s srečo, zdravjem, 
veseljem, toplino in pozitiv-
no energijo. Prav to bomo še 
kako potrebovali na pragu no-
vega leta. Upanje in zaupanje, 
odgovornost in enotnost naj 
bodo ključ do novih uspehov 
v dobrobit prav vsakega izmed 
nas. Srečno, Slovenija. Srečno, 
Posavje. Srečno, mestna obči-
na Krško.«

Regionalne interese  
pred občinske 

V nadaljevanju je Tomaž Re-
žun, predsednik Sveta regije 
Posavje in župan Občine Ra-
deče, spomnil na v današnjem 
času že nepojmljivo enotnost 
slovenskega naroda na plebi-
scitarni odločitvi v decembru 
1991, ko se je z jasno izraže-
no željo za samostojno in ne-
odvisno državo Slovenijo od-
ločilo kar okoli 95 odstotkov 
volilnih upravičencev. V treh 
desetletjih smo bili postavlje-
ni pred številne izzive in soo-
čeni z mnogo ovirami, je dejal, 
tudi na račun majhnosti tako 
države kot regije Posavje, v ka-

teri pa so vodstva šestih občin 
dokazala, da je mogoče z dob-
rim sodelovanjem in urejeni-
mi medsebojnimi odnosi po-
iskati najboljšo rešitev za vse, 
tudi če to pomeni postaviti re-
gionalne interese pred občin-
ske: »Zavedamo se namreč, 
da smo najmočnejši skupaj in 
da bomo največ svojih intere-
sov uresničili z medsebojno 
pomočjo in zaupanjem. Zgo-
dovina nam je že večkrat do-
kazala, da nespametne in žal 
mnogokrat tudi sovražne de-
litve na kakršne koli skrajnos-
ti ne prinesejo najboljših re-
zultatov. Redko kdo, če sploh 
kdo, ima namreč vedno prav 
in vedno narobe in vsak iz-
med nas mora znati pogleda-
ti nase in na svoje odločitve z 
določeno mero kritike.« V na-
daljevanju se je Režun nave-
zal tudi na pandemijo koro-
navirusa, ki nas je postavila 
pred preizkušnje, pri čemer 
je poudaril, da je treba živeti 
vsak dan posebej ter venomer 
iskati in najti lepe trenutke na 
naši poti. »Vsak izmed nas si 
zasluži spoštovanje sočlove-
ka in skrbeti moramo, da se 

bodo naši medsebojni odno-
si ohranjali in nadgrajevali,« 
je dejal, pri čemer je pouda-
ril tudi prednost, da živimo v 
dobi razvite informacijske teh-
nologije, ki nam omogoča, da 
ohranjamo stike tudi preko 
družabnih omrežij. Vendar pa 
slednjih ne smemo izkoriščati 
v negativni smeri: »Zato apel 
vsem, predvsem pa nam, poli-
tikom, ne izkoriščajmo tehno-
logije za razdvajanje in blate-
nje ljudi, temveč za korektno 
in spoštljivo komunikacijo.« 
Ob zaključku nagovora je tudi 
radeški župan Režun na vse 
obiskovalce naslovil čestitko 
ob prazniku in voščilo z dob-
rimi željami v letu 2022.

Z vezno besedo sta prosla-
vo, ki je potekala ob prisotno-
sti praporščakov veteranskih 
združenj, prepletala Bernar-
da Žarn in Juš Milčinski, z in-
strumentalnim nastopom pa 
jo je obogatil Simfonični orke-
ster Glasbene šole Krško pod 
taktirko Petra Gabriča.

 Bojana Mavsar, 
 foto: MO Krško

Simfonični orkester je za svoj nastop požel stoječe ovacije.

Slavnostni govornik Tomaž 
Režun

Na odru so nastopili odlični 
solisti Marko Železnik, Anja 
Žabkar, Jernej Šterk, Klemen 
Šterk in Jernej Železnik ter 
ob klavirski spremljavi virtuo-
znega Jerneja Fabijana zapeli 
nekaj za uho zelo prijetnih sa-
mospevov Josipa Ipavca in Be-
njamina Ipavca, med drugim 
naslednje skladbe: Pred dur-
mi, Divja roža in bršljan, Po-
mladna noč, Ciganka Marija, 
Pomladni veter, Pozabil sem 
mnogokaj dekle, Menih in še 
mnoge druge.

Med posameznimi nastopi 
je povezovalec večera Matej 
Krmelj orisal in predstavil ži-
vljenjsko pot velikana sloven-
ske glasbene umetnosti Josipa 
Ipavca. Med drugim je dejal, 

Zazveneli Ipavčevi samospevi
BRESTANICA – V veliki dvorani gradu Rajhenburg je 12. decembra potekal koncert samospevov Josipa in 
Benjamina Ipavca v organizaciji pevske skupine Marka Železnika Naša pesem. Koncert so pripravili v po-
klon skladatelju Josipu Ipavcu ob 100. obletnici smrti.

da je Ipavec »svoja dela pre-
pletal z ljubeznijo do narave, 
domovine in slovenskega je-
zika«. Rojen je bil leta 1873 v 

Šentjurju, študiral je medici-
no v Gradcu, služboval na Du-
naju in nato v Zagrebu kot vo-
jaški zdravnik, leto zatem pa je 

prevzel očetovo prakso v Šen-
tjurju. Leta 1900 je ustvaril ba-
letno pantomimo z naslovom 
Možiček, leta 1910 pa je nas-
tala komična opera Princesa 
Vrtoglavka, ki je premierno 
uprizoritev doživela šele po 
Ipavčevi smrti. Umrl je 8. fe-
bruarja leta 1921 zaradi dol-
gotrajne bolezni. 

Po zahvali občinstvu in vsem 
nastopajočim s strani Mar-
ka Železnika je sledila še glas-
bena poslastica – pesem Josi-
pa Ipavca z naslovom Janko in 
Metka sta v duetu zapela Anja 
Žabkar in Marko Železnik ter s 
tem večeru, ki je bil zelo dob-
ro obiskan, dodala še piko na i.

 A. Kališnik

Vsi nastopajoči, od leve proti desni: Anja Žabkar, Jernej Šterk, 
Klemen Šterk, Jernej Železnik, povezovalec večera Matej 
Krmelj in Marko Železnik, v ozadju pianist Jernej Fabijan
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Dr. MILOŠ BAVEC:  
Neverjetno je, da se v fazah načrtovanja 
umeščanja večjih infrastrukturnih objek-
tov v prostor ne povabi k sodelovanju ge-
ologov, da bi dodatno pregledali teren in 
podali svoje mnenje. Pogosto bi bilo pot-
rebnih le nekaj dodatnih dni, da bi bile od-
ločitve bistveno bolje utemeljene in s tem 
enostavno boljše. 

ALEŠ PAVLIN: 
Verjamem, da bodo še kar nekaj časa os-
tale omejitve glede števila obiskovalcev, 
a vseeno komaj čakam, da se znova vrne-
jo živi kulturni dogodki. Ne verjamem, da 
lahko neke hibridne oblike enakovred-
no nadomestijo klasične, z živim, ne-
posrednim kontaktom, ki je v tem prime-
ru nujen. 

Mag. ALEŠ ZAJC: 
V nobenem primeru ne moremo izključiti 
potencialne letalske nesreče, še zlasti, ker 
bomo imeli kmalu poleg letališča kar tri 
jedrske objekte. Padec ali trk velikega le-
tala neposredno na katerega od teh objek-
tov ali Krkino skladišče bi lahko povzročil 
nesrečo večjih razsežnosti, na kar mora-
mo biti vedno pripravljeni.

Doc. dr. TATJANA MLAKAR: 
Zdravstveni absentizem je v Posavju na 
nezavidljivem nivoju, vendar smo z vse-
mi aktivnostmi in ukrepi v zadnjih letih le 
naredili premike na bolje, nadaljnjega ob-
vladovanja pa brez zakonskih sprememb 
v Sloveniji ne bomo zmogli. Gre za družbe-
no odgovorno vsebino, ki predstavlja ve-
liko nevarnost splošni družbeni blaginji.

ALENKA KRENČIČ ZAGODE:
Trenutno zelo ’bije v oči’ pomanjkanje 
zdravnikov na primarnem nivoju, kar je 
treba čim prej rešiti. V naslednjih petih le-
tih se nas bo, na primer, upokojilo 30 od-
stotkov ginekologov, tako da bo nastal kar 
velik manko na področju tega strokovne-
ga kadra.

ALMIR KURSPAHIĆ:
Poklic sodnika ni navaden poklic. Zahte-
va namreč velik čut za odgovornost, kaj-
ti sodnikova odločitev neposredno vpli-
va na življenje ali usodo nekoga drugega. 
Prepričan sem, da ni vsak željan nositi 
takšno odgovornost. Poleg tega pa je se-
veda treba imeti tudi čut za pravičnost in 
socialni čut.

DUŠAN VODLAN:
Zame je ples umetnost. Predvsem umet-
nost. In vsi plesalci, če želijo dobro plesa-
ti, ga morajo kot takšnega doživljati. Ples 
je šport samo v toliko, ker gre za tekmo-
valno panogo, vse ostalo je umetnost. Da 
bi se ga kot takšnega tudi okvalificiralo, 
da mora biti poudarek pri plesu vselej na 
umetniškem vtisu.

NATAŠA PILETIČ:
Zagovarjam stališče, da je delo medicin-
ske sestre izjemno pomembno in zelo od-
govorno, zato zagotovo za delo, ki ga op-
ravljamo, nismo dobro plačane. Žalostno 
je, da je delo za tekočim trakom ali v tr-
govini bolje plačano od dela zdravstvene-
ga tehnika, ki dela na oddelku vse dni v 
tednu.

Mag. MIRAN STANKO:
Če poskusim gledati vizionarsko, bo v nas-
lednjih 15, 20 letih najbolj bistven preboj 
gradnja nove jedrske elektrarne. Raču-
nam, da bo v tem primeru Krško dobilo 
priliv vsaj 3000 ljudi, zato mislim, da je 
čas, da se na to pripravimo tako, da zago-
tovimo prostor za nova naselja, šole, vrtce 
in vse ostalo. 

JERICA LIPEC:
V prevzgojnem domu so mladi, ki jih je 
družba dala na svoj rob; so mladi, ki gre-
do vsem na živce, a Radečani jim dajejo 
priložnost, da se pokažejo v drugi luči. Kot 
zavod se z veseljem vključujemo v različ-
ne krajevne dejavnosti, pa naj gre za dogo-
dek na splavu ali za čistilno akcijo ob ba-
jerju pri ribiškem domu. 

ZDENKO MOHAR:
Na vse strukture je bil nedvomno velik 
pritisk. Imeli smo nekaj primerov, ko so 
bili posamezniki prepeljani v bolniško ali 
odpuščeni v domačo oskrbo. Če danes gle-
dam nazaj, je bilo teh primerov res rela-
tivno malo, saj se je treba zavedati, da je 
imel skoraj vsak rezervist doma družino, 
če ne ženo in otroka, pa starše.

TANJA SONC:
Vsak profesor je dodal kamenček v moza-
ik mojega muziciranja. Ko sem bila mlajša, 
mi je bilo včasih hudo, ker sem morala va-
diti, ampak zdaj je igranje violine že dol-
go moj način življenja in pri tem res uži-
vam. Glasba me izpopolnjuje, daje smisel 
mojemu življenju in nudi zavetje, kadar 
mi je težko.

BORIS STAJNKO:
Samo en klub v Posavju bi pomenil nevar-
nost propada aktualnih klubov. Potem je 
že bolje, da je tako, kot je zdaj, in se vsak 
vikend igra rokomet v več posavskih kra-
jih. Ne nazadnje smo neke vrste prava ro-
kometna oaza, saj na tako majhnem pro-
storu igra toliko različnih klubov, kar je po 
svoje nekaj posebnega.

Dr. SAMO ŠTAJNER:
Predvsem cenim ljudi, ki znajo razmišljati 
zunaj ustaljenih okvirjev, vendar tega svo-
jega videnja drugim ne vsiljujejo, temveč 
jim dajo svobodo, da si sami ustvarijo svo-
je mnenje. Mislim, da je zelo pomembno, 
da se vedno trudimo razumeti tudi druge 
poglede in se iz njih kaj naučimo, tudi če 
nam niso blizu. 

JOŽEFA NOVAK:
Lahko rečem, da ima čas koronavirusa ne-
gativen vpliv na starejšo generacijo tako 
na telesnem kot duševnem zdravju, kaj-
ti kljub temu da smo starejši, smo še vsi 
zelo aktivni. Opažam, da ljudje tudi nismo 
več tako sproščeni: pred epidemijo smo si 
običajno podali roko, se objeli, danes tega 
ne naredimo …

MATEJ LESKOVŠEK:
Vsi, ki se ukvarjajo s fotografijo poklicno, 
morajo tehnično obvladati svoje delovno 
orodje ter biti ves čas pozorni in fokusira-
ni na to, kar počnejo. Več kot delaš na do-
godkih ali zgodbah, več izkušenj in občut-
ka pridobiš za nastanek dobre fotografije. 
Dogajajo se tudi napake, a iz njih se lahko 
marsičesa naučiš.

Mag. MIRKO CIGLER: 
Niti mladost ter z njo energija in zagon 
niti starost ter z njo modrost in previdnost 
same po sebi niso ne prednost ne slabost. 
Kreativno medgeneracijsko sodelovanje 
in timski duh verjetno predstavljata zma-
govalno kombinacijo. Ministri so politične 
osebnosti. Če se poleg tega tudi strokovno 
spoznajo na resor, ki ga vodijo, toliko bolje.

UROŠ BREZOVŠEK:
V praksi smo na letošnjem letovanju otrok 
v Nerezinah opazili, da so imeli sedmo- in 
osmošolci domotožje, predvsem pa njiho-
vo neprilagodljivost. Neprilagodljivost v 
smislu, da se 12 let star otrok oz. že mla-
dostnik ni znal več prilagoditi skupini de-
setih otrok, ker so v letu in pol, ko so bili 
zaprti doma, postali egocentrični.

IVAN MOLAN:
Še enkrat več se je pokazalo, da imamo 
močno občino z dobrimi podpornimi služ-
bami zaščite in reševanja ter marljivimi 
prostovoljci. Verjamem, da so naši obča-
ni v času ustavitve javnega življenja ime-
li bistveno manj težav kot drugje, saj ima-
mo v občini Brežice praktično vse službe, 
ki jih potrebujemo za normalno življenje.

SREČKO OCVIRK:
Zavedati se moramo, da ljudje na podeže-
lju, še predvsem mladi, želijo živeti z mes-
tom primerljiv življenjski standard. Če to 
razumemo, lahko skozi ukrepe razvoja ter 
z infrastrukturnimi ureditvami in podpo-
rami kmetijstvu zagotavljamo kakovostno 
bivanje in kmetijsko proizvodnjo na po-
deželju. 

MAJDA HRIBERŠEK:
Slovenija in z njo Posavje bi lahko postala 
biodinamični vrt Evrope. S tem bi ohranili 
zeleno in naravno, kar tako z veseljem tr-
žimo v turizmu, in k nam bi prihajali ljudje 
s celega sveta, ker bi bila naša zemlja traj-
no rodovitna. Narava je živ organizem, je 
kot življenje, ki mu je treba zagotoviti po-
goje, da lahko živi. 

GARSIA KOSINAC:
Močno verjamem, da je strah glavni 
povzročitelj naših prehitrih reakcij, ki jih 
kasneje obžalujemo, vodi pa tudi v bole-
zenska stanja. Zato bi povabil ljudi k po-
trpežljivosti in poglabljanju ter hkrati k 
razumevanju in povezovanju. Tudi to bo 
enkrat minilo in bomo bogatejši za izku-
šnjo več.

MARUŠA MAVSAR:
Da ima regija dandanes, v času tako silnih 
pritiskov in velikanskih stroškov, še lahko 
svoj medij, ki ga enakovredno berejo tudi 
ranljivejše skupine, je seveda svojevrsten 
čudež. Čudež neke posebne regije, ki se je 
sposobna poenotiti v tem vprašanju. Ta 
čudež gradijo ljudje, garajo zanj. 

V  l e t u  2 0 2 1  s o  n a m  p o v e d a l i :
POSAVJE – K osrednjemu pogovoru v Posavskem obzorniku smo v minulem letu povabili pestro paleto sogovornikov z raznolikih 
področij, od politike, znanosti, zdravstva, sodstva in kmetijstva do publicistike, dela z mladimi in upokojenci, kulture in športa. 
Približno tretjina med njimi je bila takšnih, ki so sicer naši rojaki, a so se uveljavili bodisi v širšem državnem bodisi celo v 
mednarodnem okolju, s čimer dokazujemo, da je naša regija še vedno (ali vedno bolj) 'valilnica' uspešnih posameznikov. Skozi 
leto so nam 'natresli' kopico zanimivih opažanj in lucidnih misli, zato se je nanje vredno spomniti oz. jih prebrati še enkrat.  Ur.
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Mehurčkamo štirje pari v srednjih letih: Vilma in Dušan, Meli-
ta in Matjaž, Bojana in Zdenko ter Meta in Matjaž. Izmenjaje 
mehurčkamo druženja na štirih naslovih bivanja v dveh obči-
nah pa tudi izven njih. Med konci tedna, priložnostno tudi sre-
di tedna, mehurčkamo med dopusti in prazniki ali kar tako. 
Mehurčkamo na kolesih, med čolnarjenjem po Krki in supa-
njem, igranjem različnih družabnih iger, mehurčkamo med 
prepevanji in plesom, skupinskimi kuhanji in pikniki, občas-
nim posedanjem pred TV, ogledi predstav in razstav, obiski 
muzejev, pohajkovanjem po različnih krajih ... 

Konstantno mehurčkamo čez leto po dva, najpogosteje po tri-
je pari naenkrat, medtem ko sem nam četrti par intenzivneje 
pridružuje v mesecih, ko se v njunih panjih živelj umiri. Pred-
vsem mehurčkamo dobro voljo, čeprav se tu in tam spotakne-
mo tudi ob politiko, a raje ne kot ja; predvsem debatiramo o 
vsebinah prebranih knjig, naših različnih službah, mladostnih 
anekdotah in zablodah, o življenju naših otrok in vnukov, sa-
njarimo o našem že iz leta v leto načrtovanem, a prestavlja-
jočem daljšem potovanju ... V mehurčku smo cepljeni in necep-
ljeni in še nikoli ni bilo navedeno dejstvo kamen spotike. Ker 
so membrane mehurčka dovolj prožne, ker se v mehurčku kot 
posamezniki in kot pari spoštujemo. V mehurčku smo skupaj 
prebolevniki in neprebolevniki, a še nikoli ni bil mehurček vir 
okužbe. Ker v mehurčku kot posamezniki in pari skrbimo vsak 
zase in drug za drugega.

Na obiske v mehurček nikoli ne prihajamo prazni. Domala vse-
lej smo oboroženi bodisi s kavo bodisi z različnimi posladki, 
sokom ali izbranim vinom, klobasami, ocvirki, sirom ... Na iz-
letih in dopustih imamo vselej skupno blagajno in blagajnika 
mehurčka, ki bdi nad prilivi in odlivi sredstev. V mehurčku so-
lidarnostno tarnamo, če komu, denimo, izdihne gospodinjski 
aparat, pride do okvare na vozilu, smo zaskrbljeni, če pride 
v naših primarnih sredinah do odklonov, bolezni in se iskre-
no razveselimo kakršne koli nove pridobitve posameznika ali 
gospodinjstva. 

Naš mehurček kot sopomenka prijateljstvu je dejansko 
svojstven. Ker ni rezultat priporočila NIJZ, ne kakršnega koli 
enoumja ne represije, temveč vzajemnega sporazumevanja in 
zaupanja, predvsem pa dojemanja »biti«. Kar poenostavljeno 
pomeni biti brez »zato«, temveč zgolj biti, kar je pozitivnost 
sama. Nemška srednjeveška mistika jo je opisala z besedi-
co »daß«, »Daß-Sein« oz. »da (je)« in jo ponazorila z vrtni-
co, ki cveti, ne da bi se spraševala za razlog, zakaj cveti. Zato 
vam v letu 2022 predvsem želim, da nikomur ne dopustite, 
da na vašo vrtnico zliva kakršen koli, še najmanj pa selek-
tivni herbicid ... 

kolumna

Piše: Bojana Mavsar

Mehurček, 
v katerem 
vrtnica cveti

Pod tem imenom (beseda 
stretto v glasbenem svetu po-
meni nekaj, kar se s povečano 
hitrostjo strne v veličasten za-
ključek) so se združili dolgo-
letni prijatelji in sodelavci v 
glasbenih krogih, saj vsi trije 
delujejo kot profesorji na Glas-
beni šoli Krško. Doslej so kot 
posamezniki sodelovali kot 
solisti in člani komornih or-
kestrskih in zborovskih sesta-
vov. Na tokratnem koncertu 
so zaradi veljavnih ukrepov 
seveda manj številno občin-
stvo navdušili z raznolikim 
repertoarjem, od opernih arij 
do priredb sodobnejših skladb 
in filmske glasbe, ni manjka-
lo niti nekaj božičnih pesmi na 
čelu s slovito Sveto nočjo.

Za muzejem sta dve burni leti

Direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černe-
lič Krošelj se je v nagovoru 
pred začetkom koncerta ozr-
la v čas od 30. 12. 2019, ko so 
organizirali zadnji Gala novo-
letni koncert, na katerem je 
nastopil Slovenski oktet. Mu-
zej je bil v letu 2020 za obisko-
valce zaprt 122 dni, brez ome-
jitev pa so delovali le 74 dni. V 
letu 2021 so bila njihova vra-
ta zaprta 47 dni, zatem pa so 
bili dostopni z upoštevanjem 
veljavnih ukrepov. Od pomla-
di do pozne jeseni so izkoriš-
čali dvorišče, ki so ga nadkri-

Po dveh letih spet gala zaključek
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so leto 2021 na predzadnji dan v letu, ko goduje sv. Feliks oz. Sreč-
ko, zaokrožili s 7. Gala novoletnim koncertom v Viteški dvorani, na katerem so nastopili sopranistka Saša 
Siter, violinist Kristian Ilić in pianistka Estera Cetin, združeni v Trio Stretto.

li s paviljonom z osvetljavo in 
stoli, teraso in večje prostore, 
tako da so skupaj z drugimi or-
ganizatorji v letos izvedli 221 
raznovrstnih dogodkov. »Leti 
2020 in 2021 sta bili burni leti, 
najbrž podobni številnim pre-
lomnim letom naše preteklo-
sti, polnim stisk, žalosti, ne-
mira in tegob, pa tudi lepih in 
izjemnih stvari. Podobnosti 
kažejo tudi razlike, saj kljub 
vsemu vemo, da živimo dobro, 
tehnološki napredek pa nam 
omogoča, da smo tudi, ko smo 
narazen, še vedno skupaj. Di-
gitalni svet smo tudi v muze-
ju posvojili in usvojili. Hvala, 
da ste bili tudi vi aktivni ude-
leženci naših predavanj, krat-
kočasnic, oddaj, predstavitev, 
iger ... Zagotovo bomo še nap-

rej uporabljali številne pred-
nosti in možnosti virtualne-
ga, kar pa le še bolj poudarja 
pomen in neprecenljivost 'ži-
vega'. Srečni smo, ker zaklju-
čujemo leto 2021 'klasično', 
in hvaležni, da si bomo zaže-
leli vse dobro tudi v živo, pa 
čeprav samo z iskrenim nas-
mehom, ki se izvija iz mask. 
Sama sem hvaležna tudi vsem 
svojim sodelavcem in sodelav-
kam Posavskega muzeja Bre-
žice, ki so tudi letos dokazali 
predanost naši dediščini, iz-
vedli začrtan program, se ves 
čas prilagajali in skrbeli tako 
za našo lepo 'hišo' kot za obi-
skovalce,« je povedala Černe-
lič Krošelj. Zahvalila se je tudi 
občinam soustanoviteljicam 
in Ministrstvu za kulturo za 

podporo, donatorjem in par-
tnerjem v projektih ter 'delni-
čarjem znanj in veščin', ki so-
oblikujejo njihove programe, 
medijem za poročanje o njiho-
vem delu. »Predvsem pa hva-
la vam, naši zvesti obiskovalci 
in uporabniki, ki ste nepogreš-
ljivi – vi ste naša skupnost, ki 
daje pomen muzeju in našemu 
delu,« je še dejala.

Županovo voščilo

Ob zaključku koncerta je ob-
činstvo nagovoril še brežiški 
župan Ivan Molan. »Ne gle-
de na vse smo bili v letošnjem 
letu uspešni na različnih pod-
ročjih, na določenih pa je bilo 
nekaj več težav. Kljub vsemu 
hvala vsem, ki ste vztrajali, da 
s tem naša kultura in grad živi-
ta tako kot prej,« je dejal Molan 
in se zahvalil vsem, ki so sode-
lovali pri občinskih aktivno-
stih in projektih. »Tudi v letu 
2022 vas vabim k sodelovanju 
in soustvarjanju naše lepe ob-
čine. Le s skupnimi močmi lah-
ko uspemo in zmagamo,« je še 
dodal in zbranim voščil sreč-
no novo leto. Tradicionalne-
ga druženja po koncertu tok-
rat seveda ni bilo, so pa bili 
vsi poslušalci koncerta delež-
ni stekleničke penine, s katero 
so lahko 'na daljavo' nazdravi-
li iz svojih domov.

 Peter Pavlovič

Trio Stretto sestavljajo pianistka Estera Cetin, sopranistka 
Saša Siter in violinist Kristian Ilić, vsi trije profesorji na 
Glasbeni šoli Krško.

Prvi koncert je potekal v žu-
pnijski cerkvi sv. Križa v Pod-
bočju, kjer se ga je po podat-
kih organizatorjev udeležilo 
kar 200 poslušalcev, drugi pa 
v župnijski cerkvi sv. Lovren-
ca v Brežicah, kjer smo lahko v 
izvedbi MePZ Viva slišali nas-
lednje pesmi: Sveta noč, Nunc 
dimittis / Zdaj odpuščaš, Lobet 
den Herrn / Hvalite Gospoda, 
Jesu, dulcis memoria / O, Jezus, 
sladki moj spomin, Otche nash, 
Bogoroditse devo / Božja mati 
devica, Spaséniye, sodélal / Od-
rešenje je ustvarjeno, Ave Ma-
ria (Angelus Domini) / Zdrava 
Marija (Gospodov angel), Pre-
cious Lord / Preljubi Gospod, K 
tebi želim, moj Bog, Nearer, my 

Vivina koncertna meditacija
PODBOČJE, BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva iz Brežic je 26. in 27. decembra z dvema prazničnima kon-
certoma v Podbočju in Brežicah zaključil letošnje nastope. Ušesa poslušalcev je božala glasbena koncertna 
meditacija z molitvami, prošnjami in hvalnicami za vse dobro na svetu. 

God, to Thee / K tebi želim, moj 
Bog. Kot dodatek so na kon-
cu še enkrat zapeli Sveto noč. 
Pri posameznih pesmih sta 
bila v vlogi solistov Veroni-

ka Strnad in Krištof Strnad, 
Sveto noč je zaznamoval tudi 
vokalni kvartet v sestavi Judi-
ta Volčanšek, Lucija Bosina, 
Lovro Jurečič in Amir Tokić. 
'Vivekom', kot se radi poime-
nujejo, je tudi tokrat dirigirala 
nepogrešljiva zborovodkinja 
Simona Rožman Strnad. Po-
vezovalec koncerta Aljaž Arh 
(za pripravo veznega besedila 
je poskrbela Lara Oštrbenk) 
se je po koncu programa zah-
valil navzočim v cerkvi: »Hvala 
vam, dragi naši poslušalci, da 
smo lahko naše molitve, proš-
nje in hvalnice delili z vami ter 
vam jih približali tako kot naj-
bolje znamo – skozi pesem.«

V imenu zbora se je gostoljub-
nima župnikoma Francetu 
Novaku (v Podbočju) in Mila-
nu Kšeli (v Brežicah) zahva-
lila predsednica Ana Špiler. 
Kšela se je zahvalil MePZ Viva 
za to, da s svojimi nastopi bo-
gati kulturno dogajanje v mes-
tu, ter izrazil upanje, da bodo 
vse zapete molitve, prošnje in 
hvalnice na koncertu prišle v 
srca poslušalcev. Povezovalec 
je vsem zaželel, naj bodo v letu 
2022 »domovi topli, pri kosi-
lu zmeraj vsi stoli polni, luči 
vedno prižgane, objemi tesni 
in dolgi, iskrice v očeh naj ne 
ugasnejo. Naj med zidovi ne-
nehno odmeva zven smeha in 
pesem veselja. Sonce naj po-
sije v vsako dušo in decem-
ber naj traja celo leto.« Ob 
tem je tudi omenil, da bo Vi-
vino leto 2022 vsekakor izje-
mno praznično, saj ga bodo od 
prvega do 365. dne posvetili 
praznovanju njihove 30-letni-
ce delovanja. Ob tej priložnosti 
je poslušalce povabil, da se jim 
pridružijo na različnih jubilej-
nih dogodkih, ki jih bodo prip-
ravljali skozi vse leto. 

 R. Retelj

Zahvala predsednice KD MePZ Viva Ane Špiler brežiškemu 
župniku Milanu Kšeli

MePZ Viva z zborovodkinjo Simono Rožman Strnad

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Kot je bilo 31. 12. 1951 objavlje-
no v glasilu Okrajnega odbora OF Krško Naše delo, je bil na 
zadnjega dne v navedenem letu v Leskovcu pri Krškem pre-
dan namenu novozgrajen zadružni dom. Slednji bo po pol-
nih sedmih desetletjih deležen korenitejših posegov.

Kot so poročali v zadnji številki glasila Naše delo v letu 1951 in v 
prvi številki tega glasila v letu 1952, je v kraju delujoče Kulturno 
umetniško društvo otvoritev zadružnega doma, katerega gradnja 
je stekla leta 1947, pospremilo z bogatim kulturnim programom, 
ki je potekal na odru nove dvorane, obenem pa je dedek Mraz s 
spremstvom ob novoletni jelki razveselil 600 otrok z darili, čoko-
lado ter nogavicami, rokavicami, kapami in šali, ki so jih spletle 
pridne ženske roke v organizaciji AFŽ in učiteljstva v Leskovcu. 
Po polnih sedmih desetletjih, četudi je bil objekt prenovljen leta 
2018, bo tokrat s porušitvijo dela objekta in izgradnjo novega 
prizidka deležen korenite rekonstrukcije. V prizidku bodo nove 
prostore za delovanje in garaže za vozila pridobili v PGD Lesko-
vec, aktivna društva in organizacije v kraju društvene prostore, 
v objekt pa bo ponovno umeščena tudi kulturna dvorana za iz-
vedbo krajevnih prireditev, na katero krajani, predvsem pa člani 
domačega kulturnega društva čakajo že več desetletij. Naložba 
je ocenjena na 950.000 evrov. Glavnino sredstev, okoli 810.000 
evrov, bo zagotovila Občina Krško, PGD Leskovec okoli 114.000 
evrov, matična Krajevna skupnost pa okoli 25.000 evrov. Dela 
naj bi v tem mesecu na javnem razpisu izbran izvajalec del za-
čel že kmalu, objekt pa bo predvidoma dokončan najkasneje do 
maja  2023 in že naslednji mesec ob krajevnem prazniku pre-
dan namenu.
 B. Mavsar

Leskovški zadružni dom 
po 70 letih pred obnovo
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PGD Krško je ne le najstarejše 
posavsko gasilko društvo, pač 
pa eno izmed prvih gasilskih 
društev na slovenskih tleh, saj 
je bilo ustanovljeno 17. janu-
arja 1871 na pobudo deželne-
ga in državnega poslanca Vilje-
ma Pfeiferja. Delo in razvojno 
miselnost krških gasilcev je že 
kmalu prepoznala in podprla 
krška dobrotnica Josipina Ho-
čevar, ki je finančno omogočila 
izgradnjo gasilskega doma ter 
pozneje še prizidavo gasilske-
ga, opazovalnega, sušilnega in 

vadbenega stolpa. Ta je bil v le-
tih 2016 in 2017 obnovljen ter 
v začetku novembra 2018 ura-
dno odprt. Stolp je kot nepre-
mična stavbna kulturna de-

diščina razglašen za kulturni 
spomenik in vpisan v Register 
nepremične kulturne dedišči-
ne. Društvo, ki ima prostore v 
starem mestnega jedru Krške-
ga, je lep čas svojega obstoja 
(1919–1964) imelo tudi lastno 
pihalno godbo. Na slavnostni 
seji ob obeležitvi 150-letnice je 
bilo navzoče vodstvo PGD Kr-
ško v ožji obliki ter predstavni-
ka GZ Krško, predsednica Ana 
Nuša Somrak in poveljnik Bo-
rut Arh. PGD Krško, ki mu v ak-
tualnem mandatu predseduje 

Stanislav Dvoršek in pove-
ljuje Marko Mlakar, je zadnji 
večji mejnik v svojem delova-
nju z investicijskega vidika do-
seglo ob svoji 100-letnici, ko je 

bil namenu predan nov gasil-
ski dom, ki so ga 20 let pozneje 
(v času osamosvojitve Sloveni-
je) še dogradili z večnamensko 
dvorano ter štirimi prostori za 
gasilska vozila. Ves čas si dru-
štvo prizadeva za krepitev ope-
rativnega delovanja članov. 
Hkrati s tem je spodbujalo tudi 
ostale aktivnosti, npr. spust za 
čisto Savo, kolesarjenje, po-
hode v naravo, novoletne pri-
reditve z dedkom Mrazom za 
otroke in podobno, s čimer je 
društvo vpeto v življenje kraja. 
Društvo tesno sodeluje z Gasil-
sko zvezo Krško, Poklicno ga-
silsko enoto Krško, sosednji-
mi društvi in Civilno zaščito 
Občine Krško. Gasilci krškega 
društva so se, aktivni na tek-

movalnem in ustrezno izurje-
ni na operativnem področju, v 
preteklosti že opazno izkazali 
na intervencijah ob elementar-
nih nesrečah, predvsem pri sa-
naciji posledic poplav in neurij.

70. jubilej pa je v lanskem letu 
praznovalo PGD Zdole, ki so ga 
v začetkih oblikovanja lastne-
ga društva sestavljali gasilci, 
ki so do ustanovitvenega leta 
1951 delovali v PGD Videm ob 
Savi. Skozi čas so se razvijali in 
postopoma pridobivali opre-
mo, prostore in vozila, počasi 
so zgradili gasilski dom znot-
raj domačega doma krajanov 
in ga opremili v duhu sodob-
nih potreb (soba za poveljeva-
nje, garaža, sodobno opremlje-
na dvorana za izobraževanja in 
srečanja). Ob njihovi prejšnji 
okrogli obletnici (60 let) so 
prvič zamenjali prapor iz leta 
1974 in leta 2011 razvili no-
vega. Na prireditvi ob 70-letni-
ci, na kateri sta bila prav tako 
navzoča predsednica in po-
veljnik GZ Krško Ana Nuša So-
mrak in Borut Arh, je predse-
dnik PGD Zdole Drago Župevc 
prejel odlikovanje Gasilske 
zveze Slovenije – gasilsko pla-
menico II. stopnje, podeljena 
so bila tudi številna društve-
na in občinska priznanja naj-
bolj zaslužnim zdolskim ga-
silcem in gasilkam za njihovo 
delo. PGD Zdole, ki mu povelju-
je Uroš Selič, ima 23 operativ-
nih gasilcev, v prihodnjih petih 
letih pa načrtujejo nabavo ga-
silskega vozila GVC 16/25.
 Doroteja Jazbec/P. P.

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Pravkar minulo leto je bilo v marsičem tako posebno, da bo ver-
jetno vsem še dolgo ostalo v spominu. Že drugo leto tavanja po 
blodnjaku epidemije nas je pošteno utrudilo. V našem vsako-
dnevnem besednjaku so se uveljavile besede korona, covid, te-
stiranje, karantena, izolacija, ukrepi, maske, razkuževanje, PCT, 
cepivo, proticepilec, delta, omikron ipd., ki jih prej skorajda nis-
mo poznali ali pa smo jih uporabljali le priložnostno. Zaradi raz-
ličnih pogledov na dojemanje tega obdobja, predvsem pa nači-
nov, kako se spopasti z njim, na čelu s cepljenjem, smo se ne le 
na širši družbeni ravni, ampak tudi znotraj svojih socialnih 'me-
hurčkov', vključno z delovnimi kolektivi in družinami, razdelili 
do te mere, da racionalna debata skorajda ni mogoča. Zaupanje 
v nekatere družbene podsisteme, zlasti v (medicinsko) znanost, 
je vsaj pri delu populacije porušeno do temeljev, veljavo so do-
bile psevdoznanstvene teorije ali celo povsem bizarna prepriča-
nja, ki jih ne uspejo zamajati še tako racionalni protiargumenti, 
pa konec koncev niti polne bolnišnice in mrtvašnice. Uveljavlja 
se relativizem, v skladu s katerim ima vsakdo pravico do svoje 
'resnice', pa če je še tako skregana s preverljivimi dejstvi. Da o 
katastrofalni ravni komunikacije na spletnih omrežjih, ki so pos-
tala prava 'greznica' za izlivanje raznovrstnih frustracij in naj-
bolj nizkotnih mnenj, niti ne govorim. Marsikdo se ob vsem tem 
sprašuje, ali bomo sploh še kdaj živeli 'normalno', brez kirurških 
mask na obrazih in brez strahu pred okužbo? Da, bomo. Še vsa-
ko krizno obdobje v zgodovini se je enkrat končalo in tudi to se 
bo. Se bomo pa morali marsičesa naučiti na novo, zlasti druž-
benega sobivanja in medsebojnega zaupanja.
 
Kljub temu je za nami, vsaj na ožji regionalni ravni, tudi dokaj 
uspešno leto. Občinski in državni infrastrukturni projekti tečejo 
dalje. Občina Krško je pridobila status mestne občine, kar daje 
močan temelj za oblikovanje lastne pokrajine. Regijsko gospo-
darstvo je v dobri kondiciji, prosperira ne le energetika, tem-
več tudi številne druge panoge, na noge se je (upajmo, da ne le 
začasno) postavila tudi krška papirnica, ostalih večjih pretre-
sov na tem področju ni bilo. Dostojno smo obeležili 30-letnico 
naše države. Družabno življenje je seveda še daleč od takšnega, 
kakršnega smo poznali pred epidemijo, a se tako poklicne usta-
nove kot prostovoljna društva neizmerno trudijo, da v okviru 
možnega organizirajo vsaj nekaj tovrstnih prireditev. Ponosni 
smo lahko na naše ustvarjalne kulturnike in uspešne športni-
ke, pa na mnoge mlade, ki so se uveljavili izven regijskih ali celo 
državnih meja in ponosno povedo, da so iz Posavja. Vsem teža-
vam in pogosto tudi odrinjenosti na rob navkljub vedno znova 
odkrivamo in spoznavamo nove potenciale, ki jih imamo v tem 
delu Slovenije. Razlogov za optimizem nam torej vendarle ne bi 
smelo manjkati. Prepričan sem, da bomo svoj delček k temu tudi 
letos prispevali v našem časopisu.

kolumna

Tudi te krize bo 
enkrat konec

Piše: Peter Pavlovič

Eni praznovali 150, drugi 70 let
KRŠKO, ZDOLE – V minulem letu sta, zaradi razmer seveda skromneje kot bi sicer, okrogli obletnici prazno-
vali dve prostovoljni gasilski društvi znotraj Gasilske zveze Krško – PGD Krško 150 let in PGD Zdole 70 let. 
Čeprav je od jubilejev minilo že nekaj časa, si oba zaslužita nekaj pozornosti.

PGD Krško je lani prejelo priznanje za naj prostovoljsko 
organizacijo v občini, predsedniku Stanislavu Dvoršku ga je 
podelil župan mag. Miran Stanko.

Z jubilejne prireditve ob 70-letnici PGD Zdole

OSVOJI
50 ZLATIH 
NAGRAD!

1. NAGRADA
Peugeot 208

(6 mesečni najem)

www.avtoline.si

• Vsak obisk = 5 žetonov Avtopralnice Avtoline!
• Vsak 50. obisk = zlata nagrada!

• Zlata generacija l. 1971 = 5 x tehnični pregled!
• Zaključno žrebanje = 5 velikih Avtoline nagrad!

Avtoline d.o.o., PE Žadovinek, Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem

KRŠKO – Zavod Emma, nevladna in neprofitna organizacija, ki de-
luje v Krškem od leta 2007, deluje na novi lokaciji. Usmerjajo se 
v delo z žrtvami nasilja, ki jim nudijo psihosocialno podporo ter 
pomoč preko telefonskega in osebnega svetovanja. V zavodu po-
zivajo vse, ki boste zaznali kakršno koli nasilje, da jih pokličete na 
telefonsko številko 069-625-710 (dosegljivi so od ponedeljka do 
petka med 8.00 in 15.00) ali na dežurni telefon 080 21 33 (odprt 
vsak dan med 18.00 in 21.00) ali jih kontaktirate preko e-naslo-
va zavodemma.krsko@gmail.com.  Vir: Zavod Emma 

Zavod Emma na novi lokaciji 
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Z raznolikim glasbenim izbo-
rom se je predstavila skupi-
na Village orchestra z Močil-
nega, ki jo sestavljajo Mateja 
Strnad Zorec (vokal), Robert 
Zorec (pihala, tolkala, vokal), 
Milan Strnad (harmonika, 
vokal), Franci Strnad (kita-
ra, vokal) in Aleš Breznikar 
(bas kitara, tolkala). Prijazne-
mu povabilu za nastop so se 
odzvale tudi članice ženske-
ga pevskega zbora Kr'snice iz 
Starega trga pri Ložu, študent-
ka kompozicije in glasbene te-
orije na ljubljanski akademiji 
za glasbo Klara Mlakar iz Ra-
deč, ki je zaigrala na cerkve-
ne orgle, Anamarija Agnič iz 
Brežic je navdušila z igranjem 
na citre. Na snežno noč, Decem-
brski dan, Ofenbahov oper-
ni napev Barcarole, svetovno 
znana Feliz Navidad so le ne-
katere skladbe, ki so ogrele 
srca poslušalk in poslušalcev 
ter pričarale čarobnost zvokov 

Koncert z dobrodelno noto
RADEČE – V tukajšnji župnijski cerkvi sv. Petra se je 27. decembra odvijal dobro obiskan tradicionalni bo-
žičnonovoletni koncert, tokrat v organizaciji društva Naša vas z Močilnega, ki je k nastopu povabilo Villa-
ge orchestra, Kr'snice, Klaro Mlakar in Anamarijo Agnič.

v prepletanju različnih glasbe-
nih zvrsti. Za zaključek so vsi 
nastopajoči, in z njimi tudi obi-
skovalke ter obiskovalci, zapeli 
še božično pesem Sveta noč, ki 
je še bolj poudarila čarobnost 
prazničnega trenutka.

Župnik Miro Bergelj je dogo-

dek povezal s sveto družino in 
jaslicami, ki so v prazničnem 
decembru krasile tako cerkve-
ne prostore kot številne domo-
ve, ter predlagal, da odmak-
nemo ogledala in pogledamo 
sveto družino – Jezusa, Marijo 
in Jožefa. »Pustimo se nagovo-
riti in postanimo v svojih deja-

njih plemenitejši,« je še zaže-
lel. Župan Tomaž Režun je v 
svojem nagovoru zaželel, da 
bi ostali v novem letu strpni, 
solidarni, s čutom do sočlove-
ka, da bi ne prihajalo do raz-
dorov. Članica skupine Village 
orchestra Mateja Strnad Zorec 
je predala predsednici Šolske-
ga sklada OŠ Marjana Nemca 
Radeče Mojci Dragar zbrane 
prostovoljne prispevke v vi-
šini 600 evrov. »Iskrena hva-
la vsem, ki ste pomagali sou-
stvariti božični koncert, tako 
tistim na odru kot tudi člani-
cam in članom društva Naša 
vas. Iz srca hvala tudi števil-
nim obiskovalkam in obisko-
valcem. Lepo je bilo – dokaza-
li smo, da še vedno znamo in 
zmoremo – skupaj,« je povze-
la dogajanje v radeški cerkvi 
moderatorka prireditve Ta-
deja Rozman. 

 Smilja Radi

Vsi nastopajoči na božičnem koncertu so še zapeli skupaj in 
z njimi tudi občinstvo. 

Dogodek potop penine se v Radečah 
že vrsto let uvršča na koledar praznič-
nih decembrskih prireditev, prvič so ga 
izvedli leta 2013. Letošnji potop, ki je 
potekal v petek, 24. decembra 2021, je 
bil tako že deveti zaporedni. Tudi tokrat 
je potekal na pomolu radeškega spla-
varskega pristana, kjer se sicer naha-
ja prva rečna klet penin v Sloveniji. V 
sončnem predbožičnem dopoldnevu je 
tako na zorenje v reko Savo romalo 300 
steklenic penine Valvasor iz Vinske kle-
ti Mastnak. 
Zaradi slabših epidemioloških razmer je letošnji potop, podobno kot 
lanski, potekal brez razkošnejšega spremljajočega programa. Simbo-
liki, tradiciji ter tudi prihodnosti dogodka so nekaj besed namenili 
Matjaž Han, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Tomaž 
Režun, župan Občine Radeče, ter Zdravko Mastnak, direktor Vinske 
kleti Mastnak. V svojih razmišljanjih so se naslonili na tradicionalno 
povezanost Radeč z reko Savo – reka je skozi stoletja pomembno so-
oblikovala družbeni in gospodarski razvoj mesta ter tako vplivala na 
vsakdan tukajšnjih prebivalcev. Potop penine so izpostavili kot sim-
bolično gesto, ki domačo skupnost še tesneje poveže ter jo obenem 
subtilno zaveže k spoštovanju zgodovine in tradicije. 
Za klavirsko glasbeno spremljavo je poskrbela pianistka Nina Mole, 
dogodek pa je moderirala Duška Kalin. 

Osrednja slovesnost ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti v Radečah
V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti sta v nedeljo, 26. de-
cembra, v Domu kulture Radeče mladinski gledališki skupini Prosvet-
nega društva Vrhovo pripravili osrednjo občinsko proslavo. Uvodo-
ma so na prizorišče ob zvokih koračnice Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev prikorakali praporščaki radeških društev in organizacij. 
Ravno na ta dan pred 31. leti so bili razglašeni rezultati plebiscita o 
samostojnosti Slovenije, na katerem so se slovenski volivci odločali o 
vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neod-
visna država?«. Plebiscit je imel 93,2-odstotno udeležbo. 1.289.369 
udeležencev oz. 95 odstotkov se jih je odločilo za samostojno in ne-
odvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5 odstotka vseh takratnih volil-
nih upravičencev. S tem je slovenski narod izkazal izjemno enotnost, 
ki je v današnjem času žal vsakodnevno na preizkušnji. 

Po zapisu scenaristke je bil razgiban in nekoliko drugačen recital 
posvečen ljubezni – do domovine in do sočloveka. Igralci in igralke 
so v režiji Anžeta Rusa interpretirali ljubezensko poezijo, preko ka-
tere so poskušali do gledalcev ponesti idejo povezanosti, mestoma 
pa tudi razhajanja. Razmišljali so o pomenu domoljubja, recital pa 
sklenili s pogledom, zazrtim v boljšo in lepšo prihodnost, o kateri je 
v svoji domoljubni poeziji pisal že Cankar. Besedila, združena v sce-
nariju, ki je delo Urške Klajn Marion, pa so interpretirali Ema Kme-
tič, Lea Titovšek, Miha Čebin, Nika Tržan, Pia Brečko in Ula Knavs.
Osrednji govornik na proslavi je bil poslanec v Državnem zboru RS 
Matjaž Han. Prisotnim je obudil spomin na čase osamosvajanja, 
na čase velike enotnosti slovenskega naroda ter hkrati zaželel, da 
bi se tudi danes, kljub drugačnim razmeram, ljudje bolj spoštova-
li in bili bolj enotni. 
Pred zaključkom proslave je stotnik Konrad Zemljič, sekretar Obmo-
čnega združenja slovenskih častnikov Laško, Matjažu Hanu in Toma-
žu Režunu podelil srebrni medalji Območnega združenja zveze slo-
venskih častnikov Laško za njun prispevek k uresničevanju letnega 
programa dela in ostale zasluge.

Deveti potop penine v Radečah

Članica Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem Dorote-
ja Jazbec, ki se je pred tremi 
leti predstavila s svojim pesni-
škim prvencem Čudovita dvo-
jina, se v tokratni knjižni izdaji, 
naslovljeni Prepletanja, pred-
stavlja s 23 domoljubnimi, lju-
bezenskimi, materinskimi ter 
tudi šolsko obarvanimi pe-
smimi, v zaključku pa s proz-
nim opisom njene izkušnje pri 
prostovoljnem delu v Trubar-
jevem domu upokojencev v 
Loki pri Zidanem Mostu izpred 
dobrega leta dni. Naslovnico za 
drobno knjižico je izdelal po-
savski umetnik Andrej Pinte-
rič z Mosteca pri Dobovi, gra-
fično podobo ji je dal Gašper 
Blaj iz Radeč. V spremni bese-
di je avtorica, ki se je pred leti 
preselila iz Brezovskega Gore v 
krški občini v vas Jelovo v ra-
deški občini, med drugim za-
pisala: »Ljubezen je gonilna 
sila, daje moč, voljo in vero za 

Prepletanja v poeziji in prozi
LESKOVEC PRI KRŠKEM, RADEČE – Predstavitvi knjižnega dela ’Prepletanja’ besedne ustvarjalke Dorote-
je Jazbec, ki se je odvijala 17. decembra v leskovškem večnamenskem domu, je na zadnji ponedeljek v lan-
skem decembru sledila še druga predstavitev v Knjižnici Radeče.

boljši jutri. Ljubezen je tudi za-
vedanje, da je vsak dan lahko 
prazničen, če si ga takega znaš 
narediti sam. Sama ljubezen 
občutim v vsakodnevnem živ-
ljenju skozi preproste in drob-
ne stvari, ki mimo marsikoga 
spolzijo, kot bi jih ne bilo. « 

Predstavitev knjižnega dela 

v večnamenskem domu v Le-
skovcu pri Krškem je skozi po-
govor z avtorico spretno vodila 
Mojca Pacek, pesmi iz zbirke 
pa sta prebirali članici društva 
Mirjana Marinčič in Staša 
Kerin. Literarno druženje je 
obogatil Krištof Račič na po-
zavni, ki ga je na klaviaturah 
spremljal Martin Šušteršič. 

Jan Arh je s svojim tenorskim 
glasom pod mentorstvom 
Mateje Arnež Volčanšek in 
ob spremljavi Lucijana Ceti-
na zapel pesem Preveč je sre-
če. V zaključku je predsednik 
Kulturnega društva Leskovec 
pri Krškem Filip Černelč če-
stital Doroteji Jazbec za izda-
jo pesniške zbirke, ki je v na-
kladi 200 izvodov sicer izšla v 
samozaložbi, a ob močni pod-
pori društva ter obiskovalkam 
in obiskovalcem zaželel prijet-
no preživete decembrske pra-
znike, z željo, da bo v novem 
letu mogoče brez večjih ovir 
izpeljati čim več zastavljenih 
kulturnih dogodkov. Kratko 
predstavitev novega knjižnega 
dela posavske besedne ustvar-
jalke sta v radeški knjižnici po-
leg avtorice z nastopom obo-
gatila učenca Glasbene šole 
Laško-Radeče, Nik Strnad na 
diatonični harmoniki in Ema 
Požun na citrah.  S. Radi

Besedna ustvarjalka Doroteja Jazbec in citrarka Ema Požun 
na predstavitvi knjižnega dela Prepletanja v radeški knjižnici

KRMELJ – Krmeljski škrat Knapec je že zelo pogrešal otroke, 
zato so mu strokovne delavke vrtca pomagale pripraviti Knap-
čev praznični teden. Knapec je otrokom za vsak dan v tednu prip-
ravil zabavne praznične dejavnosti in video posnetke, ko je ob is-
kanju svoje svetilke obiskal pomembne zgodovinske in kulturne 
znamenitosti Krmelja ter jih predstavil otrokom. Otroci so tako v 
prazničnem tednu okrasili igralnice in vrtec, izdelali svoja glas-
bila, spoznavali igrače ter igre svojih babic in dedkov, se naučili 
Knapčevo pesem in jo prepevali ob spremljavi glasbil, imeli pravo 
Knapčevo zabavo in izdelali svetilke, ki so jih kasneje potrebova-
li za Knapčev pohod. Zadnji dan v tednu je škrat Knapec obiskal 
otroke v vrtcu in jim za uspešno opravljen Knapčev praznični te-
den podaril magnete s svojo podobo. Za zaključek Knapčevega 
prazničnega tedna so se otroci v okviru svoje družine podali na 
pohod po Knapčevih poteh. 
 Anja Kostrevc

Knapčev praznični teden v krmeljskem vrtcu
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razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

Kako in na 
kakšen način 
otroci raz-
vijejo razu-
mevanje sve-
ta? Ali je moj 
otrok tek-
movalen ali 
s o d e l o v a -
len? Kakšen 
je vpliv po-

membnih odraslih? Kako otro-
ci razvijejo odnos in razume-
vanje do sveta? Kaj je tisto, kar 
vpliva na otroka, da se vede 
in obnaša na način, ki nam 
je všeč, in na način, ki nam ni 
všeč? Ali je sodelovalnost ključ-
na veščina prihodnosti?

V sodobnem svetu je življe-
nje usmerjeno v to, da posa-

meznik pokaže svoje kvalite-
te na različne načine. Želja po 
tem, da pokaže tisto, kar se 
je naučil, je prisotna od otro-
štva naprej. Kakšen način bo 
izbral, je večinoma odvisno od 
odraslega sveta in izkušenj, ki 
jih otrok pridobi z nami. Ali 
prepoznamo kvalitete ot-
rok? (Seveda jih.) Ali zmore-
mo usmerjati otroka v to, kar 
verjamemo, oziroma si želimo 
zanj? (Kot pribito, vemo in zna-
mo.) Ali tekmovalnost vpliva 
nanj in ostale otroke? (Brez 
tega ne gre.) Kako to, da tek-
movalnost potiska v ospredje 
vse svoje kvalitete? (Ja, takšna 
je družba.) Zakaj je opaziti tek-
movalnost na vsakem koraku? 
(Brez tega ne preživiš.) 

Tekmoval-
nost je v 
vsakem pog-
ledu tista, ki 
posamezni-
ka usmerja 
v njegov na-
predek. To 
slišimo pov-
sod okoli 
nas. Opaziti 
je, da je tek-
movalnost 
toliko bolj 
razširjena v 
s o d o b n e m 
svetu, čeprav bi težko trdili, 
da ni bila prisotna kdaj koli 
prej. Evolucijska teorija vidi 
v tekmovalnosti pomen za 
preživetje vrst, čeprav antro-
pološka veda govori o tem, da 
je sodobna družba v bistvu so-
delovalna, kjer posamezniki 
preživijo, če sodelujejo. Za-
radi sodelovanja se je druž-
ba ohranila do današnjih dni. 

Torej, govo-
rimo o vešči-
nah ali kom-
petencah, s 
katerimi uči-
mo sebe in 
otroke, da 
lažje sobiva-
mo. V pra-
ksi opažamo, 
da sta tek-
m ova l n o s t 
in sodelo-
valnost veš-
čini, ki se ju 
otroci učijo 

ob pomembnih odraslih in 
jih vključujejo v življenje po-
leg odgovornosti, spoštova-
nja, povezanosti, zaupanja in 
sočutja. 

Izkušnje v šoli, prijateljstva, 
odnosi z vrstniki, dejavnosti, 
ki se jih udejstvujemo, in od-
nosi z družinskimi člani vpli-
vajo na razvoj možganov. Prav 

tako tudi izkušnje v otroštvu, 
ki vplivajo na to, kako se zna-
mo umiriti, kako vidimo in do-
jemamo sebe ter kako se po-
vezujemo z drugimi in širšim 
svetom. Naše možgane torej 
oblikujejo izkušnje. To po-
meni, da se možgani fizično 
spreminjajo vse življenje, in 
ne samo v otroštvu, kot smo 
domnevali prej. Narava je pos-
krbela, da se možgani dobro 
razvijajo, če ima otrok zago-
tovljene osnovne potrebe po 
spanju, hrani, gibanju in spod-
bude odraslega sveta. Na otro-
kovo »zgradbo« možganov in 
prirojen temperament lahko 
starši izrazito vplivajo, da mu 
zagotovijo izkušnje, ki bodo 
pomagale razvijati prožne in 
usklajeno delujoče možga-
ne. Izkušnje, ki jih pridobimo 
v prvih dvanajstih letih živ-
ljenja, močno vplivajo na to, 
kakšni postanemo. 

Vzgojno-izobraževalna insti-
tucija je le podaljšek druži-
ne, medtem ko so starši tisti, 
ki otroka naučijo s pogovorom 
o svojih izkušnjah, da lažje do-
stopa do njih. Starši, ki se z ot-
rokom pogovarjajo o svojih 
čutenjih in občutjih, kaže-
jo zanimanje zanj, z rahlo-
čutnostjo in sočutnim odno-
som, ustvarjajo kakovostne 
odnose in zmožnost, da otrok 
zmore razumeti in začutiti, da 
ga odrasli razumemo in sliši-
mo. Stik med otrokom in star-
ši je sposobnost soustvarjanja 
čustvenega in fizičnega ritma, 
ki je za vsakega otroka in star-
ša drugačen. 

Otrok se namreč razvija v vza-
jemnem odnosu s pomemb-
nim odraslim in izrazito obli-
kuje in razvija svoje starše in 
ostale odrasle. Tudi na način, 
kar kot odrasli sploh ne priča-
kujejo ali zmorejo sprejeti. 

Vihar tekmovalnosti in 
povezovanja – 1. del 

Zapisala: 
Andreja 
Ninković

Tik pred začetkom povorke, 
ki bi se morala začeti pred 
SIC Brežice, kjer je bilo za na 
pot pripravljenih kar 21 lično 
okrašenih traktorjev, je orga-
nizatorje presenetila policija, 
ki je na koncu preprečila njeno 
izvedbo. Razočaranje je bilo, 
razumljivo, zelo veliko, priso-
ten je bil tudi bes, tako med 
udeleženci traktorijade kot 
tudi med občani, ki so upali, 

da bodo lahko v številnih na-
seljih občine Brežice pozdravi-
li kolono traktorjev, okrašenih 
z lučkami. Kot je za Posavski 
obzornik povedal predsednik 
DPM Brežice Karlo Budič, je 
tik pred štartom povorke priš-
la policija z več avtomobili in 
jim prepovedala izvedbo le-
-te. Šlo je za anonimno prija-
vo, tako da so nekatere trakto-
riste popisali in jim pregledali 
dokumente, pri nekaterih naj 
bi po naših informacijah opra-
vili celo preizkus alkoholizira-
nosti. »Zelo, zelo smo razoča-
rani. Ogromno truda in veliko 
ur dela smo vložili v organi-
zacijo Božične traktorijade, ki 
nam je lani prvič res lepo uspe-
la, zato smo jo želeli ponoviti, 
in kot ste lahko videli, je bilo 
letos več kot enkrat več trak-
torjev, česar smo res zelo vese-
li, odziv je bil nad pričakovanji. 
Mi smo želeli samo razveseli-

Morali bi imeti dovoljenje UE
BREŽICE – Članice in člani Društva podeželske mladine (DPM) Brežice so dan po božiču nameravali orga-
nizirati drugo Božično traktorijado, a jim je načrte preprečila policija, ki je zaradi tega, ker organizator ni 
imel dovoljenja za javno prireditev s strani UE, povorko prepovedala. Neljubi pripetljaj je sicer požel veliko 
odziva predvsem na Facebooku, kjer so praktično vsi izrazili podporo mladim traktoristom.

ti in polepšati božične prazni-
ke našim občanom, predvsem 
otrokom, da bi nas videli skozi 
okna hiš, ko bi se z okrašenimi 
traktorji peljali po cestah ob-
čine. Nismo imeli nikakršne-
ga namena, da bi se zaradi nas 
ljudje zbirali ob cestah, kajti 
ne bi se nikjer ustavljali, am-
pak šli samo mimo,« je izjavil. 
Po njegovih besedah enostav-
no ne razumejo, zakaj tako raz-
lični kriteriji pri preverjanju 
spoštovanja epidemioloških 
ukrepov, če pa se v nekaterih 
prostorih ljudje lahko zbirajo 
skorajda brez omejitev, trakto-
rijada pa bi potekala na pros-
tem, kjer ne bi prihajalo do ne-
posrednega stika med ljudmi.

Policisti svetovali,  
naj se razidejo

Na koncu se je izkazalo, vsaj 
iz odgovora Policije sodeč, da 
glavni razlog ni bilo morebitno 
kršenje ukrepov za prepreče-
vanje širjenja covida-19, am-
pak, kot so nam sporočili s 
PU Novo mesto, so policisti 
PP Brežice že pred dogodkom 
opravili razgovor z organiza-
torjem in mu pojasnili, da za 
izvedbo prireditve potrebuje 

dovoljenje pristojne upravne 
enote. Prireditev naj bi namreč 
potekala po javni površini oz. 
cesti, za kar je v skladu z do-
ločili Zakona o javnih zbira-
njih treba pridobiti ustrezno 
dovoljenje.  »26. 12. so poli-
cisti zaznali, da se je z name-
nom izvedbe prireditve na 

kraju zbralo več oseb z okoli 
20 kmetijskimi traktorji. Ugo-
tovili so, da organizator ni pri-
dobil dovoljenja za javno pri-
reditev, ki bi potekala po javni 
površini oz. cesti, saj upravne 
enote ni zaprosil za izdajo. Sve-
tovali so jim, da se razidejo in 
ne izpeljejo javne prireditve, 
kar so tudi upoštevali,« so še 
zapisali v odgovoru. Po Budi-
čevih besedah so v naslednjih 
dneh vseeno vztrajali in kljub 
pozitivnemu odgovoru s strani 
občine, da za uporabo cest ne 
potrebujejo nobene posebne 
odločbe, na UE Brežice še ved-
no »naleteli na gluha ušesa«, 
ker da je povorka javna prire-
ditev. »Škoda, mi smo res že-
leli le dobro in niti pod razno 
kakšnih sporov. Je šlo pa v tem 
času veliko truda pa tudi veliko 
živčnosti naših članov,« je po-
komentiral.

 Rok Retelj

Del praznično okrašenih traktorjev, ki so na koncu morali 
hitro zapustiti prizorišče

Karlo Budič

KAPELE – V omenjenem kraju imajo aktiven podmladek pri Sek-
ciji za ohranitev dediščine, ki deluje pod okriljem Kulturnega 
društva Kapele. V okviru projekta Ohranjajmo dediščino in živi-
mo z naravo so letos kapelski otroci in mladina izvedli kar nekaj 
tematskih delavnic. Ustvarjali so v naravi in v etno sobi v stari 
Štraserjevi hiši, največkrat z naravnimi materiali in s preprosti-
mi postopki, ki so jim bili kos tudi najmlajši otroci. Za naloge so 
se sproti dogovarjali mentorji mladinci in vodja delavnic Vlasta 
Kerin. S svojimi mladimi očmi so iskali tudi motive, ki so jih nato 
skušali ujeti v fotografski objektiv, vsak mesec na drugačno temo. 
Izbor fotografij so objavljali na Facebook strani podmladka. Pri-
spevki so pospremljeni z izbranimi besedami mentorice mladin-
ke Aleksandre Butara Šepec. Kot nagrado za vztrajno in pridno 
sodelovanje so za konec leta organizirali še Božičkovo delavni-
co, ki je bila prilagojena razmeram. Otroci so material in navo-
dilo, kako oblikovati lonček za pisala, dobili za domov. Okrasili 
so božično jelko, najbolj pa so se razveselili prihoda čisto pra-
vega Božička, ki se je pripeljal s konji in vozom ter košem daril. 
Otroci so odšli veseli, z upanjem, da se bo tovrstno druženje in 
ustvarjanje nadaljevalo tudi naslednje leto, je zapisala predse-
dnica KD Kapele Mihaela Blaževič. 
 R. R., foto: KD Kapele

Aktiven kapelski podmladek

Kapelski otroci so bili Božička razumljivo zelo veseli.

BREŽICE – Društvo 1824, poimenovano z letnico izgradnje 
prve dvorazrednice v Brežicah in letom mašniškega posve-
čenja Antona Martina Slomška, je 19. decembra obeležilo 
10letnico uspešnega delovanja. Praznovanje je potekalo v 
okrnjeni obliki oziroma prilagojeno času in ukrepom za za-
jezitev širjenja virusa. 

Po »deseti« maši, natanko na 10. »rojstni dan«, so se člani zbrali 
pred Slomškovim domom. Zbrane člane in podpornike je najprej 
nagovoril predsednik Jurij Žnideršič, ki je poudaril pomen vseh 
skupin, ki so od leta 2011 povezane v društvu. Posebej je povabil 
tiste, ki želijo aktivno sodelovati v društveni prihodnosti, in se 
zahvalil vsem za opravljeno delo. Nagovor prvega predsednika 
Filipa Ferenčaka je zbrane spomnil na začetke in pomen dela, 
ki so ga opravili člani gradbenega odbora od leta 2003. Takrat se 
je tudi pojavila potreba in porodila ideja o ustanovitvi društva, ki 
»upravlja« z raznolikimi vsebinami v obnovljeni nekdanji osnov-
ni šoli. Raznolike dejavnosti na Kržičnikovi 2, ki danes nosi ime 
Slomškov dom, povezujejo prebivalce mesta in okolice ter Žu-
pnijo Brežice s širšo skupnostjo. Kot zadnjega je povezovalka 
dogodka, članica UO in ena od soustanoviteljic društva Alenka 
Černelič Krošelj, napovedala župnika Milana Kšelo, ki z vese-
ljem odpira vrata »hiše« in spodbuja živahnost Društva 1824. V 
časih, ko manj vstopamo v prostore in se še bolj srečujemo zunaj, 
so v čast 10-letnice z idejo predsednika Žnideršiča ter z obliko-
valsko zasnovo in izvedbo Gorazda Bastašića »prenovili« okna 
pritličja Slomškovega doma, ki ga člani društva imenujejo tudi 
»srce Brežic«. Ob jubileju je bila izdana tudi priložnostna znam-
ka, ki promovira delo Društva 1824 tudi s pomočjo lepih želja 
ob praznikih in novem letu 2022.  R. R./A. Č. K.

»Srcu Brežic« dajejo vsebine

Prvi predsednik Filip Ferenčak (levo), Alenka Černelič Krošelj 
in aktualni predsednik Jurij Žnideršič (foto: D. Lipej)

foto: Canva



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 1, četrtek, 6. 1. 202210 GOSPODARSTVO

PROIZVODNJA – DECEMBER 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

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

PB 2* TG - - 348 - 36 - 2 -

PB 3* TG - - 371 - 35 - 2 -

PB 4* TG 0 - 63 - 3 - 2 -

PB 5* TG 0 - 93 - 4 - 3 -

PB 6** TG <1 - 61 - 4 - 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB2, PB3, PB4, PB5  

in PB6
8.994.779 187 21

CPB 18, 8280 Brestanica

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

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) 
in pod njenim okriljem Lokalna akcijska skupina Posavje 
(LAS) v letu 2022 nadaljujeta z izvedbo v minulem letu 
odobrenimi sedmimi projekti, sofinanciranimi s sredstvi 
evropskih skladov. Vsi projekti sodijo v programsko obdob-
je 2014–2020.

V marcu 2021 so bili s strani Agencije za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega skla-
da odobrene tri operacije, in sicer Ajdi, Sveže, okusno, lokalno in 
Tujerodke, ter za sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo še operaciji Posavski rečni turizem in Ribje legen-
de. Štiri mesece kasneje so na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo odobrili še dva projekta, podprta s sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, poimenovana Čebelarski mo-
zaik in Varuj o(ko)lje. Skupna vrednost treh projektov, sofinan-
ciranih iz evropskega kmetijskega sklada, znaša nekaj manj kot 
379.500 evrov, dveh projektov, sofinanciranih iz Sklada za po-
morstvo in ribištvo, dobrih 277.200 evrov in dveh projektov, so-
financiranih iz evropskega regionalnega sklada, dobrih 286.300 
evrov. V podaljšanem programskem obdobju 2014–2020 je bilo 
LAS Posavje za izvedbo skupno 38 projektov (14 iz regionalne-
ga, 11 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada) odobrenih skup-
no za okoli 6.256.000 evrov sredstev, med ostalimi pozitivnimi 
učinki pa do sedaj ustvarjenih 23 delovnih mest.
 B. M./vir: RRA Posavje

BRESTANICA – Revizorski svet 
Inštituta Ekvilib je 29. decem-
bra Termoelektrarni Bresta-
nica d. o. o. podelil pristopni 
certifikat Družbeno odgovo-
ren delodajalec za področje 
organizacijskega upravljanja. 
Certifikat je bil TEB podeljen 
na podlagi posredovane doku-
mentacije in na podlagi analize 
trenutnega stanja, implemen-
tiranih temeljnih ukrepov in 
načrta implementacije izbra-
nih ukrepov. »V TEB kot druž-
beno odgovornem podjetju se 
zavedamo odgovornosti tako 
do zaposlenih kot do ciljnih 
javnosti ter do družbenega in 
naravnega okolja, v katerem 
delujemo. Zato temu posveča-
mo veliko pozornosti in z raz-
ličnimi ukrepi krepimo druž-
beno odgovorno delovanje,« 
so ob tem sporočili iz bresta-
niške elektrarne in dodali: »S 

Z LAS projekti 23 delovnih mest

ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

Komunala d.o.o. Sevnica je skupaj s partnerji – Kostak d.d., 
Komunala Brežice d.o.o, Komunala Radeče d.o.o., Občina 
Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sev-
nica – pristopila k inovativnemu projektu VARUJ O(KO)LJE 
na področju varovanja in oskrbe okolja. 

Omenjeni projekt rešuje problematiko odpadnega jedil-
nega olja, ki ga vedno več prebivalk in prebivalcev pravil-
no ločuje v gospodinjstvih, in sicer z zbiranjem v manjših 
zbirnih posodicah ter nato z odlaganjem v za to posebej 
postavljene in dobro označene ter vidne posode rumene 

barve, ki so postavljene na prostem, najpogosteje v bliži-
ni ekoloških otokov. Zbrano odpadno jedilno olje iz gos-
podinjstev se z delovnim vozilom odpelje v zbirni center za 
ravnanje z odpadki. Olje, pridobljeno s postopkom zbiran-
ja v gospodinjstvih in javnih ustanovah, se dodatno proce-
sira v filtrirni postaji za čiščenje odpadnega jedilnega olja. 
Tako pridobljeno olje je predvideno za pogon motornih vo-
zil in delovnih strojev z dizelskimi motorji, ki so predelani 
za uporabo na čisto rastlinsko olje, kogeneratorjev, ter za 
druge tehnične namene. 

DELUJOČ AGREGAT  
NA PREDELANO ODPADNO JEDILNO OLJE

V okviru projekta bo kupljen tudi agregat, ki bo deloval na 
predelano odpadno jedilno olje. Le-ta bo v primeru na-
ravnih in drugih nesreč lahko nadomestil eno transfor-
matorsko postajo za dovajanje električne energije za več-
je število hiš. V primeru naravnih in drugih nesreč (neurje, 
snegolom, žledolom …) namreč nemalokrat pride do popol-
nega zastoja virov električne energije (stacionarni in prenos-
ni električni agregati) ter kemičnih virov toka (akumulator-
ji manjših zmogljivosti) in v takšnih primerih se bo uporabil 
agregat, delujoč na predelano odpadno jedilno olje. S tem 
bomo zagotavljali varnost in zanesljivost pri črpanju pit-
ne vode iz globinskih vrtin ter prečrpavanja viškov vode z 
ogroženih območij za prvenstveno varovanje življenja lju-
di in živali. Za prevoz elektro agregata bo v sklopu projekta 
VARUJ O(KO)LJE dobavljeno ustrezno večnamensko/mul-
tifunkcijsko delovno vozilo.

Odpadno jedilno olje je odpadek, ki lahko z nepravilnim ločevanjem onesnaži  milijone litrov vode, a s pra-
vilnim ločevanjem, primernim skladiščenjem in predelavo lahko postane obnovljiv vir energije – iz enega 
litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažu-
jeta okolja (preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

Iz odpadka v zeleno energijo

Filtrirna postaja za odpadno jedilno olje

Naložbo VARUJ O(KO)LJE sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

POSAVJE, ŠKOFJA LOKA – GZS Posavska gospodarska zbornica, 
Krško in Obrtno-podjetniška zbornica Krško si v sodelovanju s 
posavskimi podjetji in podjetniki ter Šolskim centrom Krško-Sev-
nica prizadevata za dvig kompetenc in usposobljenost dijakov in 
študentov, prihodnjih sodelavcev. 

Pri tem imajo ključni pomen mentorji, ki dijake - vajence pa tudi 
študente pri pridobivanju znanj in kompetenc usmerjajo ter jim 
svetujejo, kako se najbolje pripraviti za vstop v novo delovno 
okolje. V ta namen so v okviru točke SPOT svetovanje Posavje 
oz. Centra za podjetništvo in turizem Krško organizirali izme-
njavo dobrih praks v podjetju LTH Castings d.o.o. Tovarna Trata 
iz Škofje Loke. Ogledali so si eno izmed tovarn skupine LTH Ca-
stings d.o.o., ki letno ustvari več kot 310 mio prihodkov in ima 
skupaj več kot 3100 zaposlenih. Poudarek je bil na ogledu ene-
ga izmed najsodobnejših učnih centrov za delo z dijaki - vajenci 
pa tudi študenti v Sloveniji, ki ga imajo v njihovi tovarni na Trati.
Udeleženci izmenjave dobrih praks so se seznanili s podjetjem 
LTH Castings d.o.o., njihovimi tovarnami po Sloveniji in podjetji 
izven Slovenije, njihovi mentorji pa so jim podrobno predstavili 
učni center za izvajanje vajeništva in praktičnega pouka za sre-
dnješolce in študente. Ogledali so si tudi proizvodnjo, konstruk-
cijo in razvoj. Izmenjavo dobrih praks smo zaključili z mreže-
njem udeležencev.
 Vir: GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

Z mentorji vajencev v Škofjo Loko

Udeleženci ogleda v podjetju LTH Castings pridobitvijo certifikata in do-
datnimi izbirnimi ukrepi bomo 
nadgradili dosedanje družbe-
no odgovorne aktivnosti. Na 
teh temeljih želimo doseči 
večje zadovoljstvo zaposlenih 
in drugih deležnikov ter sku-
paj z njimi soustvarjati pogo-

je za trajnostni razvoj.« Certi-
fikat jim predstavlja potrditev 
družbeno odgovornega delo-
vanja, obenem pa je to odlična 
nadgradnja polnega certifika-
ta Družini prijazno podjetje in 
certifikata ISO 45001. »Z njim 
si tudi širimo možnosti, da 

sporočilo o naši družbeni od-
govornosti doseže tudi druge 
naše deležnike (dobavitelje, 
druge poslovne partnerje in 
lokalno skupnost),« še sporo-
čajo iz Brestanice.

  P. P./vir: TEB 

TEB – Družbeno odgovoren delodajalec

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

FIDA (21158B) je približno pet 
let stara psička manjše rasti. 
Rada se sprehaja, obožuje car-
tanje in bližino človeka. Do no-
vih ljudi je lahko najprej neza-
upljiva, pozneje pa se sprosti. 
Potrebuje odgovornega lastni-
ka, ki se ji bo posvečal in odgo-
vorno skrbel zanjo. 

MILA (21337B) je psica v tipu 
staforda, stara približno šti-
ri leta. Skupaj z Bučom sta bila 
po odločbi odvzeta iz neprimer-
nih razmer. Je ekstra prijazna do 
ljudi, zaupljiva in nežna. Išče od-
govoren dom in lastnika z izkuš-
njami z dotično pasmo. Ni zdru-
žljiva z drugimi psi. 

DARUJMO KRI – REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Kri je nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranja-
nje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To 
omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko po-
magamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev člo-
večnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in 
anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdravstva, dnevno pot-
rebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let 
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z 
RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajal-
sko akcijo v MLADINSKEM CENTRU BREŽICE – GUBČEVA ULI-
CA 10/A

• v SREDO, 12. JANUARJA 2022, z vpisom od 8.00 do 13.00 in
• v ČETRTEK, 13. JANUARJA 2022, z vpisom od 7.00 do 13.00. 

PROSIMO POKLIČITE IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!
Pokličete lahko na:

051-389-270
051-671-147
030-716-796

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, za razumevanje in 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Vljudno vabljeni!

DOBOVA – V občini Brežice smo 
veseli visokih jubilejev občank in 
občanov, je dejal župan Občine 
Brežice Ivan Molan, ko je voščil 
gospe Neži Horvatič ob njenem 
častitljivem jubileju, ki ga je pra-
znovala v krogu svojih najbližjih. 
Župan je slavljenki zaželel pred-
vsem zdravja in dobrega počutja.  
Neža Horvatič se je rodila v družini 
Zagmeistrovih 22. decembra 1921 
in je odraščala na Bizeljskem v Žu-
pjeku, v družini je bilo živahno, saj 
so imeli osem otrok. V začetku 2. 
svetovne vojne je bila družina pre-
seljena v Nemčijo. V taborišču je 
Neža spoznala moža Jožeta Horva-
tiča, s katerim si je ustvarila dru-
žino. Rodila se jima je hčer Mari-
ja. Leta 1945 se je Neža z družino 
vrnila v Slovenijo, kjer so živeli na 
Velikem Obrežu. Doma je gospodinjila in skrbela za družino ter vnu-
ka Sandija in Igorja.
Danes se zelo razveseli obiska pravnukov Žige, Anžeta, Vanese in 
Stele ter prapravnukov Dore in Frana. Vitalna slavljenka še danes 
rada kaj zapoje in zapleše v dobri družbi.

Neža Horvatič praznovala 100. rojstni dan

Slavljenka Neža Horvatič z žu-
panom Ivanom Molanom

1. KULTURA
a) Ljubiteljska kultura – programi redne dejavnosti društev
b) Kulturni spomeniki lokalnega pomena – obnova in 

vzdrževanje
c) Drugi programi na področju kulture

• Nakup ali obnova opreme (npr. inštrumenti, notna 
stojala …);

• Stroški prostora za vadbo; 
• Uniforme;
• Priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in 

vizualnih projektov;
• Raziskovalna dela na področju kulture.

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, 
tel. 07 620 5535, vesna.krzan@brezice.si

2. ŠPORT (programi športa)
Kontaktna oseba: Damjan Žerjav, 
tel. 07 620 5534, damjan.zerjav@brezice.si

3. MLADINA (projekti mladih in za mlade)
Kontaktna oseba: Vesna Kržan, 
tel. 07 620 5535, vesna.krzan@brezice.si

4. ZDRAVSTVO IN SOCIALA (programi na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva)

Kontaktna oseba: Mojca Banič, 
tel. 07 620 5531, mojca.banic@brezice.si

5. TURIZEM (programi turističnih društev in zvez)
Kontaktna oseba: Roman Matjašič, 
tel. 07 620 5532, roman.matjasic@brezice.si

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si 
v rubriki »OBJAVE - RAZPISI« z dnem 15. december 2021.
Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je ponede-
ljek, 31. januar 2022.
Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti pri-
jav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za posame-
zna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan Občine Brežice.

Občina Brežice objavlja javne razpise za 
sofinanciranje programov in projektov v letu 
2022 za naslednja področja:

Občina je objekt nekdanjega 
doma upokojencev pridobila s 
Pogodbo o brezplačnem preno-
su državnega premoženja, ki je 
bila sklenjena med Vlado Repu-
blike Slovenije in Občino Brežice 
12. 6. 2018. Objekt je bil predan 

občini brezplačno pod pogojem, 
da se uporablja za razvojne na-
mene, in sicer za izvedbo načr-
tovanega projekta Revitalizacija 
objekta nekdanjega doma upo-
kojencev Brežice. 

Občina Brežice je s projektom 
Revitalizacija objekta nekda-
njega doma upokojencev Bre-
žice želela z osnovnimi vlaga-

Zaključen projekt Revitalizacija objekta 
nekdanjega doma upokojencev v Brežicah
Občina Brežice je zaključila projekt obnove in investicijsko vzdrževalnih del na objektu nekdanjega doma upokojencev 
Brežice. Projekt, ki je potekal v dveh fazah, od leta 2019 do konca leta 2021, je namenjen zagotavljanju ustreznih prostor-
skih pogojev za načrtovane vsebine (od bivalnih enot do prostorov za nevladne organizacije in programe večgeneracijske-
ga centra). Vrednost projekta znaša 1,85 milijona evrov, od tega je občina za 1. fazo obnove, ki je bila del projekta Mreža 
socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, pridobila 190.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

nji v objektu zagotoviti ustrezne 
prostorske pogoje za izvaja-
nje načrtovanih dejavnosti, v 1. 
fazi bivalne enote za uporabni-
ke Varstveno delovnega centra 
(VDC) Krško – Leskovec, v 2. fazi 
pa za stanovanjske enote, delo-

vanje nevladnih organizacij in 
arhiv občine. Občina Brežice si 
želi pod enotno streho obnovlje-
nega objekta združiti tudi pod-
porne programe starejšim, tako 
bodo na tem naslovu svoje pro-
store dobili tudi nekateri pro-
grami večgeneracijskega centra, 
program brezplačnih prevozov 
za starejše Sopotniki in telefon 
za pomoč starejšim, ambulanta 

splošne medicine Zdravstvene-
ga doma Brežice ter v sosednji 
stavbi načrtovana javna pralni-
ca. Občina Brežice želi v prihod-
nje na tej lokaciji vzpostaviti in 
razvijati socialni servis. 

Občina Brežice je v avgustu 2019 
pristopila k 1. fazi obnove in in-
vesticijsko vzdrževalnim delom 
na objektu nekdanjega Doma 
upokojencev Brežice. Celotna 
vrednost dvoletnega projek-
ta prve faze investicije (2019–
2020) je znašala cca. 770.000 

evrov. V 1. fazi so bila izvedena 
naslednja dela: obnova kotlovni-
ce, odstranitev cisterne za ELKO; 
celotna obnova pritličja; naba-
va bele tehnike za skupne kuhi-
nje in skupne umivalnice; zame-
njava vseh kanalizacijskih cevi v 
objektu; prezračevanje; sanacija 
in zamenjava tlakov, keramike; 
obnova sanitarij; sanacija sten 
(pleskanje ipd.); menjava stav-
bnega pohištva (oken) v prvi 
in zadnji etaži, drugod obnova 
stavbnega pohištva in druga in-
vesticijsko vzdrževalna dela. Za 

obnovljene prostore pritličja je 
Občina Brežice sklenila najemno 
partnerstvo z Varstveno delov-
nim centrom (VDC) Krško – Le-
skovec, ki mu je s tem omogočila 
širitev programa enote Brežice 
in sicer z dodatno ponudbo bi-
valnih enot, ki lahko sprejmejo 
15 uporabnikov. Ti prostori so v 
uporabi od oktobra 2020.

V nadaljevanju je občina v letu 
2021 pristopila k dvoletni izved-
bi 2. faze investicijsko vzdrževal-
nih del, katerih končna vrednost 

je znašala 980.000 evrov. Dela 
so obsegala ureditev ostalih etaž 
v objektu – prenovo sob, uredi-
tev skupnih kuhinj, prostorov za 
nevladne organizacije, prosto-
rov za arhiv ter vhoda, parki-
rišča in okolice. Znesek celotne 
investicije (1. in 2. faze skupaj) 
znaša 1,85 milijona evrov in po-
leg pogodbene vrednosti za iz-
vedbo del obsega tudi še stroške 
projektne in investicijske doku-
mentacije, varnost na gradbišču 
in gradbeni nadzor v višini cca. 
100.000 evrov. 

Objekt nekdanjega doma upokojencev Brežice
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Tudi v tem letu bo glavni cilj 
uravnotežen razvoj mestne ob-
čine. V proračunu je predvidenih 
45,8 milijona evrov prihodkov in 
47,9 milijona evrov odhodkov, 
od tega kar 21,5 milijona za in-
vesticije. Na področju družbenih 
dejavnosti so med večjimi pro-
jekti v načrtu nadaljevanje izgra-
dnje prizidka Valvasorjeve knji-
žnice Krško, izdelava projektne 
dokumentacije za bazen v Kr-
škem ter za prizidek Zdravstve-
nega doma Krško, zaključek 
gradnje podružnične OŠ in vrt-
ca v Velikem Podlogu, aktivnosti 
umeščanja novega objekta OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja in pripra-
va projektne dokumentacije ter 
energetska sanacija Doma XIV. 
divizije Senovo in začetek del pri-

Participativni proračun 2022

V izvedbo 26 novih projektov  
na predlog občanov
Mestna občina Krško je v lanskem letu tretje leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporeja-
nja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. mar-
cem in 15. aprilom 2021 podali 68 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 35 uvrstila na glasovanje, ki je 
potekalo med 4. in 11. junijem. V letu 2022 bo občinska uprava izvedla 26 projektov na predlog občanov, in sicer: 

Območje 1: KS Brestanica, KS 
Rožno-Presladol
• Postavitev klopi in košev za 

odpadke ob sprehajalni stezi 
ob reki Savi, Rožno-Presladol, 
predlagatelj Jani Bohorč

• V gibanju za zdravje, Bresta-
nica, predlagateljica Martina 
Ivačič

• Zamenjava dotrajane ograje 
okoli tenis igrišča TK Bresta-
nica, Brestanica, predlagatelj 
Marko Kenig

• Ureditev dostopne poti in 
okolice pri cerkvi sv. Boštjana, 
Brestanica, predlagatelj Mar-
ko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS 
SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Postavitev zunanjih motorič-

nih igral, Sp. Stari Grad – Sp. 
Libna, predlagateljica Alenka 
Lapuh

• Obnova vodnjaka in ureditev 
okolice parka v Dolenji vasi, 
predlagateljica Tjaša Libenšek

• Postavitev klopi na trgu Doma 
krajanov Zdole, predlagatelj 
Marjan Zorko

• Urbana ureditev Zdol, predla-
gateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in 
KS Veliki Trn
• Obnova starih avtobusnih po-

staj, Raka, predlagatelj Mar-
tin Junkar

• Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, 
predlagatelj Robert Grojzdek

• Letno sankališče – hrib Cavsar, 
Raka, predlagateljica Nataša 
Kern

• Obuditev stare pešpoti Ra-
ka-Celine-Jelenik, Raka, pre-
dlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS 
Senovo
• Letna učilnica, Senovo, predla-

gatelj Ivan Šturbej
• Igra in družba, Senovo, predla-

gateljica Olivera Mirković
• Postavitev ograje na strelišču 

Zakov (Reštanj), Senovo, pre-
dlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesta Krško
• Motorična igrala in plezala za 

otroke pri OŠ Jurija Dalmatina 

Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, Krško, 
predlagateljica Marija Meh

• Bohoričeva ulica – ureditev 
igrišča, Krško, predlagateljica 
Simona Stipič

• Javna razsvetljava med ribni-
kom na Resi in fitnesom na 
prostem, Krško, predlagatelji-
ca Pia Peršič

• Ureditev poti z ribnika na Resi 
po Dalmatinovi poti, Krško, 
predlagateljica Pia Peršič

Območje 6: KS Podbočje in KS 
Veliki Podlog
• Zunanje fitnes naprave – igri-

šče Veliko Mraševo, Podbočje, 
predlagatelj Dejan Urbanč

• Ureditev sprehajalne poti oko-
li vaškega ribnika Rapača, Ve-
liki Podlog, predlagateljica An-
dreja Zidarič

• Zaščita/barvanje lesenih de-
lov ograje ob potoku in na 
mostovih preko potoka Su-
šica v Podbočju in nakup no-
vih cvetličnih korit, Podbočje, 
predlagateljica Ivanka Černe-
lič Jurečič

• Postavitev novejših in bolj var-

nih igral za otroke v športnem 
parku na Gorici, Veliki Podlog, 
predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Le-
skovec pri Krškem in KS Krško 
polje
• Ureditev parka ob Šraj-

barskem Turnu, Leskovec pri 
Krškem, predlagateljica An-
drejka Habinc

• Namestitev igral v Selcah, Le-
skovec pri Krškem, predlaga-
telj Alojz Kerin

• Prenova otroškega igrišča Gaj, 
Leskovec pri Krškem, predla-
gatelj Jože Olovec

Zahvaljujemo se vsem občan-
kam in občanom za sodelovanje 
ter vas vabimo, da tudi v letoš-
njem letu sodelujete v projektu 
participativnega proračuna, ko 
boste lahko oddali predloge in 
kasneje glasovali za nove projek-
te, ki bodo realizirani v letu 2023, 
kot tudi s svojimi predlogi, pobu-
dami in vprašanji na spletni stra-
ni Mestne občine Krško v aplika-
ciji Pobude občanov. 

V letu 2021 je Mestna občina Krško pristopila k rekonstrukciji Ster-
meckijeve ulice v Krškem z navezavo na Majcnovo ulico. Urejena je 
ločena fekalna in meteorna kanalizacija, zgrajen nov vodovod ter 
širokopasovne povezave, nova javna razsvetljava za celotno ulico 
ter nove asfaltne površine pa tudi nov podzemni komunalni otok 
za zbiranje odpadkov. Vrednost celotnega projekta je znašala oko-
li 230.000 evrov.
Na cesti Koprivnica–Jerič Dol–Graben je Mestna občina Krško pris-
topila k rekonstrukciji odseka ceste in mostu, ki je obsegala gradnjo 
novega mostu širine pet metrov, ureditev pločnika, obnovo ceste v 
dolžini 130 metrov, gradnjo novega podpornega zidu ter odvodnja-
vanje meteornih vod. Za naložbo je občina namenila 216.000 evrov.
Na cesti Senuše–Brezovska Gora pa je bila v višini 43.000 evrov iz-

Večje načrtovane naložbe  
Mestne občine Krško v 2022

zidave in rekonstrukcije gasilske-
ga doma v Leskovcu pri Krškem.

Na področju prometne in ko-
munalne infrastrukture pa iz-
gradnja kolesarske povezave 
Krško-Kostanjevica na Krki, iz-
gradnja peš mostu v Krškem, ob-
nova vojaškega mostu, ureditev 
trga na Raki, obnova Ceste krških 
žrtev (G1-5), obnova ceste Pod-
bočje-Kostanjevica na Krki, ob-
nova in izgradnja pločnika ob 
cesti skozi naselje Stolovnik, iz-
gradnja pločnika Spodnja Libna, 
avtobusna postajališča in ploč-
nik v Velikem Mraševem, obnova 
ceste in mostu Belo, rekonstruk-
cija ulic na Vidmu in v Krškem, 
nadaljevali bomo s širjenjem 
mreže širokopasovnih povezav, 

nadaljevali z izgradnjo komunal-
ne infrastrukture in priključki na 
ČN na Senovem ter v Gržeči vasi 

in Malem Podlogu in začeli z 2. 
fazo izgradnje komunalne infra-
strukture v Poslovni coni Vrbina.

Gradnja podružnične OŠ in vrtca v Velikem Podlogu bo zaključe-
na sredi leta.

Obnova Ceste krških žrtev se v 2022 nadaljuje.

Tri nove postaje za brezplačno izposojo koles
Konec leta 2021 smo v mestni občini Krško pristopili k širitvi sis-
tema izposoje koles Krčan. Postavili smo tri nove postaje, in sicer 
eno na parkirišču bazena v Brestanici, na avtobusnem postajališču 
na Senovem nad bencinsko črpalko in pri večnamenskem domu v 
Spodnjem Starem Gradu. Skupno je na območju krške občine zdaj 
enajst postaj za izposojo koles.

Vse postaje so opremljene z osmimi priključnimi mesti za kolesa in 
petimi kolesi. Pravila izposoje koles so enaka kot na predhodno pos-
tavljenih postajah - občani oz. obiskovalci si kolo lahko izposodijo 
po predhodni registraciji in podpisu pogodbe, kar lahko uredijo na 
Centru za podjetništvo in turizem Krško, v sprejemni pisarni Mestne 
občine Krško in v Mestnem muzeju v Krškem. Pri podpisu pogod-
be prejmejo kartico Krčan in pin kodo, s katero si kolo lahko izpo-
sodijo brezplačno, in sicer za 14 ur na teden, vrnejo pa ga na kate-
rikoli postaji avtomatizirane izposoje koles. Možnost prostih koles 
ali pa prostih mest za vračanje kolesa lahko preverijo z aplikacijo, ki 
je dostopna na spletni strani občine, lahko pa si jo uporabniki na-
mestijo tudi na telefon. Za potrebe turistov smo naročili tudi apli-
kacijo za izposojo koles brez pogodbe. Navodila so na portalu pod 
zavihkom informacije, kjer sledite navodilom za izposojo kot turist 
ali začasni uporabnik.
Vabimo vas, da si kolo Krčan izposodite in krajše razdalje po oprav-
kih in za prihod na delo premagujete s pomočjo kolesa ter tako po-
skrbite za svoje zdravje in čistejše okolje.

Nova postaja za izposojo koles v Spodnjem Starem Gradu

ZA VEČJO PROMETNO VARNOST NA GORNJEM PIJAVŠKEM 
UREDILI AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI IN PRIKLJUČEK – Mestna 
občina Krško je konec lanskega leta s ciljem ustrezne prometne 
varnosti skladno z zakonodajo in standardi na Gornjem Pijavškem 
zgradila avtobusni postajališči ob glavni cesti G1-5 z varnim preč-
kanjem za pešce, obnovila priključek na glavno cesto in razširitev 
s spremembo prometnega režima obstoječih nevarnih priključkov 
ter povezala avtobusni postajališči in naselje s pločnikom. Uredi-
li bodo še prikazovalnike hitrosti in utripalke na prehodu za pešce 
za umirjanje prometa. Naložba, vredna okoli 266.000 evrov, je pri-
pomogla k boljši prometni varnosti, izboljšanju bivanjskega oko-
lja, urejenemu odvodnjavanju meteornih vod in urejenosti celot-
nega območja naselja.

Zaključene obnove občinskih cest v decembru

Rekonstrukcija mostu na Gorici pri Raztezu
vedena sanacija usada ceste v dolžini okoli 55 metrov, ki je obsega-
la stabilizacijo dela ceste, novo odvodnjavanje ceste ter asfaltacijo.
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Največje investicije so potekale na področju predšolske vzgoje. Dog-
rajen je novi del Vrtca Ciciban Sevnica, preko najemne pogodbe so 
novi prostori za predšolsko varstvo zagotovljeni v celovito preno-
vljeni boštanjski Panorami. Z izgradnjo nove ploščadi in ureditvi-
jo fasade je novo podobo dobila Glasbena šola Sevnica. Izvedene 
so ureditve igrišč in igral na različnih lokacijah po občini, med njimi 
igrišče na Florjanski ulici, rekreacijske površine na Češnjicah, vse-
binske dopolnitve parka ob Savi, trim steza na Orehovem, igrišči za 
tenis in odbojko v Krmelju.

S podporo evropskih sredstev so se v lanskem letu začeli izvajati tri-
je veliki projekti, ki bodo v naslednjih letih prinesli močan razvojni 
učinek na temeljna infrastrukturna področja. 

S projektom »Komunalno opremljanje v PC Sevnica« bo območje 
industrijske oziroma poslovne cone v Sevnici ustrezno infrastruk-
turno urejeno, saj bo z izgradnjo nadvoza na Savsko cesto bistveno 
izboljšan dostop. Ureditev bo prispevala k razširitvi poslovne cone 
ter obstoječim in novim podjetjem omogočila boljše in učinkovitej-
še izvajanje njihove poslovne dejavnosti. 

Nadaljevala se bo gradnja kanalizacijskega omrežja v Sevnici, ki po-
teka v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v pore-
čju spodnje Save – občina Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je novo-
gradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogo-
če priključiti dodatne enote na sistem.

Leto 2021 v občini Sevnica –  
izpostavljeni projekti in razvojni dosežki
Občina Sevnica je uspešno zaključila poslovno leto. Poleg izvajanja vseh zakonskih nalog ter zagotavljanja izvajanja 
dejavnosti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov je leto 2021 zaznamovala močna investicijska narav-
nanost. 

Cilj projekta »Hidravlične izboljša-
ve v občini Sevnica« pa je pove-
zati vodooskrbne sisteme levega 
in desnega brega reke Save tako, 
da bo mogoče ob povečani pora-
bi oziroma v primeru izpadov vod-
nih virov desnega brega del vode 
zagotoviti iz vodooskrbnega siste-
ma Sevnica.

Cestne povezave so pomembno 
okno v svet, saj vodijo v službe, v 
šole, po vsakodnevnih obvezno-
stih in opravkih. Tudi v letošnjem 
letu je občina izvedla več posodo-
bitev lokalnih cest, med njimi prenovo lokalne ceste od Blance v 
smeri Pokleka, ureditev lokalne ceste Primož–Hubajnica, sanacijo 
odseka lokalne ceste na Ponikvah, odseka lokalne ceste od Graho-
vice v smeri Jablanice, saniran je bil večji plaz na Apneniku.

Odličen partnerski pristop države do razvoja občin potrjujejo raz-
noliki infrastrukturni projekti, med njimi je zaključena 1. faza proti-
poplavne zaščite vodotoka Sevnična, pa posodobitve pomembnih 
državnih prometnic na relacijah Dolnje Brezovo–Blanca in Zavra-
tec–Rovišče pri Studencu.

Z večanjem števila osebnih avtomobilov se množijo tudi potrebe po 
parkiriščih, še posebej v strnjenih naseljih. Novo urejeni sta bili le-
tos parkirišči pred Zdravstvenim domom Sevnica in v Naselju heroja 
Maroka. Občina Sevnica je izvedla ureditev manjkajočega dela ploč-

nika na Planinski cesti, vključno z zaščitnimi ograjami. Del pešpoti je 
bil urejen tudi ob državni cesti na območju boštanjske obrtne cone.
Stalna in močna je skrb za javne objekte. V lanskem letu se je v nove 
prostore v staro mestno jedro Sevnice preselila Turistična agencija 
Doživljaj, Občina Sevnica pa se je lotila prenove brivsko-frizerske-
ga salona Kreutz. 

Tončkov dom na Lisci je s prenovo namestitvenih kapacitet v pri-
dobil možnost nudenja razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse 
obiskovalce. Na novo so urejena tudi postajališča za avtodome na 
Lisci. V sklepnem delu leta se je zaključila še asfaltacija okolice Tonč-
kovega doma. 

Nenehne izboljšave in obnove cestno-prometne in druge infrastruk-
ture pomembno izboljšujejo kakovost življenja občank in občanov, 
hkrati pa prispevajo k lepši zunanji podobi domačih krajev. Skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2022 bo Občina Sevnica nadaljeva-
la z načrtovanimi infrastrukturnimi posodobitvami. 

Več informacij o projektu na 
spletni strani Občine Sevnica:

Projekt Komunalno opremljanje v PC
Sevnica sofinancirata Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj in Republika Slovenija.

Več informacij o projektu na 
spletni strani Občine Sevnica:

Projekt Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica sofinancirata Republika

Slovenija in Evropska unija iz
Kohezijskega sklada. 

Več informacij o projektu na 
spletni strani Občine Sevnica:

Projekt Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju spodnje

Save – občina Sevnica sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija

iz Kohezijskega sklada. 
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Za uvod naj kratka predsta-
vitev sadnega drevja, ki ga 
sadimo v naših vrtovih pred-
vsem zaradi sočnih sadežev, 
vodi še k premisleku o tem, 
da raste v sadovnjaku tudi 
uporaben les za izdelavo 
marsikaterega uporabnega 
predmeta. 

Navadna hruška je zelo is-
kana lesna vrsta zara-
di obarvane jedrovine, fine 
teksture, visoke gostote, ho-
mogenosti in pogosto valo-
vite teksture. Les je gost in 
trd; dobro se strojno ali roč-
no obdeluje, enostavno se 
lepi, lakira in luži, primeren 
pa je tudi za obdelavo z olji 
in voski. Uporablja se za not-
ranje pohištvo, fino rezbar-
jenje, opaže, glasbene in-
strumente itd. Zaradi dobre 
dimenzijske stabilnosti se 
les navadne hruške uporab-
lja tudi za merilne skale. Les 
navadne jablane, ene najsta-
rejših gojenih sadnih dreves 
na svetu, je prav tako gost 
in trd ter se strojno ali roč-
no dobro obdeluje, lepi, laki-

Poleg užitnih sadov tudi 
uporaben les sadnega drevja

ra in luži ter je primeren za 
obdelavo z olji in voski. Ima 
lepo obarvano rdečkastorja-
vo do rjavo jedro. Uporablja 
se za opaže, furnirje, notra-
nje pohištvo ter druge ok-
rasne predmete. Les jabla-
ne obrtniki in izdelovalci 
omar zelo cenijo. Les češnje 
je rdečkasto rjav in včasih 
kaže nežno ožgan vzorec. 
Poznavalci lesa ga pogosto 
predelajo v pohištvo starin-

skega videza ali uporabijo za 
notranjo opremo in stenske 
obloge. Les slive ima obar-
vano jedrovino, ki je, kadar 
je les svež, obarvana rde-
če-vijolično, med sušenjem 
pa pridobi nekoliko bolj rjav-
kast odtenek. Iz lesa slive 
je mogoče izdelati okrasne 
profile, na primer za pohi-
štvo, ali dekorativne in mo-
dne dodatke, kot so uhani, 
ter uporabne izdelke, kot je 

na primer pručka. V pretek-
losti so uporabljali les mare-
lice za izdelavo kipcev ter ol-
tarjev. Les oreha se pojavlja 
le v majhnih količinah in se 
zato uporablja predvsem pri 
luksuznem pohištvu in no-
tranjem oblikovanju, na pri-
mer kot furnir. 

DRAŽBA GOZDNEGA  
IN SADNEGA LESA

Vsako leto poteka v Slovenj 
Gradcu na Koroškem dražba 
lesa, kjer se prodaja najbolj-
ša hlodovina iz slovenskih 
gozdov in posamezni hlo-
di lahko dosežejo zelo viso-
ke cene. Na dražbi, na kate-
ri poteka predvsem prodaja 
lesa gozdnih drevesnih vrst, 
je mogoče prodati ali kupi-
ti tudi les določenih sadnih 
vrst – hruške, jablane in sli-
ve, kajti vsako leto pride na 
dražbo nekaj kupcev, ki jih 
zanima les sadnih drevesnih 
vrst. Lastniki, ki se odloči-
jo, da bodo kakovosten les 
sadnega drevja ponudili na 
dražbi lesa, lahko zanj iztrži-

jo celo več kot 100 evrov/m3. 
Les za omenjeno dražbo se 
običajno poseka novembra 
ali decembra, smiselno pa je 
poklicati tudi krajevno eno-
to Zavoda za gozdove RS ter 
povprašati po navodilih gle-
de poseka in priprave lesa. 

V Sloveniji poteka dražba 
lesa v Slovenj Gradcu enkrat 
letno. Organizator je Zveza 
lastnikov gozdov Sloveni-
je skupaj z Društvom lastni-
kov gozdov Mislinjske Doli-

ne in Zavodom za gozdove 
Slovenije. Licitacija običajno 
poteka v začetku leta (fe-
bruarja), priprave nanjo pa 
se začnejo že jeseni. Ob tem 
organizatorji dodajajo, da 
prodaja lesa na dražbi pred-
stavlja določeno tveganje: 
les se morda ne bo prodal, 
ker zanj ne bo zanimanja ali 
pa doseže zelo nizko ceno, ki 
morda pokrije le stroške seč-
nje, spravila in prevoza. 
 
 S. Radi

Imate sadovnjak in v njem drevesa, ki zaradi starosti ne obrodijo, kot so nekoč? Razmišljate, da bi jih posekali in zasadili nova? Ali ste vedeli, da lahko tudi les 
jablan, hrušk, češenj, sliv in oreha prodate? Posekan les omenjenih sadnih vrst, ki najpogosteje konča v obliki drv za kurjavo, se lahko uporabi za izdelavo po-
hištva, dekorativnih in modnih elementov, v rezbarstvu itn. Poznavalci lesa pravijo, da je povpraševanje po kakovostnih vrstah sadnega drevja veliko, zato mu 
bomo v tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA posvetili malo več pozornosti.

Na dražbi lesa se prodaja poleg gozdnih drevesnih vrst tudi 
les sadnih, kot je na primer les slive (foto: ZGS).

Ročno izdelan lesen metuljček iz lesa slive

DOM NA FREE – SOBA Z NAMENOM

Prostor za druženje, delanje domačih nalog, učno 
pomoč, igre … Vse aktivnosti so za uporabnike 
brezplačne. Od 14.00 – 15.30 je čas za šolsko delo, od 
15.30 – 17.00 pa za zabavne vsebine. 

Vsak dan od torka do petka, od 4. 1. 2021 dalje. 

Več informacij: anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si 

MC Krško, od torka do petka, 14.00 – 17.00.

DRSALIŠČE KRŠKO

Vabljeni na drsališče Krško v staro mestno jedro!  Vsak 
delovnik med 15.00 in 19.00 ter soboto in nedeljo 
med 14.00 in 19.00 drsamo ob ritmih glasbe v
čudovitem ambientu.

Vstop na drsališče je brezplačen, prav tako pa je 
brezplačna tudi izposoja drsalk. 

Drsališče bo predvidoma obratovalo do marca.

Več informacij: sebastjan.racic@mc-krsko.si 

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
PON - PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, 8270 Krško

T: 07/488-22-86
E: info@mc-krsko.si

Vsi dogodki bodo izvedeni 
v skladu z aktualnimi vladnimi 

odloki in priporočili NIJZ.
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Za nami je še eno »koronsko« leto, ki je spet prineslo vzpo-
ne in padce, tako za celotno družbo kot najbrž tudi za vsake-
ga izmed nas. Moram reči, da v leto 2021 nisem šel z ne vem 
kako velikimi pričakovanji, saj je bilo jasno, da nas bo še nap-
rej spremljal ta zlovešči virus, ki je povzročil že toliko hudega. 
Vseeno sem potihoma upal, da bodo vsakodnevne objave v me-
dijih o vsem, kar je povezano z njim, počasi le prepustile mesto 
tistim, ki se dotikajo še česa drugega, lepšega in prijaznejše-
ga, kajti vsak dan se tako pri nas kot po svetu zgodi tudi veliko 
dobrega, ki pa je marsikdaj spregledano oz. ga negativne stvari 
preprosto »povozijo«. Moja pričakovanja so bila le delno ures-
ničena, saj se je čez leto stanje glede virusa morda res toliko 
izboljšalo, da ko si odprl neko spletno stran ali prelistal časo-
pis, nisi bil že takoj »zafrustriran«, ampak so ti najprej padle 
v oči tudi veliko prijaznejše in pozitivne objave o npr. različ-
nih dosežkih naših športnikov, kulturnikov, znanstvenikov itd. 

Predvsem na področju športa, ki me od vseh najbolj zanima, 
je bilo lansko leto res pestro, saj sta bila – sicer z enoletnim 
zamikom – organizirana dva velika mednarodna dogodka: 
nogomet no EP po tako rekoč celotni stari celini in OI v To-
kiu, ne smemo pozabiti niti na že drugo leto zapored povsem 
slovens ko kolesarsko Dirko po Franciji. Tako smo lahko vsi lju-
bitelji športa pa tudi tisti, ki jim je to področje mogoče malo 
manj blizu, predvsem v poletnih mesecih spet bili priča never-
jetno veliko napetim in nepozabnim trenutkom, ki jih po na-
vadi lahko ponudi samo šport. Seveda smo na največjem špor-
tnem dogodku na svetu, olimpijskih igrah, stiskali pesti tudi za 
slovenske tekmovalce, ki nas zdaj že kar nekaj časa razvaja-
jo z vrhunskimi uvrstitvami. In tudi tokrat nam niso dovolili, 
da ostanemo ravnodušni, saj smo lahko kar trikrat s ponosom 
in verjetno tudi malo solzami v očeh pred TV-ekrani prepevali 
slovensko himno, ki je tam daleč na vzhodu donela v čast trem 
olimpijskim prvakom iz Slovenije – kolesarskemu asu Primo-
žu Rogliču, kanuistu Benjaminu Savšku in plezalki Janji Garn-
bret, navdušeni pa smo bili tudi nad srebrno judoistko Tino Tr-
stenjak, bronastim velemojstrom poganjanja pedalov Tadejem 
Pogačarjem, odličnimi predstavami košarkarjev in še nekate-
rimi drugimi športniki, ki so znova dokazali, da so ravno oni 
tisti, ki naredijo največ za promocijo naše države, čeprav bi si 
večkrat želeli, da bi za to poskrbel tudi še kdo drug. Je pa vse-
eno nekaj manjkalo na tokratnih OI – gledalci. Ob spremlja-
nju tekmovanj je bilo kar malo čudno, da je bila v dvoranah 
in na stadionih nekakšna tišina, zaradi katere ni bilo tistega 
pravega naelektrenega ozračja, kot ga sicer poznamo s šport-
nih prizorišč. To je res tista črna pika teh OI, a ker je seveda na 
prvem mestu zdravje in varnost udeležencev, gre takšno od-
ločitev organizatorjev razumeti. Ob tem se mi poraja vpraša-
nje, kdaj bodo tribune spet lahko napolnjene do zadnjega se-
deža ter bodo navijači brezskrbno uživali in navijali, kot so to 
lahko počeli pred korono, brez mask, razdalje in kakršnih koli 
drugih pogojev. Očitno je do tam še daleč …

Lansko leto je bilo uspešno tudi za posavski šport, kulturo idr., 
kar dokazujejo odlični rezultati, ki so jih dosegali predvsem 
mladi, perspektivni tekmovalke in tekmovalci na različnih pod-
ročjih. V tem letu bomo v posebni rubriki Naj blestijo prostor 
namenili prav njim, začenjamo s kajakašem na mirnih vodah, 
kot boste prebrali zraven tega zapisa. Osebno si želim, da bi 
bilo leto 2022 spet kolikor toliko normalno in bi na koncu lah-
ko rekli, da je bilo veliko boljše od prejšnjega.

Kdaj bodo tribune 
spet polne?

kolumna

Piše: Rok Retelj

Strast 18-letnega Jakoba Sto-
janovića je že od otroških let 
kajak, nad katerim je bil takoj 
čisto navdušen. Njegova ka-
jakaška pot se je tako začela 
že pred desetimi leti. Na po-
mladni dan v tretjem razredu 
osnovne šole se je čisto po na-
ključju znašel na treningu Ka-
jak kanu kluba Čatež. »Zelo 
sem se zabaval. Ta čas so bili 
treningi zabava, igra, učenje 
kajaka in ohladitev na vroč po-
letni dan. Skupaj smo potova-
li in boljše družbe mlad človek 
ne bi mogel imeti. Čez čas pa se 
je vse skupaj zresnilo. Trenin-
gi so postali konstantno zah-
tevnejši. To mi je bilo všeč,« 
se Jakob spominja svojih za-
četkov v tem vodnem športu 
in nadaljuje, da se je v nekem 
trenutku začel zavedati, da če 
želi biti najboljši, tak način 
dela in treninga ne bo zados-
toval. »Prišlo je do prelomni-
ce in vprašanja: a se grem za-
res ali pa sploh ne? Odločil sem 
se za prvo možnost. Odšel sem 
na Most na Soči, kjer sem lah-
ko treniral z najboljšimi, da bi 
bil lahko tudi jaz najboljši,« ob 
tem dodaja in pravi, da sprva 
to ni bilo tako enostavno, saj 
je iz povsem drugega konca 
Slovenije in je zaradi trenin-
ga moral prepotovati celo dr-
žavo. A človek se sčasoma vse-
ga navadi in tudi Jakob se je 
hitro prilagodil novi situaci-
ji, ne nazadnje se je vpisal na 
gimnazijo v Tolminu in se na-
selil v tamkajšnjem dijaškem 
domu, da lahko med tednom 
pod budnim očesom trener-
ja Jerneja Župančiča Regen-
ta čim bolj kvalitetno trenira 
v kajakaškem centru Most na 

Naj blestijo: Kajakaš Jakob Stojanović

Njegove sanje so olimpijske igre
GOR. SKOPICE, MOST NA SOČI – Kdor je podrobneje spremljal športne objave v minulem letu, je lahko 
večkrat zasledil ime mladega in perspektivnega tekmovalca v kajaku na mirnih vodah. Gre za Jakoba Sto-
janovića z Gorenjih Skopic, ki je sicer član KK Soške elektrarne in dijak gimnazije v Tolminu, pred kratkim 
pa se je znašel tudi med letošnjimi nagrajenimi slovenskimi mladimi upi. 

Soči. »Že čisto na začetku mi je 
šel kajak na mirnih vodah bo-
lje. To se je kasneje prelevilo v 
veliko ljubezen. Všeč mi je hit-
rost, veter v laseh in svoboda, 
ki jo začutim, ko veslam po naj-
bolj romantičnih jezerih sveta. 
Rad imam tudi trenažni proces 
za ta šport. Za kajak na divjih 
vodah sem prevelik in ’prešto-
rast’,« priznava. 

Vzorniki starša in trener

Ko se ozre na leto 2021, ga 
označi kot »preprosto izje-
mno«. Navdušen je prav nad 
vsakim trenutkom, ki ga je 
doživel. »Spoznal sem toliko 
izjem nih, zabavnih in neopo-
rečno zanimivih ljudi, raziskal 
izjemne kotičke Evrope ter 
zraven še osebno rasel. Lanska 
sezona je bila zame daleč naj-
boljša doslej. V spomin se mi 
je najbolj zasidralo svetovno 
prvenstvo, ki je bilo moje prvo. 
Zelo sem zadovoljen z vse-
mi rezultati,« pravi o res zelo 
uspešnem letu. Na svetovnem 
mladinskem prvenstvu na 
Portugalskem je namreč za-

sedel 8. mesto v disciplini K1 
na 500 m. Prav tako 8. je bil v 
isti disciplini in razdalji na lan-
skem mladinskem EP na Polj-
skem, omeniti velja še tri 3. 
mesta v disciplini K1 na 200 
m, K2 na 500 m in K2 na 1000 
m na mednarodnem tekmova-
nju na Slovaškem ter 1. mesto 
v disciplini K1 na 200 m in v 
disciplini K1 na 500 m na dr-
žavnem prvenstvu v Mur ski 
Soboti. Tudi v letih 2019 in 
2020 si je prav tako nabral že 
nekaj vrhunskih uvrstitev in 
odmevnih rezultatov ter pos-
tal državni prvak. Njegove naj-
večje sanje so olimpijske igre. 
»Vidim, da so s trdim delom in 
odrekanjem ter res veliko že-
ljo uresničljive. Upam seveda, 
da bom zdrav in brez poškodb. 
Na Portugalskem sem tekmo-
val v svoji starostni skupini z 
najboljšimi na svetu in dose-
gel A-finale ter 8. mesto, kar 
me je navdalo še z več volje in 
zaleta,« pravi mladi športnik, 
ki pridno nabira medalje. Og-
romno mu pomeni podpora 
staršev, ki sta poleg njegovega 
trenerja tudi Jakobova največ-

ja vzornika. »Brez njih ne bi bil 
niti blizu, kjer sem danes. Pod-
pora staršev in trenerja mi po-
meni zelo veliko in zanjo sem 
jim nepopisno hvaležen. Vli-
vajo mi moč in upanje, ko ga 
sam nimam,« pove. Z izbrani-
mi besedami še posebej go-
vori o trenerju Župančiču Re-
gentu, udeležencu olimpijskih 
iger v Atenah 2004 in Pekingu 
2008: »Pokazal mi je, da z do-
volj zagrizenosti in trdega dela 
lahko uspeš kjerkoli. Kot mlad 
si je želel priti na olimpijske 
igre, sledil je svojim sanjam in 
to mu je uspelo, brez trener-
ja, čisto samostojno. Njegova 
zgodba mi je v navdih. Ures-
ničil je svoje sanje in ob tem 
spoznal svet ter si nabral veli-
ko izkušenj. Tega si želim tudi 
sam.«

V 2022 matura in med člani

V letu 2022 je pred njim matu-
ra, poleg tega presedla v novo 
starostno kategorijo članov, 
pri čemer upa, da bo ta pre-
skok uspel. »V prihodnosti pa 
si želim biti najboljši,« odloč-
no izjavi. K temu bodo zagoto-
vo pripomogla tudi sredstva, 
ki jih bo prejel kot eden od 
zmagovalcev Triglavove ak-
cije Mladi upi 2021. »Denar 
bo šel v nakup opreme, fizio-
terapijo, priprave in vse tisto, 
kar mi omogoči čim bolj kako-
vosten trening. Še enkrat bi se 
zahvalil vsem, ki so glasovali 
zame. To mi neizmerno veliko 
pomeni,« je Jakob še kako hva-
ležen vsem, ki so mu omogoči-
li nadaljevanje poti do največ-
jih sanj.
 Rok Retelj

Jakob Stojanović (foto: osebni arhiv)

Ples je pomemben del naše 
kulture in bistven način živ-
ljenja in preživljanja proste-
ga časa za mnoge izmed nas. V 
zadnjih zdaj že dveh letih smo 

se morali veliko prilagajati in 
marsičemu odrekati, biti potr-
pežljivi in prilagodljivi. Doka-
zali smo, da lahko, da hočemo, 
da znamo, da zmoremo in ker 
se plesu ne bomo odrekli, smo 
našli načine, da smo nadalje 
razvijali svojo strast do plesa 
in umetnosti. Zato smo konec 

leta 2020 ustanovili resnično 
demokratično in pošteno Ume-
tniško plesno združenje Slo-
venije s kratico UPZS. V tem 
kratkem času dobrega leta so 
postali člani združenja plesni 
klubi, društva, skupine in po-
samezniki. Ustvarili smo naci-
onalni forum plesalcev, trener-
jev, sodnikov, plesnih klubov, 
lastnikov plesnih šol, kjer je 
mogoče na sproščen, sodoben 
in inovativen način raz pravljati 
in razvijati plesno-tekmovalne 
discipline in plesno kulturo v 
celoti. 

Naš namen je, da je umetnost 
plesa veliko več kot le tekmo-
vanje. Ples je šport samo to-
liko, da se tekmuje in določa 
vrstni red, ob tem pa je treba 
upoštevati predvsem umetni-
ški in tehnični del. Vsem ple-
salcem želimo dati priložnost, 
da tekmujejo na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih, 
brez predpogojev, da bi mora-
li biti vrhunski plesalci ali biti 

člani določene zveze. Želimo, 
da bi lahko plesali vsi. Trenut-
no združujemo 24 slovenskih 
plesnih klubov s plačano čla-
narino in pristopno izjavo, od 
tega je med nami osem klubov, 
ki so tudi člani PZS, vsak dan 
nas je več. Ravno v tem obdob-
ju pred januarsko skupščino 
se srečujemo z zainteresirani-
mi klubi in jim predstavljamo 
način reorganizacije vodstva 
združenja. 

Člani UPZS se udeležujejo tek-
movanj in festivalov doma in v 
tujini, kjer se predstavljajo že 
skoraj kot »velesila«, saj naši 
plesalci v vseh disciplinah do-
segajo najvišje ocene in rezul-
tate. UPZS je tudi članica Sve-
tovne umetniške plesne zveze 
(WADF), naš predsednik Du-
šan Vodlan pa celo eden iz-
med voljenih podpredsedni-
kov svetovnega združenja 
WADF. UPZS deluje v okviru 
pravilnikov svetovnega zdru-
ženja, saj je njihovo poslanstvo 

enako našim ciljem in name-
nu. Združenje deluje transpa-
rentno in odprto za vse, ki radi 
plešejo in imajo radi ples. Ve-
lik poudarek dajemo sojenju 
in sodniškemu sistemu, da ta 
temelji na čim večji objektiv-
nosti ocenjevanja, transpa-
rentnosti, boljšemu razume-
vanju ocenjevanja, najprej za 
plesalce in koreografe ter prav 
tako za medije in širšo jav-
nost. Sodnike vabimo iz dru-
gih držav in od vsakega sod-
nika pri vsakem kriteriju se 
najboljša ocena in najslabša 
brišeta! Trenerska in sodniška 
organizacija delujeta z roko v 
roki, tako da bosta usmerjali 
razvoj plesa in se dopolnjeva-
li, vendar bomo poskrbeli za 
ločitev sodnikov in trenerjev 
v svojih vlogah. Ples je edina 
športna panoga v Olimpijskem 
komiteju, ki trenerju dovolju-
je soditi svojemu plesalcu, kar 
je sporno in neetično. V zdru-
ženju UPZS tega ne bomo do-
volili, zato bomo striktno ločili 

V UPZS že 24 slovenskih klubov

sodnike in trenerje, kar je smi-
selno in pravilno. 

Prav gotovo je že prvo leto po-
kazalo, da je naše poslanstvo 
obrodilo sadove, zato bomo s 
polno paro in optimistično ter 
pozitivno stopili v novo leto. 
Plesalci in klubi UPZS so se v 
minulem letu udeležili nasled-
njih tekmovanj in dosegli odlič-
ne rezultate: državno prven-
stvo UPZS Brežice, junij 2021 
(prvenstva se je udeležilo 26 

klubov s 452 plesalci, kar je 
za tako kratek čas res zavidlji-
vo število udeležencev), sve-
tovno prvenstvo WADF Bud-
va Črna gora, oktober 2021, 
svetovno prvenstvo WADF Li-
berec na Češkem, december 
2021, plesni festival Malinska 
Krk, december 2021, in novo-
letni festival Zagreb 2021. Vse 
dobro v letu 2022, veliko ple-
sa in dobre volje vam želimo.

Predsednik UPZS 
Dušan Vodlan

Dušan Vodlan

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782
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Na zaključnem dejanju že 24. 
območnega srečanja literar-
nih ustvarjalcev, ki sta ga pre-
pletali beseda in glasba, je Luč-
ka Černelič iz JSKD OI Brežice, 
ki je bila moderatorka večera, 
omenila, da območna literarna 
srečanja v brežiški območni iz-
postavi vsa leta pripravljajo z 
namenom, da besedi ljubitelj-
skih literarnih ustvarjalcev 
omogočijo stik s svetom, da bi 
se njihove zapisane misli in be-
sede imele priložnost predsta-
viti literarnim navdušencem, ki 
hrepenijo po branju in spozna-
vanju zgodb drugih avtorjev. 
Dodala je, da njihovo vsakole-
tno druženje poteka v prvem 
delu v obliki literarne delav-
nice, na kateri se pisci s stro-
kovnim vodstvom pogovori-
jo o prispelih delih. Letošnje 
prispevke enajstih avtorjev je 
prebirala in o njih zapisala 
strokovno mnenje slovenska 
pesnica in znanstvenica dr. Alja 
Adam, strokovna spremljeval-
ka srečanja. Med drugim je li-
terarna dela označila kot vse-
binsko raznolika besedila, ki se 
stikajo v tematikah, kot so lju-
bezen, odnos do narave, odnos 
do presežnega, ujetost v čas in 
prostor minljivosti. V poeziji se 
pojavlja tudi sodobna proble-
matika koronskega in protiko-
ronskega časa, v katerem ljudje 
iščejo svojo identiteto v odno-
su do širšega sveta. 

Sodelujoči avtorji, ki so pre-
birali svoja dela, so bili Mari-
ja Mojca Andrejaš (predstavi-
la se je prvič, Literarna sekcija 
Društva invalidov občine Bre-
žice), Franc Balas, Jurij Ma-
russig (KUD JaRem Pirniče), 
Rudi Stopar (Literarna sek-

Kipar in medaljer Vladimir 
Štoviček (26. 6. 1896–11. 12. 
1989) je leta 1976 zasebno 
zbirko kipov, plaket in relie-
fov podaril Občini Krško, ki je 
upravljanje z njegovo dedišči-
no mestu predala leta 2019 
Kulturnemu domu Krško oz. 
njegovi enoti Mestni muzej. Ob 
otvoritvi muzeja v letu 2010 je 
bila kot prva muzejska stalna 
razstava odkrita Štovičkova 
razstava, ki jo kustosinja in 
skrbnica umetnikovih del Nina 
Sotelšek od leta 2016 dopol-
njuje s cikličnimi predstavitva-
mi, ki razkrivajo različne vidike 
umetnikovega ustvarjanja. Po 
štirih dosedanjih tematskih se-
rijah (Akti iz depoja, Portretne 
plastike, Študije in male plasti-
ke, Otroški portreti) je bila v 
predprostoru umetnikove stal-
ne razstave tokrat predana na 
ogled še peta občasna razstava 
ali t. i. peti pogled v depo nje-

Preplet besede in glasbe
BREŽICE – Na zadnji novembrski dan se je v dvorani Doma kulture Brežice v organizaciji Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, Območne izpostave (JSKD OI) Brežice odvil literarni večer »Če beseda bi doma os-
tala, ...«, na katerem se je predstavilo enajst sodelujočih avtorjev.

Štovičkovi portreti žensk  
KRŠKO – Od 9. decembra lani pa vse do sredine letošnjega oktobra je v Mestnem muzeju Krško pod naslo-
vom Jaz, ženska na ogled občasna razstava portretov žensk, ki jih je upodobil Vladimir Štoviček iz Leskovca 
pri Krškem, eden najvidnejših mojstrov medalj, plaket in portretov v reliefu na Slovenskem. 

govih del s portreti žensk, ki so 
izstopale v javnem življenju ali 
te predstavljale pomembno, a 
pogosto spregledano vlogo živ-
ljenjskih sopotnic uspešnejšim 
možem. 

Kot je ob otvoritvi dejala So-
telšek, razstava ne razkriva 

le imen portretirank, temveč 
prinaša tudi povzetek njiho-
vih biografij, podatke zanje 
pa so zbrali na podlagi opra-
vljenih pogovorov z občani in 
z iskanjem podatkov in pove-
zav po različnih virih litera-
ture. Obenem skuša razstava 
odgovoriti tudi na vprašanje, 

kako je portret nastal in v ka-
terem obdobju, v kakšni pove-
zavi so bile portretiranke s Što-
vičkom, ali je ta njihov portret 
upodobil iz lastnega vzgiba, 
na podlagi poziranja ali foto-
grafije ipd. V Štovičkovi zbir-
ki je sicer več kot 70 portretov 
žensk, na razstavo pa je So-
telšek umestila skupno osem 
portretov žensk, in sicer na-
rodne herojinje Albine Mali 
Hočevar, doktorice glasbe in 
etnomuzikologije Zlate Mar-
janović, kmetice in gospodi-
nje Frančiške Skubic, kiparke 
in umetnikove hčerke Vladimi-
re Štoviček, narodne herojinje 
in političarke Lidije Šentjurc, 
Štefke Vardjan, žene hortikul-
turnika Franceta Vardjana, ba-
letne plesalke in lektorice za 
nemški jezik Ruth Vavpotič in 
uslužbenke Anice Žigante iz 
Krškega.  
 Bojana Mavsar

Kustosinja Nina Sotelšek med Štovičkovimi upodobitvami 
žensk (foto: MMK)

cija Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova), Evelina Sušnik (tudi 
prvič), Dragomila Šeško (LS 
Beseda KD Franc Bogovič Do-
bova), Ivana Vatovec (LS Ja-

godni izbor DU Brežice), Rudi 
Mlinar (LS Beseda KD FB Do-
bova in LS Jagodni izbor DU 
Brežice) – odlomek iz njego-
vega novonastajajočega roma-

na Volan je okrogel kot cvet je 
prebral literarni kolega Drago 
Pirman, tudi sam pisec in sko-
raj vedno udeleženec območ-
nih srečanj, katerega avtorstvo 
je tudi moto srečanja »Če bese-
da bi doma ostala, ...«. Pirman 
in Simona Rožman Strnad sta 
prebirala še dela Zale Rosto-
har, Karmen Molan (LS Be-
seda KD FB Dobova) in Anice 
Pirš (obe LS Beseda KD Franc 
Bogovič Dobova), ki so bile od-
sotne. Glasbena gostja veče-
ra je bila mlada pianistka Tea 
Jeličić, ki prihaja iz Brežic ter 
študira na Univerzi za glasbo 
in upodabljajočo umetnost v 
Gradcu.
 R. Retelj

Literarni ustvarjalci 24. območnega srečanja

KONCERT MITRE KOTTE
21. januar, 19.00

KONCERT GLASBENIH ŠOL 
POSAVJA
27. januar, 18.00
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KRŠKO – V Dvorani v parku Krško je 17. decembra potekal 
edinstven dogodek – na pripovedovalskokamišibajskem 
večeru je zbrane z avtorskimi, ljudskimi in drugimi zgodba-
mi nagovorilo deset pripovedovalk in kamišibajk, ki so se 
v letošnjem letu izobraževale v sklopu izobraževanj v orga-
nizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Krško.

Na pobudo Tanje Cedilnik, ki je pripovedovalke pozvala k so-
delovanju, je JSKD OI Krško ob podpori Valvasorjeve knjižnice 
Krško organiziral pripovedovalsko-kamišibajski večer, ki so ga 
naslovili Nekaj ti imam povedati. Kamišibaj je oblika pripovedo-
vanja zgodb ob slikah. Slike so vložene v butaj, lesen oder. Pripo-
vedovalec, kamišibajkar, ob pripovedovanju menja slike, ki pri-
kazujejo dogajanje v zgodbi. Zaradi bližine odra in vključenosti 
gledalcev je pripovedovanje zgodb v obliki kamišibaja edinstve-
na oblika, ki je v Sloveniji vedno bolj razširjena.
Kot je v uvod-
nem nagovo-
ru povedala 
Tanja Cedil-
nik: »Ne gle-
de na to, ali 
pripoveduje-
mo sami ali 
ob butajčku, 
odrčku in ob 
slikah, se s 
pripovedova-
njem zgodb v 
nas prebudi 
delček čarob-
nosti. In gotovo se strinjate z mano, da če kdaj, potem je zdaj čas, 
ko vsi potrebujemo čarobnost, magijo. Samo pripovedovanje in 
uživanje ob tem je v osnovi zelo preprosto in enostavno. Slišiš 
zgodbo, pesem in jo poveš naprej, vendar da to storiš pred polno 
dvorano, pa je potrebno kar nekaj poguma«. Na ta večer so zbra-
le pogum in se s pripovedjo predstavile: Brina Cedilnik, Rena-
ta Miljanović, Meta Habinc, Jožica Petrišič, Ana Kržan, Ana 
Vovk Pezdir, Darja Dobršek, Anica Krulc, Barbara Urbanč 
in Tanja Cedilnik. Z glasbeno pripovedjo sta dogodek zaključi-
la odlična, mlada glasbenika Urban Cedilnik in Žan Bračun, ki 
glasbeno znanje nadgrajujeta na Zasebni glasbeni univerzi Gu-
stava Mahlerja v Celovcu.
 Vir: JSKD OI Krško, foto: Valvasorjeva knjižnica Krško

Nekaj ti imam povedati

Deseterica pripovedovalk, ki so sodelovale na večeru

KRŠKO – V Galeriji Krško je 
17. decembra potekalo od-
prtje razstave žičnatih skulp-
tur, ki jih je ustvarila umetni-
ca Tea Curk Sorta. Razstavo 
z naslovom »Transcenden-
ce« je odprla kustosinja in 
umetnostna zgodovinarka 
Nina Sotelšek. 

Tea Curk Sorta (1981) je štu-
dirala kiparstvo na Akademi-
ji za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani, kjer je leta 
2007 diplomirala, leta 2012 pa 
magistrirala; vmes je pridobi-
vala umetniške izkušnje tudi 
v Münchnu. Njeno področje 
ustvarjanja predstavlja kipar-
stvo, kot samostojna umetnica 
pa živi in ustvarja v Ajdovščini.

Kot je poudarila kustosinja 

Žičnate skulpture Tee Curk Sorta

Nina Sotelšek ob odprtju raz-
stave, je glavna tema umetni-
činega ustvarjanja posameznik 
v svetu in v družbi. Prostorsko 
postavitev z naslovom »Tran-
scendence« sestavljajo serije 
Ženske, Skozi prehod ter Avto-
portreti. Umetnica je za naš ča-
sopis povedala: »Navdih črpam 
iz vsakdanjega življenja; lahko 
gre za dogodke v družbi, za in-

timne dogodke na osebnem 
področju, skratka, spremljam 
vse to, kar me obdaja. Pri tok-
ratni razstavi vsak cikel opa-
zovalca nagovarja drugače – 
od odtujenosti, do osrednjega 
dela, ki nakazuje na povezova-
nje in na dejstvo, da lahko sku-
paj naredimo neko boljšo stvar, 
pa vse tja do tretjega sklopa 
razstave, ki prikazuje osebno 
zgodbo in bližino.«

Odprtja razstave, ki bo na ogled 
do 27. februarja, se je udeleži-
la tudi direktorica Kulturnega 
doma Krško Darja Planinc in 
povedala: »S to razstavo smo 
zaokrožili krog medsebojnega 
povezovanja. Vesela sem, da ste 
si vzeli čas in si napolnili dušo. 
Dovolite, da vas dela nagovori-
jo.«  A. Kališnik

Umetnica Tea Curk Sorta

Dogodek sta popestrila glasbenika Urban 
Cedilnik in Žan Bračun.
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Minulo leto je bilo kljub ne-
ugodnim časom za druženja in 
skupinska ustvarjanja v delav-
nicah in na tečajih za člane sli-
karske in kiparske sekcije, ki 
deluje pri društvu, ustvarjalno, 
je povedala v popotnici razsta-
vi predsednica društva Bran-
ka Benje: »Tudi tokrat je nabor 
razstavljenih del bogat, razno-
lik in zanimiv. Pred vami so re-
alistična in abstraktna dela, sli-

ke so v tehnikah akril in olje na 
platno, tudi risbi sta vmes, ki-
parji pa se predstavljajo z malo 
plastiko in unikatno keramiko. 
Teme so zelo raznovrstne, od 
tihožitja, krajine, portretov, fi-
gure idr., za vsak okus nekaj,« 
je dejala Benje. S po eno sli-
ko se predstavlja 26 članov li-
kovne sekcije ter 11 članov ki-

Novoletna razstava društva OKO

parske sekcije, in sicer se s po 
enim slikarskim delom pred-
stavljajo: Hermina Agrež, 
Darinka Asić, Branka Benje, 
Nada Bizjak, Roman Blatnik, 
Slobodanka Čekrlić, Franc 
Češnovar, Iva Gošek, Mi-
tja Grum, Ivana Iskra, Petra 
Kampl Petrin, Primož Lapuh, 
Milena Mraović, Jožica Petri-
šič, Mihaela Prevejšek, Erika 
Puc, Milena Roštohar, Vilma 

Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, 
Stane Udvanc, Milena Volk, 
Darja Veljković, Jelka Zida-
rič, Suzana Zupančič in An-
tonija Žener, z malo plastiko 
ali okrasno keramiko pa Bran-
ka Benje, Nada Bizjak, Roman 
Blatnik, Branka Ereš, Petra 
Kampl Petrin, Milena Mraović, 
Jožica Petrišič, Mihaela Prevej-

šek, Stane Udvanc, Darja Velj-
ković in Suzana Zupančič.

Novoletno razstavo, slednja je 
na ogled v krški dvorani še dva 
dneva, je odprla podžupanja 
mestne občine Ana Somrak, 
z instrumentalnimi nastopi 
pa so jo ob klavirski sprem-
ljavi Petra Ureka popestrili 
trii klarinetov v sestavi Mojca 
Rostohar, Julia Ban in Lavra 
Umek, Lara Hotko, Sofija Arh 
in Ena Resnik ter Tita Žnider-
šič, Maša Žoher in Jan Fritz. 
Vsi navedeni mladi glasbeni-
ki so učenci profesorja Rober-
ta Pirca v Glasbeni šoli Krško. 
V zaključku otvoritve je Benje 
naslovila še zahvalo vsem lju-
biteljem umetnosti, ki obisku-
jejo razstave društva in pod-
pirajo njihovo ustvarjalnost: 
»Vesela sem, če vam naši iz-
delki vzbudijo občutke lepega, 
nedorečenega, še ne videnega; 
če prebudijo v vas domišljijo, 
čustva, občutke, misli, spomi-
ne. V tisočletjih obstoja človeka 
na našem planetu so preživela 
le umetniška dela, ki definira-
jo in karakterizirajo našo civi-
lizacijo. Upam, da kamenček v 
tem neskončnem mozaiku tvo-
rimo tudi mi, ki ljubimo likov-
no umetnost.«
 Bojana Mavsar

Odprtju razstave je prisostvovalo precej ljubiteljev umetnosti.

kam  
v posavju

Zapovedano protiepidemično ravnanje počasi, a nepogrešljivo 
spreminja človekov odnos do sočloveka. Kot je Viktor Frankl že 
zdavnaj ugotovil, človek ni samo to, kar počne, ampak tudi po-
staja to, kar počne. Ljudje se umikamo drug od drugega, posta-
jamo bolj resni, niti smejati se več ne znamo. Vse manj živimo 
drug z drugim in vse bolj drug mimo drugega. Čeprav imamo 
prekrite obraze z maskami, neka nejasna zaskrbljenost kuka iz 
pogleda slehernega človeka. V ogledalu duše se zrcalijo mno-
ga vprašanja: do kdaj, kaj vse nas še čaka, kaj se to dogaja, 
ali bo nekoč vse to mimo, ali bo kdaj zopet kot nekoč? Veliko 
vprašanj, premalo odgovorov in eno samo odrešenje – nasmeh.

Nekje sem prebral to zgodbo: deček je gledal potrto mamo s 
solzami v očeh in jo je hotel potolažiti: »Mami, ti si druga naj-
lepša ženska na svetu.« Mama presenečeno pogleda in vpra-
ša: »Katera pa je prva?« »Tudi ti, vendar ko se smejiš.« Nisem 
najbolj prepričan o pregovoru in ljudski modrosti, ki trdi, da je 
smeh pol zdravja, a zato verjamem, da je nasmeh najboljši am-
basador dobre volje in terapija za srečo še posebej v razmerah, 
ki tako zelo zaznamujejo naš čas. Skoraj vsak dan s kužkom 
hodim mimo tukajšnjega vrtca. Na ograji vrtca je vedno veli-
ko veselih in radovednih otrok. Vsakič, ko se jim nasmehnem, 
mi odgovorijo z nasmehom. Če pa bi se nasmehnil odraslim, bi 
se ti najbrž začudeno vprašali: zakaj pa se ta smeji!? Nasmeh 
je čustvena govorica in nam ljudem od Narave dan privilegij.

Znanost je še daleč od odgovora, ki bi vrnil nasmeh ljudem 
na ustnicah, mediji v skladu  s senzacionalistično paradigmo 
begajo javnost, ljudje so pozabili na nasmeh. Postajamo ču-
stveno nemi in kar je še slabše, s tem dejstvom smo vsak dan 
sprijaznjeni. Nasmeh tiči v človekovem srcu in je najnežnej-
ša energija empatije, ki jo ustnice in druge obrazne mišice ob 
pomoči magije pogleda pričarajo in namenijo nekomu ali tudi 
nečemu. Ta neverbalna, a tako posebna simbolna komunika-
cija osvobaja, vliva zaupanje in sprošča odnose med ljudmi. 
Preprosto, nasmeh je največja zmaga ljudskosti v človeku. Tudi 
obrazne maske, če gre za nasmeh iz srca, ne morejo ustavi-
ti tega čarobnega  eliksirja blagodejnih odnosov med ljudmi. 
Res pa je, da nasmeh ni aluminijska priponka, ki jo po potrebi 
izobesimo ali umaknemo z obraza. Nasmeh preprosto polep-
ša obraz tistega, ki se smeji, in sočasno razveseli tistega, ki mu 
je namenjen. Sogovornika sprošča, osvobaja ter mu daje obču-
tek varnosti in optimizma. Kdo želi drugemu dobro, naj mu za-
želi v življenju čim več nasmejanih ljudi.

Nasmeh je pomemben vestnik nesluteno dobrega značaja člo-
veka ter si zato zasluži posebno mesto v odnosih med ljudmi. 
Morda ne bo narobe, če bom citiral Bertranda Russela, ki pra-
vi: »Nasmeh je najbolj poceni in istočasno najbolj koristno in 
vsemogočno zdravilo - čudežna droga.« Na srečo sodobni svet 
ali svet stresa in čustvene utrujenosti ima univerzalno in tra-
dicionalno od Narave dano zdravilo – smeh. Treba ga je jema-
ti, redno. V samopostrežnih  trgovinah ga je vse manj. 

V žensko-moškem razmerju je pogled zagotovo najlepši spo-
ročilni element komunikacije. Ali kot pove Etta James: »Kadar 
pogledam nekoga in on pogleda mene z nasmeškom, začutim, 
da sem ljubljena. To je trenutek, ko izgineta sleherna skrb in 
sleherni problem.« Pogled ima močno ekspresijo (prenos not-
ranjih psihičnih stanj v zunanji svet), pogosto močnejšo, kot 
jo ima beseda. Oči so pomemben soudeleženec pri oblikova-
nju sporočilne moči nasmeha, kajti povedo to, kar jim narekuje 
srce. Nasmeh nič ne stane, pomeni pa veliko. Nikoli si ne smete 
odpustiti dneva brez nasmeha na obrazu. Nasmeh je uničeva-
lec pustote in humus optimizma. Objemanje z nasmehom je v 
pogojih epidemične krize edini dovoljeni dotik in univerzalna 
govorica v jeziku prevladovanja vseh delitev in nestrpnosti med 
ljudmi. Ali kot pove Santosh Kalwar, pesnik iz Nepala: »Razde-
lili smo se na kaste, vere, kulture in države, a tisto nerazdeljeno 
ostaja najbolj dragoceno: samo nasmeh in ljubezen.« 

Nasmeh je 
največja zmaga  
v človeku doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Mirko Cigler: 
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Iza Strehar: Vsak glas šteje
Slovensko ljudsko gledališče Celje
komedija 
za Zeleni abonma in izven

Klemen Slakonja & Small Band
koncert

Sašo Dolenc: 
Racionalnost v iracionalnih časih
pogovorni večer 

Matjaž Zupančič: Nova rasa
SNG Drama Ljubljana
satirična drama 
za Zeleni in Modri abonma ter izven

Svetlana Makarovič: Netopir Kazimir
Lutkovno gledališče Maribor
lutkovna predstava 
za Rumeni abonma in izven

četrtek, 27. 1.
ob 18. uri

Četrtek, 6. 1.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: 3. predstava otroške-
ga abonmaja – lutkovna 
predstava Dva zmerjavca

• ob 18.00 v Klubu Kulturne-
ga doma Krško: pogovorni 
večer z Miljano Cunta »Kaj 
se sveti v daljavi?«; dogodek 
je del projekta Rekreativno 
pisanje – delavnice kreativ-
nega pisanja s Stanko Hra-
stelj

• ob 18.00 preko Zooma: po-
topisno predavanje Sonje 
Poznič Cvetko »Južnoafri-
ška republika – družinska 
doživetja med črno in belo« 
(obvezne prijave na številko 
051 279 634)

Sobota, 8. 1.

• ob 19.30 v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško: ko-
medija »Vsak glas šteje«, za 
Zeleni abonma in izven

Torek, 11. 1.

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: odprtje foto-
grafske razstave »Veliki Ka-
men« – izbrane fotografije 
natečaja Neznana krajina

Sobota, 15. 1.

• ob 20.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert Klemna Slakonje in 
zasedbe Small Band

Torek, 18. 1.

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno vodstvo po 
razstavi »Fran Bonač in to-
varna celuloze na Vidmu pri 
Krškem«

Sreda, 19. 1.

• ob 18.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert »Glasbena šola malo 
drugače«

Četrtek, 20. 1.

• ob 18.00 v Klubu Kultur-
nega doma Krško: pogovor-
ni večer s Sašem Dolencem 
»Racionalnost v iracional-
nih časih«

Trio v sestavi: Lara Hotko, Sofija Arh in Ena Resnik

KRŠKO – Člani Društva likovnikov Krško OKO so 23. decembra v Dvorani v parku 
z Novoletno razstavo, kot so naslovili še nerazstavljeno malo plastiko, unikatno 
keramiko in slikarska dela, ki jih je v zadnjem letu ustvarilo 27 članov društva, 
zaokrožili leto 2021. Razstava je na ogled še do 8. januarja.

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši 
bo v torek, 11. januarja, odpr-
tje skupinske fotografske raz-
stave »Veliki Kamen«, na kateri 
bodo prikazane izbrane foto-
grafije natečaja Neznana kra-
jina, ki so ga jeseni 2021 razpi-
sali v Mestnem muzeju Krško. 
Tema natečaja je izhajala iz sli-
ke Franja Stiplovška, ki prika-
zuje vas Veliki Kamen. Komi-
sija je pregledala vse prejete 
fotografije in dodelila tri na-
grade v kategoriji najboljša fo-
tografska serija in tri nagrade 
v kategoriji najboljša fotogra-
fija. Na odprtju razstave bodo 
razkriti rezultati natečaja in 
podeljene nagrade.  P. P.

Foto razstava  
Veliki Kamen
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Jani Vimpolšek: Decembrski snežko Martin Uranič: Z Vel. Javornika proti Lisci in Kumu Anica Krašovec: Megla v dolini z Volovnika

Lidija Petrišič Colarič: Ravni log Irena Koštič: Pišeški sončni zahod Martina Cizel: Angelček

Mojca Hojski: Klopica ljubezni na Lisci Sara Cizelj: Dotik obzorja s pogledom Marta Brežan: Stari del Sevnice, Log in Sava

Še devet 
fotografij
Kot smo zapisali v pova-
bilu na praznični fotona-
tečaj za naslovno fotogra-
fijo zadnje lanske številke 
časopisa, bomo poleg zma-
govalne fotografije Stoja-
na Škode (slednji se je na 
izbor njegove fotografije 
odzval s sporočilom: Po-
čaščen sem, ker ste mojo 
fotografijo izbrali za na-
slovnico Posavskega ob-
zornika. To je zame najlep-
še božično darilo.) objavili 
še devet po presoji uredni-
štva najboljših fotogra-
fij. Praktično vse med nji-
mi se motivno navezujejo 
na (predpraznično), bolj 
ali manj zimsko obarvano 
naravo, ki navdihuje števil-
ne fotografske navdušen-
ke in navdušence. Vsem 
sodelujočim se iskreno 
zahvaljujemo za sodelo-
vanje!  Ur.
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Silvija Štojs z Obrežja in Rok Kerin iz Krške vasi, 28. 
avgust 2021, Cerklje ob Krki (foto: Foto Molan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Martina Popović, Vihre – 

deklico,
• Brigita Bajs, Črešnjice pri 

Cerkljah – dečka,
• Nina Kuhar, Veliko 

Mraševo – dečka,
• Nika Kramar, Jereslavec – 

deklico,
• Sanja Kocjan, Brezovica na 

Bizeljskem – deklico,
• Lejla Imamović, BiH – 

deklico,
• Nuša Rupar, Leskovec pri 

Krškem – dečka,
• Slavica Gulič, Dolnje 

Brezovo – deklico,
• Laura Omrzel, Podgorje 

pri Pišecah – deklico,

rojstva • Tanja Medved, Brežice – 
dečka,

• Sara Dular, Žabjek v 
Podbočju – dečka,  

• Vojka Robek, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Saša Mirt, Brestanica – 
dečka,

• Martina Mikolavčič, Krško 
– deklico,

• Bojana Molan, Pleterje – 
deklico,

• Desantila Likaj, Brežice – 
dečka,

• Anica Prebejšek, Breg pri 
Sevnici – dečka,

• Teja Karim, Bistrica ob 
Sotli – dečka,

• Doroteja Ajster, Kapele – 
deklico.

ČESTITAMO!

Iz radia se sliši znan napev: ’Življenje je lepo, če ga živiš, tako 
kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš in ne da druge-
ga želiš.’

Vsak dan je zaznamovan z iskanjem novih poti do ljudi. Vsak 
nov dan je novo rojstvo bližine, ki osrečuje ali pa žalosti … So 
trenutki, ki lepšajo dneve in so trenutki, ki prebujajo ljubezen 
in bolečino, veselje in razočaranje, nežnost in hladnost … Veli-
ko je besed, včasih prijaznih in vljudnih, odločnih in pogumnih, 
spodbudnih in upajočih, a tudi nepremišljenih, žaljivih, izreče-
nih v jezi ... Besede so del življenja in z njimi je treba spoštljivo 
ter odgovorno ravnati. Ena sama nepremišljeno izrečena ali 
zapisana beseda lahko povzroči, da se srce razleti na milijone 
drobnih kosov, ki jih je težko ponovno sestaviti skupaj. Besede 
niso dejanja, a imajo skoraj enako moč. 

Nekega dne prejmem prijazno sporočilo: ’Ali vam lahko poš-
ljem videoposnetek svoje prve pesmi Šteje dan?’ Sledi odgovor: 
’Seveda, zanima me, pošljite.’ Kmalu sledim zvoku in berem be-
sedilo, ki vodi k premisleku o tem, kako pomembni so odnosi 
med ljudmi, do nas samih. ’Vam je všeč, kaj menite?’ Vprašanju 
pošiljatelja ponovno sledi moj odgovor, da besedilo ni vsakda-
nje, da prebuja posebno razpoloženje in misli o tem, kdo smo 
in kam nas vodi pot … Danes me refren iz pesmi Šteje dan po-
gosto spremlja na mojih poteh, ki vodijo do ljudi – delovnih, 
poštenih, iskrenih – ter do pogovorov, ki obujajo spomine in 
prižigajo iskrice v očeh. 

Včasih me kdo preseneti s kakšnim posebnim darilom in v pi-
sani škatli so shranjene črno-bele fotografije, ki sem jih pred 
kratkim prejela od skromne ženice v spomin na sorodnike, ki 
sva jih imeli obe radi. Včasih je lepo pogledati globlje in vide-
ti več, kot ponuja zunanjost, ki je lahko tako zelo drugačna od 
notranjosti, od človekove resnične biti. 

Nekoč sva s prijateljico vstopili v temen in hladen tunel, name-
njen pešcem in kolesarjem. Želeli sva se sprehoditi po njem, ker 
sva se veselili svetlobe, ki naju bo pričakala na koncu preho-
jene poti. V tunelu je bilo tesno in prav nič privlačno, zato sva 
začeli opazovati vlažne stene, po katerih je voda risala različ-
ne oblike. Slišal se je odmev najinih korakov in glasov in pomis-
lili sva, da bi lahko v tem temačnem prostoru pripravili kon-
cert, recital, morda celo slikarsko razstavo – najina domišljija 
je oživela in prostor je naenkrat postal veličastna dvorana, ki 
bi jo lahko osvetljevale tudi dišeče sveče ... V daljavi so se zače-
li prikazovati obrisi izhoda, svetloba je pronicala v temno not-
ranjost – tema se je umikala sončnemu dnevu. ’Ni mi bilo pri-
jetno hoditi skozi tunel, a nisem te želela razočarati, ker si se 
veselila sprehoda,’ pove prijateljica. Podobno se je dogajalo v 
moji notranjosti, a ker sem imela ob sebi osebo, ki sem ji lahko 
zaupala, sem se podala na neznano pot, ki je postala pot nepo-
zabnega doživetja. Življenje je lepo, mar ne? 

V minulih prazničnih decembrskih dneh se je dotaknilo nekate-
rih naslovnic in naslovnikov prijazno elektronsko voščilo, izpi-
sano v barvah večerne zarje: ’Danes se družim z Bobom Dyla-
nom, Leonardom Cohenom in Vladom Kreslinom … Tako kot 
vedno so me popeljali na srečanje s samo seboj – v svet, kjer 
bivajo vse podobe mojega življenja, od otroštva do starosti; in 
podobe vseh ljudi, s katerimi sem in še vedno delim to življenje. 
V svetu, v katerem so še vedno pomembni dobrota, pravica, za-
upanje, prijateljstvo, ljubezen. V svetu, v katerem je še vse mož-
no. Za vse. Tebe, mene, vse ljudi, ves planet. V novem letu želim 
tebi, želim sebi, želim vsem, da bi našli moč in še vedno ali po-
novno ustvarjali svet, v katerem bo dobrota, pravica, zaupanje, 
prijateljstvo, ljubezen. Vse lepo vam želim, drage moje, dragi 
moji – naj vam bo toplo in lepo pod streho neba.’

Vsaka pot se začne s prvim korakom in vsi potujemo, od rojstva 
do smrti. Nekaterim so všeč znane, že uhojene poti, nekate-
rim je vseeno, kam jih bo pripeljala pot, a dobro je, če živimo 
le za pot, ne za cilj. Nekoč je nekdo dejal: ’Življenje se ne meri s 
številom vdihov, ampak s številom trenutkov, ki nam vzamejo 
vdih – in takih trenutkov je mnogo več zunaj markiranih poti.’

Leto, ki je potrkalo in vstopilo skozi vrata naših domov, zazna-
muje število dve in to pomeni prekrasno dvojino, kajti v dvoje 
je svet videti bogatejši, privlačnejši, prijetnejši ... a tako je samo 
v primeru, če si se pripravljen/a soočiti z ednino. Marsikomu 
soočenja tako z edino kot dvojino in množino niso tuja, zato je 
tem ljudem povsod lepo, na vseh njihovih poteh, pa četudi so 
na poti sami, saj vedo, da jih vedno nekdo spremlja, kajti pri-
jatelji in prijateljice so kot zvezde na nebu – ne vidiš jih vedno, 
vendar veš, da so tam nekje – ZATE.

Življenje je lepo ...

kolumna

Piše: Smilja Radi

BREZOVICA V PODBOČJU – Bil je lep zimski dan, 20. december 
2021, ko je naša mama Ana Ajster praznovala 90 let. Pri kosilu 
smo se zbrali vsi njeni štirje otroci in jo razveselili tudi z iskre-
nimi voščili njenih sedmih vnukov in devetih pravnukov. Naša 

draga mama se je rodila leta 1931 v Prušnji vasi v družini Sin-
tič. Po poroki se je preselila v vas Brezovica v Podbočju, v kateri 
živi še danes. Vsa ta leta je živela skromno in varčno na kmetiji, 
na kateri so vidne sledi njenih pridnih rok. Zadnja leta se spo-
pada z različnimi boleznimi, ampak je močna, pogumna in od-
ločna. Vsi ji želimo predvsem veliko zdravja, miru in veselja ter 
toplega sprejema ob našem prihodu domov. Hvala za vse, draga 
mama.  Njeni otroci

OTOČEC, MALI KAMEN – Sonce je obsijalo slikoviti Gumberk 
pri Otočcu, ko je 3. decembra 90. rojstni dan praznovala Ir-
mina Kozole – Mina, dolgoletna članica Društva upokojen-
cev, dolgoletna predana gasilka, veteranka Prostovoljnega 
gasilskega društva Mali Kamen.

Irmina Kozole – 
Mina je z nasme-
hom in velikim 
veseljem sprejela 
prostovoljko Ma-
rico iz DU Seno-
vo in člane PGD 
Mali Kamen, ki so 
ji prišli voščit za 
častitljivih 90 let. 
Ponosno nosi svo-
ja leta, ki so ji pri-
nesla modrost, iz-
kušnje in številne 
lepe in dragocene 
spomine, spomine na rojstni kraj Mali Kamen, kjer je odraščala 
v trdni kmečki družini s sestro in dvema bratoma, na mladost, 
pa na delo v gasilskem društvu in sokrajane, ki jih ima tako rada. 
V življenju je doživela veliko lepega in težkih trenutkov ob izgu-
bi svojih dragih. S trdno voljo, neizmernim optimizmom in po-
gumom je prenesla vsa bremena. V oporo so ji bili otroci Rajko, 
Ladka in preminuli Vili. Mino poznamo kot gostilničarko na Ma-
lem Kamnu. V lastni gostilni je bila odlična kuharica. Tako slastne 
so bile njene potice, pečenice. Prirejala je praznovanja rojstnih 
dni, veselice, kajti gostilna je slovela daleč naokoli po odlični ku-
hinji. Z velikim veseljem, predanostjo je kot prostovoljka soobli-
kovala delo v krajevnem gasilskem društvu, se izobraževala in 
opravljala odgovorne naloge. Še vedno pa je našla čas za šivanje. 
Izpod spretnih prstov so na 'singerici' nastajala oblačila tudi za 
prijatelje. Navezana na zemljo je obdelovala njivo in se veselila 
sadov dela pridnih rok.
Tako hitro so minevala leta. In ko je prenehala z delom v gostil-
ni, so jo na nedeljskih kosilih razveseljevali vnuki, pravnuki in 
vsi njeni dragi. V hišo so prinašali veselje, razigranost in mla-
dost. Danes živi pri hčerki Ladki v Gumberku pri Otočcu. Kljub 
bolezenskim težavam, ki jo občasno pestijo, je vedno dobre vo-
lje, vesela obiskov, kramljanja. In prav je tako. Veselje in optimi-
zem naj vas spremljata še naprej. Pa srečno, Mina!
 Irena Gmajnar, foto: Marica Umek

90 let Ane Ajster 

90 let Irmine Kozole – Mine

Slavljenka Irmina s prostovoljko Društva 
upokojencev Senovo

CERKLJE OB KRKI – Uvod v tokratno polnočnico v župniji Cerklje 
ob Krki je minil v znamenju odigranega prizora iz načrtovanih ži-
vih jaslic, ki so jih morali že drugo leto zapored zaradi zaostrenih 
epidemičnih razmer odpovedati. Kljub temu so bili navzoči pri 
polnočni maši deležni vsaj malo tega vzdušja, ki bi ga sicer morali 
doživeti na zunanjem prizorišču pod župnijsko cerkvijo sv. Mar-
ka. V vlogi Jožefa in Marije sta bila Damjan in Ana Marija Žerjav, 
nastopili so še rimski vojaki, v katere so se prelevili Simon Zev-
nik, Stipe Davidovič, Andrej Ježovnik, Drago Kranjc in Rajko 
Lajkovič, angele oz. nebeško vojsko so uprizorili Samanta Kra-
njc, Hana in Mark Ježovnik ter Maj Kukovica, sodelovali so 
tudi birmanci in pripovedovalec Zdravko Vegelj, za osvetljavo 
je skrbel Jure Špiler. Župnik mag. Janez Žakelj je v pridigi opi-
sal jaslice, ki so jih člani župnijskega gospodarskega sveta in ne-
kateri drugi župnijski sodelavci naredili pred in ob oltarju. Sve-
to družino z novorojenim Jezusom obdaja srce, del jaslic je tudi 
obris Slovenije, narejen iz maha, na njem pa so označena romar-
ska svetišča po državi, ki so jih izdelali birmanci. Župnik je dejal, 
da so jaslice narejene v znamenju ljubezni – sveta družina pred-
stavlja ljubezen v družini, motiv Slovenije pa da moramo ljubiti 
svojo domovino. V cerkljanski župniji so v dneh pred današnjim 
praznikom sv. treh kraljev po dveh letih spet koledovali od hiše 
do hiše.  R. R. 

Jaslice v znamenju ljubezni

Prizor iz živih jaslic pri polnočnici
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po epošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

SPOMIN

V naših mislih ostaja trajen spomin na tebe. Pogrešamo te.

Mož Slavko, sin Mirko in hčerka Cvetka

VERICA POŽAR 
(1946–2017) iz Mihalovca. 

9. januarja bo minilo žalostnih pet let,  
odkar nas je zapustila naša 

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v najtežjih trenutkih v 
podporo in uteho, nam pomagali in z nami delili neizmerno boleči-
no. Iskrena hvala za vse napisane in izrečene besede tolažbe, gospo-
du župniku Jožetu Packu in pogrebni službi Žičkar za opravljen pos-
lovilni obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Njegovi najdražji

PETRA BUDIČA
s Čateža ob Savi

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

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano spoštovanje, izrečena so-
žalja in darove.

Vsi njegovi

ALOJZA KOPRIVCA
s Senovega

In pride dan, 
ko se končajo zadnje upajoče sanje.

SPOMIN

1. januarja je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil 

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

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

MARTIN ERJAVŠEK 
iz Žejnega 1.

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nikjer se tvoj glas več ne sliši.
Srce je omagalo, dih je zastal,

a v naših srcih boš vedno ostal.

SPOMIN

5. januarja mineva 1 leto, odkar nas je 
zapustila naša draga mama in stara mama 

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

Sin Branko in hčerka Rezika s svojimi

VERONIKA CVETKOVIČ 
iz Dobove. 

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 
bo večno ostal. 

SPOMIN

13. januarja mineva leto dni,  
odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, 

dedek, tast, stric, brat in boter 

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke. 

Žalujoči: vsi njegovi

MIHA POVHE 
iz Rovišča pri Studencu.

Leto dni že v grobu spiš,  
a v naših srcih še živiš. 

Ni ure, dneva, ne noči, da te z nami ni. 
Zato pot nas vodi tja, kjer v tišini spiš, 

kjer tihi dom le rože ti krasijo
 in svečke v spomin gorijo. 

IN MEMORIAM

Tik pred iztekom starega leta se je, sredi meseca decembra, v 
85. letu starosti od nas za vedno poslovil Jernej Zorko iz Župeče 
vasi pri Cerkljah ob Krki. Jernej je bil mnogim znan kot mojster 
umetnostnega kovaštva, ki je znal svojim ročno kovanim izdelkom 
vdahniti dušo. 
Kovaške obrti se je izučil v Šentjerneju in si z njo 17 let kruh služil pri 
priznanem kovaškem mojstru na Bavarskem v Nemčiji. Odlikovali so 
ga pridnost, redoljubnost in smisel za estetiko, ki so jo tuji naročniki 
cenili še dolgo zatem, ko se je z družino odločil in se dokončno vrnil 
domov. Njegovi izdelki krasijo številne javne prostore in domače 
sobe, kovana vrtnica je bila državno protokolarno darilo, v kovino 
pa je s kladivom ujel podobe svojih vzornikov, nazadnje dr. Jožeta 
Pučnika, disidenta, demokrata, velikega Slovenca in humanista. In 
vse to opiše v njegovem okolju tudi Jerneja.
Njegovo srce je bílo za domovino in to predanost je izkazal ne 
le z vrnitvijo v domači kraj, temveč tudi s svojo aktivno vlogo na 
družbeno-političnem področju. Že leta 1994 je sedel kot svetnik v 
klopi Občinskega sveta Občine Brežice in nadaljeval to funkcijo vse 
do svojega zadnjega mandata, v obdobju 2006 do 2010, vedno na 
strani pomladnih strank. Svojo funkcijo je opravljal z visoko mero 
odgovornosti in aktivno sodeloval v razpravah o aktualnih zadevah, 
kjer je velikokrat presenetil s svežim pogledom in številnimi 
predlogi, kolegi pa so cenili njegovo odkritost in občudovali 
suverenost njegovih nastopov. S temi je pomembno zaznamoval 
občinski politični prostor. Bil je član Slovenske demokratske stranke, 
ki mu je za delo na političnem področju podelila Zlato vrtnico, 
Občina Brežice pa Oktobrsko nagrado. Aktivno se je vključeval tudi 
v delo Krščanskega foruma SDS in Občinskega odbora SDS Brežice 
ter tu nekaj časa opravljal tudi funkcijo podpredsednika. 
Ob aktivnem javnem udejstvovanju pa je vseskozi skrbel za trdnost 
svojega doma in družino, v kateri sta z ženo Olgo na noge postavila 
hčer in sinova, ki so mu z vnuki in zakonci zapolnili proste trenutke 
v pokoju. Ta za Jerneja ni pomenil počitka, temveč čas, ko je lahko 
svoje znanje in izkušnje prenašal na mlade, študente v svoji domači 
kovačiji. V tej je izučil obrti tudi svojega sina. 
Ne le s tem je Jernej poskrbel, da njegov zvok – zvok kladiva ne bo 
zamrl z dnem, ko je njegovo telo utrujeno zaspalo. S svojimi dejanji 
in delom bo za njim ostala trajna sled, ki jo bomo skrbno negovali.
Člani Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Brežice 
ob tem izrekamo sožalje ženi Olgi, hčerki Damjani z družino ter 
sinovoma Klemnu in Jerneju z družinama. 

 Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Brežice

JERNEJ ZORKO
SPOROČILO BRALCEM

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

prejeli smo

(Posavski obzornik štev. 26, 23. 12. 2021, str. 3)

V Posavskem obzorniku štev. 26 z dne 23. 12. 2021 sem na str. 3 
prebral zanimiv prispevek o akademskem slikarju Alojzu Koncu iz 
Sevnice. Žal se je že takoj na začetku prispevka avtorju zapisala ve-
lika netočnost o pobudniku postavitve pomnika osamosvojitvene 
vojne. Kot zaveden državljan in dejaven vojni veteran sem v vlogi 
svetnika Občinskega sveta Občine Brežice 22. decembra 2019 na 
občinsko upravo naslovil pisno pobudo za postavitev monumen-
talnega centralnega spomenika osamosvojitvene vojne Slovenije 
leta 1991 v Posavju v Brežicah. Pobudo sem podal ob bližajoči se 
trideseti obletnici ustanovitve in delovanja Manevrske strukture 
Narodne zaščite (1990–2020) ter zmage v osamosvojitveni vojni 
Slovenije (1991–2021). Razmišljal sem dolgoročno, zato sem v po-
budi podal predlog, da se v proračunu Občine Brežice za leto 2020 
zagotovijo sredstva za pripravo postavitve spomenika in v prora-
čunu občine za leto 2021 zagotovijo sredstva za postavitev nave-
denega spomenika. V nadaljevanju sem zapisal: »Materialna za-
puščina osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 je obranjena 
država, duhovna zapuščina pa ljubezen do domovine in vse pozi-
tivne vrednote izpeljane iz tega. Vse to je treba skrbno varovati in 
negovati. Čas naše osamosvojitve naj zato ostane trajno vklesan 
spomin na obdobje osamosvojitvenih procesov ter vojaške obranit-
ve naše države in domovine v monolitnost monumentalnega cen-
tralnega spomenika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v 
Posavju v Brežicah.«
Občina Brežice je pobudo prejela, novinar Dolenjskega lista Martin 
Luzar pa je v prispevku Simboli Spomenik osamosvojitvene vojne 
pravilno navedel pobudnika postavitve spomenika. V maju 2020 
sem na občino naslovil pobudo po čimprejšnjem oblikovanju odbo-
ra za postavitev spomenika. V njej sem podrobno opisal utemeljitev 
za postavitev spomenika, zapisal postopek za kvalitetno izvedbo 
ter kriterije za izbor najboljše rešitve oz. smernice za delo bodoče-
ga avtorja/avtorice. Sem glavni avtor dopisa iz začetka februar-
ja 2021, ki smo ga vojni veterani naslovili na predsednico projek-
tne skupine mag. Gordano Radanovič, s katerim smo želeli doseči 
dopolnitev in nadgraditev izbranega predloga. Kot član omenje-
ne skupine sem ves čas dejavno spremljal dela v zvezi s pomnikom 
in bil ves čas do postavitve Obeliska zmage 1991 v odličnem kon-
taktu z avtorjem obeliska. Dodajam, da sem za stelo pomnika (po-
končno informativno tablo) prispeval zgodovinsko besedilo in fo-
tografijo iz vojnega časa ter daljši prispevek na omenjeno temo 
za spletno stran občine. 
Visoko cenim kreativnost in profesionalnost Alojza Konca in arhi-
tekturnega biroja NAINO d.o.o. pri postavitvi Obeliska zmage 1991. 
Tudi zato sem oba predlagal za priznanje OZVVS Brežice in pri 
tem pripravil daljšo obrazložitev. Iskrene čestitke vsem, ki so po-
magali, da smo v Brežicah dobili najvišji in najlepši osamosvojit-
veni pomnik v domovini. 
Menim, da so bralke in bralci Posavskega obzornika nedvomno 
vredni, da jim posredujejo točne in verodostojne informacije. Zato 
sem se odločil, da napišem popravljen in dopolnjen prispevek v 
upanju, da ga bo uredništvo časopisa v naslednji številki objavilo.

 Dr. Tomaž Teropšič, vojni veteran

Odziv na prispevek Obelisk naj 
postane stičišče različnih ljudi

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od nje in bili z nami na 
njeni zadnji poti. Hvala za darovano cvetje, sveče, za svete maše 
in denarno pomoč. Hvaležni smo dr. Janji Zorko Kurinčič in njeni 
ekipi, patronažni sestri Maji, prijaznim gospem iz lekarne Senovo 
in drugim zdravstvenim službam za dolgoletno zdravljenje in 
sočutje. Hvala gospodu župniku Jožetu Špesu za obiske na domu 
in zadnje slovo. Hvala vsem, ki ste jo obiskali v času njene bolezni 
in poklepetali z njo. Zahvaljujemo se pogrebni službi Kostak za 
organizacijo pogreba in praporščakinji iz Društva upokojencev 
Brestanica.

Žalujoči: hčerki Marjana in Stanka z družinami

MARIJA KOZOLE 
rojena Živič, iz Stolovnika 10 pri Brestanici. 

V 89. letu starosti je odšla v večnost najina 
draga mama, babica, prababica, sestra in teta 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame,  
tašče, babice in prababice 

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in svete maše, g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Žič-
kar, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, bolnišnici Brežice 
ter g. Milanu Haraloviču za skrb in pomoč pri negi. Vsem iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi njeni

ROZALIJE JUREČIČ 
iz Velikega Mraševega 2

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 

ki v srcih bo ostala 
in lep spomin na te.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane svete maše, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za svečano opravljen obred, 
gospodu Danilu Sitarju za igranje na orglice, nosilcu praporja društva 
CIV Posavje, pevcem za petje, pogrebni službi Žičkar ter izvajalcu 
poslovilne pesmi.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCIJA KILERJA
iz Gorenje vasi 2

Čeprav te ni,
z nami si,

za vse dni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste 
ji izkazali spoštovanje in bili del njenega bogatega življenja. Poseb-
na zahvala osebju Nujne medicinske pomoči ZD Krško,  sostanoval-
cem Leskovške ceste 33 in vsem ostalim, ki ste poskrbeli, da smo se 
od nje dostojno poslovili. Hvala tudi vam, ki jo boste ohranili v le-
pem spominu.

Žalujoči: otroci z družinami

ALOJZIJE ŠKAFAR 
iz Krškega

Sem sonce v žitu iz zlata, 
ko dež jesenski šepeta. 

Sem zvezda, ki zate gori. 
Ne stoj nad grobom, kjer ležim. 

Ne joči. Ni me tu. Živim. 
(Mary Elizabeth Frye)

Ne stoj nad grobom, kjer ležim, 
ker ni me tam in ker ne spim. 

Sem veter s tisočih strani, 
sem lesk draguljev, ko sneži. 

ZAHVALA

Svojo življensko pot je sklenil dragi mož, oče, ate, tast

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče, gospodu Ludviku za 
lepo opravljen obred, pevcem Lavrencij z Rake, družini Sotošek, pog-
rebni službi Kostak, cvetličarni Lilija ter sodelavcem in sodelavkam 
NEK in SB Brežice.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se v tako velikem številu po-
slovili od njega. Naj vam naš dragi Ivan ostane v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

IVAN PISANSKI
iz Veniš.

Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.

A svet je mrzel, prazen, opustošen 
za nas, odkar te več med nami ni.

(S. Makarovič)

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 76. letu sklenil naš dragi mož, 
dedek, tast, stric, dober prijatelj in sosed

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, besedo tolažbe, izkazano pomoč, 
podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste se od njega poslovili na 
zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Zahvaljujemo se 
tudi osebju SB Brežice za vso skrb v času njegovega zdravljenja. 
Hvala tudi župniku Milanu Kšeli in pogrebni službi Komunale Brežice 
in pevcem z Rokom Ferenčakom. 
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

KARL ZORKO
upokojeni soboslikar-pleskar iz Brežic.

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA

ob nenadni in nenadomestljivi izgubi 
ljubljenega atija, sina, brata, dedija, strica, 

nečaka, soseda in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene sožalje, tople besede, 
darovane sveče, svete maše in denarno pomoč. Lepa hvala g. Fonziju 
za lepo opravljen obred, gasilcem in g. Mirku Hribarju za besede 
slovesa. Zahvala tudi trobentaču, pevcem skupine Jarica in pevkam 
ter komunalni službi Sevnica. Hvala sodelavcem iz podjetja Numip, 
sožitju in VDC-ju Sevnica. 
Najlepša hvala vsem, ki ste se prišli posloviti od njega in ga pospremili 
na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi

JOŽETA ZAVRLA
iz Dol. Boštanja

Pomlad bo na tvoj vrt prišla, 
in čakala da prideš ti, 

in sedla bo na rožna tla, 
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

V 92. letu starosti se je poslovil naš dragi 

Vsem, ki ste nam izrekli sožalje in nam nudili podporo,  
se iskreno zahvaljujemo! 

Žena Elza in ostalo sorodstvo

MIRAN GORIŠEK

Ob boleči izgubi našega najdražjega 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, njego-
vim sošolcem iz OŠ Šentjanž, kolektivu LES KRO Sevnica, Komuna-
li  Sevnica, govornikoma Mariji in Štefanu za poslovilne besede ter 
žup niku za opravljen obred. Vsem naštetim in ostalim se iskreno 
zahvaljujemo za darovane sveče, cvetje, maše in denarno pomoč. 

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi 

JANEZA LAMOVŠKA
rojenega 14. 5. 1967, iz Sevnice

ZAHVALA

ZAHVALA

Zahvalo izkazujemo invalidskim delavnicam INDE Sevnica, kjer se je 
vedno dobro počutil.
Zahvaljujemo se Rokometnem klubu Sevnica in veteranom kluba 
Oldhandsi, ravno tako Klubu malega nogometa Sevnica za sočustvo-
vanje z nami ob slovesu z Alanom ter za dobrodelne prispevke za na-
men INDE Sevnica. Hvala tudi vsem za dobrodelne prispevke za na-
men INDE Sevnica.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Sevnica in cvetličarni 
Zelena Pika za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.

Vsi tvoji, ki te bomo pogrešali

ALANA OKORNA

Spomin je edini cvet, ki ne uvene,
je edini val, ki se ne razbije,

in edina luč, ki ne ugasne.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in dobrim sosedom, ki ste 

sočustvovali z nami ob slovesu našega

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
vsem, ki ste se prišli od njega poslovit, za izraženo sožalje.
Posebno se zahvaljujemo dr. Zdenki Marinček za vso oskrbo, sestri 
Ireni Videnič za obiske na domu, gospodu župniku Janezu Žaklju za 
duhovno oskrbo in lep pogrebni obred, članom IO OO SDS Brežice, 
bivšim sodelavcem, pevcem in pogrebni službi Žičkar.
Hvala tudi za darovano cvetje, sveče, svete maše in prispevke za do-
brodelne namene.

Žalujoči: vsi njegovi

JERNEJ ZORKO
umetnostni kovač iz Župeče vasi.

Tudi meč svoj tok izje
in razum duha utrudi;

in utrudi se srce
in življenje tudi.

(Byron)

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti 
sklenil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarne 
prispevke. Posebej hvala vaščanom Celin in vsem drugim za zbra-
na sredstva za obnovo oltarja podružnične cerkve sv. Petra v Kori-
tnici. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Boštjanu Gorišku za lepo 
opravljen obred in g. Milanu Sašku za besede slovesa, pevcem z Rake 
za zapete pesmi, harmonikarju, pogrebni službi Blatnik za organizaci-
jo pogreba in Cvetličarni Lilija za aranžiranje. Še enkrat iskrena hvala 
vsem, ki ste se poklonili našemu očetu in ga pospremili na zadnji poti.  

Žalujoči: vsi njegovi

TONETA KRALJA 
iz Celin 3a, Raka 

Zapel je zvon, tebi v slovo, 
poln bolečin, ostaja spomin, 

ostaja praznina, molk in tišina. 

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
starega očeta, pradedka, tasta, strica, botra, 

soseda in dobrega prijatelja 

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

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

Prodam prašiča 160–180 kg 
in 80 kg ter dva 40 kg, možen 
zakol. Tel.: 031 492 837

Prodamo prašiče 55–70 kg, 
85–105 kg in enega 165 kg. 
Tel.: 07 49 68 390, 07 49 68 
348

Prodam prašiče, težke cca. 
180 kg, hranjene z domačo 
suho hrano. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 670 383

Prodamo prašiče pitance do 
140 kg in izločeno svinjo. Oko-
lica Boštanja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče od 100–120 
kg. Možen nakup tudi polovi-
ce. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, težke 220 kg 
in 120 kg, ter odojke, težke 30 
kg, hranjene z domačo krmo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam prašiče, mesnate, 
hranjene s kuhano hrano, teža 
100–150 kg in 200 kg. Kupec 
dobi darilo. Prodam ovce. 
Tel.: 031 664 286

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

VINOGRADNIŠTVO
Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), frankin-
jo, mešano belo in črnino. Prav 
tako prodamo mešana ali bu-
kova drva. Informacije na tel.: 
031 306 559 (po 17. uri) 

ŽIVALI

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

Prodam teličko RL, staro 3 
mesece. Tel.: 051 245 539

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 6 mesecev. 
Tel.: 031 482 427

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg. Hranjen z domačo hra-
no. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 780 169 

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 170 kg, možnost zakola. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 538 237 

NEPREMIČNINE
Kupimo hišo ali večji bivalen 
vikend, vseljiv, Krško, Sevnica, 
Kostanjevica z okolico. 
Tel.: 070 514 886

KMETIJSTVO

Ekokurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po polet-
ni ceni že od 3,90 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Kupim traktor IMT Štore – 
UTB – pred. pog. 
Tel.: 031 743 261

Prodam suhe okrogle bale 
sena, cena 0,12 €/kg. 
Tel.: 041 831 148

Prodam drva, bukova ali me-
šana, kratko žagana. Par pavov. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, okrogle 
bale slame in prašiča, težkega 
približno 230–250 kg. 
Tel.: 031 594 663
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam teličko limuzin RJ, 
stara 3,5 mesece, težka cca. 
160 kg. Tel.: 031 668 037

Prodam prašiče, težke od 30 
do 130 kg. Možen zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

V okolici Dobove se prodaja-
ta 2 težja prašiča, primerna za 
domače koline. 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke 25–30 kg in 
prašiče, težke 130 kg. Možen 
zakol in prodaja na polovice. 
Tel.: 051 305 520

Prodam dva prašiča krško-
poljca, od 150 do 160 kg, hran-
jena z domačo hrano. 
Tel.: 031 209 951

Prodam prašiče, težke 30–60 
kg in 100–180 kg. Možen za-
kol. Tel.: 051 872 179

Prodam svinjo 250–300 kg in 
prašiča 160 in 110 kg. 
Tel.: 031 414 420

Prodam več prašičkov, težkih 
60–120 kg, ter dva cca. 160 kg. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 713 256

Dva pujsa – krškopoljca – pro-
dam, težka 110–120 kg. Doma 
v okolici Krškega. 
Tel.: 031 290 916

Prodam prašiče, težke od 170 
do 200 kg. Možen zakol pri 
nas. Prodam tudi vino šipon. 
Tel.: 041 565 142

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

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503 

Podarite odvečne knjige. Po-
kličite, pridem z veseljem, jih 

odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Zaposlimo monterja stavbne-
ga pohištva. Lahko tudi s.p., s 
poznavanjem suhomontažnih 
del. Tel.: 041 712 959, SeCOM 
d.o.o. Krško, Vrbina 19, Krško.

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo vas, da sprejemamo 

naročila za bele kilogramske piščance, ki si jih lahko 
priskrbite 25. februarja. 

Mlade rjave in grahaste jarkice si lahko priskrbite od 
1. februarja dalje vsak delavnik ob 16. uri. 

Na prodaj bodo tudi 10-mesečne rjave kokoši 
nesnice v polni nesnosti. 

Obvezna naročila! Er
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 1, četrtek, 6. 1. 2022 23POSAVSKA PANORAMA

NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

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

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas 
mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (2/2022) bo izšla v 
četrtek, 20. januarja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 13. januar 2022.

Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na fb strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. PETAN - Ko si mi pomežiknila
 2. (1.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (2.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 4. (5.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 5. (7.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 6. (8.) Ans. JARICA - Prijatelj, čakam te
 7. (6.) Skupina GADI - Lepa si
 8. (4.) Ans. APLAVZ & TAMBURAŠI ROGATEC - 
   Ko spomladi zacvetijo jablane
 9. (10.) Ans. POTEP - Leto že jemlje slovo
 10. (-.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Roka Kastelca – Dolenjka

Kupon št. 604
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 1. 1. 2022, ob 20. uri

BOŠTANJ – V tukajšnji župnijski cerkvi so vse do praznika 
luči – svečnice, 2. februarja, ki se v rimskokatoliški cerkvi 
praznuje kot zadnji dan božiča – na ogled prečudovite jas-
lice, ki jih je postavil domačin Ciril Udovč.

Za postavitev jaslic v cerkvi Povišanja sv. križa se Ciril Udovč tru-
di že več kot 30 let in pri postavitvi figur, ki jih je večino sam iz-
delal, tudi večino dela opravi sam. »Jaslice se začenjajo v bližini 
oltarja, v votlini pod mestom Betlehem, kjer je prikazano Jezuso-
vo rojstvo. Svetopisemski del jaslic nato preide v našo predrago 
domovino Slovenijo, k njenim naravnim lepotam in znamenitos-
tim. Povezavo predstavlja svetovno znani solkanski most, ki pelje 
v našo prelepo župnijo, s katero sem povezan z vsem srcem. Tu 
je v središče postavljena maketa župnijske cerkve Povišanja sv. 
križa, podružnične cerkve si sledijo od leve proti desni: Šmarčna, 
Kompolje, nad  njima pa Log, Okič, Lukovec in kapela nekdanje 
graščine; najviše stoji Marijina romarska cerkev na Topolovcu,« 
teče opis postavitve jaslic v boštanjski župnijski cerkvi, ki so ene 
večjih v Sloveniji in so doslej že marsikoga očarale. Jaslice si je 
mogoče ogledati vsak dan do svečnice med 8. in 20. uro. Poseben 
čar imajo v večernih urah, ko pride do izraza igra svetlobe, senc 
in teme – v 240 sekundah se pred očmi obiskovalca odigrata dva 
ciklusa: dnevni od sončnega vzhoda do zahoda z raznimi dnev-
nimi dejavnostmi ter nočni ciklus, ko se prižge nešteto luči. »Ob 
ogledu jaslic vam želim, da se vas dotaknejo. V njih boste naš-
li tudi odgovor, zakaj že več kot 30 let z velikim veseljem posve-
tim skoraj mesec dni časa, da jih postavim. Hvala prijateljem, ki 
mi pomagajo v prvih dneh, ko skupaj naredimo osnovno ogrod-
je in pripravimo vse potrebno za začetek mojega samostojnega 
ustvarjanja,« zaključi misli sogovornik in zaželi vsem vse dobro 
v letu 2022.  S. Radi, foto: V. Šeško

Prečudovite boštanjske jaslice 
vabijo k ogledu

Jaslice v boštanjski farni cerkvi imajo tudi motive iz domačega 
okolja.

ROVIŠČE PRI STUDENCU – V 
popoldanskem času pred-
božičnega dne se je Božiček 
s traktorjem oldtajmerjem 
pripeljal na vaška dvorišča 
v spremstvu veselih škratov 
in pričaral nasmeh na otro-
ških licih.

Priprave na ta lep decembrski 
dogodek so se začele že ob 
koncu obiska Božička v lan-
skem letu. Člani upravnega 
odbora Društva za razvoj po-
deželja in turizma Rovišče smo 
z vsakim sestankom nadgraje-
vali scenarij dogodka, ki mu 
posvečamo veliko pozornosti 
z željo, da razveselimo otroke 
in tudi odrasle v času zime za 
božično-novoletne praznike. 
Še v jesenskem času je padla 

ideja o obdaritvi najmlajših z 
unikatnimi igračami. Tudi tok-
rat je bila izvedba šivanja zau-
pana Mojci Kocjan Žibert, si-
cer učiteljici na OŠ Raka, ki z 
vodenjem krožka na šoli skrbi 
za ohranjanje tradicije veze-
nja in šivanja. Epidemiolo-
ške razmere so skupino članic 
društva prisilile, da so del iz-
delave skandinavskih palčkov 
opravile kar doma – srečevanj 

Božiček spet razveselil otroke

v domu krajanov si niso mog-
le privoščiti, razen ko je bil ra-
zložen načrt šivanja in razde-
ljen material in ko so bili na pol 
narejeni izdelki dostavljeni na-

zaj za dodelavo. Gospa Mojca 
je nato na domu oblikovala do-
končno podobo igrač za 39 ot-
rok iz Rovišč.

V Rovišču je zdaj že tradici-
ja, da se Božiček pripelje kar s 
traktorjem 'oldtajmerjem' ozi-
roma z zanj izdelanim vozom, 
spremljajo pa ga škratje. Boži-
ček je osebno obiskal prav vsa-
ko hišo, v katerih so doma ot-

roci. Ob obisku so otroške oči 
izžarevale radovednost, srečo 
in veselje. Še posebno doživet-
je pa je bilo, ko so otroci prejeli 
darilo in jih je mož v rdečem z 
belo brado pozdravil, jih pobo-
žal ali celo sprejel na svoj voz, 
da so se z njim družili in zape-
li pesmico. Veselje so izkazova-
li tudi starši in vsi drugi, saj jih 
je pritegnila zanimiva odpra-
va. Morda je manjkalo le sne-
žno vzdušje, saj prihod dobre-
ga moža ni bil mogoč s sanmi.

Projekt obdarovanja ne bi 
uspel brez zagnanih članov 
Društva za razvoj podeže-
lja in turizma Rovišče. Zahva-
la gre njim in vsem ostalim, ki 
so nesebično ponudili pomoč 
v obliki donacij, prispevkov, 
prostovoljnega dela, dragoce-
nega časa in moralne podpore 
v korist celotne skupnosti ter 
za napredek na področju dru-
žabnih dejavnosti v kraju. Ve-
seli nas, da se število otrok v 
Rovišču iz leta v leto poveču-
je. Ne bo presenečenje, če pri-
čakujemo še več otrok, ko nas 
naslednjič obišče Božiček. Obi-
skal jih bo z veseljem.
 F. Žibert

KRŠKO – V DSO Krško jih je v veseli december popeljal 
Miklavž s spremstvom z Viher, ljudski pevci Kapelski 
pubje pa so pričarali nasmehe na obrazih stanoval-
cev. Obiskali so jih tudi predstavniki društev upoko-
jencev, Rdečega križa in krajevnih skupnosti, skozi 
ves mesec so se odvijale različne prireditve, med dru-
gim so jih obiskali skavti z lučko miru (na fotografiji). 
Še posebej prazničen je bil 22. december, saj je vseh 
deset gospodinjskih skupin obiskal Božiček, zaposle-
ni so pripravili pevski program in voščilo, nadaljeva-
li so s slavnostno predbožično večerjo in zaključili s 
koncertom Adrijane in Eve. Vir: DSO Krško

Božiček namesto na saneh na traktorju

Otrokom je prinesel darila.
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Martin Božič, študent 2. letni-
ka magistrskega študija na Fa-
kulteti za računalništvo in in-
formatiko univerze v Ljubljani, 
si je pred začetkom izdelova-
nja diplomske naloge zaželel, 
da bi za temo naloge izbral ne-
kaj s področja procesiranja na-
ravnega jezika. »Trenutno je v 
svetu razvitih že veliko po-
magal in orodij za procesira-
nje angleškega in drugih več-
jih jezikov. Za slovenski jezik 
je teh pomagal manj, zato sem 
vedel, da je to eno izmed pod-
ročij, kjer bi lahko s svojo di-
plomsko nalogo nekaj prispe-
val. S to idejo sem pristopil do 
svojega mentorja prof. dr. Mar-
ka Robnika Šikonje, ki mi je 
po krajšem pogovoru predla-
gal ravno temo postavljanja ve-
jic v slovenskem jeziku,« pojas-
njuje. Ker je slovenščina glede 
vejic zelo zahteven jezik, se je 
izdelovanja diplomske naloge 

lotil brez kakršnih koli priča-
kovanj, na koncu pa se je upo-
raba enega izmed doučenih in 
izpopolnjenih jezikovnih mo-
delov izkazala za zelo uspešno 

Mladi računalničar Martin Božič

Razvil je računalniško orodje za vstavljanje vejic
RAKA, LJUBLJANA –Najbrž se vsi še iz osnovne šole spominjamo pravila »pred ki, ko, ker, da, če // vejica skače«, čeprav tudi to ne drži vedno. Nasploh je pravilno 
postavljanje vejic eno najkompleksnejših slovničnih vprašanj, s katerim ima težave večina govorcev slovenščine. Z njim se je ‘spopadel’ magistrski študent raču-
nalništva in informatike, 24letni Martin Božič z Rake, ki je izdelal računalniško orodje za vstavljanje vejic v slovenskem jeziku.

in to rešitev je tudi uporabil pri 
končni implementaciji.

Program ni grožnja lektorjem

Trenutna verzija orodja je 
prosto dostopna na spletu 
(https://orodja.cjvt.si/veji-
ce/), zagotavlja pa 94-odsto-
tno natančnost. Martin sicer 
pravi, da ga je medtem dode-
lal do 96-odstotne natančnos-
ti in da ga najbrž lahko izpo-
polni še do 97-odstotne, več pa 
ne bo možno. »Pri ocenjevanju 
natančnosti je treba vzeti v za-
kup, da vejica v slovenskem je-
ziku ni vedno enostransko de-
finirana. V nekaterih povedih 
obstaja več različnih rab ve-
jice, ki so vse pravilne in se 
med seboj razlikujejo glede 
na to, kaj je imel avtor v mis-
lih, ko je neko poved napisal. 
V teh primerih je skoraj ne-
mogoče, da bi program vedel, 

kaj avtor misli, in lahko posta-
vi vejico drugače, kot bi avtor 
želel. To je tudi eden izmed ra-
zlogov, zakaj to orodje samo po 
sebi ni nadomestek za lektorje, 

ampak je kvečjemu pomagalo 
za tiste, ki preverjajo, ali piše-
jo besedila. Naslednji razlog 
je dejstvo, da se tudi v testnih 
besedilih, ki so namenjena 
preverjanju natančnosti, vča-
sih pojavijo napake in kar ne-
kaj primerov je bilo takšnih, da 
je bila v testnem besedilu raba 
vejice napačna, program pa jo 
je postavil pravilno,« pojasni 
glede natančnosti orodja.

Kot je bilo že omenjeno, se 
lektorjem zaradi tega orodja 
ni treba bati za svoje službe, 
saj ni nadomestek zanje, am-
pak služi le kot pomagalo tako 

za pisce kot za lektorje bese-
dil. »Prednost tovrstnih pro-
gramov je velikokrat neutru-
dljivost računalnika, ki lahko 
naenkrat pregleda velike koli-
čine besedil, lektor pa se kas-
neje lahko osredotoči samo 
na mesta, kjer je na primer 
orodje spremenilo ali pa po-
pravilo vejico. Orodje je tako 
namenjeno vsem ljudem, ki 
želijo preveriti pravilnost ve-
jice v lastnih besedilih,« doda-
ja mladi računalničar. Po nje-
govem mnenju je na področju 
procesiranja jezika v sloven-
ščini še veliko priložnosti. Na 
področju angleščine, deni-

mo, je razvitih že kar nekaj to-
vrstnih pomagal in že iz tega 
lahko črpamo ideje. »Je pa slo-
venščina glede nekaterih stva-
ri dosti bolj kompleksen jezik 
kot angleščina, zato je na tem 
področju še precej nerešenih 
izzivov. Eden izmed teh je prav 
gotovo pripomoček pri lektori-
ranju besedil, ki ne bi pregle-
dal samo vejic, ampak bi znal 
v nekaterih povedih tudi spre-
meniti ali predlagati vrstni red 
besed, popraviti druge pravop-
isne napake in morda predla-
gati nove, ustrezne besede,« 
pravi sogovornik, ki še nima 
povsem jasnih načrtov za svojo 
prihodnost, vsekakor pa se bo 
še naprej ukvarjal z različni-
mi področji umetne inteligen-
ce in programiranjem nasploh. 
Trenutno denimo na fakulteti 
sodeluje pri projektih v zvezi 
z računalniškim vidom, stroj-
nim učenjem robotov, postav-
ljanjem spletnih platform ipd. 
Sam sicer pravi, da si z vejico ni 
ravno na 'ti': »Velikokrat se po-
šalim, da nisem nikoli blestel 
na področju postavljanja ve-
jic. Program uporabljam tudi 
sam, ko moram napisati kak-
šen daljši sestavek ali pa bese-
dilo.« Ob tem dodaja še, da se 
je ob uporabi programa precej 

naučil oz. dobil občutek glede 
pravilne uporabe vejice. 

Tudi aktiven glasbenik

Med študijem večino dni preži-
vi v študentskem domu v Lju-
bljani, med vikendi pa se re-
dno in rad vrača na domačo 
na Rako. »Če je le možnost, se 
udeležim vaj simfoničnega in 
pihalnega orkestra Krško, kjer 
igram tubo. Sem tudi eden iz-
med organistov v domači fari 
na Raki. Ob nedeljah in večjih 
cerkvenih praznikih rad se-
dem za orgle in spremljam pev-
ce pri maši,« razkriva še svo-
je udejstvovanje na področju 
glasbe. V otroških letih je za-
čel z učenjem klavirja, nadalje-
val z baritonom in nato presed-
lal na tubo. Ker ga je od nekdaj 
privlačil zvok orgel, se je lotil 
še učenja tega, sicer največje-
ga glasbila. Zdaj se izpopolnju-
je na orglarski šoli v Ljubljani, 
namenjeni zlasti izobraževanju 
cerkvenih organistov. Trudi se, 
da s pomočjo vseh naštetih ak-
tivnosti vzdržuje veliko dob-
rih stikov z ljudmi v domačem 
kraju, tako da mu po končanem 
študiju ne bi bilo težko ostati v 
tem okolju.
 Peter Pavlovič

Martin Božič na stopnišču pred domačo raško cerkvijo

Lektorjem se zaradi tega orodja ni treba bati za svoje 
službe, saj ni nadomestek zanje, ampak služi le kot 

pomagalo tako za pisce kot za lektorje besedil.

V brežiški porodnišnici je zad-
nji dan v lanskem letu dve mi-
nuti pred 14. uro prijokal de-
ček, ki sta mu starša dala ime 
Jakob. Mladi korenjak je ob 
rojstvu tehtal 3360 g ter me-
ril 52 cm. S svojim prihodom je 
razveselil 38-letno Anico Pre-
bejšek z Brega pri Sevnici, ki je 

po udeležbi v resničnostni od-
daji Ljubezen po domače našla 
svojo resnično ljubezen po od-
hodu iz nje. »Za moj rojstni dan 
mi je Janko Lužar napisal pri-
jazno pismo, ki sem ga večkrat 
prebrala, nato sem se odločila 
za srečanje. Iskrica je presko-
čila in skupaj sva že več kot dve 
leti. V tem času se je moj izvo-

Prva novorojenčica zajokala šele na peti dan leta
BREŽICE – Zadnji dan v lanskem letu je bil v brežiški porodnišnici pester, saj je zdravstveno osebje pri prihodu na svet pomagalo kar trem malčkom, medtem ko 
je silvestrska noč potekala mirno, saj ni bilo nobenega poroda. Kot prva v letošnjem letu je 5. januarja malo po polnoči na svet prijokala deklica Eva. 

ljenec preselil z Velikega Kam-
na iz občine Krško k meni v 
sevniško občino in zadnji dan 
v lanskem letu naju je s svojim 
prihodom na svet osrečil sin, 
tako da si bolj popolnega za-
ključka leta ne bi mogla želeti,« 
obudi nekaj spominov nasme-
jana mamica, ko k sebi nežno 

privija svojega prvorojenca, ki 
je prišel na svet s carskim re-
zom tri dni po porodnem roku. 

Prva v novem letu je Eva

V najdaljši noči je spremlja-
la razvoj dogodkov na breži-
škem ginekološko-porodnem 
oddelku ter bila v pripravlje-

nosti, da pomaga pri porodu 
v novem letu 2022, dežurna 
ekipa medicinskega osebja, ki 
so jo sestavljali ginekolog Bo-
ban Gjakov, diplomirani babi-
ci Karmen Vrtačič in Manca 
Brilej ter diplomirana medi-
cinska sestra Anita Mujakić, 
a do zaključka njihovega de-
žurstva ni prišlo do novega 
rojstva. Prva v novem letu se 
je včeraj, 5. januarja, 25 minut 

po polnoči rodila 
deklica Eva, ki je 
ob rojstvu tehtala 
3150 g, v dolžino 
je merila 50 cm. 
S svojim priho-
dom je razveselila 
27-letno mamico 
Dorotejo Ajster 
in 33-letnega očka 
Vikija Freliha, 
ki je prisostvoval 
porodu. Za svo-
jo prvorojenko, ki 
bo živela v Kape-
lah, sta starša ure-
dila sobico v nev-
tralnih barvah in 
srčno se veselita 
prihoda hčerki-
ce v njuno skupno 
’gnezdo’. Prvi po-
rod, ki so ga zabe-
ležili v letošnjem 
letu, je potekal 
brez kakršnih koli 

zapletov ali posebnosti. Medi-
cinsko osebje, ki je spremljalo 
porod, so sestavljali porodni-
čarka Mateja Vukmanič Po-
har, babica Andreja Žertuš 
in medicinska sestra Jerneja 
Pavlič.

V lanskem letu 470 porodov

»Vsako rojstvo je darilo, je ču-
dež, neskončno veselje,« pojas-

ni diplomirana babica Tjaša 
Bobnar ter predstavi število 
porodov v lanskem letu in še 
nekaj ostalih podatkov. »Vseh 
porodov v lanskem letu je bilo 
470, rojenih je bilo 253 deč-
kov in 217 deklic, dvakrat so 
bili dvojčki. Pri porodih bele-
žimo 71-odstotno prisotnost 
očetov. Nekaj porodov je bilo 
epiduralnih, nekaj s carskim 
rezom; poroda, pri katerem 
bi sodelovala ’dula’, obporod-
na spremljevalka, ki spremlja 
nosečnico v obdobju pričako-
vanja otroka, med porodom in 
po njem, v lanskem letu nismo 
imeli. Porodnice so nastanje-

ne v triposteljnih sobah, a ker 
jih imamo skupaj pet, ima po-
gosto ena porodnica celo sobo 
zase. Imamo tudi dve nadstan-
dardni sobi z lastnimi toalet-
nimi prostori. Porodna soba 
je ena, v njej sta lahko hkrati 
dve porodnici, a če bi bilo tre-
ba, lahko v sobo namestimo še 
tretjo. Novorojenčice in novo-
rojenčki bivajo v istem prosto-
ru skupaj z materjo,« pojasni 
sogovornica, ki se je zaposlila 
na ginekološko-porodnem od-
delku Splošne bolnišnice Bre-
žice leta 2015. 

 Smilja Radi

Anica Prebejšek s sinom Jakobom, ki se je rodil v lanskem 
letu kot zadnji izmed treh korenjakov v brežiški porodnišnici. 
Družbo jima delata diplomirana babica Tjaša Bobnar in 
otroška sestra Marija Stanič. 

Dežurna novoletna ekipa medicinskega osebja v sestavi 
ginekologa Bobana Gjakova, dveh diplomiranih babic, 
Karmen Vrtačič in Mance Brilej, ter diplomirane medicinske 
sestre Anite Mujakić (foto: SB Brežice)

Novorojenka Eva z mamico Dorotejo in 
očkom Vikijem (foto: SB Brežice)


