
PUST, KOT GA ŠE NI BILO – S tem se boste verjetno strinjali, saj je minil resda ob nič manjši količini 
krofov, a brez otroških pustnih rajanj in ostalih organiziranih tradicionalnih prireditev v naših krajih. 
Tako smo na pustni torek uspeli v živo ujeti le za vzorec našemljenih otrok – skupinica na fotografiji je 
preganjala zimo v naselju Gmajna v Leskovcu pri Krškem. Sicer se je maškarada, nič drugače kot ostale 
prireditve, preselila v virtualni svet in na družbena omrežja, kar pa je bil le skromen približek običajnim 
najbolj norčavim dnem v letu. Pa vendarle je pomembneje od tega, da se vsi skupaj postopoma ponovno 
vračamo v normalno življenje, četudi, kot pravi pregovor, ena lastovka še ne prinese pomladi, kar velja 
upoštevati ob sproščanju ukrepov.  Foto: Bojana Mavsar
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Večina za Celjsko pokrajino
BISTRICA OB SOTLI – Prebivalci najmanjše posavske občine so 
se na nedeljskem glasovanju z veliko večino opredelili za bodo-
čo Celjsko oz. Savinjsko pokrajino. Zanjo je namreč glasovalo 
289 občank in občanov oz. 75 %, za Posavsko pokrajino (tako 
je tudi pisalo na glasovnici) pa 96 oz. 25 %. Glasovalo je 385 
oz. 30 % volilnih upravičencev, je na Facebooku sporočil žu-
pan Franjo Debelak. Slednji je izid glasovanja za naš časopis 
pokomentiral takole: »Tak rezultat smo tudi nekako pričako-
vali, saj je to že dolga, tudi meni zelo dobro znana zgodba. Kot 
sem napovedal, bo že v tem tednu o tem odločal občinski svet, 
z odločitvijo pa bom seznanil odločevalce. Začeli bomo tudi z 
ustreznimi postopki, ki pa bodo morali biti pravi. Ne da si ne 
bi želeli iti v Celjsko pokrajino, ampak gre za to, da se bomo s 
čim manj škode pridružili novi razvojni agenciji Savinjske oz. 
kakor koli se bo že imenovala. Želimo, da bodo vsi projekti, ki 
so bili zdaj dogovorjeni pod RRA Posavje in se navezujejo na 
našo občino, še naprej enaki, v nasprotnem primeru bo treba 
iskati soglasja vseh občin v novi pokrajini, kar pa bi znalo biti 
težavno in bo zahtevalo precej časa. Vseh vezi, ki jih imamo na 
eni ali drugi strani, ne moremo kar tako zavreči in jih bomo za-
gotovo negovali tako z eno kot drugo pokrajino.« 
Kaj bistriška odločitev pomeni za Bistrico ob Sotli in posle-
dično nadaljnjo usodo Posavja, je v tem trenutku težko oce-
niti, saj je glede tega še preveč nejasnosti. Na več stolčkih bo 
težko sedeti, saj razvojna smer operativno poteka zelo dolo-
čeno, prav tako pa Bistrica ob Sotli ostaja v naši, evropsko pri-
znani statistični regiji. Kot večkrat poudarja župan Debelak in 
tudi mnogi občani, ki spremljajo uspešnost črpanja razvojnih 
sredstev in konkretne investicije v občini, so v bistriški obči-
ni večino večjih projektov v zadnjih letih izvedli tudi zahval-
jujoč dobremu sodelovanju v okviru razvojne regije Posavje. 
Zavedali so se namreč, da za majhne občine lahko pomeni ve-
liko razliko, ali kot partner za razvoj nastopajo v regiji s šesti-
mi ali več kot 20 občinami.   R. R., M. M.

AKTUALNO

Povezali lokalno
V koronačasih smo še bolj kot pred tem spoznali 
pomen lokalno pridelane hrane in kratkih dobav-
nih verig »od vil do vilic«, kot radi pravimo. V kr-
škem podjetju Evrosad so z odprtjem nove trgovi-
ne, t. i. Evrosad Tržnice pri njihovi upravni stavbi, 
naredili še en korak k povezovanju lokalnih ponu-
dnikov s širšega posavskega območja.
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V znamenju veselja otrok 
in učiteljev
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Mesto bodo rešili iz krempljev vode

Leto izzivov, preizkušenj
in novih spoznanj

Preselili so se na splet

V sevniškem volilnem 
okraju tudi občina Škocjan 
POSAVJE – V Državnem zboru so minuli torek sprejeli nove-
lo zakona o določitvi volilnih enot, ki spreminja meje nekate-
rih volilnih okrajev. Kot pravijo predlagatelji zakona iz koali-
cijskih vrst, so s tem uresničili več kot dve leti staro odločbo 
ustavnega sodišča, ki je opozorilo na nesorazmerno velikost 
nekaterih volilnih okrajev, v opoziciji pa menijo, da zakon ne 
odpravlja omenjene neustavnosti. Zakon spreminja območja 
15 volilnih okrajev v petih volilnih enotah, največ sprememb 
pa je ravno v 6. volilni enoti s sedežem v Novem mestu, kamor 
sodi tudi Posavje. Ena od sprememb se nanaša tudi na volil-
ni okraj Sevnica, ki se bo povečal za območje občine Škocjan, 
zmanjšal pa za del občine Šentrupert, ki bo priključen volilne-
mu okraju Trebnje.  P. P.
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KRŠKO – Za 25. februar je krški župan mag. Miran Stanko sklical 
20. redno sejo občinskega sveta, na kateri je predvidena obrav-
nava 20 točk dnevnega reda. Prisotni se bodo seznanili s poro-
čilom o opravljenem delu Nadzornega odbora občine v minulem 
letu, prejeli v potrditev finančno ovrednoten letni program izo-
braževanja za odrasle, ki ga izvaja Ljudska univerza Krško, pra-
vilnik o sprejemu otrok v vrtce, sklep o zadolžitvi Mladinske-
ga centra Krško za potrebe izvedbe projektov Mladi v praksi in 
Urbanik, med drugim pa tudi nova izhodišča za obračun komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-
čju občine ter na podlagi predhodno potrjenih osnutkov odlo-
ka o določitvi plovbnega režima na Savi in o podelitvi koncesije 
za upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na ob-
močju akumulacije HE Krško. Med za sejo napovedanimi točka-
mi izpostavljamo še predvideno soglasje svetnic in svetnikov k 
zvišanju sredstev za izvedbo projektov v sklopu participativne-
ga proračuna v letu 2022, in sicer za 35.000 evrov, to je z dose-
danjih 140.0000 na 175.000 evrov. B. M.   

Več za participativni proračun

LJUBLJANA, POSAVJE – Projekt HE Mokrice je z začasno odredbo 
Upravnega sodišča RS spet ustavljen. Kot smo poročali v prejš-
njem časopisu, je Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) 
27. januarja na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odloč-
bo, s katero je Vlada RS za projekt HE Mokrice dovolila prevlado 
javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave in 
s tem izpolnila pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, hkrati pa 
je sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi 
do končne odločitve preprečilo izvedbo posega. Sodišče je temu 
ugodilo oz. sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti 
izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice na podlagi izpodbi-
jane vladne odločbe iz decembra lani. Vlada se na to odločitev 
lahko pritoži.  P. P./vir: DPRS

Sodišče 'zamrznilo' HE Mokrice

Rekreativni odmori 
na OŠ Brežice

V OŠ Brežice je šolske klopi 
spet zasedla večina od skup-
no 301 učenca v 12 oddelkih 
prve triade. Kot nam je pove-
dala ravnateljica mag. Marija 
Lubšina Novak, so se učen-
ke in učenci vrnili veseli in 
zadovoljni, marsikdo je tudi 
glasno povedal, da je pono-
či slabo spal, ker je po toliko 
mesecih šolanja na daljavo že 
z nestrpnostjo pričakoval po-

novno vrnitev v šolo. Novost je 
zdaj tudi ta, da imajo otroci v 
času pouka rekreativne odmo-
re. »Vsak razred gre za 15, 20 
minut na svež zrak in se sko-
zi različne igre razgiba, pri če-
mer sploh ni važno, kakšno je 
vreme, saj če je treba, imajo s 
sabo tudi dežnike ter so pri-
merno obuti in oblečeni. V tem 
času pa se učilnica lahko pre-
zrači, kar je idealno,« je opisa-
la. Ravnateljica je še omenila, 
da so že na kulturni dan vsi za-
posleni, ki so se vrnili na de-

Vrnitev v šolo v znamenju veselja otrok in učiteljev
POSAVJE – Naj je bil 9. februar, ko so se za učence prve triade posavskih osnovnih šol ponovno odprla šolska vrata, vremensko še tako turoben, bi – bržkone, kot 
bi iskali iglo v senu – le težko našli med otroki tiste, ki za maskami ne bi skrivali nasmeha. Po štirih mesecih zaprtja šol je bil drugi prvi šolski dan namreč še bolj 
pričakovan od septembrskega.

lovno mesto, opravili hitro te-
stiranje. Po njenih navedbah 
se jih je testiralo 76, od tega je 
bilo pet pozitivnih – med kate-
rimi sicer ni bilo učiteljev –, ki 
so nato opravili še PCR-test in 
vsi so bili negativni. Tako so se 
tudi pri njih kot tudi na neka-
terih drugih šolah (OŠ Cerklje 
ob Krki, OŠ Velika Dolina) hit-
ri testi v resnici izkazali za laž-
no pozitivne. V času epidemi-
je se soočajo tudi z okužbami 
med zaposlenimi, a večina je 
lahko normalno poučevala na 

daljavo. Lubšina Novakova je 
še dodala, da je po novem letu 
motivacija otrok zelo padla, 
tako da so učitelji potrebova-
li kar nekaj časa in so morali 
na različne načine pridobiva-
ti pozornost.

»Juhuhu, spet smo tu!«

Tudi na artiški osnovni šoli je 
bil drugi februarski torek prav 
poseben, lahko bi rekli kar 
prazničen dan za učence prvih 
treh razredov. Veselje in dob-

ro voljo je bilo zaznati že pred 
vhodnimi vrati šole, kjer je ot-
roke sprejemala ena od učite-
ljic. Otroci so brez dodatnih na-
vodil nosili maske in si pridno 
razkuževali roke. Tudi poseb-
nega poslavljanja od staršev ni 
bilo, saj so takoj, ko so zapus-
tili avto, stekli proti šolskim 
vratom. Kot pravi ravnatelji-
ca Vesna Bogovič, so vsi zelo 
veseli, saj je bila šola brez ot-
rok pusta in zelo žalostna. Vsi 
zaposleni so se na praznični 
Prešernov dan tudi uspešno 
testirali. Tudi v vrtec so se us-
pešno vrnili vsi vrtičkarji. Rav-
nateljica je še omenila, da za-
enkrat brez težav zagotavljajo 
in izpolnjujejo vse ukrepe, več 
skrbi bo, ko se bodo v šole vrni-
li še ostali učenci, saj bo ukrepe 

veliko težje izpolnjevati pred-
vsem zaradi prostorske stiske. 
V prvih dneh po vrnitvi so več 
časa namenili temu, da so ot-
roci ponovno začutili socialni 
stik. Otroško veselje, smeh in 
veselo čebljanje vsakomur na-
polni dan z dodatno energijo, 
in ko smo učence povprašali, 
kako se počutijo, ko so spet v 
šoli, so vsi v en glas vzkliknili: 
»Juhuhu, spet smo tu!«

Prešerno vzdušje 
na videmski šoli

V po številu učencev največ-
ji osnovni šoli v občini Krško 
– OŠ Jurija Dalmatina – se je 
prvega šolskega dne po 19. ok-
tobru, ki je bil v prvi vrsti, kot je 
poudarila ravnateljica šole Va-

lentina Gerjevič, namenjen 
igri, vnovičnemu spoznavanju 
in nasploh navezovanju soci-
alnih in čustvenih stikov, ude-
ležilo 257 učenk in učencev 
od 1. do 3. razreda, ob njih pa 
tudi dobrih 60 učiteljic in uči-
teljev, drugih strokovnih de-
lavcev ter administrativnega 
in tehničnega osebja. Zaposle-
ni so dan pred tem, nekateri pa 
tudi še v jutranjih urah prvega 
šolskega dne, opravili obvezna 
hitra testiranja, pri čemer je bil 
test pozitiven le pri eni osebi, 
ki jo je osebni zdravnik napo-
til še na PCR-test. Pouk na šoli 
so organizirali v skladu in ob 
upoštevanju vseh preventiv-
nih ukrepov in napotil s strani 
NIJZ, velik poudarek pa so dali 
na higieno kašlja, umivanje in 

razkuževanje rok, pa tudi na 
razkuževanje in prezračeva-
nje najbolj izpostavljenih de-
lov učilnic, garderob, hodnikov 
in ostalih prostorov na šoli. Če-
tudi je pred zaposlenimi zah-
teven zalogaj, povezan z or-
ganizacijo pouka, prehrane in 
prevozov šolarjev na način, da 
bo šolsko okolje čim bolj varno 
tako za učence kot zaposleno 
osebje, pravi Gerjevičeva, se že 
zelo veselijo prihoda učencev 
ostalih oddelkov devetletke po 
počitnicah. Seveda bodo tudi 
za te prvi popočitniški dnevi 
potekali brez ocenjevanja, na-
menili jih bodo predvsem pre-
gledu in utrjevanju snovi, ki so 
se je učili na daljavo.  
 B. Mavsar, R. Retelj, 
� V.�Lajkovič

Rekreativni�odmor�brežiških�učencev

Otroci�so�bili�veseli�in�nasmejani. Prvi�šolski�dnevi�so�na�krški�šoli�minili�v�znamenju�igre.

Minuli konec tedna smo imeli 
v Posavju vsega le štiri na novo 
odkrite okužbe, na prvi dan v 
tednu pa samo 18. Skupno šte-
vilo okuženih je padlo znatno 
pod 500, tako malo jih je bilo 
nazadnje sredi lanskega no-
vembra, tik preden se je število 
okuženih začelo vzpenjati. Epi-
demija se očitno vsak dan bolj 
umirja, k temu verjetno pripo-
more tudi cepljenje. V ZD Bre-
žice so do konca januarja pre-
cepili zaposlene v zdravstvu, 
socialnem varstvu, stanoval-
ce domov starejših in občane, 
starejše od 80 let, s 453 od-
merki cepiva, je navedel di-
rektor Dražen Levojević. De-
jal je, da cepiva dobivajo manj, 
kot ga naročijo, a so do sedaj 
tekoče cepili vse, ki so potre-
bovali drugi odmerek. Trenu-
tno še cepijo občane, starejše 
od 80 let. V ZD Krško, kot nam 
je sporočila direktorica Tatja-
na Fabjančič Pavlič, so do 15. 
februarja z obema odmerko-
ma cepiva proti covidu-19 ce-
pili 440 oseb, s prvim odmer-
kom pa 270 oseb. Za cepljenje 
prednostnih skupin prebival-
stva v tem tednu so dobili 144 
odmerkov cepiva, ki so v 92 % 
namenjeni cepljenju s prvim 
odmerkom. V ZD Sevnica so po 
besedah direktorice Vladimi-

Število okuženih vztrajno pada

re Tomšič do sedaj cepili vse 
zainteresirane ranljive skupi-
ne (oskrbovance in zaposlene 
v socialnovarstvenih zavodih v 
občini, zaposlene v zdravstvu, 
socialnih službah, lekarnah) 
ter starejše od 80 let v skladu 
z dobavljenimi odmerki. Cepil-
ni center ZD Sevnica je včeraj 
pričakoval približno 440 od-
merkov cepiva, s katerim bodo 
takoj pričeli s cepljenjem. »Ve-
selimo se, da je izkazan velik 
interes prebivalstva za ceplje-
nje, kar nas navdaja z upanjem, 
da bomo kmalu obvladovali 
stanje okužb in epidemijo co-
vida-19. Hkrati verjamemo, da 
smo se v tem času naučili ščiti-
ti sebe in druge pred okužba-
mi, prenosljivimi s kontaktom. 
Naučili smo se uporabljati za-
ščitne maske, rokavice, higie-
no rok z razkuževanjem, higie-
no kašlja, kar nas bo ščitilo ne 
samo pred covidom-19, am-
pak tudi pred drugimi infek-
cijami, za katere še sploh ne 
vemo, kako se bodo imenova-
le,« je ob tem dejala Tomšičeva. 

Velika gneča na testiranjih

Kot ugotavlja Fabjančič Pavli-
čeva, se je delež pozitivnih pri 
testiranjih s hitrimi in PCR-te-
sti v februarju pričel zniževa-

ti. »Povečalo se je število hitrih 
testiranj na račun testiranj za-
poslenih v vzgoji in izobraževa-
nju ter v zadnjem tednu še na 
račun zaposlenih v trgovskih 
in ostalih storitvenih dejav-
nostih. Število simptomatskih 
oseb, napotenih na PCR-testi-
ranja, se znižuje. Povečuje se 
število oseb, ki opravljajo te-
stiranja zaradi službenih po-
tovanj v tujino ali odhoda na 
smučanje. Povečalo se je tudi 
povpraševanje po izdaji zdrav-
niških potrdil o preboleli okuž-
bi s covidom-19,« je opisala in 
še omenila nepredvideno gne-
čo na lokaciji testiranja v Kr-
škem, ki je nastala zaradi ob-
veznega testiranja zaposlenih 
v trgovskih in ostalih storitve-
nih dejavnostih. To zdaj skuša-
jo reševati z dodatnimi termi-
ni, drive-in testiranja pa v času 
večjih konic potekajo vzpored-
no v dveh kolonah. V Brežicah 
je ekipa ZD v prvi polovici fe-
bruarja med simptomatski-
mi osebami izvedla 214 PCR 
(58 pozitivnih) in 129 HAT-te-
stov (41 pozitivnih), 802 hitri 
testiranji (28 pozitivnih) med 
splošno populacijo, uslužbence 
v vzgoji in izobraževanju pa so 
do sedaj testirali tri ponedelj-
ke, 1. februarja 161, 8. febru-
arja 353 in 15. februarja 194 

oseb. Iz natančnih podatkov o 
številu lažno pozitivnih brisov, 
ki nam jih je posredoval Levo-
jević, je razvidno, da se je samo 
pri eni osebi, zaposleni na OŠ 
oz. vrtcu Artiče, izkazalo, da je 
bila pozitivna tudi s PCR-tes-
tom, v vseh ostalih 21 primerih 
pa so molekularni testi ovrgli 
sum na okužbo. 

V SBB le še devet bolnikov

O trenutnem stanju v bolnišni-
ci smo povprašali tudi direkto-
rico SB Brežice Anico Hribar. 
Povedala je, da zadnje štiri te-
dne število novih pacientov na 
covid oddelku upada. V zad-
njem tednu so sprejeli vsega 
osem novih bolnikov. »Število 
bolnikov na današnji dan (to-
rek, 16. 2., op. p.) je 15. Jutri jih 
bo odpuščenih še šest, tako da 
bo skupno število bolnikov le 
še devet,« je navedla. Ker je šte-
vilo hospitaliziranih bolnikov 
po Sloveniji v teh dneh padlo 
pod 700, so vstopili v 1. fazo iz-
hodne strategije za covid bolni-
šnice, kar pomeni, da SB Bre-
žice za zdravljenje bolnikov 
zagotavlja še 15 postelj, v nas-
lednji fazi (manj kot 500 hospi-
taliziranih) pa se brežiški covid 
oddelek ukine.
 Rok Retelj

POSAVJE – Potem ko je 11. februarja Slovenija tudi uradno prešla v oranžno fazo sproščanja vladnih ukre-
pov – med drugim je spet dovoljeno gibanje po celotni državi, zbiranje do deset ljudi, po zimskih počitni-
cah pa se v ponedeljek v šole vračajo vsi učenci in maturanti –, se je dnevno in skupno število okuženih v 
Posavju zelo zmanjšalo. Naša regija se je s tem otresla naziva najbolj okužene slovenske regije.
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Tržnica

Prenovljena Evrosad Tržnica
z razširjeno ponudbo

LOKALNIPRIDELOVALCI

Prenovljena Evrosad Tržnica
z razširjeno ponudbo

BISTRICA OB SOTLI – V 
Zdravstveni postaji Bi-
strica ob Sotli so uspešno 
zaključili prenovo prosto-
rov zobne ambulante, kjer 
od ponedeljka, 15. februar-
ja, paciente sprejema tudi 
nova zobozdravstvena eki-
pa. 12. februarja opoldne so 
na krajši otvoritvi prenovlje-
ne prostore tudi uradno pre-
dali namenu.

Kot je navedla Jasna Žerak, 
direktorica ZD Šmarje pri Jel-
šah, pod okrilje katerega spa-
da ZP Bistrica ob Sotli, je zob-
na ordinacija v Bistrici ob Sotli 
skupno osma zobozdravstve-
na enota na območju, ki ga po-
kriva ZD Šmarje pri Jelšah. In-
vesticija je znašala 52 tisoč 
evrov, pri čemer je ZD prispe-
val 40 tisočakov, Občina Bistri-
ca ob Sotli pa 12 tisoč evrov, je 
omenila. Zobozdravstvene sto-
ritve po novem opravlja Kristi-

Pacientom ne bo treba čakati

na Udovičić, dr. dent. med., po-
maga pa ji zdravstveni tehnik 
Benjamin Pungartnik. Kot 
je še dejala Žerakova, so pred-
vsem veseli novega kadra v 
ambulanti, poleg tega pri njih 
ni čakalnih dob. Po besedah bi-
striškega župana Franja Debe-
laka so veseli, da imajo v kraju 
zobozdravstveno ambulanto, 
»ki je bila sicer vzpostavljena 
kot zadnja v sistemu ZD Šmar-
je pri Jelšah, a je tudi najbolj 

moderna«. Poudaril je, da so 
v tem trenutku še zadovoljni, 
da imajo v Bistrici zdravnika, 
a ker se lahko zgodi, da se bo 
kmalu upokojil, bo treba iska-
ti novega: »Glede na majhnost 
občine in dejstvo, da je zelo tež-
ko pridobiti zdravstveno ose-
bje, je nova zobozdravnica kar 
velik uspeh ter neke vrste po-
kazatelj, da bomo lahko našli 
tudi novega zdravnika, ko bo 
potrebno.«  R. R.

Žerakova,�Debelak,�Pungartnik�in�Udovičićeva

Veliko zanimanje 
za deficitarne poklice

Kot nam je povedal direktor 
Šolskega centra Krško-Sevnica 
in ravnatelj Srednje šole Krško 
Jože Pavlovič, so bili virtualni 
informativni dnevi zelo dob-
ro obiskani, kljub temu da so 
že konec januarja organizirali 
virtualne dneve odprtih vrat, 
ko je število obiskovalcev pre-
seglo vsa pričakovanja. Po nje-
govem je verjetno to povezano 
tudi z dejstvom, da izobražu-
jejo za deficitarna področja, 
kjer potrebe po tovrstnem ka-
dru daleč presegajo ponudbo. 
»Verjamem, da bo letošnji vpis 
tudi zato nad pričakovanji,« je 
dejal. Na informativnih dnevih 
ŠC Krško-Sevnica so tudi letos 
sodelovali predstavniki go-
spodarstva, ki so bodočim di-
jakom predstavili zaposlitvene 
možnosti, zbrane pa so nago-
vorili tudi predsednik uprave 
NEK Stane Rožman, general-
ni direktor GEN energije Mar-
tin Novšak, direktor Posavske 
gospodarske zbornice, Krško 
Darko Gorišek ter tehnični 
direktor in soustanovitelj pod-
jetja Dewesoft dr. Jure Knez. 
Na ŠC Krško-Sevnica imajo za 
2021/2022 v začetnem letni-
ku razpisanih skupno 368 vpi-
snih mest. 

Gimnazijci pripravili 
številne filmčke

Vodilna misel letošnjega in-
formativnega dne na Gimna-
ziji Brežice je bila: Gimnazija 
Brežice #vstopnicavtvojopri-
hodnost, je sporočil ravnatelj 
Uroš Škof. Po njegovih bese-
dah so z odzivom bodočih di-
jakov na virtualnih informa-
tivnih dnevih zelo zadovoljni. 
»Informativne dneve smo iz-
vedli s pomočjo videokonfe-
rečnega okolja Zoom. Najprej 

smo imeli skupni uvodni del, 
sledile so predstavitve v klepe-
talnicah, kjer smo predstavili 
oba programa, ki ju imamo na 
šoli (splošna gimnazija in gim-
nazija – športni oddelek), ter 
predmete. V drugem delu so 
sledile klepetalnice, kjer so po-
leg profesorjev sodelovali tudi 
dijaki. Odziv za takšno obliko 
informativnega dne je poziti-
ven,« je poročal in dodal, da v 
naslednjih tednih nadaljujejo 
predstavitev šole v okviru dne-
va odprtih vrat, devetošolcem 
bodo omogočili sodelovanje 
pri pouku, tudi če bodo izva-
jali pouk na daljavo, in izved-
li klepetalnice, kjer bodo bo-
dočim dijakom predstavili še 
ostale vsebine, ki jih izvaja-
jo na šoli. Za informativni dan 
so gimnazijci pripravili števil-
ne prispevke (filmčke), ki so na 
ogled na spletni strani in soci-
alnih omrežjih šole. V šolskem 
letu 2021/2022 imajo razpisa-
nih 130 mest.

Vedno večje zanimanje 
za zdravstveno nego

Kot je pojasnila ravnateljica dr. 
Mojca Tomažin, so se na Eko-
nomski in trgovski šoli Brežice 
z devetošolkami in devetošol-
ci predhodno srečevali že na 
treh sredah »virtualnih odpr-
tih vrat ETrŠ Brežice« v janu-
arju in februarju in že na teh 
srečanjih je bil obisk nad nji-
hovimi pričakovanji. »Če pri-
merjamo z lanskimi informa-
tivnimi dnevi, je bilo letos več 
obiska kakor lani 'v živo'. Za 
večino naših srednješolskih 
programov je bilo letošnje za-
nimanje primerljivo z lanskim. 
Poudariti pa moramo, da se je 
letos zelo povečalo zanima-
nje za naš nov program zdra-
vstvena nega, kar nas izjemno 
veseli,« je poudarila in dodala 
mnenje, da virtualni informa-

tivni dnevi vsekakor niso ena-
kovredni srečanjem »v živo«, 
pri katerih si lahko dijaki ne le 
ogledajo šolske prostore z oko-
lico, ampak tudi začutijo utrip 
šole. V novem šolskem letu na 
ETrŠ Brežice razpisujejo 138 
vpisnih mest.

Občutek povezanosti je 
skoraj nemogoče nadomestiti

Ravnatelj Srednje šole Sevni-
ca Matjaž Prestor je opisal, 
da so bili informativni dnevi 
izvedeni na virtualen način v 
kombinaciji posnetega vnap-
rej in v živo. Ker so se bali, da 

internetni sistem, ko bodo in-
formativni dnevi vseh srednjih 
šol po Sloveniji ob istem času 
preko spleta, ne bo vzdržal, 
so se odločili, da uvodni del in 
predstavitev programov prip-
ravijo vnaprej posneto. Na kon-
cu programa so se srečali še v 
živo preko spletne klepetal-
nice, tako da so opravili tudi 
osebni stik. »Ocena virtualne-
ga obiska je bila pričakovana 
in smo bili s številom ogledov 
posameznih izvedb zelo zado-
voljni,« je pristavil in nadalje-
val: »Veliko je bilo razmišljanja, 
kako, na kakšen način bi našim 
bodočim dijakom predstavili 
našo šolo. Nadomestiti obču-
tek povezanosti, ko imaš star-

še in njihove otroke pred seboj 
v predavalnici, ko jim predsta-
vljaš šolo v živo, je preko sple-
tne kamere praktično nemo-
goče.« V novem šolskem letu 
2021/2022 na SŠ Sevnica raz-
pisujejo po 28 mest v progra-
mih frizer in mizar.

Obisk višji kot v preteklosti

Tudi na fakultetah in višjih šo-
lah so letošnji informativni 
dnevi potekali na daljavo. Na 
Fakulteti za energetiko Uni-
verze v Mariboru s sedežem v 
Krškem so jih pripravili s po-
močjo programskega orodja 

MS Teams, ki se na fakulteti v 
tem obdobju uporablja tudi za 
pedagoško delo. »Na Fakulteti 
za energetiko Univerze v Ma-
riboru smo z letošnjim obi-
skom na informativnih dnevih 
zelo zadovoljni, saj smo zabe-
ležili večji odziv potencialnih 
študentov kot v preteklih le-
tih. Skupno število udeležen-
cev spletnih informativnih dni 
je bilo za 50 % višje kot v pre-
teklih letih, prav tako so bili 
udeleženci bolj pogumni pri 
zastavljanju vprašanj v zvezi 
s študijem, predvsem v klepe-
talnici,« so sporočili s fakultete. 
Pravijo, da z organizacijskega 
vidika niso imeli težav pri iz-
vedbi letošnjih informativnih 

dni, saj so jih razmere v zad-
njem letu prisilile v to, da so se 
dodobra prilagodili na delo na 
daljavo. »Ne glede na omenje-
no bi si na fakulteti želeli, da se 
v bodoče z zainteresiranimi za 
študij na informativnih dnevih 
srečamo v klasični obliki, saj 
gre za eno pomembnejših od-
ločitev v življenju in je osebni 
stik še toliko bolj pomemben,« 
vseeno dodajajo. Za študijsko 
leto 2021/2022 imajo na I. sto-
pnji za prvi letnik skupaj razpi-
sanih 112 vpisnih mest za re-
dni in izredni študij energetike.

V prihodnosti 
kombinirani dogodki

Na Fakulteti za turizem Uni-
verze v Mariboru s sedežem v 
Brežicah so informativne dne-
ve prav tako izvedli preko sple-
ta oz. s pomočjo Microsoftove-
ga orodja Teams, na njih pa so 
potencialnim bodočim študen-
tom turizma predstavili študij-
ska programa 1. stopnje, štu-
dijsko in obštudijsko dogajanje 
na fakulteti, prihodnost turiz-
ma in zaposlitvene možnos-
ti. Z organizacijskega vidika 
jim spletna oblika predstavi-
tev ni predstavljala večjih te-
žav, saj tako izvajajo tudi štu-
dijski proces in številne druge. 
»Na Fakulteti za turizem Uni-
verze v Mariboru največ stavi-
mo na oseben odnos, zato se-
veda obžalujemo, da to leto ni 
bilo možno izvesti dogodkov 
v živo, kjer bi lahko dijaki bolj 
začutili našo gostoljubnost, 
kot se za turizem tudi spodobi, 
prav tako je z dijaki v živo laž-
je vzpostaviti stik. Vendar kljub 
temu ocenjujemo letošnjo sple-
tno izvedbo informativnih dni 
kot zelo uspešno, saj opaža-
mo, da so bili dogodki celo bolj 
obiskani kot prejšnja leta,« so 
sporočili iz Brežic, kjer že raz-
mišljajo, da bi v prihodnosti iz-

vajali »kombinirane dogodke«, 
istočasno v živo in na spletu. Za 
redni študij na visokošolskem 
strokovnem in univerzitetnem 
programu imajo razpisanih 
105 mest, izvajali pa bodo tudi 
izredni študij.

Manjka pristen osebni stik

Na Višji strokovni šoli Breži-
ce, ki deluje kot organizacijska 
enota ETrŠ Brežice, so infor-
mativni dnevi potekali preko 
videokonferenčne povezave 
Zoom. Predstavili so dva štu-
dijska programa: že uveljav-
ljeni program Ekonomist, na 
katerem imajo za redni študij 
razpisanih 50 vpisnih mest, in 
novi program Velnes, na kate-
rem je na razpolago 30 vpisnih 
mest. V obeh programih bodo 
izvajali tudi izredni študij (30 
vpisnih mest v programu Eko-
nomist ter 30 vpisnih mest v 
programu Velnes). »Odzivnost 
na različne virtualne dogodke 
je bila v skladu z našimi priča-
kovanji, tako da pričakujemo 
dober vpis v oba študijska pro-
grama,« ocenjuje ravnateljica 
VSŠ Brežice Hermina Vučajnk 
Šarić. Tudi zanje z organizacij-
skega vidika izvedba informa-
tivnih dni na daljavo ni pred-
stavljala problema, saj imajo na 
šoli zelo usposobljen in stroko-
ven kader. »Moje osebno mne-
nje pa je, da pristnega osebne-
ga stika v predavalnici ne more 
nadomestiti virtualno okolje, 
saj le naravno okolje omogoča 
pretok dejanske energije med 
ljudmi ter omogoča zadovolji-
tev potreb človeka posamezni-
ka v celoti. Ljudje si želijo nas-
meha, pogleda v oči, osebne 
komunikacije, ki je v času epi-
demije pridobila na svoji de-
janski vrednosti,« ob tem vse-
eno dodaja Vučajnk Šarićeva.

� Rok�Retelj,�Peter�Pavlovič

Informativni dnevi so se preselili na splet
POSAVJE – V preteklem februarskem vikendu, ko bi se po pravem v izobraževalnih ustanovah trlo bodočih dijakov in študentov, so srednje šole in fakultete bolj 
kot ne samevale. Te so letos nagovarjale s pomočjo spletnih orodij, informativni dnevi so se namreč zaradi trenutne situacije preselili v spletno okolje. Posavske 
ustanove so z odzivom za zdaj še učencev in maturantov zelo zadovoljne.

Spletna� predstavitev� predmeta� sociologija� na� Gimnaziji�
Brežice�(foto:�zajem�zaslona)
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TATVINE IN VLOMI DNEVNO NA MENIJU – V Leskovcu pri 
Krškem si je v noči na 5. 2. neznani storilec v stanovanjskem 
objektu prisvojil pet koles, katerih okvirna vrednost naj bi 
znašala 400 €. V noči na 7. 2. je bilo vlomljeno v gospodarski 
objekt na Oklukovi Gori, vlomilec pa ga je zapustil z zajetnim 
izkupičkom 5400 €. Z dvorišča podjetja v Brežicah je med 5. in 
9. 2. nepridiprav odnesel 12 PVC-oken, namenjenih vgradnji, 
podjetje pa s tem oškodoval za okoli 3100 €.  

V noči na 10. 2. je bilo skozi okno vlomljeno v hišo v Krški 
vasi, lastniku pa odtujena denarnica z dokumenti, denar in 
mobilni telefon. Tatvino je prijavil tudi lastnik počitniške hi-
šice v Selah pri Raki, ki je ugotovil, da je med njegovo od-
sotnostjo zaradi prepovedi prehajanja občinskih meja nezna-
ni storilec iz nje odtujil motorno žago, kosilnico na nitko in 
agregat v skupni vrednosti 500 €. Na Savski cesti v Sevnici je 
v noči na 15. 2. neznanec skozi vhodna vrata vlomil v stano-
vanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar, na-
kit in mobilni telefon. Lastnike je oškodoval za okoli 4500 €.  

KRADLI V SEVNIŠKI TRGOVINI – 6. 2. so v pozno popoldan-
skih urah sevniški policisti obravnavali tatvino večjega števila 
artiklov v eni izmed tamkajšnjih prodajaln, vendar pa je sto-
rilkam uspelo pobegniti še pred njihovim prihodom. Na pod-
lagi opisa so njihovi krški stanovski kolegi vozilo Renault me-
gane s tatinskimi potnicami, 40-letno zmikavtko z območja 
Šentjerneja ter 24 in 48 let starima taticama iz okolice Krške-
ga, prestregli v Krškem. Zasegli so za okoli 420 € nakradenih 
artiklov in jih vrnili prodajalni, tatice zaradi tatvine kazensko 
ovadili, vsem trem pa izdali tudi plačilne naloge zaradi krši-
tev določil Zakona o nalezljivih boleznih.

DIRKANJE GA BO DRAGO STALO – Policisti PP Brežice so 
11. 2. opravljali meritve hitrosti in dvakrat obravnavali vozni-
ka osebnega avtomobila znamke BMW, ki je s prehitro vožnjo 
ogrožal druge udeležence v prometu. Najprej je v času, ko so 
otroci zaključevali s poukom, pri šoli v Dobovi, kjer je hitrost s 
prometnim znakom omejena na 40 km/h, vozil s hitrostjo 82 
km/h, malce kasneje pa je izven naselja Velike Malence, kjer 
je hitrost omejena na 90 km/h, vozil s hitrostjo 135 km/h. Ka-
zen za prvo kršitev je 1200 evrov in 18 kazenskih točk, za dru-
go pa 500 evrov in pet kazenskih točk.  Zbrala: B. M.

Andreja Petan Škof, Bračna vas: Mislim, da 
vsak posameznik najbolj spoštuje svoj materni 
jezik. Sama spoštujem vse govoreče jezike in še 
vedno se rada znajdem v vlogi učenke kakšnega 
tujega jezika. Znanje jezikov in poznavanje kul-
ture drugih držav nas bogati in nam odpira vra-
ta v širni svet. Tuji izrazi v medijih me ne zmoti-

jo. Prav je, da jih poznamo in razumemo njihov pomen.

Ivan Mirt, Krško: Nisem najbolj zadovoljen, 
kako govorijo zlasti na lokalnih radijskih posta-
jah, saj uporabljajo veliko narečnih izrazov. Po 
eni strani je to razumljivo, saj se želijo približati 
lokalnim poslušalcem. Na nacionalnem radiu in 
TV vseeno bolj skrbijo za pravilen jezik. Osebno 
se trudim, da uporabljam slovenske izraze, saj 

se dá z njimi povedati praktično vse.

Drago Žerjav, Cerklje ob Krki: Naš materni 
jezik premalo spoštujemo. Veliko je pačenja, 
večkrat nepremišljeno uporabimo tuje izraze. 
V tem okolju se mi zdi, da se prevečkrat zado-
voljimo s hrvaškimi, z angleškimi pa želimo biti 
moderni. Slovenščina je z vsemi svojimi narečji 
zelo raznolik jezik, ki bi ga morali ohranjati in 

spoštovati. Nad radijskim govorom nimam posebnih pripomb.

Eva Urh, Sevnica: Za sebe lahko rečem, da 
spoštujem naš in vse druge materne jezike ter 
s ponosom uporabljam dvojino. Menim, da smo 
določene tuje izraze že sprejeli za svoje, zato me 
ne moti, če jih slišim na TV ali radiu, ampak da 
jih le ni preveč, kar pa je odvisno od žanra od-
daje in ciljne publike. Ravno s tem se ohranja je-

zikovna in kulturna raznolikost, čas gre pač naprej.

Spoštujemo materni jezik?
21. februarja obeležujemo mednarodni dan maternega 
jezika z namenom spodbujanja spoštovanja lastnega in 
drugih maternih jezikov ter s tem ohranjanja kulturne 
raznolikosti. Menite, da materni jezik dovolj spoštujemo? 
Vas zmoti, če na TV ali radiu slišite preveč tujih izrazov?

anketa

Minulo in letošnje leto kultu-
ri in ustvarjanju resda nista 
naklonjena, kar pa ni prepre-
čilo mnogim ljubiteljskim kul-
turnim ustvarjalcem, da ne bi 
ustvarili mnogo del, četudi teh 
niso mogli predstaviti. »S tem 
pa je bila izgubljena tista pika 
na i, ki pri takšnem ustvarjanju 
pomeni največ, torej predstavi-
tev javnosti, občinstvu,« je de-
jal župan mag. Miran Stanko, 
ki je ob tem izrazil upanje, da 
bo preostanek leta bolj naklo-
njen tako ustvarjalcem kot ob-
činstvu, željnemu umetnosti. A 
naj nova realnost niti za trenu-
tek ne zmanjša vrednosti pla-
ket in njihovega sijaja, je v na-
govoru in čestitkam letošnjim 
nagrajencem na področju kul-
turnega ustvarjanja dejala lan-
skoletna prejemnica zlate Pre-
šernove plakete za življenjsko 
delo na področju ljubiteljske 
kulture Boža Ojsteršek, saj 
se v njih zrcali veliko ur dela, 
vaj, nastopov in ljudi: »Živimo 
v novi realnosti, ki ne dopušča 
utečenih poti delovanja. Sko-
raj se je zgodil kulturni molk. 
Ampak človek je razumno bit-
je. In vedno išče in najde nove 
možnosti. Ljudje se od nekdaj 
dotikamo z besedami, slikami 
in glasbo, torej z umetnostjo. 

Praznik kulture in življenja
KRŠKO – Ljubitelji kulture so letošnjo podelitev Prešernovim nagrajencem z območja občine Krško na 
praznični dan pospremili preko virtualne prireditve. Kot je na njej dejala lanskoletna prejemnica zlate 
Prešernove plakete Boža Ojsteršek, se umetnost rojeva iz ljudi in je ljudem tudi namenjena.

Iz ljudi se rojeva in ljudem je 
namenjena. Poti podajanja so 
sedaj popolnoma drugačne, 
kultura pa je večplastna in vse-
obsegajoča. Razum nam nare-
kuje, kaj nam je, Slovencem, 
lahko v ponos. Zagotovo mo-
remo in moramo biti ponos-
ni na naš resnično zapleten, a 
morda ravno zato še vrednejši 
slovenski jezik, na našo boga-
to in raznoliko kulturno dedi-
ščino in na lepote naše dežele. 
Pa, seveda, na slovenski kul-
turni praznik, ki združuje vse 
to. Praznujmo ga kot praznik 
dobrih ljudi. Kot praznik živ-
ljenja.« 

Najvišji priznanji Avsenaku 
in Florjančiču

Bronaste Prešernove plakete 
so prejeli: članici DKD Svoboda 
Senovo Andreja Brili in Simo-

na Šoštar, člana KD Svoboda 
Brestanica Roman Drstven-
šek in Jože Zorko, članica KD 
Anton Aškerc Koprivnica Mi-
lenka Pribožič in članica KD 
Leskovec pri Krškem Verica 
Rep, medtem ko sta letos naj-
višji podeljeni priznanji – sre-
brni Prešernovi plaketi – preje-
la Mirko Avsenak, dolgoletni 
član KD Svoboda Brestanica, 
pevec v MoPZ Svoboda Bresta-
nica in Rajhenburškem oktetu, 
ter član in ustanovitelj KD Le-
skovec pri Krškem Rastislav 
Florjančič, dolgoletni režiser 
gledaliških iger pa tudi ama-
terski igralec. Ob navedenih 
priznanjih je Zveza kulturnih 
društev (ZKD) Krško ob kul-
turnem prazniku namenila 
tudi priznanji z zahvalo dve-
ma podjetjema, ki bodisi fi-
nančno bodisi s storitvami ali 
drugimi prispevki omogočata 

in podpirata kulturna društva 
ter njihove prireditve, in sicer 
podjetjema Nova d.o.o. iz Le-
skovca pri Krškem in Termo-
elektrarni Brestanica d.o.o.

V drugačnih razmerah pa se je 
treba zavedati tudi kulture di-
aloga do drugih, do sebe, je v 
zaključni misli prireditve de-
jal Uroš Brezovšek, predse-
dnik ZKD Krško, na kateri so 
pripravili virtualno prireditev 
in njen prenos v sodelovanju s 
krško enoto JSKD, Občino Kr-
ško, e-Posavje TV ter ustvarjal-
ci kulturnega programa, z an-
samblom učiteljev in učencev 
Glasbene šole Krško: sopra-
nistko Loti Gorenc, klarine-
tistko Ano Baznik, pianistko 
Anjo Puntar, saksofonistko 
Tino Kuselj in trobentačem 
Blažem Krajncem.
 Bojana Mavsar 

Rastislav�Florjančič Mirko Avsenak

Po uvodnih zvokih Prešernove 
Zdravljice je povezovalka Sara 
Dirnbek iz Doma kulture Bre-
žice prenesla pozdrave občin-
stvu v varna zavetja domov. 
»Občinstvo v težavnem letu, 
ki je za nami, na kulturo ne le 
da ni pozabilo, ampak po njej 
hrepeni in jo potrebuje,« je po-
udarila na začetku. V pozdrav-
nem nagovoru je brežiški žu-
pan Ivan Molan med drugim 
omenil, da je občina tudi v pre-
teklem letu s sredstvi poskrbe-
la, da so bili omogočeni pogo-
ji za kulturno udejstvovanje, 
naj bo to za vzdrževanje več-
namenskih domov, kjer de-
lujejo kulturna društva in se 
odvijajo kulturne prireditve, 
ureditev sanitarij v Domu kul-
ture Brežice, ki so odslej dosto-
pne tudi za funkcionalno ovi-
rane osebe, itd. Dejal je še, da 
so bili programi kulture lani 
izvedeni v prilagojeni obliki, 
z manj obiskovalci, večinoma 
na prostem, vrstile so se virtu-
alne razstave, veliko društve-
nih dogodkov je gostil Posa-
vski muzej Brežice na svojem 
dvorišču pod šotorom. »Tu se 
je ustvarilo kulturno vozlišče, 
ustvarjala so se številna sode-
lovanja, da je kulturno življe-
nje v naši občini živelo in pre-
živelo,« je dodal.

Občinstvo hrepeni po kulturi
BREŽICE – 6. februarja zvečer je bila na spletu premierno predvajana brežiška osrednja občinska slove-
snost ob kulturnem prazniku. Zveza kulturnih društev (ZKD) Brežice je pod pokroviteljstvom Občine Bre-
žice kljub trenutnim zdravstvenim razmeram poskrbela, da so se tudi letos v občini Brežice kulturnikom 
zahvalili za bogat doprinos.

O tem, kako vidijo kultu-
ro, so spregovorile znane in 
spoštovane brežiške oseb-
nosti, ki vsaka na svoj na-
čin puščajo velik pečat v tu-
kajšnjem kulturnem življenju 
– direktorica Knjižnice Bre-
žice mag. Tea Bemkoč, di-
rektorica Posavskega muzeja 
Brežice Alenka Černelič Kro-
šelj, vsestranski kulturnik in 
pedagog Miha Haler, slove-
nistka in ustvarjalka kultur-
nih dogajanj Milena Jesenko, 
glasbena pedagoginja in zbo-
rovodkinja Elizabeta Križa-
nić ter akademski glasbenik in 
častni občan Dragutin Križa-
nić, novinar in nekdanji direk-
tor Zavoda za kulturo Brežice 
Vlado Podgoršek ter vodja 
JSKD OI Brežice Simona Rož-
man Strnad. Predsednik ZKD 

Brežice Jože Denžič je pode-
lil priznanja in odličja ZKD za 
leto 2020. Priznanje so prejeli 
Simona Bortek (Plesno dru-
štvo Imani), Lara Oštrbenk 
(KD MePZ Viva Brežice), Ve-
sna Smrekar (KD Drugi 
oder), Krištof Strnad (KD 
MePZ Viva Brežice) in Sabi-
na Zidanič (Vokalna skupina 
Barbara KD Globoko). Srebr-
no odličje (za vsaj 15 let izje-
mnih dosežkov na področju 
ljubiteljske kulture) sta dobi-
la Rosina Curhalek (Likov-
na družina KD Franc Bogovič 
Dobova) in Toni Škaler (KD 
Gasilski pihalni orkester Loče 

pri Dobovi). Prejemnika zla-
tega odličja (za vsaj 20 let iz-
jemnih dosežkov) sta Danica 
Avšič (Literarna sekcija KUD 
Oton Župančič Artiče) in Alojz 
Konec (KUD Franjo Stiplov-
šek Gimnazija Brežice). Ča-
stno priznanje (najvišje pri-
znanje, ki se podeljuje za 35 
ali več let dela na tem podro-
čju) pa so prejeli Franc Kene 
(KD Globoko in ZKD Brežice), 
Moški pevski zbor Kapele (KD 
Kapele) in Ida Ostrelič (KUD 
Oton Župančič Artiče). V ime-
nu nagrajencev se je zahvalil 
prejemnik častnega priznanja 
Franc Kene.

Vmes so prvič zavrteli pesem 
Kot nekdo, ki imel me bo rad v 
priredbi Krištofa Strnada, čla-
ni MePZ Viva so jo posneli na 
daljavo, na koncu pa še pesem 
Vzporedna noč, za katero je 
glasbo napisal Krištof Strnad, 
besedilo Žan Florjanič Baro-
nik, izvedla pa jo je zasedba 
Kons.5. Ob poslušanju obeh 
skladb so se izmenjevale fo-
tografije Mateja Kramžerja. 

 Rok Retelj

Prejemniki� častnega� priznanja� ZKD�Brežice:� Franc�Kene,�
Vlado�Hotko�(v� imenu�MoPZ�Kapele)� in� Ida�Ostrelič� (foto:�
Luka�Rudman)

www.PosavskiObzornik.si
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KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeri-
ji Božidar Jakac so ob kulturnem pra-
zniku pripravili novo, XV. postavitev v 
Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, 
naslovljeno »Potovanje v školjko«. Na 
njej predstavljajo izbor 23 umetnikovih 
grafik in skic, datiranih v prvo polovico 
70. let prejšnjega stoletja. »Gre za dela 
iz Borčićevega javnosti dobro znanega 
ustvarjalnega obdobja, ko je umetnik 
za deset let odložil čopič in se posvetil 
izključno grafiki, kjer kot glavni prota-
gonisti zgodbe nastopajo lupine školjk 

in morskih polžev,« je na virtualni otvoritvi nove postavitve po-
vedala njena kustosinja Kristina T. Simončič. Poleg tega se pre-
hod iz prejšnjih ciklov zgodil tudi na formalni ravni, saj je Borčić 
zamenjal dvodimenzionalni likovni jezik za tridimenzionalnega 
ter se odločil za upodabljanje voluminoznosti školjk z mimetič-
no natančnostjo. Spremenila sta se tudi gradnja in členitev gra-
fičnega lista, na katerem kompozicijo določajo kompleksne deli-
tve na prostorske kvadrante – samostojne prostore z različnimi 
perspektivami, ki so zapolnjeni z bogatimi detajli. Oblikovni li-
kovni elementi se izmenjujejo z umetnikovim rokopisom iz nje-
govega delovnega dnevnika. 
Sicer pa je tudi kostanjeviška galerija od 6. februarja dalje spet 
odprta za obiskovalce. Poleg stalnih razstav si pri njih lahko ogle-
date še Pregledno razstavo Silvana Omerzuja in razstavo Amor 
Fati Mitje Konića (obe podaljšani do 4. aprila).� P.�P./vir:�GBJ

»Nihče več točno ne prešte-
va dni, odkar smo v izolaciji. 
Spomin na zadnjo gledališko 
predstavo, koncert ali razsta-
vo, ki smo si jo lahko ogleda-
li v živo, počasi bledi, a umet-
nost ne bo nikoli umolknila. 
Naša rdeča nit tudi v teh časih 
ostaja kultura, ki nas povezu-
je – ne glede na to, da ne mo-
remo ustvarjati v živo. Sodob-
ni mediji nam omogočajo, da 
na virtualnem odru ostane-
mo povezani, kljub temu da so 
nam resničnega za kratek čas 
odvzeli. Z današnjo proslavo 
želimo opozoriti, da kulturni-
ki ne bomo utihnili – prav na-
sprotno – v svojem ustvarjanju 
in dejanjih bomo še glasnejši, 
dokazali bomo, da je kultura 
rdeča nit, ki ostaja. Četudi nam 
vzamejo odrske deske in mož-
nost za skupinsko ustvarjanje, 
nam ne morejo vzeti glasu,« so 
bile uvodne besede povezoval-
ca slovesnosti, v kateri se je v 
nadaljevanju slišalo še mnogo 
besed, tistih, ki so jih pred sto-

Borčićevo potovanje v školjko

Kustosinja� nove� po-
stavitve�Kristina�T.�Si-
mončič� na� virtualni�
otvoritvi� (zajem� za-
slona)

Kultura kot rdeča nit obstoja
RADEČE – Z virtualno zgodbo, poimenovana Rdeča nit, so slovenski kulturni praznik obeležili tudi v radeški 
občini ter z njo popeljali v svet besedne in gledališke umetnosti. Volnena rdeča nit je nežno prepletala posa-
mezne izseke nastopov na prostem, ki jih je povezovala beseda – jasna, odločna, pogumna, srčna in iskrena. 

letji in desetletji zapisali naši 
predniki, a jih (pre)pogosto 
preslišimo, ne razmišljamo o 
njihovem pomenu, njihovem 
sporočilu. V prepletanju rde-
če besedne niti so sodelova-
li Luka Klanšek, Zarja Biz-
jak, Pia Brečko, Miha Čebin, 
Nuša Gorenjec, Neja Jakopič, 
Neža Jevševar, Anja Klenov-
šek, Ema Kmetič, Ula Knavs, 
Larisa Kunaj, Anamarija Ob-
lak, Andraž Starina, Lea Ti-
tovšek, Nika Tržan in Dea 

Vran Durmišević. Vsebinske 
zasnove, scenarija in režije sta 
se lotila Urška Klajn in Anže 
Rus, Matic Medved je za sne-
manje določenih kadrov v na-
ravi uporabil dron, snemalno 
kamero pa Anže Rus in Iztok 
Gospodarič. Zanimivo in pri-
vlačno zunanjo podobo vabila 
je oblikovala Tjaša Mladovan.  
 
Mladim gledališkim ustvarjal-
kam in ustvarjalcem Prosvet-
nega društva Vrhovo se je 

pridružil še župan Tomaž Re-
žun, ki je med drugim dejal: 
»Naša narodna prepoznavnost 
je bila v preteklosti grajena 
tudi skozi dela slovenskih kul-
turnih ustvarjalcev, kot je bil 
France Prešeren. Ti so v časih, 
ki niso bili naklonjeni sloven-
stvu, uspeli ohranjati slovenski 
jezik, s čimer so bili postavljeni 
trdni temelji za rojstvo lastne, 
slovenske države.« V zaključku 
se je zahvalil številnim doma-
čim kulturnim ustvarjalkam 
in ustvarjalcem, ki »pogosto 
presegajo meje ljubiteljske-
ga ukvarjanja s kulturo«, ter 
predstavil letošnjega preje-
mnika priznanja Ivana Pešca. 
Priznanje bo prejelo Kulturno 
društvo Svibno ob 100-letni-
ci delovanja na eni izmed pri-
reditev, ki bo organizirana, ko 
bodo razmere ponovno dopuš-
čale sproščena druženja z več 
kot desetimi osebami. 

 Smilja Radi, 
� foto:�zajem�zaslona

Skozi�virtualno�zgodbo�’Rdeča�nit’�so�radeški�in�vrhovški�gle-
dališki�ustvarjalci�poudarili�pomen�kulturnega�ustvarjanja.

Prešernovo priznanje ZKD 
Sevnica je prejel Boštjan 
Zemljak, ki je že 30 let akti-
ven član KD Primož Trubar 
Loka, zavzeto pa je sodeloval 
tudi pri obnovi loškega kultur-
nega doma. Prešernovo pri-
znanje je prejela tudi likovna 
sekcija Art Lipa, ki deluje pod 
vodstvom Elene Sigmund 
pri KUD Budna vas pri Šen-
tjanžu. Za dolgoletno preda-
nost odrskim deskam je pre-
jel Prešernovo priznanje tudi 
član igralske skupine Društva 
Trg Sevnica Emil Stopar, ki 
na edinstven, dovršen in ču-
stven način oživlja gledališke 
like. Prejemnica Prešernove-
ga priznanja je tudi zborovod-
kinja Petra Stopar, ki vodi 
najstarejši pevski zbor v obči-
ni Sevnica, MePZ Lisca Sevnica, 
hkrati je tudi članica in vodja 
ženske vokalne skupine Vokal-
nih 5. Med prejemniki Prešer-
novega priznanja ZKD Sevni-
ca je še Marija Kolarič Kink, 
ki že vrsto let vodi cerkveni 
pevski zbor župnije Zabukov-
je, je ustanovna članica KUD 
Rosice in vodja ženske vokal-
ne skupine Rosa, na njeno po-
budo se je pred leti oblikovala 
še otroška gledališka skupina 
Šentlenartski smrkci. Bronas-
to Prešernovo plaketo je prejel 
predsednik KD Godba Sevnica 
Janez (Jani) Šerjak, ki skrbi 
za nemoteno delovanje godbe 
in njeno prepoznavnost tako v 
domačem kot širšem okolju. 
Zlato Prešernovo plaketo ZKD 
Sevnica je prejelo Društvo Svo-
boda Krmelj, ki letos obeležu-
je 85 let delovanja. Pod svojim 

Ta težek čas rojeva zmagovalce
SEVNICA – Na praznični 8. februar je preko videopovezave potekala osrednja prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika v sevniški občini. Na njej so predstavili tudi letošnje prejemnike Prešerno-
vih plaket in priznanj Zveze kulturnih društev (ZKD) Sevnica. 

imenom združuje in povezuje 
več sekcij, od likovne do lite-
rarne, pevske, gledališke, foto 
in video ter ročnodelske. 

»Kultura je sopotnica člo-
veštva in živi ritem civilizaci-
je. Kot narod in kot skupnost 
jo podedujemo, z dejanji pa 
smo odgovorni za njen obstoj 
in razvoj. Kulturno ustvarja-
nje je v zadnjem letu pod iz-
jemno močnim vplivom epi-
demije, ki ni prva v zgodovini 
človeštva. V časih preizkušnje 
nastajajo različni kulturni raz-
misleki in pogledi, osredoto-
čeni na drugačna bistva. Ta te-
žek čas raznoterih preizkušenj 
rojeva zmagovalce kulturnega 
ustvarjanja, kajti mnogi srč-
ni kulturniki ste našli različ-
ne poti ustvarjanja z uporabo 
novih medijev, s čimer bogati-
te svojo dušo in dušo soljudi. 
To je kultura duha in srca, kul-
tura odnosa, spoštovanja in ra-
zumevanja. Žal je kultura dia-
loga in kultura dostojanstva 
vse prevečkrat na močni pre-

izkušnji in tako se vrnemo na 
temeljno srčno kulturo iskre-
nega slovenskega človeka ...« 
je preko videopovezave ob kul-
turnem prazniku občanke in 
občane nagovoril župan Sreč-
ko Ocvirk ter pohvalil ustvar-
jalke in ustvarjalce, ki so našli 
pot do ljudi, ki jim kultura po-
meni več kot samo izgovorje-
no ali zapisano  besedo. S po-
delitvijo Prešernovih plaket in 
priznanj ZKD Sevnica se je po-
sameznicam in posameznikom 

ter kulturnim društvom zahva-
lil dolgoletni predsednik sev-
niške zveze kulturnih društev 
Jože Novak.

Program je z zapeto slovensko 
himno v uvodu obogatil bari-
tonist Jure Klenovšek in v za-
ključku sestrice Udovč iz Bo-
štanja (z vokalom Tinkara, s 
spremljavo na citrah Patrici-
ja in Katjuša). 
 Smilja Radi, 
� foto:�zajem�zaslona�

ZKD�Sevnica� je�podelila�pet�
Prešernovih� priznanj� ter�
bronasto�in�zlato�Prešernovo�
plaketo, slednjo je prejelo 
Društvo�Svoboda�Krmelj.

CLERMONT-FERRAND – 23-minutni film 
»Sestre« scenaristke in režiserke, krške ro-
jakinje Katarine Rešek (foto: Instagram), 
bolj znane po umetniškem imenu Kukla 
Kesherović, je na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika zmagal na festivalu 
za kratki film v francoskem Clermont-Fer-
randu oz. osvojil grand prix v mednarodni 
sekciji festivala. Film pripoveduje zgodbo 
treh najboljših prijateljic v zgodnjih dvaj-
setih letih (Sina, Mihrije in Jasna, igrajo jih Mina Milovanović, 
Sarah Al Saleh in Mia Skrbinac), ki so fantovskega videza, tre-
nirajo borilne veščine in se držijo zase, zaradi česar so pogosto 
tarča žaljivk ali celo nasilja moških vrstnikov. Nekega dne jim na 
pomoč priskoči Fantasy, skrivnostna svetlolaska, ki so jo do zdaj 
opazovale le od daleč ... Festival v Clermond-Ferrandu ima sta-
tus 'kvalificikacij' za oskarje, saj sta filma, ki zmagata v medna-
rodnem in domačem programu, predlagana za kandidata za no-
minacijo za kratkometražnega oskarja. Kukla se je doslej sicer 
uveljavila zlasti kot režiserka glasbenih videospotov, denimo za 
Senidah in Dina Merlina. P. P.

Kukla zmagala s Sestrami

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

Galerija Božidar Jakac

Galerija je ponovno odprta! 
Vabimo vas k ogledu naših stalnih zbirk in 
občasnih razstav:  

nova postavitev v Grafičnem kabinetu 
Bogdana Borčića: Potovanje v školjko
(na ogled do 1. februarja 2022)

Silvan Omerzu: Pregledna razstava 
(na ogled do 4. aprila 2021)

Mitja Konić: Amor Fati 
(na ogled do 4. aprila 2021)

Kostanjevica na Krki

Ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov bomo poskrbeli 
za varnost in prijetno počutje med vašim obiskom.

ODPIRALNI ČAS: 
torek–nedelja od 10. do 18. ure. Ob ponedeljkih zaprto.

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

Podkast: Miha Koretič
spletna pogovorna oddaja

četrtek, 25. 2.

Napovedujemo v marcu

Maja Keuc (Amaya): 
Music Soulfood

spletni prenos koncerta

--------------------------
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BREŽICE – Zavod za gozdo-
ve Slovenije (ZGS) je tudi 
v lanskem letu izbral naj-
bolj skrbne lastnike goz-
dov. Izbor je potekal že dva-
indvajsetič in med 14 najbolj 
vestnimi lastniki gozdov, ki 
izstopajo s svojo skrbjo za to 
naravno bogastvo, je tudi Av-
gust Pungartnik iz brežiške 
območne enote ZGS.

71-letni upokojeni revirni 
gozdar Avgust Pungartnik iz 
Mislinje na Koroškem, 42 let 
zaposlen na Gozdnem gospo-
darstvu Slovenj Gradec (zad-
njih deset let kot vodja enote 
v Mislinji), je pred 25 leti kupil 
gozdno posest v velikosti dob-
rih 70 hektarjev na območju k. 
o. Hubajnica v sevniški občini, 
ki sodi pod brežiško območno 
enoto Zavoda za gozdove Slo-
venije. Čez nekaj let je naku-
pu gozda sledil še nakup manj-
še zapuščene zidanice, ki jo je 
družina Pungartnik uredila v 
prijetno bivališče in s tem so 
prihranili čas, ki ga terja vo-
žnja iz Posavja na Koroško ter 
obratno. »V gozdu je vedno do-
volj dela in v njem zadnjih ne-
kaj let opravljava različna go-
jitvena dela predvsem z ženo, 
a nama priskočijo na pomoč 
tudi ostali družinski člani, če 
le imajo čas,« pove sogovor-
nik, medtem ko na ZGS pou-
darjajo, da Avgust Pungartnik 

Lastnik gozda, kakršnih 
bi si gozdarji želeli še več

kot dober gospodar vsa gojit-
vena, varstveno-sanacijska in 
ostala dela v svojem gozdu 
vedno opravi v skladu z navo-
dili na izdanih odločbah in v 
predpisanih rokih. »Kakovost 
opravljenega dela ni nikoli 
vprašljiva in je eden izmed la-
stnikov, čigar gozdovi so bili v 
snegolomu leta 2012 najbolj 
prizadeti. Ko je v letu 2015 
Oddelek za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire Bioteh-

niške Fakul-
tete Univerze 
v Ljubljani ob 
sodelovanju z 
ZGS organizi-
rala delavnico 
na temo Sana-
cija po ujmah 
poškodova-
nih odrašča-
jočih sestojev, 
je bil terenski 
del izveden 
tudi v nje-
govem goz-
du, ki je bil 
izpostavljen 
kot primer 
uspešno izve-
dene sanacije 
po ujmi priza-
detega gozda. 
Kljub temu 
da ne izhaja 
iz lokalnega 
okolja, velja 
za umirjene-

ga in priljubljenega človeka, 
ki si je v kratkem času prido-
bil številne prijatelje. Avgust 
Pungartnik je lastnik gozda, 
kakršnih bi si gozdarji Zavo-
da za gozdove Slovenije, OE 
Brežice želeli še več. Rezulta-
ti njegovega dela so vzpodbu-
da tako gozdarjem kot ostalim 
lastnikom gozdov,« pojasnju-
je na Zavodu za gozdove Slo-
venije. 
 S.�Radi,�foto:�ZGS

Avgust�Pungartnik,�upokojeni�revirni�gozdar

ZABUKOVJE – ZB za vrednote 
NOB Sevnica že vrsto let v so-
delovanju s Krajevno organiza-
cijo ZB za vrednote NOB Zabu-
kovje in Krajevno skupnostjo 
Zabukovje v februarju organi-
zira srečanje v spomin na po-
hod XIV. divizije v času dru-
ge svetovne vojne, in sicer od 
Sedlarjevega do Gračnice. »Le-
tošnje razmere ne dopuščajo 
pohoda ter srečanja v hribo-
viti vasi Zabukovje nad Sev-
nico, zato je delegacija 8. fe-
bruarja, na kulturni praznik, 
položila cvetje in prižgala sve-
čo pri spomeniku na pokopa-
lišču v Zabukovju v spomin na 
padle borce v času NOB ter se 

Poklonili so se padlim za svobodo

pri spomeniku padlemu naro-
dnemu heroju Alojzu Kolmanu 
– Maroku poklonila tudi nje-
govemu spominu,« je sporoči-

la predsednica ZB za vrednote 
NOB Sevnica Vladka Blas ob 
priloženi fotografiji.
  S. R.

www.avtoline.si

NAJBOLJ ENOSTAVNO PRANJE
AVTOMOBILA JE NAZAJ!
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Po smrti dolgoletnega predsednika Josipa Broza Tita, 4. maja 
1980, so se krepila trenja med narodi in narodnostmi tedanje 
skupne države SFR Jugoslavije. Podlaga vse večjim nasprotjem 
so bile poleg jezikovnih, verskih in kulturnih predvsem razlike 
v ekonomski razvitosti in pogledih na nadaljnji razvoj federa-
cije republik, ki so vse bolj težile k večji samostojnosti. Med nji-
mi je prednjačila Slovenija, v kateri so se v drugi polovici 80. let 
začeli odvijati procesi demokratizacije skozi razne oblike orga-
niziranja civilne družbe, kot so bila društva, gibanja in zveze, iz 
katerih so kasneje nastale prve povojne politične stranke. Ob 
tem velja omeniti, da je bilo spomladi 1986 Krško prizorišče po-
membnega 12. kongresa ZSMS (slovenske mladinske organiza-
cije), na katerem so bile do tedaj najbolj jasno izražene zahte-
ve po večji demokratizaciji, po svobodi govora, ukinitvi smrtne 
kazni, civilnem služenju vojske, rešitvi ekoloških vprašanj itd. 

Velik zagon spremembam je dala t.im. afera JBTZ, ko je v juniju 
1988 nastal Odbor za varstvo človekovih pravic, ki je organizi-
ral več množičnih protestov zaradi aretacije Janeza Janše, kate-
rih so se udeleževali tudi nekateri posamezniki iz Posavja. Leto 
kasneje so nove politične sile, tudi ob nasprotovanju nekate-
rih starih političnih struktur, v t.im. majniški deklaraciji (1989) 
zahtevale samostojno državo slovenskega naroda. Občinski od-
bori in podružnice novih strank so nastajali tudi v Posavju in z 
organiziranjem različnih javnih tribun in okroglih miz vse po-
membneje posegali v politično življenje regije.

Seveda so tem procesom na tleh Jugoslavije in Slovenije botro-
vali tudi dogodki v širšem prostoru, zlasti v Vzhodni Evropi, kjer 
so pod pritiski demokratičnih sil postopoma razpadali komuni-
stični režimi. Vrhunec teh sprememb ali "wind of change", kot 
je pela znamenita nemška rock skupina Scorpions, je gotovo 

predstavljal padec berlinskega zidu leta 1989, kateremu je sle-
dila ukinitev t.im. "železne zavese" med vzhodom in zahodom.
Naj omenimo le nekaj pomembnejših dogodkov v letu 1990, ki 
so pomenili veliko "uverturo" v osamosvojitveno dogajanje v 
Sloveniji leto kasneje. Tako je dotlej nepredstavljivi odhod de-

legacije Zveze komunistov Slovenije, ki je v znak nestrinjanja z 
zvezno politiko zapustila 14. kongres ZKJ, v januarju tega leta 
hkrati pomenil začetek sestopanja glavne politične sile z obla-
sti v Sloveniji. Čeprav še znotraj starega političnega sistema so 
zelo pomembno točko v razvoju demokracije pomenile prve 
večstrankarske volitve na vseh nivojih političnega odločanja 
v mesecu aprilu. Na njih so izvolili večstrankarsko republiško 
skupščino in predsedstvo republike, zatem pa so sledile volitve 

v občinskih skupščinah. Koalicija opozicijskih strank - Demos je 
imenovala prvo demokratično izvoljeno vlado. Demos je sledil 
svojemu programu, s katerim je med drugim zahteval suvere-
no odločanje slovenskega naroda o nadaljnjem povezovanju z 
drugimi narodi in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. 
Že marca leta 1990 je tudi predstavil zahtevo po ustanovitvi slo-
venske vojske, kar je gotovo pripomoglo k temu, da je po nje-
govi zmagi na volitvah v maju sledil ukaz o odvzemu orožja Te-
ritorialni obrambi Slovenije. Na to so se v slovenskih občinah 
različno odzvali, a v šestnajstih so orožje zadržali, med njimi 
tudi dve posavski. Za zavarovanje demokratičnih sprememb v 
Sloveniji je bilo namreč potrebno v tajnosti organizirati enote, 
ki bi bile skupaj s policijo (tedaj še milico) pripravljene odgo-
voriti na vojaške posege. V tem pogledu je bila pomembna or-
ganizacija Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) v av-
gustu 1990, v formalnem pogledu pa ustavni amandmaji, ki jih 
je slovenska skupščina sprejela septembra istega leta.

Temelj vseh nadaljnjih aktivnosti je bilo vseljudsko glasovanje 
oz. plebiscit, na katerem se je 23. decembra 1990 ogromna ve-
čina državljanov (več kot 88 odstotkov) izrekla za samostojno 
in neodvisno Slovenijo. Tudi v Posavju je bila udeležba zelo vi-
soka, prav tako rezultat, najbolje pa so se izkazali v sevniški ob-
čini, kjer je proti samostojnosti glasovalo le 1,1 odstotka upravi-
čencev, kar je bil celo najboljši rezultat med vsemi slovenskimi 
občinami. Večina Posavk in Posavcev je bila mnenja, da bi se mo-
rala Slovenija čimprej osamosvojiti in uvesti svojo denarno va-
luto, saj so se nadejali boljšega življenja v lastni državi. Pri tem 
so upali, da zaostreni odnosi ne bodo privedli do nemirov ali 
celo vojne, do katere pa je nekaj mesecev kasneje žal le prišlo.

M. M., foto: arhiv Zavoda Neviodunum

V Sevnici najvišji odstotek glasov za samostojnost
Dnevi osamosvajanja v Posavju

POSAVJE - Kot smo zapisali že v drugi letošnji številki Posavskega obzornika, bomo v letu, ko obeležujemo 30 let osamosvojitve Slovenije, s serijo prispevkov in 
krajših pogovorov z aktivnimi udeleženci skušali prikazati, kako so priprave in sama osamosvojitev potekale v Posavju. Januarja smo s spomini upokojenega pol-
kovnika Slovenske vojske in veterana vojne za Slovenijo Mirka Ognjenovića na vzpostavitev sprejemnega centra za prestopnike iz JLA v prostorih sevniške sre-
dnje šole pravzaprav spomnili na zaključek teh procesov. Ker pa je med našimi bralci že veliko takih, ki se dogodkov pred tremi desetletji niti ne morejo spomni-
ti, saj so bili takrat premladi ali se še niso rodili, je prav, da se vrnemo na začetek in vsaj na kratko navedemo nekatere okoliščine in razloge za osamosvojitev.

Predsednik skupščine občine Krško Vojko Omerzu med saje-
njem lipe samostojnosti na trgu pred kulturnim domom na 
Vidmu. Podobni dogodki so bili ob razglasitvi samostojno-
sti junija 1991 tudi drugod v Posavju, v Sevnici so lipo zasa-
dili že v nedeljo, 23. junija. 
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1. 
marec

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15–12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

2. 
marec
TOREK

GOLEK 11.20–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

RAKA 17.25–17.55

3. 
marec
SREDA

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.00–10.00

OBREŽJE 10.30–11.00

VELIKA DOLINA 11.15–12.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 12.45–13.15

ČATEŽ OB SAVI 13.25–13.55

BUKOŠEK 14.10–14.55

4. 
marec

ČETRTEK

VRHOVO  (1) 8.00–8.40

SVIBNO  (1) 9.00–10.00

JAGNJENICA  (1) 10.10–10.50

RADEČE VPD 11.30–11.50

ŠMARČNA 12.00–12.30

LOG 12.45–13.15

8. 
marec

PONEDELJEK

KALCE-NAKLO 11.10–11.40

DOLNJA PREKOPA 12.00–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.35

9. 
marec
TOREK

KRIŽE 11.00–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.45

ZDOLE 16.00–16.30

10. 
marec
SREDA

OREŠJE 10.50–11.35

BIZELJSKO (OŠ) 11.45–12.45

ŽUPELEVEC 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.30

DOBOVA 15.50–16.35

TRNJE 17.00–17.45

11. 
marec

ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) * 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) ** 13.45–14.30

15. 
marec

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

16. 
marec
TOREK

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.45

BRESTANICA (OŠ) 11.10–12.10

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.30

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

17. 
marec
SREDA

VRHOVO (2) 8.00–8.30

SVIBNO  (2) 8.50–9.40

JAGNJENICA  (2) 9.50–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.05

TRNOVEC 12.15–12.35

LONČARJEV DOL 12.50–13.20

18. 
marec

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

22. 
marec

PONEDELJEK

STARA VAS - BIZELJSKO 12.45–13.30

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.40–16.10

MALI KAMEN 16.20–16.50

ROŽNO 17.10–17.40

23. 
marec
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.00

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 16.00–16.30

BREGE 16.45–17.15

DRNOVO 17.20–17.50

24. 
marec
SREDA

GLOBOKO 10.20–11.20

MOSTEC 11.40–12.25

KAPELE 12.45–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

25. 
marec

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.55

SOBENJA VAS 12.10–12.55

CERINA 13.45–14.30

SELA PRI DOBOVI 14.50–15.35* 
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Kot smo v našem časopisu pi-
sali že oktobra lani, so v okvi-
ru omenjenega projekta med 
štirimi scenariji protipoplavne 
zaščite Kostanjevice na Krki 
izbrali na 6,7 milijona evrov 
ocenjeno kombinacijo nasi-
pov, zidov in mobilnih mon-
tažnih sten – kjer bo možno, 
bodo zgradili nasipe na višino 
stoletnih voda, na območjih 
strnjene poselitve ob Krki pa 
bodo zabetonirali skoraj nevi-
dne temelje, na katere bodo ob 
nevarnosti poplav med nosil-
ce namestili montažne lame-
le. Kot poudarja župan Ladko 
Petretič, se s projektom re-
šuje predvsem poplavna var-
nost samega mesta s prime-
stjem. »Kostanjevica na Krki 
je spomenik 1. kategorije, ce-
loten otok je spomeniško za-
ščiten, zato bo treba vse delati 
v skladu s pogoji spomeničar-
jev,« opozarja, »velikih pose-
gov v prostor ne bomo smeli 
izvajati.« Vse skupaj bo najbrž 
terjalo tudi gradnjo novega 
gasilskega doma s skladiščem 
za lamele, vso potrebno opre-

Mesto in okolico bodo končno
rešili iz krempljev vode
KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjšem slovenskem mestecu ob vsakem deževju trepetajo v strahu pred 
poplavami, ki so jih v zadnjih 100 letih prizadele kar 90-krat, pa v to niso vštete še veliko pogostejše manj-
še poplave kmetijskih površin v okolici. Rešitev so našli v okviru projekta Danube Floodplain.

mo in mehanizacijo, na otoku 
bodo morali urediti tudi pre-
črpališče za meteorno vodo, 
ki bo ustala 'ujeta' znotraj na-
sipov in montažnih sten. »To 
so težave Kostanjevice na Krki 
vseh 769 let, odkar imamo 
mestne pravice. Ko jih bomo 
rešili, bomo dobili možnost, 
da se res razvijemo v turistič-

ni biser,« je prepričan kosta-
njeviški župan.

V skladu s predvideno časov-
nico Direkcije RS za vode, ki 
je nosilec projekta, so v leto-
šnjem letu predvidene pred-
vsem pripravljalne aktivnosti, 
denimo izdelava vseh potreb-
nih podlag ter izdelava inve-

sticijske in projektne doku-
mentacije vključno s pravico 
graditi. V prvem četrtletju je 
predvidena pridobitev odločit-
ve o podpori za izvedbo, v dru-
gi polovici leta se bodo začele 
aktivnosti za pridobivanje ze-
mljišč in služnosti, izvedba jav-
nih naročil za gradnjo, začela 
pa naj bi se tudi gradbena dela, 
katerih večina bo sicer poteka-
la v letih 2022 in 2023. »Nalo-
ga občine je predvsem pomoč 
pri pridobivanju služnosti in 
zbiranju razne dokumentaci-
je, sicer pa tako velikih projek-
tov ne moremo sami financira-
ti, saj je to enostavno prevelik 
zalogaj,« pravi Petretič in zno-
va poudarja ključnih ljudi na 
Direkciji RS za vode, vključno 
z direktorjem Romanom Kra-
merjem in vodjo Sektorja ob-
močja spodnje Save Alenke 
Kotar, pa tudi direktorice RRA 
Posavje mag. Nataše Šerbec in 
ostalih posavskih županov, saj 
gre za projekt v okviru dogo-
vora za razvoj regije Posavje. 

� Peter�Pavlovič�

Za�protipoplavno�zaščito�mesta�pred�reko�Krko,�pa�tudi�po-
tokom�Studena,�je�predvidenih�1170�metrov�montažnih�sten�
(970�m�na�otoku),�1720�m�nasipov�(na�otoku�420�m)�in�260�
armiranobetonskih�sten.�Poleg�tega�je�predvideno�še�poglab-
ljanje�struge�reke�Krke�na�severnem�delu�otoka�(dolvodno�od�
novega�mostu�in�v�okolici�severnega�lesenega�mostu).

»Gre za agregat na elektriko, 
ki ga je nekdo, ne vemo kdo in 
kdaj, predelal v brizgalno za 
vodo z motorjem znamke Zün-
dapp KS600. Motor je bil nare-
jen okoli leta 1940, med drugo 
svetovno vojno, po vsej verje-
tnosti za nemško vojsko. PGD 
Blanca je motorno vodno briz-
galno nabavilo leta 1948 in ta 
je služila svojemu namenu do 
avgusta 1973, ko so z njo gasi-
li goreč hlev v vasi Rožno. Po 
tem dogodku brizgalna ni več 
delovala in dolga leta je same-
vala v kotu garaže gasilskega 
doma na Blanci, zadnja leta pa 

pod kozolcem v bližini, kjer 
imamo blanški gasilci sprav-
ljene stvari, za katere ni več 
prostora v domu,« pripovedu-
je predsednik PGD Blanca Ro-
bert Zidar.

Obnovili so staro brizgalno
BLANCA – Stara motorna vodna brizgalna, ki so jo v PGD Blanca po skoraj petih desetletjih obnovili, je dra-
gocen eksponat gasilske tehnike za gašenje požarov, s katerim je povezanih mnogo zgodb.

V blanškem gasilskem dru-
štvu so se na pobudo dveh čla-
nov, Jožeta in Bojana Radeja, 
odločili za obnovo in v ta na-
men zbrali znaten del sredstev. 
Staro motorno vodno brizgal-
no sta razstavila ter v celoti 
obnovila brata Srečko in Mi-
lan Mlinarič. »Pri obnovi, ki je 
bila zaključena junija lani, smo 
ugotovili, da je zdrobljen zob-
nik, zato ni mogla več delova-
ti. Zobnik, ki je bil zdrobljen, je 
zrisal in naredil Bojan Božič z 
Dolnjega Brezovega, ker bi ori-
ginalni del težko dobili,« poja-
snjuje predsednik PGD Blan-

ca, ki upa, da bo v prihodnosti 
doživel celovito obnovo in raz-
širitev prostorov tudi gasilski 
dom na Blanci, saj je postal 
pretesen za vso gasilsko opre-
mo. V ta namen že potekajo do-

ločene aktivnosti in že več let 
za to investicijo tudi načrtno 
zbirajo sredstva. Morda se bo v 
bodočih novih prostorih našel 
še prostor za ročno brizgalno 
z letnico 1881, ki jo je društvo 
kupilo leta 1933 s prostovolj-
nimi prispevki. »Tudi ta briz-
galna je bila pred skoraj tremi 
desetletji v celoti obnovljena 

in prav tako predstavlja edin-
stven muzejski primerek gasil-
ske tehnike,« pove sogovornik 
ob ogledu še vedno delujoče 
brizgalne, s katero se blanški 
gasilski veterani tradicionalno 
v mesecu avgustu udeležujejo 
vseslovenskega tekmovanja s 
starimi ročnimi vodnimi briz-
galnami.  Smilja Radi

Pobudniki� in� člani� PGD� Blanca� ter� sodelujoči� pri� obnovi�
motorne�brizgalne� (zgoraj�od� leve�proti�desni� in� spodnja�
vrsta):�Jože�Radej,�Bojan�Radej,�Robert�Zidar,�Herman�Radej,�
Jože�Mirt,�Peter�Mirt�in�Srečko�Mlinarič

Vseslovenskega�tekmovanja�s�starimi�ročnimi�brizgalnami�se�
s�svojo�lastno�udeležujejo�tudi�blanški�gasilski�veterani�(foto:�
arhiv�PGD�Blanca).

Na Senovem podelili priznanja
SENOVO – Pred Domom XIV. divizije na Senovem je 4. februar-
ja potekala podelitev krajevnih priznanj (v skladu z zahtevami 
NIJZ). Obrazložitve je prejemnikom prebrala predsednica sve-
ta KS Senovo Vlasta Moškon in se vsakemu posebej zahvali-
la za njihov prispevek k bogatenju življenja na Senovem, raz-
vijanju društvenih dejavnosti in opravljenih vseh aktivnosti v 
preteklem letu (podrobneje o nagrajencih na straneh 24 in 25). 
Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi podžupan občine Kr-
ško Vlado Grahovac. Sicer pa je letošnje krajevno praznova-
nje na Senovem zaradi ukrepov ob epidemiji zelo okrnjeno. 
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Neogotska kapela kvadratne-
ga tlorisa, ki jo je že močno na-
čel zob časa, ima vogale pou-
darjene s koničastimi gotskimi 
okrasnimi stolpiči s koničasto 
streho in križno rožo na vrhu. 
Na plitki zvonasti strehi je zvo-
nik, stranski vhod in stranska 
okna so ozka in koničasta. Gre 
za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena na območju občine 
Sevnica, zato ga je treba ohra-
niti, a ker kapela ovira načrte 
bodoče ureditve križišča na ce-
stnem odseku Glino-Šentjanž, 
jo je treba prestaviti. »Presta-
vitev kapele bo omogočila, da 
se z vso skrbnostjo ohrani zgo-
dovinsko dediščino za prihod-
nje rodove, hkrati pa se s po-
sodobljeno povezavo zagotovi 
razvojni napredek ter omogo-
či prostorsko načrtovanje za 
potrebe osnovne šole in vrt-
ca v neposredni bližini,« po-
jasnjujejo na Občini Sevnica in 
dodajajo, da izvedba del teče 
na podlagi projektne doku-
mentacije, predhodnih uskla-
ditev zemljišč glede lastništva 

Svet Krajevne skupnosti Bo-
štanj je skladno z ustaljenimi 
postopki izvedel razpis za do-
bitnike priznanj za leto 2021, 
prejeta in potrjena sta bila dva 
predloga. Priznanje za vse-
stransko nesebično delovanje 
v kraju in krajevni skupnosti je 
na predlog Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Boštanj pre-
jel Rafael Blas z Jablanice. Na 
predlog Vaške skupnosti Okič 
in Društva vinogradnikov Sev-
nica-Boštanj je priznanje pre-
jel tudi Jože Bizjak z Vrha pri 
Boštanju.  

»V času širjenja koronavirusa 
se je življenje v krajevni skup-
nosti spremenilo. S spoštova-
njem ukrepov je zamrlo delo-

vanje društev, svet krajevne 
skupnosti je deloval po prila-
gojenem programu in kljub iz-
rednim razmeram smo zastav-
ljene naloge izpolnili bolj ali 
manj v celoti,« je nagovoril 
sokrajanke in sokrajane prek 

Namesto stare nova kapelica
ŠENTJANŽ – Kapelica Lurške Matere Božje, ki stoji ob regionalni cesti Hotemež–Tržišče (na križišču v bliži-
ni šentjanške osnovne šole oziroma severozahodno od pokopališča), bo zaradi že dalj časa načrtovane ure-
ditve pododseka ceste Šentjanž–Glino namesto obnove doživela popolno rekonstrukcijo.

in podpisane izvajalske pogod-
be. Soglasje na predstavljeno 
projektno dokumentacijo je 
podala celjska enota Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki tudi spremlja iz-
vajanje del. V vsa usklajevanja 
in sam potek izvedbe je vklju-
čena tudi Župnija Šentjanž. Ob 
kapelici Lurške Matere Božje 
so že vidni prvi obrisi novo-
gradnje, ki bo imela vse ele-

mente dosedanjega sakralne-
ga objekta. Ko bo izgradnja, 
katere vrednost se giba okoli 
78 tisoč evrov, zaključena, se 
bo lahko začela rekonstruk-
cija odseka regionalne ces-
te Hotemež–Tržišče, in sicer 
na pododseku Šentjanž–Gli-
no. Direkcija Republike Slove-
nije za infrastrukturo, ki vodi 
investicijo, je projektno doku-
mentacijo izdelala leta 2018 in 

ta je usklajena tudi z načrtova-
no ureditvijo okolice OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž.

»Sprašujete, kaj to pomeni za 
krajane? Zelo veliko pridobi-
tev, saj se bo s tem zagotovila 
večja varnost v cestnem pro-
metu, kajti vse več je vozil, ki 
prihajajo iz smeri Maribora, 
Celja oziroma s štajerskega 
konca in nadaljujejo pot pro-
ti Novemu mestu, Metliki ozi-
roma Dolenjski in Beli kraji-
ni, ker je ta cesta neke vrste 
bližnjica. Pri osnovni šoli se bo 
zgradilo obračališče za šolski 
avtobus, kar predstavlja do-
datno varnost učencev – vo-
začev, izpolnjeni pa bodo tudi 
pogoji za izgradnjo športnega 
igrišča pri šoli. Poleg pločnika 
bo zgrajen še nov vodovodni 
vod do naselja Glino, poteka-
la bo še ureditev vasi Češnjice. 
Torej, obeta se zelo velika pri-
dobitev, česar se veselimo,« je 
povedal predsednik sveta KS 
Šentjanž Boštjan Repovž. 
 Smilja Radi

Ob� neogotski� kapeli� se� gradi� nova� zaradi� rekonstrukcije�
regionalne�ceste�z�novim�križiščem.

Z drevesi za še večjo ozelenitev
BOŠTANJ – V februarju praznuje krajevni praznik KS Boštanj, ki je vse do letošnjega leta v domači kulturni 
dvorani tik pred slovenskim kulturnim praznikom pripravila prijetno prireditev, na kateri so podelili tudi 
krajevna priznanja. Letos dogodka ni bilo zaradi epidemije, a prejemnika priznanj so kljub temu izbrali.

videoposnetka predsednik 
sveta KS Boštanj Jože Udovč, 

ki je predstavil tudi nekatere 
izvedene projekte, »asfaltira-

nih je bilo kar nekaj cestnih 
odsekov, izboljšana vodovod-
na in komunalna infrastruktu-
ra, pokopališča so bila prene-
sena v upravljanje Komunale 
Sevnica in bila vzorno ureje-
na skozi celo leto, izvedena 
so bila vlaganja v obnovo ne-
katerih kulturno-društvenih 
objektov.« In kakšni so novi 
načrti? Na boštanjskem poko-
pališču želijo urediti prostor 
za raztros pepela, nadaljeva-
li bodo z obnovo javnih poti, 
cest in vodovodov (ena več-
jih letošnjih naložb bo obno-
va vodovoda na Jablanici), še 
naprej bo potekala ozelenitev 
središča krajevne skupnosti z 
drevesi. 
 S. Radi

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

V�boštanjski�krajevni�skupnosti�namenjajo�pozornost�tudi�
ozelenitvi�krajevnega�središča,�zato�so�v�lanskem�letu�posadili�
kar nekaj dreves.

Jože� Udovč,� predsednik� KS�
Boštanj

Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje re-
dne ljubiteljske kulturne dejavnosti za naslednja področja: glasba, 
ples, gledališče in likovna dejavnost. Iz proračuna se financirajo oz. 
sofinancirajo kulturni programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu 
uporabnikov in sodijo v eno od naslednjih skupin:
• organizacija kulturnih prireditev, posvečenih državnim in občin-

skemu prazniku,
• priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na občinski in me-

dobčinski ravni,
• sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občinski, 

medobčinski, državni in meddržavni ravni,
• samostojni programi društev, skupin in posameznikov, ki pripo-

morejo h kakovostni kulturni ponudbi na območju občine Ra-
deče,

• priprava in izvedba kulturnih prireditev z udeležbo skupin ali po-
sameznikov izven območja občine Radeče.

Iz proračuna se sofinancira tudi redna ljubiteljska kulturna dejav-
nost.

Pravico do prijave na razpis imajo kulturna društva in njihove zveze, 
druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kultur-
no dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjal-
ci, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje in kriterije. 

Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis progra-
mov, s predvidenim številom udeležencev, krajem in časom izva-
janja. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z 
navedbo virov financiranja. Predlagatelji morajo posredovati tudi 
poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu 2020. Rok 
za prijavo na razpis je 16. marec. Upoštevane bodo prijave, ki bodo 
prispele na Občino Radeče do 16. marca 2021 oz. bodo ta dan kot 
priporočena pošiljka oddane na pošti.

Tanja Sonc nastopila v oddaji 
svetovno znanega violinista

V februarju, ko Slovenci praznujemo kulturni praznik, je primer-
no več pozornosti nameniti kulturi in dosežkom naših umetnikov.
V minulih dneh smo prejeli prijetno novico o naši uspešni violinistki 
Tanji Sonc, Radečanki, ki zadnja leta živi in ustvarja v Švici. Med mno-
gimi prestižnimi nagradami in priznanji, ki jih je umetnica prejela v 
svoji karieri, je tudi Priznanje Ivana Pešca v letu 2018. 
Tanja Sonc je preteklo sredo nastopila v Berlinu na oddaji Europe@
Home, ki jo vodi svetovno znani violinist Daniel Hope. Kot je navede-
no na njegovi spletni strani, je znova odprl vrata svoje dnevne sobe 
in predstavlja evropske države, njihovo glasbo in umetnike. Sprem-
ljajo ga gostje, ki prihajajo iz posameznih držav in z njim predvaja-
jo glasbo predstavljene domovine. Klasične skladbe, tipične glasbe-
ne posebnosti držav, tradicionalne ljudske melodije in sodobna dela 
vseh zvrsti pričarajo Evropo v času kulturne zapore. Daniel Hope in 
ARTE želita z Europe@Home spodbuditi vse umetnike in gledalce, 
jih podpreti v težkih časih pandemije in okrepiti evropsko kohezijo. 
Tanja Sonc je ponosno predstavila Slovenijo, oddaja pa je bila pred-
vajana na Arte TV preteklo soboto. Igrala je dela slovenskih avtor-
jev Lucijana Marije Škerjanca, Alojza Srebotnjaka in Matije Krečiča, 
ki je prav za to priložnost napisal novo skladbo In a Melting Pot za 
dve violini in klavir. 

Občina Radeče obvešča, da je na svoji spletni strani objavila 
javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov 

in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021.
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Obdobje, ko smo bili več med štirimi stenami, je poudarilo 
pomen našega počutja doma. Mnogi ste ugotovili, kaj vse 
bi radi spremenili, dogradili, preuredili. Na Urejamo dom 
boste tudi tokrat našli uporabne kontakte izvajalcev, ki 
vam bodo svetovali in konkretno povedali, kako vaše 
zanimive ideje pretvoriti v resničnost. V dom, kjer se boste 
res dobro počutili. V pisarno, kjer bo delo učinkovito, a 
hkrati lahkotno teklo. Ali kako urediti nek drug, za vas 
poseben prostor, kjer bosta zaživela mir in kreativnost. 
Pri vsem tem svetloba igra izredno pomembno vlogo – 
naravna in umetna – in o slednjem teče naše novinarsko 
pero tokrat. Poglejte si še mnoge druge zanimivosti 
in ne pozabite, da lahko kvalitetne storitve, izdelke in 
sposobne ljudi najdete zelo blizu svojega doma.  Ur.

Osvetlitev prostora je zelo po-
membna tako v fizičnem kot 
psihičnem smislu. Svetloba na-
mreč na nas deluje na več rav-
neh hkrati. Če nam bo za pri-
merno osvetljenost prostorov 
v celoti poskrbel kdo drug, po-
tem mora najprej spoznati naš 
življenjski slog in naša pričako-
vanja. Če pa se opreme doma 
lotevamo sami, potem nam bo 
koristilo, da se izčrpno posve-
tujemo s strokovnjakom ob 
nakupu svetil. Pojasnimo mu 
svoje življenjske navade, svo-
je ugotovitve, pokažimo slike 
prostorov.

Nekateri posavski strokovnja-
ki se prav z vprašanji optimal-
ne svetlobe v prostorih sre-
čujejo vsakodnevno – tokrat 
smo se odpravili k enemu iz-
med njih, njihovi predlogi pa 
so uporabni za vsakogar.

V mislih se prestavite 
v prihodnost

Kje začeti razmislek o pri-
merni osvetlitvi prostora? 

Si najprej pogledamo, kate-
re luči so nam všeč ali zač-
nemo kje drugje? V posloval-
nici podjetja Efekt Krško so 
pojasnili zelo preprosto: »Ko 
gleda investitor tloris svojih 
prostorov, mora najprej raz-
mišljati, kaj bo v teh prostorih 
počel oziroma, če gre za pre-
novo hiše ali stanovanja, ver-
jetno ve, kaj ga je motilo, da 
se je odločil za prenovo in kaj 
bo sedaj spremenil. Z mislimi 
se je treba prestaviti v bodo-
čo npr. dnevno sobo. Nato se 
vprašamo, kaj dejansko vsak 
dan počnemo v dnevni sobi: 
ali je to samo gledanje televi-
zije, branje? Ali bomo tudi li-
kali, ali se bodo tukaj igrali 
otroci in podobno. Od tega je 
odvisno, kje bomo potrebova-
li svetila, koliko svetilk, kakšna 
svetila in koliko svetlobe želi-
mo imeti.« 

Ravno zato je toliko bolj po-
membno, da se samo osvetli-
tev – torej lokacijo postavitve 
svetil v prostor in samo števi-
lo vodnikov – vedno načrtuje 
pred projektiranjem elektro 
inštalacij: »Če gre za novo-

gradnjo, potem ljudem svetu-
jemo, naj najprej obiščejo sa-
lon s svetili ali še bolje, da se 
dogovorijo za sestanek z na-
črtovalcem razsvetljave. Pri 
nas se s stranko pogovorimo 
o njenih morebitnih željah, 
nato podamo še naše predlo-
ge in ji svetujemo, kje je naj-
bolje pozicionirati svetila, 
kakšno moč svetenja predla-
gamo in kako se bodo priži-
gala svetila. Vsa svetovanja 

pri nas so brezplačna, ravno 
tako tudi predstavitev izbora 
svetil. Stranka nato postavi-
tev in mesta prižiganja svetil 
predstavi elektro projektantu, 
ki lokacijo svetil preveri še z 
varnostnega vidika in jih vriše 
v elektro projekt. Pri zahtev-
nejših načrtovanjih razsvetlja-
ve pa se povežemo z investi-
torjem, elektro projektantom 
in elektro izvajalcem.«

Vsi pa vemo, da se velikokrat 
zgodi, da naše domove pri-
peljemo do faze osvetlitve že 
prej in da se nam »lučke« zdi-
jo pika na i. Kaj pa v tem pri-
meru? »Ja, seveda je še vedno 
veliko primerov, ko nas stran-
ke obiščejo z že dokončanim 

elektro projektom ali ko je v 
hiši oziroma stanovanju tre-
ba le še zmontirati svetila. V 
tem primeru imamo možnos-
ti manj, vendar vseeno najde-

mo ustrezno svetlobno rešitev, 
da je stranka zadovoljna.«

Primerna svetloba 
za delo od doma

Pri spraševanju o tem, kolikšna 
je zadostna količina svetlobe, 
kako pravilno izračunati osve-
tlitev prostora in kakšna barva 
svetlobe je primerna, so nam v 
Efektu Krško dali nekaj svežih 
primerov, ki so še kako aktual-
ni. V pisarni v podjetju, deni-
mo, bi morale biti takšne sve-
tilke, ki so narejene za delo z 
računalnikom in ostala pisar-
niška dela. Gre za svetila z mi-
kroprizmatičnim difuzorjem, 
ki pod čim več koti lomi žarke 
svetlobe, zato imamo občutek, 

da iz takšnih svetilk prihaja 
difuzna (mehka) svetloba, kar 
pomeni manj bleščanja na de-
lovni površini. Osvetljenost na 

Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
Žadovinek 36

(pri novem mostu)
051/657-667

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(posl. cona ANDERBURG)
030/641-570

     

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

-  čaka vas
 hitra dobava, 
-  velike zaloge 
 keramike po   
 akcijskih cenah,
-  svetovanje, 
 3D izris,
-  30 let izkušenj   
 naših strokovnjakov

posebne akcije v PE BOŠTANJ 
razprodaje exponatov, 

ostanki keramike od 3 eur/m2, topli podi od 
6,90 eur/m2, barve in laki do -30%, mešalnica barv

Kako do primerne svetlobe za dobro počutje?

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

PROIZVODNJA IN VGRADNJA 
ASFALTNIH ZMESI

� nadaljevanje�na�str.�10

Zadnje mesece je postalo jasno: ne le medsebojni odnosi, tudi primerna urejenost doma je izrednega pomena. Želimo si ureditev, ki podpira naše bivalne navade. 
Ureditev, ki omogoči, da se v prostoru sprostimo po napornem dnevu ali obratno – da smo v prostoru ustvarjalni, delovno naravnani, opolnomočeni. Velikokrat 
pa, če opremljanje opravljamo sami, že v sklepnih dejanjih urejanja doma opazimo, da nekaj resnično manjka. Nekaj zelo pomembnega. Pogosto je to nekaj, na 
kar smo bili premalo pozorni, ker nam je pač tako zelo samoumevno – primerna svetloba.

Delo� v� pisarnah� je� zamenjalo� delo� od� doma,� tam� pa� so�
svetlobni�pogoji�seveda�precej�drugačni.

Če�kdaj,�ste�zdaj�spoznali,�kako�dragoceno�je�imeti�dom,�kjer�
se�dobro�počutimo.�Svetloba�je�za�slednje�bistvenega�pomena.

»Osvetlitev je dejansko vse, saj v prostoru ustvari 
atmosfero, dramatičnost in vzbuja zanimanje.«  

M. L. Bullard, notranji oblikovalec
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

45 let tradicijeSavska cesta 24d
SI - 8290 SEVNICA
Tel.: 07 814 11 47

Mtel.: 031 642 999

www.karodi.si
info@karodi.si

Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
031 693-870 - pisarna
041 631-502 - pečar
www.megamik.si 

PecarstvoMegamik PEČI, KAMINI, ŠTEDILNIKI

InvestIrajte  
v ogrevalno toplotno črpalko

Asortima, od 4 do 23 kW.

Ogrevajte
ekološko in z nizkimi stroški.

Upravljajte
toploto vašega doma  v oblaku
MELCloud, prek WiFi vmesnika.

rezervIrajte
ogled na domu še danes

040 410 448
in imejte koristi čim prej.

Akcijske cene  
in WiFi vmesnik BREZPLAČNO

do 15. 4. 2021

4.299,00 €*

*Cena velja za komplet enot SUZ-SWM60VA in EHSD-VM2D, z namestitvijo in 9,5% DDV.

EVROELEKTRON d.o.o.
Cesta 4.julija 133A, 8270 Krško, tel.: 040 410 448

že od

(A2/W35)

delovni mizi naj bi bila približ-
no 500 lx (luxov) ali več. Kaj pa 
zdaj, ko je toliko dela od doma? 
Za kaj naj poskrbimo doma? 
»Ker je dan krajši, je bila ume-
tna svetloba v delovnem 'ko-

ronačasu' ključnega pomena. 
Lahko vzamemo kar konkre-
ten primer, ko oseba doma ni 
imela prostora, v katerem je 
pisalna miza, ampak je morala 
opravljati delo z računalnikom 
za kuhinjsko mizo. Če je ime-

la nad glavo visečo svetilko, iz 
katere visi žarnica, mora biti ta 
LED žarnica vsaj 1500-lumen-
ska ali 14 W (če primerjamo s 
»staro« žarnico na žarilno nit-
ko, je to približno 100 W). Za-
slon si mora postaviti tako, 
da v njem ne vidi odseva žar-
nice, oziroma da je motečega 
bleščanja čim manj. Glede na 
to, da se mora osredotočiti na 
branje ali pisanje, priporoča-
mo bolj aktivno, delovno svet-
lobo, to je bolj hladna svetlo-
ba (izraženo v kelvinih – 4000 
K). Če osebi ustreza topla svet-
loba (od 2700 K do 3000 K), je 
tudi v redu, pomembno je, da 
je svetlobe dovolj!«

Prijetna svetloba v dnevni 
in otroški sobi

»Pri dnevni sobi gre za občutek 
in ambient in ne toliko za moč 
svetlobe. Spet je pomembno, 
koliko je posamezniku 'dovolj' 
svetlobe … Nekaterim so všeč 
stropne svetilke, ki svetijo zelo 
razpršeno in osvetlijo cel pros-
tor, spet drugim takšna osve-
tlitev ni všeč in želijo vgraditi 
točkovno usmerjena svetila, ki 
jih potem prižigajo po segmen-
tih. Če bi količino svetlobe v 
dnevni sobi izmerili, bi bilo 
vse, kar je več kot 200 luxov, 
dovolj, zgornja meja je pri 300 
luxih,« povedo v Efektu Krško. 

nadaljevanje�s�str.�9

Kako do primerne svetlobe za dobro počutje?

Od�malega�smo�veliko�(ali�preveč)�v�zaprtih�prostorih,�zato�
mora�biti�osvetlitev�prostorov�dobro�premišljena.
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Zaradi takšnih dilem svetuje-
jo posvet s strankami že pred 
načrtovanjem elektro inštala-
cij. »Če je možnost, priporoča-
mo tudi indirektno osvetlitev s 
stenskimi svetilkami. Bistveno 
je, da je svetil toliko, da lahko z 
njimi naredimo prijeten ambi-
ent, hkrati pa naredimo dovolj 
svetlobe, ko se na primer želi-
jo na tleh igrati otroci.« 

Ko smo že pri otrocih – kaj pa 
otroška soba? Kotiček, ki je 
še kako pomemben? »V otro-
ški sobi se nam zdi zelo po-
membno, da je svetlobe veliko 
in da le-ta ni preveč 'hladna' – 
nikoli več kot 3000 K! Primer: 
otroška soba velikosti 4x4 m 
naj ima žarnico ali LED modul 
s skupnim svetlobnim tokom 
vsaj 2000 neto lumnov ali dve 
svetilki po 1000 lumnov (če 
primerjamo s »staro« žarnico 
na žarilno nitko, je 1000 lum-
nov približno 75 W).«

So LED tudi v Posavju 
že najbolj popularna?

Ko začnemo z izborom svetil, 
se nam naenkrat odpre nov 
svet. Koliko izbire! Notranja, 
zunanja, vgradna, nadgradna, 
talna, stropna, stenska, vise-
ča, stoječa, namizna … Trg je 
poln zanimivih rešitev, a za 
naš konkreten primer so se-
veda optimalne samo nekate-
re. Strokovna pomoč je tudi 
pri konkretnem izboru med 
znamkami, oblikami, svetilno 
močjo zelo pomembna. Tudi 
v Posavju so postala zelo raz-
širjena svetila, ki imajo vgra-
jen LED modul oziroma LED 

svetila. Kot povedo v Efektu 
Krško, so strankam ta svetila 
všeč predvsem zato, ker zasve-
tijo takoj, ker je svetlobe več, 
kot so je bili vajeni prej, ker so 
varčna »in ker svetilke ne od-
dajajo več toliko toplote, lah-
ko pa še vedno izbirajo tudi 
barvo želene svetlobe«. Raz-
lika v namembnosti se seveda 
prenese na razliko v kakovo-
sti LED modula, ki je v svetil-
ki, razlika je tudi v materialu, 
načinu ohlajevanja in kvalite-
ti elektronike, ki svetilko poga-
nja. »Stranke zato opozarjamo 
tudi na garancijo in sodeluje-

mo s proizva-
jalci svetil, ki 
tako za zaseb-
ne kot profesi-
onalne name-
ne izdelujejo 
svetila, pri ka-
terih dejansko 
jamčijo za nji-
hovo delovanje 
in tudi kritje 
vseh stroškov 
ob morebitnem 
n e d e l ova n j u 
svetilk znot-
raj določenega 
garancijskega 
roka ter popra-
vilo svetilk po 
izteku tega ob-
dobja. Menimo, 
da je le to način, 
da se kvalitetna 
LED svetilka na 
dolgi rok več 
kot izplača.« 

Hvala za dobre 
nasvete in naj 
bodo vam, bral-

ke in bralci, uporabni za čim 
več prijetnih osvetlitev vam 
najljubših kotičkov.

M.�M.,�foto:�Efekt�Krško�d.o.o.

30 let
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Ponudba�svetil� je�ogromna,�zato� je�posvet�
s� strokovnjakom,�ki�pozna�vse�zakonitosti�
dobre�osvetlitve,�najboljša�odločitev.�V�krško�
prodajalno�Efekt�se�mnogi�naši�bralci�radi�
vračajo.
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Ambient je nekaj posebnega 
in kupcu daje občutek domač-
nosti, velika pridobitev pa je 
tudi direktna povezava z nji-
hovo hladilnico, zaradi katere 
lahko poskrbijo za hladno ve-
rigo, kar pomeni več svežine in 
najvišjo možno kakovost sad-
ja in zelenjave izključno slo-
venskega porekla, poudarjajo 
v Evrosadu.

V njihovi ponudbi najbolj iz-
stopajo različne sorte jabolk 
in hrušk lastne pridelave, ne-
kaj pa tudi iz pridelave lokal-
nih pridelovalcev na območju 
krške in sevniške občine, Ar-
novega sela in Artič. Pohvalijo 
se lahko tudi s široko ponudbo 
ekološko pridelanih jabolk, ki 
so prav tako na voljo skozi celo 
leto. Pri njih najdete tudi veli-
ko sveže sezonske zelenjave, 
ki jo pridelujejo znane kme-
tije na območju od Velikega 

Evrosadova Tržnica – lokalni 
ponudniki na enem mestu
KRŠKO – Potem ko so v začetku lanskega leta v začasnem prostoru nasproti sedeža uprave odprli t. i. Evro-
sad Tržnico, so v podjetju Evrosad pred dobrim tednom odprli vrata nove trgovine, v kateri lahko najdete 
pestro ponudbo lokalno pridelanega sadja, zelenjave in različnih izdelkov. 

Mraševega in Broda v Podbo-
čju vse do Šentjerneja. Da pa bi 

bila ponudba še bolj raznolika, 
so vanjo umestili tudi različne 
izdelke priznanih kmetij in pri-
delovalcev, med njimi tudi olja, 
kise, moke, sokove, izdelke iz 
medu, marmelade, različno 
suho sadje, testenine, doma-
če likerje in žgane pijače, kar 
nekaj od teh je tudi ekološko 
pridelanih. V spomladanskem 

času bodo spet na voljo sadi-
ke zelenjave, sadnega drevja 
in robidnic. Ponudbo bodo še 
naprej širili, ker želijo svojim 
kupcem približati karseda pe-
stro izbiro ter jim tako prihra-
niti čas in denar, saj bodo vse 
lahko našli na enem mestu in 
po zelo konkurenčnih cenah. 
� Vir:�Evrosad

Veliko informacij lahko njihovi kupci dobijo na socialnih 
omrežjih, celotna ponudba pa se nahaja tudi na spletni strani 
www.evrosad.si/trznica. Sicer pa jih najdete na naslovu Cesta 
4. julija 134, Krško, pri upravni stavbi zraven železniške pro-
ge, odprti so med tednom od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 
8. do 12. ure.
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FRANC ŠAVRIČ – TRI SREČANJA S FOTOGRAFIJO

Franc Šavrič se je s fotogra�ijo prvič srečal v petem razredu osnovne šole, ko se je vključil v 
foto krožek. Veliko let kasneje je na delovnem mestu pomagal s fotogra�iranjem izdelkov,  ta-
krat si je tudi opremil lastno temnico za razvijanje �ilmov. Sledila je nova dolga pavza in ka-
kor se v življenju pogosto zgodi, se v slabem najde tudi kaj dobrega. Tako je Franc v vožnji z 
motorjem našel hobi, ki mu je pomagal okrevati po težkem obdobju bolezni. S somišljeniki 

so se povezali v moto klub in začeli skupinske vožnje, ki jih je nekaj 
časa skrbno beležil s fotoaparatom. Ob tem svojem tretjem srečanju s 
fotogra�ijo, ki traja vse do današnjega dne, si je kupil svoj prvi digital-
ni aparat in se dodobra spoznal z digitalno fotogra�ijo.

Želja po iskanju novih poti in zanimivih motivov ga je spodbudila, da 
je začel potovati sam. Ker pa se je hkratno rokovanje z motoristično in 
fotografsko opremo pokazalo kot ovira, je opustil vožnje z motorjem. 
Fotogra�ija ga je popolnoma prevzela in zabeležil je veliko lokalnih do-
godkov. Med drugim se je družil z izgnanci in upokojenci, spremljal 
Fašjenkove skupine in pihalni orkester iz Loč, sodeloval pri nastajanju 
dobovske kronike, rad se spomni tudi fotogra�iranja brežiškega festi-

vala BMM ... Nekaj let je bil član Foto kluba Brežice, kjer je, kot pravi, spoznal nekaj čudovi-
tih ljudi, ki so mu tudi pomagali z nasveti. Skoraj ne mine dan, da ne bi bil kje ob Savi in Krki, 
zlasti v času sončnih zahodov. Pravi, da mu poleg užitkov, ki mu jih nudi fotogra�iranje nara-
ve, največ pomeni zadovoljstvo, ki ga ob gledanju njegovih fotogra�ij občutijo številni ljudje, 
še posebno tisti, ki sami ne morejo več potovati in spoznavati lepot narave.

Na podlagi odziva na natečaj, ki smo ga objavili januarja v Posavskem obzor-
niku, lahko rečemo, da "Posavje piše" veliko in zelo raznovrstno, saj nam je 
prispevke poslalo prek 30 avtoric in avtorjev. Večini smo objavili vsaj po eno 
besedilo, saj literarno-teoretična presoja tokrat vendarle ni bila v prvem pla-
nu. Ko primerjamo izkupiček tega natečaja s podobnimi, nas razveseli raz-
meroma enakomerna zastopanost ženskih in moških avtorjev, prav tako iz-
daten delež proze v primerjavi s poezijo. Tudi stilska in tematska raznolikost 
sta precejšnji, ker v zelo aktualnih besedilih modernega ali zelo tradicional-
nega izraza najdemo poglobljene razmisleke o osebnih ali splošnih vpraša-
njih, pa zgodbe iz lokalne zgodovine, ekološke teme in celo besedila za otro-
ke oziroma mlade, pri čemer ne manjka družbene kritičnosti ali humorja.
Ker gre pri marsikomu za prvo javno objavo, smo avtorjem dovolili, da pri-
spevke podpišejo s pravim imenom ali psevdonimom oziroma šifro, seveda 
pa v uredništvu zaradi avtorske odgovornosti razpolagamo s pravimi naslo-
vi. Naj dodamo, da smo v besedilih popravili le nekatere najbolj očitne napa-
ke, natančnega lektoriranja, za katerega bi potrebovali soglasje avtorjev, pa 
nismo opravili. Kljub temu verjamemo, da boste uživali v objavljenih besedilih.
Prvo tovrstno tematsko prilogo smo sklenili obogatiti s fotogra�ijami ene-
ga izmed ljubiteljskih, a kvalitetnih posavskih fotografov, ki zelo zavze-
to beleži zanimivosti v naši regiji, še posebej pa njene naravne lepote. Tako 
skoraj ne mine dan, ko se ne bi Dobovčan Franc Šavrič odpravil po doma-
či brežiški občini in drugod po Posavju, vse do Lisce in naprej, delček njego-
vega bogatega "ulova" pa si lahko ogledate med branjem literarnih strani.

Prazna  vas

Zaraščena polja s kapljicami
rose jočejo soncu v obraz.
Majske noči ostajajo
le odtenek pomladi v spominu.
V trpkost ovite zverižene poti
odpeljale so mlade moči.
V sadovnjakih polomljena drevesa
jemljejo slovo,
za gospodarji gredo.
Sredi samote
bolijo ostarele roke.
Zaman je pričakovanje lepših dni.
Prazna vas ječi.

Na vrhu dneva

Na vrhu dneva nevidna roka
količi minevanje.
Prebira jagode trenutkov neponovljivosti.
Ogrinja minute s prtom nepovratka.
Vrtinči misli, jih sprehaja v neodkrito.
Naenkrat se popoldan skloni v ujetost večera.
Temu ne uidejo niti razlagalci sanj.

(Marija Bajt)

Moški v beli spodnji majici. Moj najbolj pristen spomin na očeta. Včasih, ko sanjam, se mi zdi, 
da bi to belo majico našla med tisoči drugih. Pred nekaj leti sem ga videla na balkonu zgrad-
be v drugem mestu, čisto slučajno je moj pogled odplaval tja v zgornja nadstropja. Verjetno 
so vsa moja hrepenenja po njem združena v to belo majico. 

Ostri vonj moške vodice po britju. Tisti stari vonj, ki je ostal nekje v otroškem spominu, tam 
daleč, v nezavednem. Vonj po tedaj skoraj edini vodici, tako poseben, nič všečen, ki pa ven-
dar obstaja. In vztraja. Še vedno namreč vidim očeta, ko se vsako jutro postavi pred rahlo 
počeno ogledalo v kopalnici, se premeri z leve in desne strani obraza in pregleda enodnev-
ni narastek na bradi. 

Jaz, majhna deklica z belimi razmršenimi lasmi, stojim ob umivalniku, z rokami se držim za 
rob, z brado prislonjena na hladno belo keramiko, in opazujem ta obred. S črnim gumijastim 
zapiralom zapre umivalnik in natoči toplo vodo. V mamini posodici si pripravi belo maso in 
nato s čopičem obeli spodnjo polovico obraza. Brije se z natančnostjo virtuoza z ostro sta-
rinsko britvico, da lahko slišim vsak poteg po strnišču. V vodo namoči britvico vsakič, ko jo 
potegne po raskavi koži.

Prestopam se z noge na nogo, hlad se počasi dotika mojih bosih nožnih prstkov. Z rokami bre-
dem po vodi in skušam ujeti ostanke dlačic in pene, ki kot ladje plujejo po razpenjenem mor-
ju. Morju, ki ga še nikoli nisem vonjala, tipala, okusila, a je vedno nekje v naši hiši. Velikokrat 
se oče in mama pogovarjata o morju, tam nekje sta se našla, ko sta oba nabirala prve delov-
ne izkušnje. Ona kot kuharica in on kot mlad gradbenik. Toplo je tam in valovi šumijo. In tudi 
jaz vedno poslušam, kako šumi voda v naši kopalnici, predstavljam si, da je tako na morju. 
Ko oče konča z britjem, odpre temno stekleničko, jaz počasi črkujem napis na njej - pitralon.

Vem, da je rad zahajal na tržnico, kjer so prodajali tudi poljske vodice po britju in še danes 
hranim lepo oblikovano stekleničko, ki nosi v sebi neko smrdečo tekočino. Zdaj pred ogleda-
lom vsako jutro stoji moj mož, jaz nisem več mala deklica in britje je danes drugačno. Odtu-
jeno, le tisto nujno opravilo, ki začenja vsakdan. Včasih ga opazujem v ogledalu, kako na hi-
tro potegne s sodobno britvico. Obraz namaže z vodico po britju, z vonjem, ki je le še malo 
podoben tistemu, ki ga nosim nekje v sebi. 

(So�ija Haven*)

Bolečina

Boli me, v duši me boli,
odgovor iščem, ga ni.
Molim za vse nas, da mine, izgine,
da se ne vrne, da pogine.

Kdaj babi se bova objeli?
Kdaj bova spet srečni, veseli?
Oči te nedolžne solza obišče,
babi zaman odgovor zdaj išče.

Enkrat kmalu,  ljubica moja,
kmalu, obljubim, vse mine.
Vse hudo od danes verjemi,
morda že z jutrišnjim jutrom izgine.

Takrat se duša moja umiri,
ne bo me več bolela.
Solza v očeh se tvojih posuši,
ko spet močno te bom objela.

Pomlad kar čez noč bo zadišala,
opojno sladka nas bo obiskala.
Ostal grenak bo le spomin,
v žalosten za vedno opomin.

(Irena Bogovčič)

O času

"Čas je sveta vladar."
Kroji nam vsakdanjik,
določa zunanje potrebe.

Notranje je čas neskončen,
nima začetka, ne konca,
zgolj obstaja v večnosti – 
nemerljiv.
Kot plesoča vrtavka
poskakuje v ritmu dogodkov,
ki niso zunanji.

S sabo nosi starodavne in sprotne zapise,
medsebojno povezane v skupek stanja 
trenutno zavednega.

V rutini čas neminovno teče,
naprej, pa tudi nazaj.
Toda nima nas v oblasti,
ne kraljuje nam.
Le obstaja v večnosti zavedanja.

(Veronika*)

Kje smo?

Iskala pomlad je otroke
tam na igrišču za šolo.
A bilo je vse tiho.

Iskala pomlad je mladenke
na potkah tam ob potoku.
A potke bile so prazne.

Iskala pomlad je starce
na klopcah tam v parku.
A klopce bile so same.

Pomlad je tiho odšla,
prazna in sama drugam je zavila.
Ljudi pa je nova bolezen
v svoje domove skrila.

(Silva Uršič)

PITRALON

POSAVJE – Na Regionalni ra-
zvojni agenciji Posavje kot vo-
dilnem partnerju LAS Posavje 
so 9. februarja s strani Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja prejeli odločbi 
o odobritvi sofinanciranja iz ri-
biškega sklada za še dva pro-
jekta: »Po-Savski rečni turi-
zem« ter »Kulturna in zdrava 
ribja gastronomija in ribištvo 
nekoč in danes«. V prvem, z 
akronimom »PORT«, se bodo 
na Občini Radeče skupaj s par-
tnerji v prvi fazi osredotoči-
li na krepitev primera dobre 
prakse z vzpostavitvijo ribiške 
vasice in nadgradnjo radeške-
ga ribolovnega območja ter 
oblikovanjem doživetja na tra-
dicionalnem savskem čolnu, v 
drugi fazi pa se bodo usmerili 
v prve večje korake na podro-
čju regijskega povezovanja na 
temo rečnega in ribolovne-
ga turizma. V drugem projek-
tu, z akronimom »Ribje legen-
de«, bodo v Kmečki zadrugi 
Krško z.o.o. skupaj s partner-
ji identificirali »ribje legende« 
in nesnovno kulturno dedišči-
no ribje gastronomije in ribi-
štva, razvijali povezan turi-
stični produkta »Zdrav užitek 
– rečne ribe in vino«, razvijali 
sodobno ribjo gastronomijo in 
tehnike za shranjevanje suro-
vin, zagnali učni in demonstra-
cijski center v Kleti Krško … 

 P. P./vir: RRA Posavje

Rečni turizem 
in ribje legende
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Evrosadova Tržnica – lokalni 
ponudniki na enem mestu
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FRANC ŠAVRIČ – TRI SREČANJA S FOTOGRAFIJO

Franc Šavrič se je s fotogra�ijo prvič srečal v petem razredu osnovne šole, ko se je vključil v 
foto krožek. Veliko let kasneje je na delovnem mestu pomagal s fotogra�iranjem izdelkov,  ta-
krat si je tudi opremil lastno temnico za razvijanje �ilmov. Sledila je nova dolga pavza in ka-
kor se v življenju pogosto zgodi, se v slabem najde tudi kaj dobrega. Tako je Franc v vožnji z 
motorjem našel hobi, ki mu je pomagal okrevati po težkem obdobju bolezni. S somišljeniki 

so se povezali v moto klub in začeli skupinske vožnje, ki jih je nekaj 
časa skrbno beležil s fotoaparatom. Ob tem svojem tretjem srečanju s 
fotogra�ijo, ki traja vse do današnjega dne, si je kupil svoj prvi digital-
ni aparat in se dodobra spoznal z digitalno fotogra�ijo.

Želja po iskanju novih poti in zanimivih motivov ga je spodbudila, da 
je začel potovati sam. Ker pa se je hkratno rokovanje z motoristično in 
fotografsko opremo pokazalo kot ovira, je opustil vožnje z motorjem. 
Fotogra�ija ga je popolnoma prevzela in zabeležil je veliko lokalnih do-
godkov. Med drugim se je družil z izgnanci in upokojenci, spremljal 
Fašjenkove skupine in pihalni orkester iz Loč, sodeloval pri nastajanju 
dobovske kronike, rad se spomni tudi fotogra�iranja brežiškega festi-

vala BMM ... Nekaj let je bil član Foto kluba Brežice, kjer je, kot pravi, spoznal nekaj čudovi-
tih ljudi, ki so mu tudi pomagali z nasveti. Skoraj ne mine dan, da ne bi bil kje ob Savi in Krki, 
zlasti v času sončnih zahodov. Pravi, da mu poleg užitkov, ki mu jih nudi fotogra�iranje nara-
ve, največ pomeni zadovoljstvo, ki ga ob gledanju njegovih fotogra�ij občutijo številni ljudje, 
še posebno tisti, ki sami ne morejo več potovati in spoznavati lepot narave.

Na podlagi odziva na natečaj, ki smo ga objavili januarja v Posavskem obzor-
niku, lahko rečemo, da "Posavje piše" veliko in zelo raznovrstno, saj nam je 
prispevke poslalo prek 30 avtoric in avtorjev. Večini smo objavili vsaj po eno 
besedilo, saj literarno-teoretična presoja tokrat vendarle ni bila v prvem pla-
nu. Ko primerjamo izkupiček tega natečaja s podobnimi, nas razveseli raz-
meroma enakomerna zastopanost ženskih in moških avtorjev, prav tako iz-
daten delež proze v primerjavi s poezijo. Tudi stilska in tematska raznolikost 
sta precejšnji, ker v zelo aktualnih besedilih modernega ali zelo tradicional-
nega izraza najdemo poglobljene razmisleke o osebnih ali splošnih vpraša-
njih, pa zgodbe iz lokalne zgodovine, ekološke teme in celo besedila za otro-
ke oziroma mlade, pri čemer ne manjka družbene kritičnosti ali humorja.
Ker gre pri marsikomu za prvo javno objavo, smo avtorjem dovolili, da pri-
spevke podpišejo s pravim imenom ali psevdonimom oziroma šifro, seveda 
pa v uredništvu zaradi avtorske odgovornosti razpolagamo s pravimi naslo-
vi. Naj dodamo, da smo v besedilih popravili le nekatere najbolj očitne napa-
ke, natančnega lektoriranja, za katerega bi potrebovali soglasje avtorjev, pa 
nismo opravili. Kljub temu verjamemo, da boste uživali v objavljenih besedilih.
Prvo tovrstno tematsko prilogo smo sklenili obogatiti s fotogra�ijami ene-
ga izmed ljubiteljskih, a kvalitetnih posavskih fotografov, ki zelo zavze-
to beleži zanimivosti v naši regiji, še posebej pa njene naravne lepote. Tako 
skoraj ne mine dan, ko se ne bi Dobovčan Franc Šavrič odpravil po doma-
či brežiški občini in drugod po Posavju, vse do Lisce in naprej, delček njego-
vega bogatega "ulova" pa si lahko ogledate med branjem literarnih strani.

Prazna  vas

Zaraščena polja s kapljicami
rose jočejo soncu v obraz.
Majske noči ostajajo
le odtenek pomladi v spominu.
V trpkost ovite zverižene poti
odpeljale so mlade moči.
V sadovnjakih polomljena drevesa
jemljejo slovo,
za gospodarji gredo.
Sredi samote
bolijo ostarele roke.
Zaman je pričakovanje lepših dni.
Prazna vas ječi.

Na vrhu dneva

Na vrhu dneva nevidna roka
količi minevanje.
Prebira jagode trenutkov neponovljivosti.
Ogrinja minute s prtom nepovratka.
Vrtinči misli, jih sprehaja v neodkrito.
Naenkrat se popoldan skloni v ujetost večera.
Temu ne uidejo niti razlagalci sanj.

(Marija Bajt)

Moški v beli spodnji majici. Moj najbolj pristen spomin na očeta. Včasih, ko sanjam, se mi zdi, 
da bi to belo majico našla med tisoči drugih. Pred nekaj leti sem ga videla na balkonu zgrad-
be v drugem mestu, čisto slučajno je moj pogled odplaval tja v zgornja nadstropja. Verjetno 
so vsa moja hrepenenja po njem združena v to belo majico. 

Ostri vonj moške vodice po britju. Tisti stari vonj, ki je ostal nekje v otroškem spominu, tam 
daleč, v nezavednem. Vonj po tedaj skoraj edini vodici, tako poseben, nič všečen, ki pa ven-
dar obstaja. In vztraja. Še vedno namreč vidim očeta, ko se vsako jutro postavi pred rahlo 
počeno ogledalo v kopalnici, se premeri z leve in desne strani obraza in pregleda enodnev-
ni narastek na bradi. 

Jaz, majhna deklica z belimi razmršenimi lasmi, stojim ob umivalniku, z rokami se držim za 
rob, z brado prislonjena na hladno belo keramiko, in opazujem ta obred. S črnim gumijastim 
zapiralom zapre umivalnik in natoči toplo vodo. V mamini posodici si pripravi belo maso in 
nato s čopičem obeli spodnjo polovico obraza. Brije se z natančnostjo virtuoza z ostro sta-
rinsko britvico, da lahko slišim vsak poteg po strnišču. V vodo namoči britvico vsakič, ko jo 
potegne po raskavi koži.

Prestopam se z noge na nogo, hlad se počasi dotika mojih bosih nožnih prstkov. Z rokami bre-
dem po vodi in skušam ujeti ostanke dlačic in pene, ki kot ladje plujejo po razpenjenem mor-
ju. Morju, ki ga še nikoli nisem vonjala, tipala, okusila, a je vedno nekje v naši hiši. Velikokrat 
se oče in mama pogovarjata o morju, tam nekje sta se našla, ko sta oba nabirala prve delov-
ne izkušnje. Ona kot kuharica in on kot mlad gradbenik. Toplo je tam in valovi šumijo. In tudi 
jaz vedno poslušam, kako šumi voda v naši kopalnici, predstavljam si, da je tako na morju. 
Ko oče konča z britjem, odpre temno stekleničko, jaz počasi črkujem napis na njej - pitralon.

Vem, da je rad zahajal na tržnico, kjer so prodajali tudi poljske vodice po britju in še danes 
hranim lepo oblikovano stekleničko, ki nosi v sebi neko smrdečo tekočino. Zdaj pred ogleda-
lom vsako jutro stoji moj mož, jaz nisem več mala deklica in britje je danes drugačno. Odtu-
jeno, le tisto nujno opravilo, ki začenja vsakdan. Včasih ga opazujem v ogledalu, kako na hi-
tro potegne s sodobno britvico. Obraz namaže z vodico po britju, z vonjem, ki je le še malo 
podoben tistemu, ki ga nosim nekje v sebi. 

(So�ija Haven*)

Bolečina

Boli me, v duši me boli,
odgovor iščem, ga ni.
Molim za vse nas, da mine, izgine,
da se ne vrne, da pogine.

Kdaj babi se bova objeli?
Kdaj bova spet srečni, veseli?
Oči te nedolžne solza obišče,
babi zaman odgovor zdaj išče.

Enkrat kmalu,  ljubica moja,
kmalu, obljubim, vse mine.
Vse hudo od danes verjemi,
morda že z jutrišnjim jutrom izgine.

Takrat se duša moja umiri,
ne bo me več bolela.
Solza v očeh se tvojih posuši,
ko spet močno te bom objela.

Pomlad kar čez noč bo zadišala,
opojno sladka nas bo obiskala.
Ostal grenak bo le spomin,
v žalosten za vedno opomin.

(Irena Bogovčič)

O času

"Čas je sveta vladar."
Kroji nam vsakdanjik,
določa zunanje potrebe.

Notranje je čas neskončen,
nima začetka, ne konca,
zgolj obstaja v večnosti – 
nemerljiv.
Kot plesoča vrtavka
poskakuje v ritmu dogodkov,
ki niso zunanji.

S sabo nosi starodavne in sprotne zapise,
medsebojno povezane v skupek stanja 
trenutno zavednega.

V rutini čas neminovno teče,
naprej, pa tudi nazaj.
Toda nima nas v oblasti,
ne kraljuje nam.
Le obstaja v večnosti zavedanja.

(Veronika*)

Kje smo?

Iskala pomlad je otroke
tam na igrišču za šolo.
A bilo je vse tiho.

Iskala pomlad je mladenke
na potkah tam ob potoku.
A potke bile so prazne.

Iskala pomlad je starce
na klopcah tam v parku.
A klopce bile so same.

Pomlad je tiho odšla,
prazna in sama drugam je zavila.
Ljudi pa je nova bolezen
v svoje domove skrila.

(Silva Uršič)

PITRALON
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Amelia Kraft je bila zaposlena v turističnem centru Oberkir-
chen štiri leta. Vsa leta je vestno opravljala svoje delo. V služ-
bo je prihajala petnajst pred osmo, skuhala kavo zase in za 
sodelavce. Pet pred osmo je skočila preko ceste v pekarno po 
sveže rogljičke, dva z marmelado in tri s čokolado, ki so jo že 
čakali, položeni v papirnato vrečko ob blagajni. Račun je po-
ravnala enkrat na mesec, ko je prišla plača. Kot redni stran-
ki in znanki preko ceste, so ji v pekarni popolnoma zaupali 
in se veselili njenega prijaznega jutranjega pozdrava te štiri-
letne rutine. Tudi med sodelavci je bila priljubljena in znana 
po svojem več kot odličnem in predanem delu.

Zato je bila nad odločitvijo občine, ki je izbrala za novo vod-
jo turističnega centra Julijo namesto nje, presenečena in vi-
dno razočarana. Ko je v stavbo centra vstopil mestni uradnik 
in predstavil Julijo kot novo vodjo, je Amelia vstala s stola in 
se skrila v arhiv ter zajokala. Lahko bi jo obvestili, če že ne 
poklicali, pa vsaj poslali mail, da so izbrali nekoga drugega.
Potrebovala je vsaj deset minut, da je prišla k sebi, si s treso-
čimi rokami obrisala solzne oči in nato še s celo dlanjo obraz. 
Vedela je, da jo bodo sodelavci obkrožili, ko se vrne za mizo, 
zato je, preden je odprla vrata, globoko vzdihnila in z zaprti-
mi očmi segla po kljuki.

Ko se je vrnila v pisarno, Julije in mestnega uradnika ni bilo 
več. S sklonjeno glavo je počasi hodila proti mizi. Vedela je, 
da so vse oči uprte vanjo. Vsi so pričakovali, da bo Amelia ti-
sta, ki bo zasedla mesto vodje centra.

''Žal mi je, Amelia!'' reče Maria, pohiti k Amelii in jo objame.
''Ta je vnukinja pokojnega častnega meščana, velikega go-
spodarstvenika. Ne zasluži si tega delovnega mesta. Nobe-
nih izkušenj nima. To ni prav!'' se vidno razburja Joseph in 
vsi mu pritrjujejo.
''Vse bo v redu. Saj rada organiziram dogodke. Pa še seliti se 
mi ne bo potrebno v drugo sobo. Še naprej bom z vami vo-
hala Josephove smrdljive noge,'' odgovori Ameila in vsi se 
zasmejejo.

Ko je naslednjega dne Julija sklicala svoj prvi sestanek, na 
katerem je predstavila svojo vizijo razvoja turizma mesta 
Oberkirchen, so ji vsi bučno zaploskali. Amelia je sama pri 
sebi priznala, da ima Julija res bolje pripravljen načrt, kot ga 
je imela ona sama. A vseeno je bila globoko v sebi jezna in 
takoj si je rekla, da bo od sedaj naprej delala le toliko, koli-
kor bo potrebno, da je zadovoljivo in prav nič več. In čaka-
la bo dan, ko Juliji spodleti, ona pa bo pripravljena prevzeti 
njeno delovno mesto.

Pol leta je Amelia delala točno tako, kot si je zadala. Opravi-
la je vse naloge, se priliznjeno nasmihala še�ici in čakala, da 
ji spodleti. A njen prvi projekt Oberkirchen Sommer Fest je 
bil zelo uspešen.

Dan po festivalu so na povabilo župana imeli sprejem v sej-
ni sobi številka 1 na Občini. Bilo je veliko praznično vzduš-
je in Amelia je namesto, da bi se pridružila raji in ploskala 
princeski Juliji, s pladnja natakarja ob sebi pograbila koza-

rec šampanjca, ga, s hrbtom obrnjena proti množici, srknila 
na eks in prazen kozarec postavila nazaj na pladenj. Ni ji bilo 
mar za začuden pogled natakarja, ki jo je opazoval z odprti-
mi usti. Samo skomignila je z rameni: ''Kaj pa je?'' in natakar 
je pogledal stran.

Ob kratkem Julijinem govoru, v katerem je hvalila dober tim in 
njihovo požrtvovalnost, je nehote v veliki zavisti Amelia zakli-
cala: ''In naša vsemogočna vodja Julija!''

Župan, ki ni mogel vedeti za skrhan odnos in v njenih bese-
dah ni čutil zavisti, je poklical enega od natakarjev, vzel koza-
rec šampanjca in ponovil: ''Na odličen tim in vsemogočno še-
�injo Julijo!''
Amelia je ponovno segla po kozarcu, ga stresla vase in takoj 
zagrabila novega.
Ta dan so imeli prost, saj so zadnja dva tedna garali. Amelia se 
je odločila, da se napije.

Maria je videla Ameliino jezo in njeno utapljanje v šampanjcu: 
''Ne vem, če bodo ti kristalčki kaj spremenili.''
''Bodi tiho,'' je v še večji jezi odvrnila Amelia, odložila tretji ko-
zarec in pohitela iz sejne sobe, za sabo pa še zaloputnila vra-
ta. Ni mogla verjeti, da ji je uspelo. Saj nima nobenih izkušenj, 
si je govorila in stekla iz občinske stavbe, nato zavila levo do 
bližnjega parka.

Ne da bi opazila svet okoli sebe, je poiskala najbližjo klop, z ra-
men potegnila torbico, jo z vso močjo vrgla na nič krivo klop 
in zarenčala na vso moč. Mlade mamice, ki vsak dan vozička-
jo po parku, so v strahu močno prijele za svoje modne vozič-
ke in hitele stran od vidno jezne ženske, ki je ravno začela br-
cati v nebogljeno klop.

''Ne morem verjeti! Ta ... Ta ... Prasiiica!'' je začela kričati, ko 
se je park izpraznil. Preplavilo jo je močno dihanje, ko je na-
daljevala: ''To bi morala biti jaz!''
Vsa zaprepadena se je počila na klop, sklonila glavo v dlani, z 
naslonjenimi rokami na kolena. ''To bi morala biti jaz,'' je za-
čela v joku in bolj umirjeno govoriti travi pod seboj.

Po petih minutah joka in ihtenja, dvigne glavo in potegne sko-
zi nos. Pogleda v smer občinske stavbe.
''Boli me za vse,'' reče z zobmi, pokaže sredinec, vzame torbi-
co in se napoti v tra�iko na drugem koncu parka.

''Liter rdečega mi dej, Suzi.''
''A je kaj narobe?''
''Danes ...'' Salutira, poskoči in zravna nogi druga ob drugo. 
''Danes se ga napijem do daske. Včeraj si se ga ti in vsi! Danes  
...''Vzame steklenico vina, ki jo je Suzi že postavila na pult, in 
jo odpre z zobmi. ''Danes se ga bom pa jaz.'' Dvigne stekleni-
co in jo s sunkom prilepi na usta in se polije po obleki. ''No, še 
tega mi je bilo treba. In mene bodo vsi gledali, ko bom hodila 
naokrog z rdečim �lekom na beli srajci, še včeraj pa so oni ho-
dili pobruhani do kolen. Jebeš ta svet.''

Suzi debelo gleda, kako Amelia izprazni litrsko steklenico do 

polovice.

''Boš še kaj?''
''Ja! Daj še en liter in računaj.''
''To bo 18 frankov.''
''Na, tukaj imaš dvajset, ker si fejst punca.''

Vrne se v park, le nekaj metrov stran od tra�ike. Pogleduje po 
parku, se skloni, da odloži steklenici. Nato poprime za tor-
bico, se rahlo nagne s telesom naprej in jo kot balin vrže v 
prazno. S sebe zvleče črn suknjič in ga kot kavboj, ki najprej 
vihti laso v zraku, preden ujame svojo žrtev, nekajkrat zavr-
ti suknjič nad glavo in vrže proti torbici. Nato zagrabi na pol 
polno steklenico, naredi velik požirek, si z rokavom bele sraj-
ce obriše usta, odloži to steklenico in prime polno. Stopi dva 
koraka nazaj, se malo skrči, pohiti naprej tri ali štiri korake 
in odvrže steklenico proti torbici in jakni. Zopet pograbi od-
prto steklenico in odpleše z visokimi koraki k svojim stva-
rem in se vrže na tla.

''Kako lep je ta svet,
ko prideš v klet.
A če nimaš kleti,
ga piješ v tri dni!''

ponavlja in poje brez kakršne koli znane melodije.

Po uri pitja in prekladanje z leve ritnice na desno, poplesava-
nja po parku, objemanja dreves in salutiranja mimoidočim, 
Amelia dvigne drugo prazno steklenico.
''A kar ni te več?'' se z njo pogovarja. ''Pa te postavimo k se-
strici, da se bosta skupaj nastavljali sooooncuuuu.''
Opazuje nagi steklenici pred sabo, premika glavo levo in de-
sno, se z desno roko dotika najprej ene, nato še druge stekle-
nice. In tako je nekaj minut.
Zapre oči, zatrese glavo, kot da jo bo to v trenutku streznilo, 
in svoj pogled usmeri v tra�iko čez cesto. Morda bi kupila še 
enega rdečega. Poskuša vstati, a pade nazaj na tla.
''Mordaaa, pa ne booo šloooo.''

Zopet pogleda proti tra�iki, ko zagleda njo. Julijo. Princeska 
na belem konju, ki je rešila Oberkirchen pred dolgočasnim 
poletjem. Obuta v nove Adidasove copate, v katerih sonce od-
bija svoje žarke, oblečena v rožnate pajkice in oprijeto roza 
majčko z naramnicami. Njeni dolgi zlati in zlikani lasje so 
natančno zataknjeni v čop sredi glave in Adidasovim trakom 
okoli njih, da niti en las ne štrli postrani. Vidi jo, kako pred 
tra�iko teče na mestu in gleda v izložbo časopisov. Tako po-
polno teče, kot da snema reklamo za Oberkirchen Zeitung. 
Amelia zaokroži z glavo in preveri, ali niso res kje kakšne 
kamere.
Kaj si ti, trapa, misliš, da si?
Ko vidi Julijo vstopiti v tra�iko, dvigne svojo rit, pograbi tor-
bico, pozabi na suknjič in vijugavo steče za njo.

(Darja Dobršek)

DESET OBRAZOV (odlomek)

Krka

Zakaj je naša Krka
danes tako mrka?
Gladina sončne žarke
tiho srka,
a ona na naša srca trka.

Kaj počnemo z njo!
Levi breg ni več prost -
nasip nastaja.
Me boste stisnili, zožili,
ali boste valovom mojim
prosto pot pustili?
nas sprašuje.

Samo teh nekaj metrov
do sožitja s Savo me pustite!
Svobodo mi dajte!
V objemu se bova
napotili proti vzhodu.
Soncu naproti.

(Stanka Pucko)

Stari mlin

Ob mlinu starem reka žubori,
ko stopiš bližje,
kot potoček se zdi.

Otrok, ki nekoč so tukaj plavali,
že dolgo več ni,
zdaj na hribčku spijo,
ob reki njihovi. 

Mlinsko kolo že od davno več ne vrti, 
odlomil ga je čas, 
zdaj več ni skrbi, 
postalo je spomin, 
na dnu Krke tiho leži.

Stari mlin povej mi sedaj, 
kdo se spomnil na naš bo kraj. 
Bo to pesnik, poet,
ki te opeval bo čez stotine let.

(Andrej Jeličič)
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Veter in sneg sta združila moči, žena in mož sta puščala sledi.
"Tamle, pri tistem drevesu je!"
Takrat zaveje veter še močneje in snežni metež kot zavesa skrije gozd očem. 
Ampak znoja ni, kljub garanju para, ker brez sočutja mraz ohlaja in si telesa trudna pokorava.
 "Zebe me, Nikolaj!" 
"Tudi mene zebe Ingrid, tudi njega je!" 
Očitno hlad drveči jima je prisluhnil in je pešal, skoraj se ustavil, se usmilil, svojo moč omilil. 
Brž jo prime za rokó slabotno zvesti mož, in ji šepne:
 "Nadaljujva Ingrid, veter je zapustil gozd."
 Prezeble noge žene in možá se udirajo globoko in vsak korak je boj, boj z Drakonom, ki s pre-
varo dušo je prodal naravi in zdaj še bolj človeška bitja davi, vendar njunega drevesa lesk ledu 
bahavi žlahtno vabi ino kliče naj se muje ne bojita, naj se znoja ne branitá. Toda neizprosen 
je ta mraz, ker jima krade moč, ker jima daljša pot. 
"Še malo Nikolaj, samo še nekaj korakov," hropeče diha ona, a se ne ustavi. Z možem se bori 
naprej ter stiska, grize, se hóda težkega ne plaši. "Prispela sva!" ni nič več privid  upognjeno 
drevo, ki nad gladkim kamnom raste, ga varuje, ga s koreninami ljubkuje. Še bolj kot je us-
ločeno drevo, pa sta kriva njuna hrbta, ko sneg s pod rok izginja in kamen se odkriva in ko v 
belo ta ni več odet, bridka solza kapne in poljubi sneg.
 "Tako mila, nedolžna živalca ga je zvabila v gozd."
 "Srnica ni kriva, Ingrid, midva sva."
"Vem, Nikolaj, vem." 
"Midva sva se prepustila telesni nasladi in ga pustila samega zunaj, da se igra in uživa v zim-
skih radóstih. In če ne bi bilo vetra, ki je zakril sledi, bi ga še pravočasno našla."
 "Veter ni kriv, Nikolaj, midva sva."
"Vem, Ingrid, vem." 
Od tu naprej njen glas brezstrastnosti še bolj daruje čas, ker gleda kamen in v mislih vidi de-
teta obraz.
 "Bol in krivda nista pobegnili, čeprav sva se trudila."
 "Nista, Ingrid, samo še čvrstejši in silnejši sta postali."
 Tedaj besede ugasnejo in nove solze se rodijo. Čez čas poklekneta, nato ležeta, nato se ga do-
takneta. Veter  znova z vso močjo udari in kot vojakov več sto tisoč beli pršec svoj pohod zač-
ne. Ta prekriva in tepta, se vsemu ubogemu smehlja. Dan prevesi se v noč in zvezde se igrajo 
isto kot takrat, ko fantku je srce zastalo in hlad mladost njegovo je v nebo speljalo.
In ko naslednje leto krivec znova na odeji snežni pridivja, ne skrije kamna enega, ampak … tri.

(Jože Šircelj)

Kapa s cofom

Odpnem se.
Izsesani poljubi kot granitne kocke
bičajo zmedeno glavo.
Spomnim se kape s cofom
in občutka, da ljubezen je.
Nekje.

Prečiš me po sredini.
Ni ti mar za razlivke,
v katere vodenim,
niti za gredico,
v katero namesto solate
sadim hortenzije.

Spet bom oblekla
tisto cofasto kapo.
Bi letel z menoj?

Popotovanje

Bežni utrinek
ukradem prostranosti,
valjam ga levo in desno
in ga oblikujem.

Poližem drobtinico 
pogače, ki jo ližejo
že od vedno,
pa ne izgubi okusa.

Svaljkam se v eter,
lebdim in gorim,
srkam ga po kapljicah,
in jih ne zmanjka.

Na novo izhodim
pot, čeprav jo je hodilo
že neskončno besed
v znanih zaporedjih.
Popotovanje

(Dragomila Šeško)

Nevroni

Iskrenje nevronov,
hitro preskakovanje
z vlaka na vlak.

V mestnem vozlišču
preplet naveličanih ulic
z izložbeno kramo.

Nobene izjeme,
nikjer sidrišča.
Neskončna pot.

Čevlji različnih velikosti
za plešasto glavo.
Letališče za nove prelete.

Pospeševanje, obrati
navzven in navzgor,
vse do pregretja.

Potem obliži in tabletke,
popravilo shojenih ulic
s kramo, ki menja le oblike.

Izstopiti iz vrtiljaka
preden ga izklopijo od zgoraj,
obiti cunami nevronske dirke!

Pijana od davnin
se razliva
pesem brez zvoka.

Violina

Vprašali ste me,
katero violino igram.

Moji so dremavi bobni,
sem zabrenkala.

Smejali ste se,
kako bistroumen nesmisel.

Brenkala sem dalje,
strune so se množile.

Stric Mirko je bil strasten ribič. Ves prosti čas je presedel za Savo z ribiško palico v roki. Več-
krat se je oglasil z vrečko rib in velikim nasmehom. Očetu je rad glasno razlagal, kje jih je ulo-
vil, katera je takoj prijela in s katero je imel veliko dela, da jo je spravil iz vode. Vlekel sem na 
ušesa in si v živo predstavljal, kako tudi sam ulovim veliko ribo v Savi. 

Trafikantka Gizela je imela v vitrini ribiško palico s priborom. Vsakič, ko sem šel mimo, sem jo 
hodil gledat. Bila je lepe rumene barve, s plutastim ročajem, rola z laksom pa je bila srebrne 
barve. Stala je malce več, kot sem imel prihranjenega denarja. A je stara mama brala moje želje. 

Oče in Mirko sta se dogovorila, da mi ta pokaže, kako se lovi. Naslednji dan sva se mu pridru-
žila za Savo pod celulozo. Tam je imel kar nekaj štantov, kot je imenoval ribolovna mesta za 
reko. Ponosno, a s kar malce strahu, sem mu pokazal svojo novo palico. Stric Mirko jo je stro-
kovno sestavil, pregledal rolo, laks in trnek. Vse v redu, samo trnek je prevelik. Veliko preve-
lik. Baje, da bi bil za soma, ne pa za podusti, ki jih je tam največ. Vzel je svojo škatlo s priborom 
in ven potegnil majhen škrnicelj z majhnimi trnki. Vzel je enega zlato rumene barve. Zanka iz 
laksa okoli repčka trnka, pet ovojev in skozi zanko. Močan poteg in trnek je bil umetelno pri-
trjen na laks. Pritrdil je plovec na pravo višino, s kombinirkami stisnil svinčeno utež in pali-
ca je bila pripravljena. Še tri zrna mlečne koruze na trnek in ena pest v reko, da privabi ribe. 

Postavil sem se na rob skale ob reki, stric Mirko pa s svojo palico na sosednjo. Vse gibe sem 
ponavljal za njim. Videti je bilo tako enostavno. A njegov plovec je letel na sredino reke, moj 
pa v koprive za mano. Po nekaj poizkusih mi je začelo uspevati zalučati plovec v reko. Reka 
ga je nosila s tokom, mali vrtinci pa so ga vlekli pod vodo. Ker sem mislil, da se je ulovila riba, 
sem potegnil palico, laks se je napel in katapultiral plovec proti meni in se zapletel v palico 
strica Mirka. Pričakoval sem, da bo kaj gromko pripomnil, a sem slišal samo očeta, ki je sedel 
ob vrbi, kako mu je ušel smeh. Stric Mirko je mirno razvozlal laksa, na trnek nataknil novo 
koruzo in namignil, naj poizkusim ponovno. Vrgel sem ponovno in tokrat bolj pazljivo. Vsa-
kič mi je šlo bolje, a riba ni prijela. V tem času pa je stric Mirko ulovil že pet rib in lepo napol-
nil košaro. Oče je večkrat rekel, da je Mirko "coprjan", kar se rib tiče. Res jih je serijsko vlekel 
iz reke, moj plovec pa je samo kimal na gladini. 

Potem pa se je močneje potopil. To bo, sem pomislil, cuknil s palico, laks se je napel, a tokrat 
ni poletel proti meni. Čutil sem, da vleče nazaj. Ujel sem ribo, juhuhu ... Stric Mirko je videl kaj 
se dogaja. Odložil je svojo palico, v dveh korakih je bil pri meni in popustil rolo. Ko se je laks 
sprostil, jo je zapel nazaj in jaz sem začel navijati. Čutil se je odpor na drugi strani, a nisem 
popustil. Počasi sem izvlekel svojo prvo ribo iz Save. A poglej čudež. Riba ni zagrizla v vabo, 
ampak se je trnek zadrl v hrbtno plavut. Ampak prve ne pozabiš nikoli, četudi jo uloviš s hrbta 
in meri samo slab pedenj v dolžino. Pa čeprav se je stric Mirko muzal, oče v ozadju pa veselo 
smejal. Domov pa sem vseeno prišel s polno vrečo rib. Stric Mirko mi je odstopil ves svoj ulov.

(Janko Božič)

KRIVEC

RIBIŠKA 
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Amelia Kraft je bila zaposlena v turističnem centru Oberkir-
chen štiri leta. Vsa leta je vestno opravljala svoje delo. V služ-
bo je prihajala petnajst pred osmo, skuhala kavo zase in za 
sodelavce. Pet pred osmo je skočila preko ceste v pekarno po 
sveže rogljičke, dva z marmelado in tri s čokolado, ki so jo že 
čakali, položeni v papirnato vrečko ob blagajni. Račun je po-
ravnala enkrat na mesec, ko je prišla plača. Kot redni stran-
ki in znanki preko ceste, so ji v pekarni popolnoma zaupali 
in se veselili njenega prijaznega jutranjega pozdrava te štiri-
letne rutine. Tudi med sodelavci je bila priljubljena in znana 
po svojem več kot odličnem in predanem delu.

Zato je bila nad odločitvijo občine, ki je izbrala za novo vod-
jo turističnega centra Julijo namesto nje, presenečena in vi-
dno razočarana. Ko je v stavbo centra vstopil mestni uradnik 
in predstavil Julijo kot novo vodjo, je Amelia vstala s stola in 
se skrila v arhiv ter zajokala. Lahko bi jo obvestili, če že ne 
poklicali, pa vsaj poslali mail, da so izbrali nekoga drugega.
Potrebovala je vsaj deset minut, da je prišla k sebi, si s treso-
čimi rokami obrisala solzne oči in nato še s celo dlanjo obraz. 
Vedela je, da jo bodo sodelavci obkrožili, ko se vrne za mizo, 
zato je, preden je odprla vrata, globoko vzdihnila in z zaprti-
mi očmi segla po kljuki.

Ko se je vrnila v pisarno, Julije in mestnega uradnika ni bilo 
več. S sklonjeno glavo je počasi hodila proti mizi. Vedela je, 
da so vse oči uprte vanjo. Vsi so pričakovali, da bo Amelia ti-
sta, ki bo zasedla mesto vodje centra.

''Žal mi je, Amelia!'' reče Maria, pohiti k Amelii in jo objame.
''Ta je vnukinja pokojnega častnega meščana, velikega go-
spodarstvenika. Ne zasluži si tega delovnega mesta. Nobe-
nih izkušenj nima. To ni prav!'' se vidno razburja Joseph in 
vsi mu pritrjujejo.
''Vse bo v redu. Saj rada organiziram dogodke. Pa še seliti se 
mi ne bo potrebno v drugo sobo. Še naprej bom z vami vo-
hala Josephove smrdljive noge,'' odgovori Ameila in vsi se 
zasmejejo.

Ko je naslednjega dne Julija sklicala svoj prvi sestanek, na 
katerem je predstavila svojo vizijo razvoja turizma mesta 
Oberkirchen, so ji vsi bučno zaploskali. Amelia je sama pri 
sebi priznala, da ima Julija res bolje pripravljen načrt, kot ga 
je imela ona sama. A vseeno je bila globoko v sebi jezna in 
takoj si je rekla, da bo od sedaj naprej delala le toliko, koli-
kor bo potrebno, da je zadovoljivo in prav nič več. In čaka-
la bo dan, ko Juliji spodleti, ona pa bo pripravljena prevzeti 
njeno delovno mesto.

Pol leta je Amelia delala točno tako, kot si je zadala. Opravi-
la je vse naloge, se priliznjeno nasmihala še�ici in čakala, da 
ji spodleti. A njen prvi projekt Oberkirchen Sommer Fest je 
bil zelo uspešen.

Dan po festivalu so na povabilo župana imeli sprejem v sej-
ni sobi številka 1 na Občini. Bilo je veliko praznično vzduš-
je in Amelia je namesto, da bi se pridružila raji in ploskala 
princeski Juliji, s pladnja natakarja ob sebi pograbila koza-

rec šampanjca, ga, s hrbtom obrnjena proti množici, srknila 
na eks in prazen kozarec postavila nazaj na pladenj. Ni ji bilo 
mar za začuden pogled natakarja, ki jo je opazoval z odprti-
mi usti. Samo skomignila je z rameni: ''Kaj pa je?'' in natakar 
je pogledal stran.

Ob kratkem Julijinem govoru, v katerem je hvalila dober tim in 
njihovo požrtvovalnost, je nehote v veliki zavisti Amelia zakli-
cala: ''In naša vsemogočna vodja Julija!''

Župan, ki ni mogel vedeti za skrhan odnos in v njenih bese-
dah ni čutil zavisti, je poklical enega od natakarjev, vzel koza-
rec šampanjca in ponovil: ''Na odličen tim in vsemogočno še-
�injo Julijo!''
Amelia je ponovno segla po kozarcu, ga stresla vase in takoj 
zagrabila novega.
Ta dan so imeli prost, saj so zadnja dva tedna garali. Amelia se 
je odločila, da se napije.

Maria je videla Ameliino jezo in njeno utapljanje v šampanjcu: 
''Ne vem, če bodo ti kristalčki kaj spremenili.''
''Bodi tiho,'' je v še večji jezi odvrnila Amelia, odložila tretji ko-
zarec in pohitela iz sejne sobe, za sabo pa še zaloputnila vra-
ta. Ni mogla verjeti, da ji je uspelo. Saj nima nobenih izkušenj, 
si je govorila in stekla iz občinske stavbe, nato zavila levo do 
bližnjega parka.

Ne da bi opazila svet okoli sebe, je poiskala najbližjo klop, z ra-
men potegnila torbico, jo z vso močjo vrgla na nič krivo klop 
in zarenčala na vso moč. Mlade mamice, ki vsak dan vozička-
jo po parku, so v strahu močno prijele za svoje modne vozič-
ke in hitele stran od vidno jezne ženske, ki je ravno začela br-
cati v nebogljeno klop.

''Ne morem verjeti! Ta ... Ta ... Prasiiica!'' je začela kričati, ko 
se je park izpraznil. Preplavilo jo je močno dihanje, ko je na-
daljevala: ''To bi morala biti jaz!''
Vsa zaprepadena se je počila na klop, sklonila glavo v dlani, z 
naslonjenimi rokami na kolena. ''To bi morala biti jaz,'' je za-
čela v joku in bolj umirjeno govoriti travi pod seboj.

Po petih minutah joka in ihtenja, dvigne glavo in potegne sko-
zi nos. Pogleda v smer občinske stavbe.
''Boli me za vse,'' reče z zobmi, pokaže sredinec, vzame torbi-
co in se napoti v tra�iko na drugem koncu parka.

''Liter rdečega mi dej, Suzi.''
''A je kaj narobe?''
''Danes ...'' Salutira, poskoči in zravna nogi druga ob drugo. 
''Danes se ga napijem do daske. Včeraj si se ga ti in vsi! Danes  
...''Vzame steklenico vina, ki jo je Suzi že postavila na pult, in 
jo odpre z zobmi. ''Danes se ga bom pa jaz.'' Dvigne stekleni-
co in jo s sunkom prilepi na usta in se polije po obleki. ''No, še 
tega mi je bilo treba. In mene bodo vsi gledali, ko bom hodila 
naokrog z rdečim �lekom na beli srajci, še včeraj pa so oni ho-
dili pobruhani do kolen. Jebeš ta svet.''

Suzi debelo gleda, kako Amelia izprazni litrsko steklenico do 

polovice.

''Boš še kaj?''
''Ja! Daj še en liter in računaj.''
''To bo 18 frankov.''
''Na, tukaj imaš dvajset, ker si fejst punca.''

Vrne se v park, le nekaj metrov stran od tra�ike. Pogleduje po 
parku, se skloni, da odloži steklenici. Nato poprime za tor-
bico, se rahlo nagne s telesom naprej in jo kot balin vrže v 
prazno. S sebe zvleče črn suknjič in ga kot kavboj, ki najprej 
vihti laso v zraku, preden ujame svojo žrtev, nekajkrat zavr-
ti suknjič nad glavo in vrže proti torbici. Nato zagrabi na pol 
polno steklenico, naredi velik požirek, si z rokavom bele sraj-
ce obriše usta, odloži to steklenico in prime polno. Stopi dva 
koraka nazaj, se malo skrči, pohiti naprej tri ali štiri korake 
in odvrže steklenico proti torbici in jakni. Zopet pograbi od-
prto steklenico in odpleše z visokimi koraki k svojim stva-
rem in se vrže na tla.

''Kako lep je ta svet,
ko prideš v klet.
A če nimaš kleti,
ga piješ v tri dni!''

ponavlja in poje brez kakršne koli znane melodije.

Po uri pitja in prekladanje z leve ritnice na desno, poplesava-
nja po parku, objemanja dreves in salutiranja mimoidočim, 
Amelia dvigne drugo prazno steklenico.
''A kar ni te več?'' se z njo pogovarja. ''Pa te postavimo k se-
strici, da se bosta skupaj nastavljali sooooncuuuu.''
Opazuje nagi steklenici pred sabo, premika glavo levo in de-
sno, se z desno roko dotika najprej ene, nato še druge stekle-
nice. In tako je nekaj minut.
Zapre oči, zatrese glavo, kot da jo bo to v trenutku streznilo, 
in svoj pogled usmeri v tra�iko čez cesto. Morda bi kupila še 
enega rdečega. Poskuša vstati, a pade nazaj na tla.
''Mordaaa, pa ne booo šloooo.''

Zopet pogleda proti tra�iki, ko zagleda njo. Julijo. Princeska 
na belem konju, ki je rešila Oberkirchen pred dolgočasnim 
poletjem. Obuta v nove Adidasove copate, v katerih sonce od-
bija svoje žarke, oblečena v rožnate pajkice in oprijeto roza 
majčko z naramnicami. Njeni dolgi zlati in zlikani lasje so 
natančno zataknjeni v čop sredi glave in Adidasovim trakom 
okoli njih, da niti en las ne štrli postrani. Vidi jo, kako pred 
tra�iko teče na mestu in gleda v izložbo časopisov. Tako po-
polno teče, kot da snema reklamo za Oberkirchen Zeitung. 
Amelia zaokroži z glavo in preveri, ali niso res kje kakšne 
kamere.
Kaj si ti, trapa, misliš, da si?
Ko vidi Julijo vstopiti v tra�iko, dvigne svojo rit, pograbi tor-
bico, pozabi na suknjič in vijugavo steče za njo.

(Darja Dobršek)

DESET OBRAZOV (odlomek)

Krka

Zakaj je naša Krka
danes tako mrka?
Gladina sončne žarke
tiho srka,
a ona na naša srca trka.

Kaj počnemo z njo!
Levi breg ni več prost -
nasip nastaja.
Me boste stisnili, zožili,
ali boste valovom mojim
prosto pot pustili?
nas sprašuje.

Samo teh nekaj metrov
do sožitja s Savo me pustite!
Svobodo mi dajte!
V objemu se bova
napotili proti vzhodu.
Soncu naproti.

(Stanka Pucko)

Stari mlin

Ob mlinu starem reka žubori,
ko stopiš bližje,
kot potoček se zdi.

Otrok, ki nekoč so tukaj plavali,
že dolgo več ni,
zdaj na hribčku spijo,
ob reki njihovi. 

Mlinsko kolo že od davno več ne vrti, 
odlomil ga je čas, 
zdaj več ni skrbi, 
postalo je spomin, 
na dnu Krke tiho leži.

Stari mlin povej mi sedaj, 
kdo se spomnil na naš bo kraj. 
Bo to pesnik, poet,
ki te opeval bo čez stotine let.

(Andrej Jeličič)

Posavski obzornik - leto XIX, številka 14, četrtek, 9. 7. 2015 3UTRIP REGIJE

Veter in sneg sta združila moči, žena in mož sta puščala sledi.
"Tamle, pri tistem drevesu je!"
Takrat zaveje veter še močneje in snežni metež kot zavesa skrije gozd očem. 
Ampak znoja ni, kljub garanju para, ker brez sočutja mraz ohlaja in si telesa trudna pokorava.
 "Zebe me, Nikolaj!" 
"Tudi mene zebe Ingrid, tudi njega je!" 
Očitno hlad drveči jima je prisluhnil in je pešal, skoraj se ustavil, se usmilil, svojo moč omilil. 
Brž jo prime za rokó slabotno zvesti mož, in ji šepne:
 "Nadaljujva Ingrid, veter je zapustil gozd."
 Prezeble noge žene in možá se udirajo globoko in vsak korak je boj, boj z Drakonom, ki s pre-
varo dušo je prodal naravi in zdaj še bolj človeška bitja davi, vendar njunega drevesa lesk ledu 
bahavi žlahtno vabi ino kliče naj se muje ne bojita, naj se znoja ne branitá. Toda neizprosen 
je ta mraz, ker jima krade moč, ker jima daljša pot. 
"Še malo Nikolaj, samo še nekaj korakov," hropeče diha ona, a se ne ustavi. Z možem se bori 
naprej ter stiska, grize, se hóda težkega ne plaši. "Prispela sva!" ni nič več privid  upognjeno 
drevo, ki nad gladkim kamnom raste, ga varuje, ga s koreninami ljubkuje. Še bolj kot je us-
ločeno drevo, pa sta kriva njuna hrbta, ko sneg s pod rok izginja in kamen se odkriva in ko v 
belo ta ni več odet, bridka solza kapne in poljubi sneg.
 "Tako mila, nedolžna živalca ga je zvabila v gozd."
 "Srnica ni kriva, Ingrid, midva sva."
"Vem, Nikolaj, vem." 
"Midva sva se prepustila telesni nasladi in ga pustila samega zunaj, da se igra in uživa v zim-
skih radóstih. In če ne bi bilo vetra, ki je zakril sledi, bi ga še pravočasno našla."
 "Veter ni kriv, Nikolaj, midva sva."
"Vem, Ingrid, vem." 
Od tu naprej njen glas brezstrastnosti še bolj daruje čas, ker gleda kamen in v mislih vidi de-
teta obraz.
 "Bol in krivda nista pobegnili, čeprav sva se trudila."
 "Nista, Ingrid, samo še čvrstejši in silnejši sta postali."
 Tedaj besede ugasnejo in nove solze se rodijo. Čez čas poklekneta, nato ležeta, nato se ga do-
takneta. Veter  znova z vso močjo udari in kot vojakov več sto tisoč beli pršec svoj pohod zač-
ne. Ta prekriva in tepta, se vsemu ubogemu smehlja. Dan prevesi se v noč in zvezde se igrajo 
isto kot takrat, ko fantku je srce zastalo in hlad mladost njegovo je v nebo speljalo.
In ko naslednje leto krivec znova na odeji snežni pridivja, ne skrije kamna enega, ampak … tri.

(Jože Šircelj)

Kapa s cofom

Odpnem se.
Izsesani poljubi kot granitne kocke
bičajo zmedeno glavo.
Spomnim se kape s cofom
in občutka, da ljubezen je.
Nekje.

Prečiš me po sredini.
Ni ti mar za razlivke,
v katere vodenim,
niti za gredico,
v katero namesto solate
sadim hortenzije.

Spet bom oblekla
tisto cofasto kapo.
Bi letel z menoj?

Popotovanje

Bežni utrinek
ukradem prostranosti,
valjam ga levo in desno
in ga oblikujem.

Poližem drobtinico 
pogače, ki jo ližejo
že od vedno,
pa ne izgubi okusa.

Svaljkam se v eter,
lebdim in gorim,
srkam ga po kapljicah,
in jih ne zmanjka.

Na novo izhodim
pot, čeprav jo je hodilo
že neskončno besed
v znanih zaporedjih.
Popotovanje

(Dragomila Šeško)

Nevroni

Iskrenje nevronov,
hitro preskakovanje
z vlaka na vlak.

V mestnem vozlišču
preplet naveličanih ulic
z izložbeno kramo.

Nobene izjeme,
nikjer sidrišča.
Neskončna pot.

Čevlji različnih velikosti
za plešasto glavo.
Letališče za nove prelete.

Pospeševanje, obrati
navzven in navzgor,
vse do pregretja.

Potem obliži in tabletke,
popravilo shojenih ulic
s kramo, ki menja le oblike.

Izstopiti iz vrtiljaka
preden ga izklopijo od zgoraj,
obiti cunami nevronske dirke!

Pijana od davnin
se razliva
pesem brez zvoka.

Violina

Vprašali ste me,
katero violino igram.

Moji so dremavi bobni,
sem zabrenkala.

Smejali ste se,
kako bistroumen nesmisel.

Brenkala sem dalje,
strune so se množile.

Stric Mirko je bil strasten ribič. Ves prosti čas je presedel za Savo z ribiško palico v roki. Več-
krat se je oglasil z vrečko rib in velikim nasmehom. Očetu je rad glasno razlagal, kje jih je ulo-
vil, katera je takoj prijela in s katero je imel veliko dela, da jo je spravil iz vode. Vlekel sem na 
ušesa in si v živo predstavljal, kako tudi sam ulovim veliko ribo v Savi. 

Trafikantka Gizela je imela v vitrini ribiško palico s priborom. Vsakič, ko sem šel mimo, sem jo 
hodil gledat. Bila je lepe rumene barve, s plutastim ročajem, rola z laksom pa je bila srebrne 
barve. Stala je malce več, kot sem imel prihranjenega denarja. A je stara mama brala moje želje. 

Oče in Mirko sta se dogovorila, da mi ta pokaže, kako se lovi. Naslednji dan sva se mu pridru-
žila za Savo pod celulozo. Tam je imel kar nekaj štantov, kot je imenoval ribolovna mesta za 
reko. Ponosno, a s kar malce strahu, sem mu pokazal svojo novo palico. Stric Mirko jo je stro-
kovno sestavil, pregledal rolo, laks in trnek. Vse v redu, samo trnek je prevelik. Veliko preve-
lik. Baje, da bi bil za soma, ne pa za podusti, ki jih je tam največ. Vzel je svojo škatlo s priborom 
in ven potegnil majhen škrnicelj z majhnimi trnki. Vzel je enega zlato rumene barve. Zanka iz 
laksa okoli repčka trnka, pet ovojev in skozi zanko. Močan poteg in trnek je bil umetelno pri-
trjen na laks. Pritrdil je plovec na pravo višino, s kombinirkami stisnil svinčeno utež in pali-
ca je bila pripravljena. Še tri zrna mlečne koruze na trnek in ena pest v reko, da privabi ribe. 

Postavil sem se na rob skale ob reki, stric Mirko pa s svojo palico na sosednjo. Vse gibe sem 
ponavljal za njim. Videti je bilo tako enostavno. A njegov plovec je letel na sredino reke, moj 
pa v koprive za mano. Po nekaj poizkusih mi je začelo uspevati zalučati plovec v reko. Reka 
ga je nosila s tokom, mali vrtinci pa so ga vlekli pod vodo. Ker sem mislil, da se je ulovila riba, 
sem potegnil palico, laks se je napel in katapultiral plovec proti meni in se zapletel v palico 
strica Mirka. Pričakoval sem, da bo kaj gromko pripomnil, a sem slišal samo očeta, ki je sedel 
ob vrbi, kako mu je ušel smeh. Stric Mirko je mirno razvozlal laksa, na trnek nataknil novo 
koruzo in namignil, naj poizkusim ponovno. Vrgel sem ponovno in tokrat bolj pazljivo. Vsa-
kič mi je šlo bolje, a riba ni prijela. V tem času pa je stric Mirko ulovil že pet rib in lepo napol-
nil košaro. Oče je večkrat rekel, da je Mirko "coprjan", kar se rib tiče. Res jih je serijsko vlekel 
iz reke, moj plovec pa je samo kimal na gladini. 

Potem pa se je močneje potopil. To bo, sem pomislil, cuknil s palico, laks se je napel, a tokrat 
ni poletel proti meni. Čutil sem, da vleče nazaj. Ujel sem ribo, juhuhu ... Stric Mirko je videl kaj 
se dogaja. Odložil je svojo palico, v dveh korakih je bil pri meni in popustil rolo. Ko se je laks 
sprostil, jo je zapel nazaj in jaz sem začel navijati. Čutil se je odpor na drugi strani, a nisem 
popustil. Počasi sem izvlekel svojo prvo ribo iz Save. A poglej čudež. Riba ni zagrizla v vabo, 
ampak se je trnek zadrl v hrbtno plavut. Ampak prve ne pozabiš nikoli, četudi jo uloviš s hrbta 
in meri samo slab pedenj v dolžino. Pa čeprav se je stric Mirko muzal, oče v ozadju pa veselo 
smejal. Domov pa sem vseeno prišel s polno vrečo rib. Stric Mirko mi je odstopil ves svoj ulov.

(Janko Božič)

KRIVEC

RIBIŠKA 



Posavski obzornik - leto XXV, številka 4, četrtek, 18. 2. 202116 POSAVJE PIŠE Posavski obzornik - leto XIX, številka 14, četrtek, 9. 7. 20154 UTRIP REGIJE

Ko sem nekoč, pred mnogimi leti, odhajal v svet, moja Mati od žalosti ni zmogla toliko moči, 
da bi za mano zlila bokal vode. Tako sem šel od doma brez materinega blagoslova. Od tedaj 
mi je bilo ob vsakem prihodu na dvorišče mojega otroštva zelo težko, mešala so se nasprotna 
čustva: radost in žalost. V skoraj petdesetih letih nikoli ni bilo drugače. Nikjer na svetu ni na 
tako majhnem prostoru tako veliko radosti in sreče, kot ob prihodu pred hišni prag. Toda ve-
selje in sreča ne trajata dolgo. Že čez dan ali dva Mati utihne, vedrino na obrazu zamenja skrb, 
pogled nekako umika, kot da želi zakriti prihajajočo žalost, a ji to ne uspeva. Čeprav dobro 
vem, kakšne skrbi pritiskajo materino srce, jo poskušam spraviti v dobro voljo in jo vprašam:
"Mati, ali si srečna, da sem prišel k tebi?" 

"Kako me lahko kaj takega vprašaš sinko? Kako ne bi bila srečna, ali je sploh kje kakšna mati, 
ki ne bi bila srečna, da lahko objame svojega otroka?"

"No, vidiš. In zakaj je sedaj tako velika žalost v tvojih očeh" govorim kar tako, da zapolnim ne-
lagodje, čeprav tudi meni v prsih postaja vse bolj tesnobno.

"Zato, sinko moj, ker mi nikakor ne gre iz glave, da bo v kratkem prišel trenutek, ko se boš po-
novno moral posloviti, jaz pa te nisem rodila za to, da ne bi bil ob meni."

"V redu, se strinjam," poskušam umiriti materin nemir, "pa mi povej, Mati, ali si želiš, da spet 
pridem?"

"Seveda si želim, a nikakor ne morem premagati bolečine ob tvojem prihodu in odhodu. Vsakič, 
ko z avtom odpelješ z dvorišča in odideš, se postavim ob okno in čakam, da ti na tistem delu ce-
ste, ki ga lahko vidim, s pogledom še enkrat zaželim srečno pot. In ko ti pomaham, se usedem 
na klop ob oknu, in ceste, po kateri si odšel, ne izpustim iz pogleda. Sama pri sebi si mislim, 
da si morda kakšno stvar pozabil in se boš vrnil ponjo. Nekako se tolažim, mislim si, morda 
pa me bo moj sin presenetil. A ko vidim, da te ni, ko upanje ugaša, pogled še vedno ostaja na 
cesti, ki vodi v vas. Sinko, kako je mogoče, da ti tega ne razumeš? Jaz sem presedela vse svoje 
življenje na tej klopi v upanju in s pričakovanjem, da boš prišel. Mar ti nimaš svojih otrok?"

"E, vidiš, Mati, da bi lahko spet prišel nazaj, moram najprej oditi, mar ne?" poskušam vsaj za 
trenutek premagati to brezizhodnost.  

Zavedajoč se, da ni možno prevarati tistega, ki te je rodil, sem takoj dojel, da ni lahko najti to-
lažbe za prikrajšano materino ljubezen.
"Ja, sinko, ko odideš, se usedem tukaj ob okno in gledam na cesto. Vsak avto, ki ga vidim, mi 
vsaj za kratko prinese radost, upanje. Mislim si, prihaja moj sin, da preseneti svojo Mater. Tudi 
če je avto kakšne druge barve, si mislim, zagotovo si je kupil novega in me želi razveseliti."

"Dobro, Mati, saj veš, da bi mi pogosteje prihajali k tebi na obiske, ampak ne moremo zaradi 
našega hišnega ljubljenčka Kukija. Vedno mora nekdo od nas ostati z njim in paziti nanj. Tež-
ko ga je zaupati v varstvo nekomu drugemu."

"Če pa je tako, naslednjič vzemite s sabo tega vašega Kukija in ostanite pri meni ves dopust.  
Rada bi, da tudi sosedje in znanci vidijo, kako me moji otroci niso pozabili." 

Vedel sem, da nisem prepričljiv, a vseeno sem ji vsaj za trenutek izmamil nasmešek, ki je na 
obrazu moje Matere manjkal dolga leta. A Mati, kot vse druge angelsko lepa, je nedolžno is-
krena v poplavi ljubezni do svojih otrok, ki preprosto kipi iz nje. V trenutkih odhoda mi v glavi 
roji toliko vprašanj, na katera ne najdem pravega odgovora. To so trenutki, ko spoznaš, koliko 

je človek nemočen, in gledaš, kako groba realnost vsako dobro željo zmelje v prah in pepel. 
A solze, tako očiten kazalec nemoči in brezupa, so tudi glasnik upanja, da le ni vse tako sla-
bo, kot je videti … Med dvema potovanjema so upanje, hrepenenje, bojazen, vera in čakanje.

Pred vrati je bil prvi maj, dan, ko se ljudje vračajo h koreninam v hribovsko vas, ki vztrajno 
razširjenih rok vabi v objem svoje "ubežnike". Po dolgi in naporni vožnji zadnjega dne apri-
la, leto ni pomembno, sem se počasi parkiral na dvorišču očetove hiše. Čutil sem, da nostal-
gija vztrajno pritiska po strehah mojega doma. V srcih tistih, ki hranijo tvojo fotografijo na 
dosegu svojega pogleda, takoj nad vzglavnikom, je nemir. Tisti, ki gredo zvečer v posteljo z 
mislimi nate in začenjajo dan s pogledom na tvojo zbledelo fotografijo, ti že letijo v objem ... 

Vse je bilo kot običajno. Pozdravi, poljubljanja, solze in majhno presenečenje, Kuki. Raztovo-
rili smo avto in sedli za mizo v dnevni sobi, kjer se običajno srečujemo. Kavica je že zadišala, 
steklenica slivovega žganja je čakala, da napolni kozarčke. Oče, ves radosten, z nasmeškom 
na obrazu počasi naliva močno žgočo tekočino. Vonj vroče domače pite iz zelja in ovčjega sira 
ustvarja občutek prazničnosti. V mojem naročju se zadovoljno ugnezdi mali Kuki. Mati pogle-
duje malo mene, malo kužka, nekako okleva, kot da ne ve, ali je prav, da me kaj vpraša. Vse-
eno se odloči: 
"Sinko, zakaj vsaj za trenutek ne izpustiš tega kužka iz rok, saj menda ni tvoj otrok, da tako 
paziš nanj. Ti ni dovolj, da imaš hčerko, ki je tu ob tebi?" 
 
Pretvarjal sem se, kot da nisem nič slišal. Vedel sem, da Materi ni bilo vseeno, da je izrekla 
to, kar je. Spustil sem kužka iz rok, ta se je nato dolgo igral na dvorišču in dan je hitro minil.  
Zvečer smo kužka umili v topli vodi, ga počesali, odišavili, ovili z brisačo in položili na poste-
ljo, na kateri spijo moji starši. Mati je sedela poleg in z vidnim začudenjem opazovala, kaj se 
dogaja, in ob tem počasi  nalagala drva v peč. Naenkrat sem videl, da se je prekrižala. Ni se 
mogla zadržati in je nekako bolj zase kot za druge dejala:
"Za kaj takega sem sicer že slišala, da bom pa to doživela, nisem verjela. Si že pozabil sinko, 
da psi ne spadajo v isti prostor z ljudmi? Kaj šele da bi spali v postelji! Sosedje se nam bodo 
smejali, mislili bodo, da se nam je zmešalo."  

Po večerji je mali Kuki šel spat v posteljo z nami. Šele takrat, ko je videla, s koliko ljubezni rav-
namo s kužkom, je moja Mati ugotovila, kako veliko nam pomeni ta mala živalca. 
In kot običajno je prišel tisti dan, ko je bilo treba kreniti na pot proti Sloveniji. Potem ko smo 
prtljago naložili v avto, je prišel trenutek slovesa. Oče, ves raztresen, je skrival pogled, brada 
mu je podrhtevala, ustnice so se raztegnile v jok. Ni vedel, kam naj pogleda, sram ga je bilo, da 
kot moški joče pred otroki. Mati je bila močnejša. Vse slabosti trenutka je vzela nase. S svoji-
mi solzami ni želela prižigati tega prenapolnjenega soda žalosti in obupa. Naenkrat mi je iz 
rok potegnila Kukija, ga nežno, materinsko stisnila k sebi, se zagledala v njegova lička in ga 
na presenečenje vseh nas poljubila med očke. 

"Zakaj me tako gledaš? Kakšna Mati neki bi bila, če ne bi imela rada tistega, kar ima rad moj 
sin? Lepo potujte, javite, ko pridete domov. Jaz bom ves čas pred ikono Svete Petke s prižga-
no svečo molila za vašo srečo med potjo. In ob letu osorej nikar ne pozabite vzeti s sabo mo-
jega Kukija!" 

(Božidar Veljkovič)

Molitev

Drevesa. Makadamska pot. Žuboreči potok. 
Tri meni zelo ljube stvari. 

Iz danes na jutri pa presenečenje. 
Sneg je prekril makadamsko pot. 
Tako lepo jo je videti zasneženo.
Vrhnji del je še leden. 
Sonce ni predrlo snežne površine. 
Vesel sem, da bi kar zapel.
Končno imam škripajoči občutek pod nogami.
To sem čakal že dva meseca. 

Drevesne veje se klanjajo vse do tal,
na njih pa visijo osameli listi.
En samcat list se ziblje ob najmanjšem pišu 
vetra.
To je znak.
Res bi te rad uzrl na vrhu klančine,
v katero sem se zazrl. Kaj ti praviš?
Bi skupaj ujela jutranjo zarjo?

Rešitev je zelo blizu. 
Na poti navzgor se vidi razpelo, križ.
Mogoče ne bi bilo slabo,
da bi zmolil en očenaš.
Kaj ti praviš?

(Šmentana špinača*)

PRAVO IME ZA LJUBEZEN JE - MATERINA LJUBEZEN
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Utrinki nekih misli

raztrgaj me celo
kakor
raztrgajo volkovi
*
prišel si
ubil mojo samoto
pohabil moje misli
*
tvoj pogled je
kakor 
zadnji utrip srca
*
lepota nedoživetega
živi
v sanjah
*
imajo zvezde
kdaj
zvedav pogled
*
svojo pravo ljubezen
imenuj
svobodna ljubezen
*
ljubiti
a kljub temu
odhajati
*
še najine tišine
so
tiho
*
strast je vedno rdeča
žalost pa je lahko
tudi bela
*
na tisoče delcev
razpadla
živim v zgodbah
*
kdo sem
da bi prelomila svet
s pesmijo.

O misli

Na začetku je misel.
Drobna. Lahna. Bežna.
Mimoidoča. Nežna.
Na začetku je misel znanec, 
ki ga nočeš srečati,
obraz,
ki si ga ne zapomniš.
Na začetku je misel le misel,
ki jo hitro odrineš,
naslednjič pa je ne odrineš.
Ostane s tabo, je v tebi.
Misli se pridruži 
naslednja in naslednja in še ena
in nenadoma gmota,
neskončna gmota misli:
oceanski občutek,
vseprisotnost vesolja.
In potem:
pljuča – sapnik – usta
jezik – zobje – izdih.
In v izdihu
beseda.
In v tej besedi vsi upi,
vse iluzije.
V iluziji najdeš,
v iluziji izgubiš.

(Neka staro-nova oseba*)

Podoba današnjega sveta

Humanistika je mrtva.
Nihče več noče prožnih možganov.
Nihče več noče novih idej.
Ideje so slabe.
Neologizmi so slabi.
Intelektualnost je slaba.

Vsi želijo marioneto:
– ki uboga,
– ki posluša,
– ki kima,
– ki je tiho.
Tiho!

In ker je prožnost grozna,
so ukinili glagole,
prepovedali gimnastiko,
kot disciplina pa je izvisela
celo svoboda.

Delo.
Služba.
Zaposlitev.

8 ur
5 dni
1 teden

Študente dajmo v kleti.
Študenti nimajo rok.
Študenti nimajo nog.
Študenti imajo le možgane.

Denar. Denar!

Oni ne prinašajo dobička.

Denar.
Humanistika je mrtva.

Odstri zaveso na koncu večera

da ti lahko v srce nežno
položim svoje misli.
Da ti pokažem, 
kako je,
če imaš naročje polno zvezd.
In če dovoliš jasnini oči, da
posrka tiho valovanje morjá,
lahko slišiš,
kako se na vznožju zavedanja,
prebuja najlepša melodija.
Tenkočutno tedaj slanost objame telo.
Kakor, da se čas zaustavlja.
Samo pogled ostaja,
medtem, ko palme dlani 
pobožajo
lesketajoče obzorje.
In če želiš,
le odstri zaveso,
na koncu večera.

(Sara Vizler)

Počasi sem stopala za kolono, ki je od vrtca zavila nazaj v smeri osnovne šole. Spredaj se je 
slišal 'šunder', nekateri so se pogovarjali med seboj, drugi so pazili na stopinje svojih otrok, 
celo vozičke so imeli nekateri mladi starši, ki so v močni skrbi za svoj podmladek prišli na 
prvi protest, ki se je zgodil na pragu večera zadnjega januarskega dne. V polmraku sta se z 
začetka kolone slišala troblja in raglja, ki sta opozarjali na nenavaden sprevod. Bila sem med 
starejšimi pohodniki, a videla sem, da je poleg še nekaj starejših, ki so prišli podpreti svoje 
vnuke oz. njihove starše. Moji otroci so že odrasli, zato je bila moja udeležba v protestnem 
shodu predvsem podporne oblike. Vsem pa je bila enotna ena misel, namreč, da se nemogo-
če razmere, ko naša mladina ne more v šolo, vlečejo že predolgo. V bistvu smo se vsi priso-
tni spraševali o smiselnosti ukrepa, da so šole in vrtci zaprti že skoraj tri mesece, vendar kot 
je to običajno, ima vsaka stran svoj pogled na stvari. Politika trdi svoje, starši oziroma odra-
sli svoje, stroka, ki naj bi imela glavno besedo, je nekje vmes, kje pa so tu mladina in otroci?

Nikoli v času mojega polstoletnega obstoja se še ni zgodilo, da bi si mladina želela, ali bolje 
- zahtevala, da se hrami učenosti odprejo. Vedno so jih (so nas!) bolj zanimali počitnice in 
šole prosti dnevi. Ker učenje je delo, obveznost, morda še večja kot za nas odrasle služba - 
navsezadnje, ko svoje v službi oddelaš, si v nadaljevanju dneva prost, šolarje pa čaka doma-
ča naloga, če le-te ni, pa vsaj učenje. Vsaj po sebi vem, da sem bila vedno najbolj zadovolj-
na, ko so bile naloge narejene, učenje za mano in je ostala še kakšna prosta urica. Počitnice 
so pa sploh bile „zakon“, saj so naše misli lahko plavale po želji kjer koli in kamor koli. Tako 
kot sem jaz v tem pohodu svoje misli spustila z vajeti in so odplavale v čas, ko sem sama za-

ključevala srednjo šolo. 
In če povzamem vzporednico ... nemara bo tudi v primeru trenutnih razmer potrebno, da 
bodo šolarji izborili, kar jim pripada. Navsezadnje šolarji dobro vedo, da kolikor bodo za-
mudili v času šolskega leta, bo treba - po domače povedano - „not prinest“. Zato, da, zato so 
protesti staršev in dijakov še kako smiselni. Mednarodna raziskava je pripeljala do ugotovi-
tve, da so ljudje najsrečnejši tam, kjer lahko zaupajo oblasti. Tega zaupanja na sončni strani 
Alp že kar nekaj časa primanjkuje, vse skupaj se je nekako razblinilo v nezaupanje do vse-
ga in vsakogar, pri izvoljenih predstavnikih ljudstva ni več nobene enotnosti, žal ima mali 
človek občutek, da štejeta le še kapital in oblast. Ob vsem skupaj je neznanska sreča, da je 
slovenski človek še vedno izredno deloven in sočuten. A ni neumen. Morda bo enkrat bo-
lje ... ali pa bo šlo vse skupaj nekam. Kdo ve? Vsekakor pa se doma ob meditiranju ne bo nič 
spremenilo. Hči na pragu polnoletnosti mi je pred kratkim rekla, da komaj čaka, da bo lah-
ko šla na volitve ... Upanje ostaja. Morda res ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred epidemijo 
covida-19, a sanjam o tem, da bi bilo lepše, preprosto verjamem v lepši in pravičnejši svet, 
v slovensko Švico. Verjamem v naše mlade, v naše potomce.

Zadnje januarski protest  za vrnitev šolarjev v šole mi je ob takih begajočih mislih hitro mi-
nil, pohod po mestnih ulicah od šole do vrtca in nazaj pred šolo, pa mu je dodal še upanje v 
lepši jutri. Pa še svež zrak na primerni distanci je bil prav koristen. 

(Neli*)

ZADNJI JANUARSKI DAN (odlomek)

Male smrti

Mar se mi sploh še človek reči sme,
če ljubezen odide iz srca?
Smo vsi razočarani sploh še ljudje?
Dam se ti vsa - razgalim ti dušo in telo
in čaroben je najin čas, dokler traja.
Potem pride prva smrt: tvoja izdaja.
Srce si stežka, a nekako vendar opomore -
znova se pustim ljubiti in znova ljubim,
vem, ljubezen vse premaga in vse zmore.
A koliko smrti mora še doživeti to srce,
ob komu bo malih smrti polna mera?
Je blizu ta čas? Naj ne bo, naj raje odloži se
in naj kljub vsemu, v meni živi v ljubezen 
vera.

(Doroteja Jazbec)
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Ko sem nekoč, pred mnogimi leti, odhajal v svet, moja Mati od žalosti ni zmogla toliko moči, 
da bi za mano zlila bokal vode. Tako sem šel od doma brez materinega blagoslova. Od tedaj 
mi je bilo ob vsakem prihodu na dvorišče mojega otroštva zelo težko, mešala so se nasprotna 
čustva: radost in žalost. V skoraj petdesetih letih nikoli ni bilo drugače. Nikjer na svetu ni na 
tako majhnem prostoru tako veliko radosti in sreče, kot ob prihodu pred hišni prag. Toda ve-
selje in sreča ne trajata dolgo. Že čez dan ali dva Mati utihne, vedrino na obrazu zamenja skrb, 
pogled nekako umika, kot da želi zakriti prihajajočo žalost, a ji to ne uspeva. Čeprav dobro 
vem, kakšne skrbi pritiskajo materino srce, jo poskušam spraviti v dobro voljo in jo vprašam:
"Mati, ali si srečna, da sem prišel k tebi?" 

"Kako me lahko kaj takega vprašaš sinko? Kako ne bi bila srečna, ali je sploh kje kakšna mati, 
ki ne bi bila srečna, da lahko objame svojega otroka?"

"No, vidiš. In zakaj je sedaj tako velika žalost v tvojih očeh" govorim kar tako, da zapolnim ne-
lagodje, čeprav tudi meni v prsih postaja vse bolj tesnobno.

"Zato, sinko moj, ker mi nikakor ne gre iz glave, da bo v kratkem prišel trenutek, ko se boš po-
novno moral posloviti, jaz pa te nisem rodila za to, da ne bi bil ob meni."

"V redu, se strinjam," poskušam umiriti materin nemir, "pa mi povej, Mati, ali si želiš, da spet 
pridem?"

"Seveda si želim, a nikakor ne morem premagati bolečine ob tvojem prihodu in odhodu. Vsakič, 
ko z avtom odpelješ z dvorišča in odideš, se postavim ob okno in čakam, da ti na tistem delu ce-
ste, ki ga lahko vidim, s pogledom še enkrat zaželim srečno pot. In ko ti pomaham, se usedem 
na klop ob oknu, in ceste, po kateri si odšel, ne izpustim iz pogleda. Sama pri sebi si mislim, 
da si morda kakšno stvar pozabil in se boš vrnil ponjo. Nekako se tolažim, mislim si, morda 
pa me bo moj sin presenetil. A ko vidim, da te ni, ko upanje ugaša, pogled še vedno ostaja na 
cesti, ki vodi v vas. Sinko, kako je mogoče, da ti tega ne razumeš? Jaz sem presedela vse svoje 
življenje na tej klopi v upanju in s pričakovanjem, da boš prišel. Mar ti nimaš svojih otrok?"

"E, vidiš, Mati, da bi lahko spet prišel nazaj, moram najprej oditi, mar ne?" poskušam vsaj za 
trenutek premagati to brezizhodnost.  

Zavedajoč se, da ni možno prevarati tistega, ki te je rodil, sem takoj dojel, da ni lahko najti to-
lažbe za prikrajšano materino ljubezen.
"Ja, sinko, ko odideš, se usedem tukaj ob okno in gledam na cesto. Vsak avto, ki ga vidim, mi 
vsaj za kratko prinese radost, upanje. Mislim si, prihaja moj sin, da preseneti svojo Mater. Tudi 
če je avto kakšne druge barve, si mislim, zagotovo si je kupil novega in me želi razveseliti."

"Dobro, Mati, saj veš, da bi mi pogosteje prihajali k tebi na obiske, ampak ne moremo zaradi 
našega hišnega ljubljenčka Kukija. Vedno mora nekdo od nas ostati z njim in paziti nanj. Tež-
ko ga je zaupati v varstvo nekomu drugemu."

"Če pa je tako, naslednjič vzemite s sabo tega vašega Kukija in ostanite pri meni ves dopust.  
Rada bi, da tudi sosedje in znanci vidijo, kako me moji otroci niso pozabili." 

Vedel sem, da nisem prepričljiv, a vseeno sem ji vsaj za trenutek izmamil nasmešek, ki je na 
obrazu moje Matere manjkal dolga leta. A Mati, kot vse druge angelsko lepa, je nedolžno is-
krena v poplavi ljubezni do svojih otrok, ki preprosto kipi iz nje. V trenutkih odhoda mi v glavi 
roji toliko vprašanj, na katera ne najdem pravega odgovora. To so trenutki, ko spoznaš, koliko 

je človek nemočen, in gledaš, kako groba realnost vsako dobro željo zmelje v prah in pepel. 
A solze, tako očiten kazalec nemoči in brezupa, so tudi glasnik upanja, da le ni vse tako sla-
bo, kot je videti … Med dvema potovanjema so upanje, hrepenenje, bojazen, vera in čakanje.

Pred vrati je bil prvi maj, dan, ko se ljudje vračajo h koreninam v hribovsko vas, ki vztrajno 
razširjenih rok vabi v objem svoje "ubežnike". Po dolgi in naporni vožnji zadnjega dne apri-
la, leto ni pomembno, sem se počasi parkiral na dvorišču očetove hiše. Čutil sem, da nostal-
gija vztrajno pritiska po strehah mojega doma. V srcih tistih, ki hranijo tvojo fotografijo na 
dosegu svojega pogleda, takoj nad vzglavnikom, je nemir. Tisti, ki gredo zvečer v posteljo z 
mislimi nate in začenjajo dan s pogledom na tvojo zbledelo fotografijo, ti že letijo v objem ... 

Vse je bilo kot običajno. Pozdravi, poljubljanja, solze in majhno presenečenje, Kuki. Raztovo-
rili smo avto in sedli za mizo v dnevni sobi, kjer se običajno srečujemo. Kavica je že zadišala, 
steklenica slivovega žganja je čakala, da napolni kozarčke. Oče, ves radosten, z nasmeškom 
na obrazu počasi naliva močno žgočo tekočino. Vonj vroče domače pite iz zelja in ovčjega sira 
ustvarja občutek prazničnosti. V mojem naročju se zadovoljno ugnezdi mali Kuki. Mati pogle-
duje malo mene, malo kužka, nekako okleva, kot da ne ve, ali je prav, da me kaj vpraša. Vse-
eno se odloči: 
"Sinko, zakaj vsaj za trenutek ne izpustiš tega kužka iz rok, saj menda ni tvoj otrok, da tako 
paziš nanj. Ti ni dovolj, da imaš hčerko, ki je tu ob tebi?" 
 
Pretvarjal sem se, kot da nisem nič slišal. Vedel sem, da Materi ni bilo vseeno, da je izrekla 
to, kar je. Spustil sem kužka iz rok, ta se je nato dolgo igral na dvorišču in dan je hitro minil.  
Zvečer smo kužka umili v topli vodi, ga počesali, odišavili, ovili z brisačo in položili na poste-
ljo, na kateri spijo moji starši. Mati je sedela poleg in z vidnim začudenjem opazovala, kaj se 
dogaja, in ob tem počasi  nalagala drva v peč. Naenkrat sem videl, da se je prekrižala. Ni se 
mogla zadržati in je nekako bolj zase kot za druge dejala:
"Za kaj takega sem sicer že slišala, da bom pa to doživela, nisem verjela. Si že pozabil sinko, 
da psi ne spadajo v isti prostor z ljudmi? Kaj šele da bi spali v postelji! Sosedje se nam bodo 
smejali, mislili bodo, da se nam je zmešalo."  

Po večerji je mali Kuki šel spat v posteljo z nami. Šele takrat, ko je videla, s koliko ljubezni rav-
namo s kužkom, je moja Mati ugotovila, kako veliko nam pomeni ta mala živalca. 
In kot običajno je prišel tisti dan, ko je bilo treba kreniti na pot proti Sloveniji. Potem ko smo 
prtljago naložili v avto, je prišel trenutek slovesa. Oče, ves raztresen, je skrival pogled, brada 
mu je podrhtevala, ustnice so se raztegnile v jok. Ni vedel, kam naj pogleda, sram ga je bilo, da 
kot moški joče pred otroki. Mati je bila močnejša. Vse slabosti trenutka je vzela nase. S svoji-
mi solzami ni želela prižigati tega prenapolnjenega soda žalosti in obupa. Naenkrat mi je iz 
rok potegnila Kukija, ga nežno, materinsko stisnila k sebi, se zagledala v njegova lička in ga 
na presenečenje vseh nas poljubila med očke. 

"Zakaj me tako gledaš? Kakšna Mati neki bi bila, če ne bi imela rada tistega, kar ima rad moj 
sin? Lepo potujte, javite, ko pridete domov. Jaz bom ves čas pred ikono Svete Petke s prižga-
no svečo molila za vašo srečo med potjo. In ob letu osorej nikar ne pozabite vzeti s sabo mo-
jega Kukija!" 

(Božidar Veljkovič)

Molitev

Drevesa. Makadamska pot. Žuboreči potok. 
Tri meni zelo ljube stvari. 

Iz danes na jutri pa presenečenje. 
Sneg je prekril makadamsko pot. 
Tako lepo jo je videti zasneženo.
Vrhnji del je še leden. 
Sonce ni predrlo snežne površine. 
Vesel sem, da bi kar zapel.
Končno imam škripajoči občutek pod nogami.
To sem čakal že dva meseca. 

Drevesne veje se klanjajo vse do tal,
na njih pa visijo osameli listi.
En samcat list se ziblje ob najmanjšem pišu 
vetra.
To je znak.
Res bi te rad uzrl na vrhu klančine,
v katero sem se zazrl. Kaj ti praviš?
Bi skupaj ujela jutranjo zarjo?

Rešitev je zelo blizu. 
Na poti navzgor se vidi razpelo, križ.
Mogoče ne bi bilo slabo,
da bi zmolil en očenaš.
Kaj ti praviš?

(Šmentana špinača*)

PRAVO IME ZA LJUBEZEN JE - MATERINA LJUBEZEN
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Utrinki nekih misli

raztrgaj me celo
kakor
raztrgajo volkovi
*
prišel si
ubil mojo samoto
pohabil moje misli
*
tvoj pogled je
kakor 
zadnji utrip srca
*
lepota nedoživetega
živi
v sanjah
*
imajo zvezde
kdaj
zvedav pogled
*
svojo pravo ljubezen
imenuj
svobodna ljubezen
*
ljubiti
a kljub temu
odhajati
*
še najine tišine
so
tiho
*
strast je vedno rdeča
žalost pa je lahko
tudi bela
*
na tisoče delcev
razpadla
živim v zgodbah
*
kdo sem
da bi prelomila svet
s pesmijo.

O misli

Na začetku je misel.
Drobna. Lahna. Bežna.
Mimoidoča. Nežna.
Na začetku je misel znanec, 
ki ga nočeš srečati,
obraz,
ki si ga ne zapomniš.
Na začetku je misel le misel,
ki jo hitro odrineš,
naslednjič pa je ne odrineš.
Ostane s tabo, je v tebi.
Misli se pridruži 
naslednja in naslednja in še ena
in nenadoma gmota,
neskončna gmota misli:
oceanski občutek,
vseprisotnost vesolja.
In potem:
pljuča – sapnik – usta
jezik – zobje – izdih.
In v izdihu
beseda.
In v tej besedi vsi upi,
vse iluzije.
V iluziji najdeš,
v iluziji izgubiš.

(Neka staro-nova oseba*)

Podoba današnjega sveta

Humanistika je mrtva.
Nihče več noče prožnih možganov.
Nihče več noče novih idej.
Ideje so slabe.
Neologizmi so slabi.
Intelektualnost je slaba.

Vsi želijo marioneto:
– ki uboga,
– ki posluša,
– ki kima,
– ki je tiho.
Tiho!

In ker je prožnost grozna,
so ukinili glagole,
prepovedali gimnastiko,
kot disciplina pa je izvisela
celo svoboda.

Delo.
Služba.
Zaposlitev.

8 ur
5 dni
1 teden

Študente dajmo v kleti.
Študenti nimajo rok.
Študenti nimajo nog.
Študenti imajo le možgane.

Denar. Denar!

Oni ne prinašajo dobička.

Denar.
Humanistika je mrtva.

Odstri zaveso na koncu večera

da ti lahko v srce nežno
položim svoje misli.
Da ti pokažem, 
kako je,
če imaš naročje polno zvezd.
In če dovoliš jasnini oči, da
posrka tiho valovanje morjá,
lahko slišiš,
kako se na vznožju zavedanja,
prebuja najlepša melodija.
Tenkočutno tedaj slanost objame telo.
Kakor, da se čas zaustavlja.
Samo pogled ostaja,
medtem, ko palme dlani 
pobožajo
lesketajoče obzorje.
In če želiš,
le odstri zaveso,
na koncu večera.

(Sara Vizler)

Počasi sem stopala za kolono, ki je od vrtca zavila nazaj v smeri osnovne šole. Spredaj se je 
slišal 'šunder', nekateri so se pogovarjali med seboj, drugi so pazili na stopinje svojih otrok, 
celo vozičke so imeli nekateri mladi starši, ki so v močni skrbi za svoj podmladek prišli na 
prvi protest, ki se je zgodil na pragu večera zadnjega januarskega dne. V polmraku sta se z 
začetka kolone slišala troblja in raglja, ki sta opozarjali na nenavaden sprevod. Bila sem med 
starejšimi pohodniki, a videla sem, da je poleg še nekaj starejših, ki so prišli podpreti svoje 
vnuke oz. njihove starše. Moji otroci so že odrasli, zato je bila moja udeležba v protestnem 
shodu predvsem podporne oblike. Vsem pa je bila enotna ena misel, namreč, da se nemogo-
če razmere, ko naša mladina ne more v šolo, vlečejo že predolgo. V bistvu smo se vsi priso-
tni spraševali o smiselnosti ukrepa, da so šole in vrtci zaprti že skoraj tri mesece, vendar kot 
je to običajno, ima vsaka stran svoj pogled na stvari. Politika trdi svoje, starši oziroma odra-
sli svoje, stroka, ki naj bi imela glavno besedo, je nekje vmes, kje pa so tu mladina in otroci?

Nikoli v času mojega polstoletnega obstoja se še ni zgodilo, da bi si mladina želela, ali bolje 
- zahtevala, da se hrami učenosti odprejo. Vedno so jih (so nas!) bolj zanimali počitnice in 
šole prosti dnevi. Ker učenje je delo, obveznost, morda še večja kot za nas odrasle služba - 
navsezadnje, ko svoje v službi oddelaš, si v nadaljevanju dneva prost, šolarje pa čaka doma-
ča naloga, če le-te ni, pa vsaj učenje. Vsaj po sebi vem, da sem bila vedno najbolj zadovolj-
na, ko so bile naloge narejene, učenje za mano in je ostala še kakšna prosta urica. Počitnice 
so pa sploh bile „zakon“, saj so naše misli lahko plavale po želji kjer koli in kamor koli. Tako 
kot sem jaz v tem pohodu svoje misli spustila z vajeti in so odplavale v čas, ko sem sama za-

ključevala srednjo šolo. 
In če povzamem vzporednico ... nemara bo tudi v primeru trenutnih razmer potrebno, da 
bodo šolarji izborili, kar jim pripada. Navsezadnje šolarji dobro vedo, da kolikor bodo za-
mudili v času šolskega leta, bo treba - po domače povedano - „not prinest“. Zato, da, zato so 
protesti staršev in dijakov še kako smiselni. Mednarodna raziskava je pripeljala do ugotovi-
tve, da so ljudje najsrečnejši tam, kjer lahko zaupajo oblasti. Tega zaupanja na sončni strani 
Alp že kar nekaj časa primanjkuje, vse skupaj se je nekako razblinilo v nezaupanje do vse-
ga in vsakogar, pri izvoljenih predstavnikih ljudstva ni več nobene enotnosti, žal ima mali 
človek občutek, da štejeta le še kapital in oblast. Ob vsem skupaj je neznanska sreča, da je 
slovenski človek še vedno izredno deloven in sočuten. A ni neumen. Morda bo enkrat bo-
lje ... ali pa bo šlo vse skupaj nekam. Kdo ve? Vsekakor pa se doma ob meditiranju ne bo nič 
spremenilo. Hči na pragu polnoletnosti mi je pred kratkim rekla, da komaj čaka, da bo lah-
ko šla na volitve ... Upanje ostaja. Morda res ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred epidemijo 
covida-19, a sanjam o tem, da bi bilo lepše, preprosto verjamem v lepši in pravičnejši svet, 
v slovensko Švico. Verjamem v naše mlade, v naše potomce.

Zadnje januarski protest  za vrnitev šolarjev v šole mi je ob takih begajočih mislih hitro mi-
nil, pohod po mestnih ulicah od šole do vrtca in nazaj pred šolo, pa mu je dodal še upanje v 
lepši jutri. Pa še svež zrak na primerni distanci je bil prav koristen. 

(Neli*)

ZADNJI JANUARSKI DAN (odlomek)

Male smrti

Mar se mi sploh še človek reči sme,
če ljubezen odide iz srca?
Smo vsi razočarani sploh še ljudje?
Dam se ti vsa - razgalim ti dušo in telo
in čaroben je najin čas, dokler traja.
Potem pride prva smrt: tvoja izdaja.
Srce si stežka, a nekako vendar opomore -
znova se pustim ljubiti in znova ljubim,
vem, ljubezen vse premaga in vse zmore.
A koliko smrti mora še doživeti to srce,
ob komu bo malih smrti polna mera?
Je blizu ta čas? Naj ne bo, naj raje odloži se
in naj kljub vsemu, v meni živi v ljubezen 
vera.

(Doroteja Jazbec)
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Začela sem z jutranjim odvzemom krvi. Čim bolj zbrano se lotim naloge, v glavi pa mi že roji-
jo nove misli, kaj vse moram v toku ene ure opraviti in kaj mi je naročila glavna sestra oddel-
ka. Skoraj sem že pri koncu, ko z vozičkom in svojimi pripomočki pripeljem v sobo šest, kjer 
na tretji postelji že nekaj tednov leži nadvse prijetna šestinsedemdesetletna gospa. Dobro se 
že poznava. "Dobro jutro!" jo pozdravim. Nasmeji se mi in po pričakovanjih veselo odzdravi 
nazaj. "Kako smo danes, gospa Rozalija? Zelo dobro namreč izgledate. Se mi zdi, da se vaše 
počutje nadvse izboljšuje." Med vprašanjem razkužim roke in odvzemno mesto, vzamem ro-
kavice, na nadlaket hitro namestim trak in spojim iglo z epruveto ter ostri del previdno poti-
snem v dobro vidno veno. "Pozdravljeni! Ja, pa se res dobro počutim. Tudi spala sem nekoli-
ko bolje kot prejšnjo noč. Kot ponavadi pa me zopet malo stiska v prsnem košu, a bo že bolje. 
Saj veste, sem že vajena." Pri sebi pomislim na ubogo gospo in se ji toplo nasmehnem. Pre-
stala je že mnogo bolnišničnih intervencij. Občudovala sem jo, saj je pogumno in z neverje-
tno voljo ter optimizmom sprejela svojo bolezen. Sicer se z njo bojuje že nekaj let, a volja do 
življenja jo ohranja pri močeh. Nisem želela zopet odpreti omenjene teme, a tako ali tako je 
gospa vsak dan temu nekaj besed namenila kar sama, zato je bila moja naloga, da jo poslu-
šam in spoštljivo sprejmem njeno mnenje. Ne vem, zakaj, a zelo mi je prirasla k srcu, res je 
bila nekaj posebnega. Nemoteče je vsak dan spremljala naše delo vse od ranega jutra do po-
znega večera, drugega ji ob reševanju križank ali pa popoldanskih obiskov ni ostalo. Na epru-
veto z odvzeto krvjo zabeležim potrebne podatke in v naglici želim zapustiti sobo in jutra-
njo kri transportirati v laboratorij. Gospa me prekine: "Sestra! Sestra! Nikar še ne odhajajte! 
Pridite malce bliže." Nikoli me še ni poklicala tako k sebi, vedno sva si povedali kaj mimo-
grede. Želela sem se ji nadvse prijazno in iskreno opravičiti, če se lahko oglasim vsaj dve uri 
kasneje, ker sem imela še obilico dela pri ostalih pacientih. Čakali so nas sprejemi, pa kma-
lu že zajtrk, klic v ambulanto, razdeljevanje terapije itn., na oddelku pa  sta z zares nemogo-
čim tempom delali še moji kolegici. Notranji glas mi je naznanil, naj nič ne komentiram, zato 
sem delovni voziček pustila sredi sobe in se približala. "Veste, tu sem že kar nekaj časa. Moji 
dnevi so postali kar monotoni, a vseeno najdem kakšno kratkočasno dejavnost, da zapolnim 
čas bivanja v ustanovi. Nekaj pa nadvse rada počnem. Opazujem vas in vse zaposlene tukaj, 
kako predano se vsak dan razdajate pacientom, ki so nemočni in odvisni od vas. Brez zadrž-
kov se sprehajate sem in tja, takoj se odzovete na klic šibke osebe, srečujete se z vsemogoči-
mi stvarmi, lepimi, malo manj lepimi, na vsakem koraku pazite, kaj počenjate, in ne glede na 
vse, ohranjate trezno glavo. Delate s polno paro, sistem pa vse bolj zahteva svoje. Vem, da je 
težko, in da se temu ne morete izogniti, če želite ohraniti službo in poklic, katerega opravlja-
te z dušo in srcem. Hvaležni smo vam, pa če tudi tega ne pokažemo. Res je, da mora biti delo 
opravljeno na nivoju oziroma po določenih standardih. Tako lep in poseben poklic mora biti 
cenjen. Mogoče trenutno tega ne občutite, saj ste vpeti v stalno dogajanje. Včasih je bilo dru-
gače. Ljudje smo delali počasi, pa je bilo ravno tako opravljeno čisto vse. Ni ves čas vse tako 
nujno, kot mislite, da je. Nekaj izkušenj po mnogih obravnavah pa kar že imam." Iskreno se 
mi nasmehne in stisne roko. Sama ji prav tako podarim nasmešek in se ji zahvalim za spodbu-
dne besede in njen razumevajoč odnos. Kot ponavadi, besed tako na hitro nisem mogla pre-
tvoriti v resničen pomen. Za to sem si vzela čas izven delovnega mesta, ko ali če se mi je po-

poldan uspelo umiriti in vzeti nekaj trenutkov zase. To se zgodi zares poredko.  Podarila bi ji 
še nekaj stavkov v znak zahvale, a delo me je zares priganjalo. Čakalo me je še cel kup neiz-
polnjenih dokumentov, da jih pregledam do vizite, popoldan pa čakamo še na pregled stanja 
oddelka, zato je v zraku čutiti še toliko več nervoze.  S posebnimi občutki gospe obljubim, da 
se vrnem v sobo kmalu, ko mi bo dopuščalo nekaj prostih minut. Voziček pospravim in se od-
pravim proti laboratoriju, nato pa se ustavim v ambulanti, kjer sem bila kasneje razporejena. 

Ob koncu napornega delovnika se ustavim še v čajni kuhinji, predam službo in dogajanje iz 
ambulante. Ne morem mimo jutranjega pogovora, ki ga nisem uspela povedati že v toku dne-
va. Kolegicam navdušeno razlagam in vsaj približno poskušam povedati, s kakšno posebno 
energijo sem nadaljevala z obveznostmi, vse zaradi čudovitih besed, ki mi jih je naklonila go-
spa Rozalija. Res jih moram deliti s svojo ekipo. 

Naenkrat vsi sklonijo glave, sodelavka pa ob raportu edina spregovori: "Veš, gospe Rozaliji 
se kljub močni volji do življenja danes ni uspelo rešiti. Njeno srce je omagalo, zastal je dih." 
Zvenelo je malce pesniško, a sem med vrsticami seveda razumela.

"Sara, zbudi se, zbudi! … Zamudili bova v šolo." Tako kar naenkrat slišim glas moje cimre, ki 
zjutraj vstane nekaj minut pred mano in že pride iz umivalnice. "Ojoj!" pomislim pri sebi. "Tako 
lepih sanj pa nisem imela še nikoli." Cimra mi nameni zanimiv pogled. "Aja? Kaj pa je bilo tako 
posebnega?" me vpraša smeje. "Ti povem po pouku. Tako navsezgodaj bi imeli premalo časa. 
Lahko ti samo namignem, da so bile to sanje s sporočilom in si jih je vredno zapomniti. Mene 
so se nadvse dotaknile, pa v zvezi z najinim bodočim poklicem so bile." "Potem ti pa kasneje 
seveda z veseljem prisluhnem."  Zelo hitro si je poskusila nanesti jutranji make-up in urediti 
pričesko, pa pripraviti torbo." Nikar tako ne hiti, šola naju bo počakala, veš? Ne splača se pre-
hitevati življenja." Zopet se nasmehne, saj se zaveda, da se za vsem skriva imenitna zgodba.

Gospa Rozalija se je tako pojavila le v mojih sanjah, ko so me misli ponesle kar nekaj let na-
prej in sem se znašla v odrasli, poklicni vlogi. Razmere so postale nadvse zahtevne, pričati 
je bilo o nezadovoljstvu na delovnem mestu, odpovedim, kajti začelo se je podlegati nemo-
gočim pritiskom, ki jih je ustvaril takratni svet in družba. Ne vem, zakaj nisem odnehala tudi 
sama, a nekaj me je gnalo naprej. Ko pa sem resnično doživeto razmišljala še o gospe Rozaliji 
in njenih iskrenih ter ganljivih besedah, pa sem mogoče dobila odgovor na zastavljeno vpra-
šanje. Morda sem le sledila svojim sanjam, ki so mi dale vedeti, da se ne smemo predati ne-
umornim ali neobvladljivim razmeram. Zase in za druge si je potrebno vzeti čas in se prepu-
stiti toku življenja. Dobro vodilo, nasvet in spodbudna beseda nas ohranjajo na površju. Ko 
pa dodamo še kanček optimističnih pogledov na ta svet, zares zaživimo in živimo svoje sa-
nje. Naj bodo le-te usmeritev k našim ciljem, po katerih vztrajno hrepenimo in vemo, da nam 
bodo enkrat zagotovo dosegljivi. 

(Sara Cizelj)

Njiva in plevel

Ko ni le njiva zdaj več njiva,
ker gnoj leži že vsepovsod
in muha leta, se zapleta,
ker smrad je hud in je povsod.

Kako naj vrnemo se v čase
ko njive je le kmet oral,
kako naj vrnemo se v čase
ko trto le vinogradnik negoval,
kako naj vrnemo se v čase,
ko čevljev delal ni pastir?

Kako naj vrnemo se v čase
ko zakon nekaj je veljal
in ni dopuščal bogatenja,
brez da delati bi človek sploh kaj znal?

Mogoče pa rodovi mladi
so le iz pravega testa
in prekopljejo to njivo gnojno,
ne bo smradu in ne gorja.

Obup

Dež, grom, veter …
Umira začetek življenja.

Zapirajo se cvetovi najlepših rož.
Zapirajo se vrata,
vrata, skozi katera sem vstopil,
da bi našel nov svet.

Zapirajo se počasi in škripaje.

Škripanje mi para živce.

(Mirko Rožman)

ŽIVETI IN IMETI SANJE (odlomek)

Arči, pameten nemški ovčar, z rodovnikom daljšim od dana-
šnjih politikov,  je živel pri teti Slavici. Kadar vas je pogledal 
s svojimi temnimi očmi in napravil, kar ste mu rekli, ste ime-
li občutek, da vas vse razume in da bo zdaj, zdaj spregovoril. 
Bil je lep pes in pravi šampion v osvajanju pasjih src. Ob vsa-
kodnevnem sprehodu z gospodinjo do trate pred  bolnišni-
co, je marsikateri psički zaigralo srce. Vendar pasje življenje, 
enako človeškemu, ni vedno lahko. V njegovih poznih pasjih 
letih je Arči resno zbolel in moral je na nujno operacijo zara-
di zapleta črevesja. Uspešno je prebrodil težko preizkušnjo 
in Slavica je rekonvalescentu postregla s kuhanim korenčk-
om in jetrcami; in še  vitamine in minerale - Plivin geripleks. 
Arči je kmalu spet dobil košat rep in sijočo dlako. In zamislite, 
ko je prvikrat po bolezni pritekel na svojo trato, je naš šam-
pion 'osrečil' prelepo mlado nemško ovčarko, svojo večletno 
znanko - prvič po štirih sušnih letih. Pol mesta je kmalu izve-
delo za Arčijev podvig. Telefonske žice so se pregrele kot še 
nikdar do tedaj. Povsem upravičeno!

Kmalu po tem dogodku je bil na obisku stric Pero iz Gorice. 
Kot Arči v zrelih pasjih, je bil Pero že v prezrelih moških letih. 
Imel pa je precej mlajšo ženo. V družbi seveda ni šlo brez pri-
povedi o Arčijevemu podvigu. Najprej ni bilo videti, da bi bila 
Perotu posebno zanimiva basen o Arčiju, jetricah in geriple-
ksu; s hrbtom je bil obrnjen k pripovedovalcu in se je pogo-
varjal z nekom v družbi o drugi temi. Vseeno se je  kmalu po-
kazalo, da prava beseda svoje uho najde. Očitno ni preslišal 
najvažnejšega in ko je Arči v pripovedi 'spet' naskočil pasjo 
mladenko, se je zasukal z ihtavo naglico in se oglasil: "Kako, 
kako se že reče tistemu vitaminu?"  Dobre volje v družbi in 
obilo smeha potem seveda ni zmanjkalo.

Arčijeva sladkosnednost res ni poznala meja. Morali bi ga vi-
deti takrat, ko je slaščičar prinesel v hišo poln pladenj kre-
mnih rezin. Arči je sedel ob mizi, na kateri je Slavica prela-
gala slaščice na krožnike, vlažen smrček pa je položil na rob 
mize z otožno prosečim pogledom. Slavici je bilo moledova-
nja dovolj in ga je okrcala: "Beži, Arči, to ni zate!" Ves žalosten 
je Arči odšel do vrat sobe in tam legel na predpražnik, z gla-
vo še vedno obrnjeno proti mizi, obloženi s slastnimi vonja-
vami. Vendar nesreča ne počiva (lahko bi to bila pasja sreča, 
če Arči ne bi bil Arči) in ena kremna rezina je padla Slavici na 

tla. A ona njemu: "Evo, Arči, ta je pa tvoja!" Kdo bi pričakoval, 
da bo pasja zamera tako huda? Arči se je dvignil, s taco pri-
tisnil kljuko vrat in jih odprl, nato pa s pravim pasjim dosto-
janstvom odšel iz sobe. Na pragu se je še obrnil in Slavico po-
gledal z začudenim, obtožujočim pogledom.

Toliko v odgovor vsem skeptikom, ki bi se posmehnili ob tr-
ditvi, da ima pes karakter, češ: "Kakšen pasji karakter neki, 
saj je še med dvonožci veliko takih, ki ne vedo, kaj naj bi to 
bilo." Arči pa je bil zares karakter. Nikdar ni prisvojil ničesar, 
kar mu ni bilo ponujeno. Ko so začeli zmanjkovati keksi iz ku-
hinjske omare, nihče niti pomislil ni nanj. Problem res ni bil 
lahek, saj pri hiši ni bilo otrok.

Vse se je razkrilo šele, ko je Slavica enkrat skrivoma opazova-
la, kaj se je dogajalo v kuhinji. Arči je kot ponavadi ležal tam 
pod mizo. Okrog njega se je smukal in se mu dobrikal ma-
ček, s katerim sta bila velika prijatelja. Pa je maček odprl ku-
hinjsko omaro, vzel iz nje keks in ga odnesel Arčiju prav pred 
gobec. Pasja duša je verjetno presodila, da ni ona tista, ki je 
izmaknila keks in je popustila. Arči je vstal, pojedel podarje-
ni  keks, potem pa sta z mačkom odšla na hodnik, tlakovan z 
gladkimi ploščicami in začela se je mačkova priljubljena za-
bava. Arči mu je nežno vzel glavo v gobec in ga vlekel po ho-
dniku sem ter tja. Potem se je spet ulegel na ležišče pod mizo. 
En keks, ena vožnja. Mačku pa zabave še ni bilo dovolj. Pa v 
kredenco po drugi keks in spet Arčiju pred nos. Še kdo manj 
sladkosneden od Arčija bi se skušnjavi težko uprl. Tudi on se 
ni. Sledila je še ena mačja vožnja po hodniku. Spet tja in na-
zaj. Potem pa maček spet v omaro po keks. Tokrat pa Slavica 
ni mogla več zadržati glasnega smeha. Pasja in mačja naveza 
jo je opazila in zabave je bilo naglo konec. Škoda, da ni bilo 
kamere, ki bi posnela ta svojevrsten dokaz o kompleksnem 
dogajanju v živalskih dušah. Pozneje so še večkrat nastavi-
li kekse v kuhinji, vendar previdnega tandema ni nihče več 
zasačil pri sladki zabavi. Ali naj to pomeni, da je bilo zabave 
konec, če nihče ni vedel zanjo? Malo verjetno! Zaželimo jima 
sreče, kjerkoli sta zdaj! 

(Sašo Brežičan*)

ARČI PLEMENITI (odlomek)
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Spoznala sva se v prvem razredu, na prvi šolski dan, vse skupaj pa je prav zanimiva zgodba. 
Bila sem majhno prestrašeno dekle z dvema roza pentljama v redkih svetlih laseh. Če si po-
gledal od blizu, si lahko videl kožo, ki se je skrivala pod tankimi lasmi. Z vijoličnim krilom, 
belo majico s kratkimi rokavi, na kateri se je skrivala Hello Kitty, in šolsko torbo na ramenih, 
sem se skrivala za svojima prijateljicama. Z Mašo in Kajo sem bila v vrtcu nerazdružljiva in 
ves čas smo tičale skupaj. Prvi šolski dan pa se je to spremenilo. Učiteljica Groza nas je kli-
cala po imenih v svoj razred. Čeprav njen priimek morda ne nakazuje na to, je bila to najbolj 
ljubezniva učiteljica. Točno takšna kot mora biti v prvem razredu, da te ne prestraši že na za-
četku dolge poti izobraževanja. Kakor koli, skozi ogromne hodnike, okrašene s slikami učen-
cev, nas je popeljala v razred s stenami nežne oranžne barve, majhnimi mizami in stoli ravno 
prave velikosti za naše drobne postave. Spredaj se je svetlikala zelena tabla, na kateri je pi-
salo DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI. Spomnim se, kako vznemirjena sem bila, čisto novo okolje, 
neznani obrazi, le Mašo in Kajo sem poznala. Učiteljica se nam je prijazno nasmehnila: "Tako, 
dragi otroci, postali ste učenci. Učenci 1. a in postali ste sošolci drug drugemu za naslednjih 
devet let. Vem, da boste uživali in hvaležna sem, da bom z vami prvo leto tega raziskovanja. 
Sedaj se usedite po parih za vsako mizo, da bomo lahko začeli." Takrat me je zagrabila pani-
ka. Maša in Kaja sta pobegnili k prvi prosti mizi in me pustili samo sredi gneče. Ostali so se 
prerivali in hiteli okoli mene, sama pa sem le stala in se ozirala okoli. Takrat še neznanci so 
buljili vame, v moje oči so stopile prve solze. K meni je stopila učiteljica Groza in me prijela 
za roko: "Pridi, tam je prosto" ter me odpeljala do mize v prvi vrsti čisto na desno. Za njo je 
že sedel fant, manjši od mene, s svetlo rjavimi lasmi in rjavimi očmi, ki so me čudno opazova-
le. Mrščil se je in si grizel spodnjo ustnico. Želela sem pobegniti, nato pa se je oglasil: "Živijo, 
jaz sem Bine in zelo bom vesel, če boš moja soseda." Tem besedam je dodal še nedolžen otro-
ški nasmešek in pokazal na stol zraven sebe. Tako se je začela najina zgodba o prijateljstvu.

Ko sedaj pogledam Bineta, ki se z rokami naslanja na kolena in zre v svoj mobitel, se ne mo-
rem spomniti, kdaj se je tako spremenil. Morda samo nisem bila pozorna, a od fantiča, ki so 
ga bile same kosti, je zrasel v mladega moškega. Kljub temu mu je še vedno ostal isti nasme-
šek, ki mu je dodal le iskrico nagajivosti. "Poglej, kaj je objavila Neža," se namrdne. "A se ne bi 
raje učil z mano, kot da se vznemirjaš ob fotografijah svojega nekdanjega dekleta?" zavzdih-
nem. "Mislim, da bom komentar obdržal zase," me pomenljivo pogleda, "tako ali tako pa se 
danes ne boš več učila." "Kako pa ti to veš? Ura je šele …" Pogledam na levo zapestje, kjer ve-
liki kazalec že kaže na pol sedmih. "O, šment," vzkliknem, "mudi se nama. Še v knjižnico mo-
ram." "Sem ti rekel, da si za danes zaključila," mi pokaže jezik. "Samo bodi že tiho. Iti mora-
va." "Kot tvoj osebni voznik te opozarjam, da v kolikor ne boš prijazna z menoj, se avto ne bo 
premaknil nikamor." Pogledam ga, zavijem z očmi in pograbim nahrbtnik. 

"Dober večer, ravno pravi čas sta še ujela, golobčka," naju s širokim nasmehom pozdravi sta-
rejša knjižničarka pri pultu, "kako prisrčna sta skupaj." "Em, midva nisva par," sramežljivo 
povem in položim štiri knjige na mizo, "tole bi vrnila." "Pa bi morala biti, zaupaj meni, sta-
ri knjižničarki, ki je že celo življenje obkrožena s knjigami. Skozi ta vrata je prišlo že nešteto 

ljudi, od otrok, mladih, ki jih dajejo vsi mogoči hormoni, odrasli in tistih v drugi ali tretji pu-
berteti. Vsega sem že videla. In pri vama vsekakor vidim kemijo," pove. Nerodno se ozrem k 
Binetu, ki mu očitno ni nič neprijetno. Iskriv pogled vrne gospe za mizo in me objame oko-
li ramen: "Zakaj pa ne, morda pa enkrat le pristaneva skupaj in začela se bo zgodba za deve-
timi gorami in desetimi vodami v gradu s tremi stolpi in kraljično, ki bo spala na dvajsetih 
vzmetnicah in dvajsetih blazinah, a bo še vedno čutila grah na dnu postelje." Knjižničarka je 
zaprhutala s trepalnicami od navdušenja in se zatopila v mojega prijatelja. Res je znal oča-
rati vsako žensko, še tisto najbolj hladnokrvno. "Vidim, da si prebral ogromno pravljic kot 
otrok. Kaj pa danes? Kaj najraje bereš?" Ob tem vprašanju se mi je kar zaletelo. Vid in bra-
nje? To sploh ne gre skupaj, temveč se odbija kot magneta z enakim nabojem. Zakašljam in 
se začnem režati, Bine pa se naredi, kot da tega sploh ne opazi. Za žensko, ki naj bi mi izpo-
sodila še nekaj knjig, že nekaj minut ne obstajam več. "Berem? Seveda, moj najljubši hobi je 
branje. Od tistih … hmm … tankih do najbolj debelih," zjeclja. Njegovo branje ne seže dlje od 
črk v matematiki in pri tem sem smrtno resna. Prekinem to njegovo igro in rečem: "Rezervi-
rani imam še dve knjigi. Lepo bi vas prosila, če mi ju lahko izposodite, ker se nama žal mudi." 
"Oh, takoj. Saj tudi mi že zapiramo. Lep večer vama želim in upam, da vaju naslednjič vidim 
z roko v roki." Pokimam in si oddahnem, da je te predstave konec. 

Pozvonim na zvonec ob vratih in počakam, da se bo nekdo iz moje številčne družine prima-
jal do vrat. "Si spet pozabila ključe," se reži oseba ob meni. "Nehaj že spet," zavzdihnem in ga 
na videz jezno pogledam. "Danes si čudno slabe volje. Začela si že pri meni, ko sva se učila, 
potem v knjižnici in sedaj še pred lastnimi vhodom. Kaj, hudiča, ti je?" Zrem v njegove vzne-
mirjene rjave oči in moje misli preplavijo knjižničarkine besede: "Upam, da vaju naslednjič 
vidim z roko v roki." Nikoli nisem o Binetu razmišljala v ljubezenskem smislu. Prijatelja sva 
že tako dolgo, pa mi to niti enkrat ni prišlo na misel. Vse do zdaj. Čeprav bi morda kdo mi-
slil, da sva popolnoma nerazdružljiva že od pripetljaja prvega dne novega poglavja v življe-
nju pred enajstimi leti, to ne drži popolnoma. 

V petem razredu sta se Vidova starša razšla in on se je preselil na drugi konec mesta ter po-
sledično tam začel obiskovati osnovno šolo. Meni se je takrat podrl svet. V razredu sem sicer 
imela prijateljice, a nobena ni bila takšna zaveznica, kot je bil Bine. Pri desetih letih še nisem 
imela mobitela, da bi z odhajajočim prijateljem ohranila tesne stike. Sliši se čudno, preselil se 
je na drugi konec mesta in ne na drug del države, a vseeno se nisva videla pogosto. On se je 
v novem razredu takoj ujel, zame pa so moji sošolci brez njega prav tako predstavljali skoraj 
nov svet. Kljub moji sramežljivosti sem se spoprijateljila s Saro, ki je še danes tista, s katero 
v avtu navijeva glasbo do konca, pojeva čisto preveč čokolade in se smejiva do onemoglosti. 
Z eno besedo uživava, čeprav je popolno nasprotje Binetu, ki se je v prvem letniku ponovno 
vrnil v moj svet in ga obarval. Zadnje čase pa se zdi, da ga bo obrnil na glavo. 

(Zala Rostohar)

Živeti

dovolj je živeti za
mirno čakanje na poletno deževje,
jesensko opazovanje negibnih zvezd,
prebujanje na zasneženo zimsko jutro,
trenutek, ko začne spomladi zeleneti drevje.

dovolj je živeti za
sanje, ki z jutrom ne zbledijo,
prvi požirek kave, da odpre veke,
zaspane glasove,
udobne objeme, ki me pomirijo.

dovolj je živeti za 
ljudi, ki jim je mar,
glasove, polne nasmeškov,
prijeten molk,
vsakič, ko odklenem spomin, več let star.

dovolj je živeti.

Minuta

na uri preberem 23:59
in se ustrašim.
ker v eni minuti
ali šestdesetih sekundah
ali tri tisoč šeststo mikrosekundah
danes ne bo več danes,
ker bo danes včeraj in jutri danes
in kaj če jutri ne bo več pomembno,
da sem se danes smejala,
občudovala sončni vzhod,
ujela zahod,
da mi je luna lahko noč zašepetala.
a še huje – 
kaj če pozabim?
pozabim na trenutno spoznanje, na sanje,
na cilje in načrte,
roke v objem razprte.
kaj če pozabim nase?

00:00
včeraj me je bilo strah.

(Anika Simončič)

ELEKTRIČNI TOK ZALJUBLJENOSTI (odlomek)

Na tem krhkem svetu

Na tem krhkem svetu,
je mnoštvo razdrobljenih zgodb,
ki ležijo zaprašene v kotu zgodovine.

Na tem krhkem planetu,
so svetovi ljudi,
katere ne moreš  ujeti v okvirje
in jih razložiti.

Na tem krhkem svetu je vse,
o čemer smeš sanjati,
le  spomin, ti polagoma
polzi med prsti.

Drsijo trenutki

Drsijo trenutki
skozi šivanko časa,
med nama je razdalja treh gora,
medtem ko spiš,
me sanjaš v ptičji podobi,
uloviš lahko le senco razprtih kril,
kri ti bledi,
strah te je samote neba,
ki te obliva s temno modrino.

(Tanja Mencin)
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Začela sem z jutranjim odvzemom krvi. Čim bolj zbrano se lotim naloge, v glavi pa mi že roji-
jo nove misli, kaj vse moram v toku ene ure opraviti in kaj mi je naročila glavna sestra oddel-
ka. Skoraj sem že pri koncu, ko z vozičkom in svojimi pripomočki pripeljem v sobo šest, kjer 
na tretji postelji že nekaj tednov leži nadvse prijetna šestinsedemdesetletna gospa. Dobro se 
že poznava. "Dobro jutro!" jo pozdravim. Nasmeji se mi in po pričakovanjih veselo odzdravi 
nazaj. "Kako smo danes, gospa Rozalija? Zelo dobro namreč izgledate. Se mi zdi, da se vaše 
počutje nadvse izboljšuje." Med vprašanjem razkužim roke in odvzemno mesto, vzamem ro-
kavice, na nadlaket hitro namestim trak in spojim iglo z epruveto ter ostri del previdno poti-
snem v dobro vidno veno. "Pozdravljeni! Ja, pa se res dobro počutim. Tudi spala sem nekoli-
ko bolje kot prejšnjo noč. Kot ponavadi pa me zopet malo stiska v prsnem košu, a bo že bolje. 
Saj veste, sem že vajena." Pri sebi pomislim na ubogo gospo in se ji toplo nasmehnem. Pre-
stala je že mnogo bolnišničnih intervencij. Občudovala sem jo, saj je pogumno in z neverje-
tno voljo ter optimizmom sprejela svojo bolezen. Sicer se z njo bojuje že nekaj let, a volja do 
življenja jo ohranja pri močeh. Nisem želela zopet odpreti omenjene teme, a tako ali tako je 
gospa vsak dan temu nekaj besed namenila kar sama, zato je bila moja naloga, da jo poslu-
šam in spoštljivo sprejmem njeno mnenje. Ne vem, zakaj, a zelo mi je prirasla k srcu, res je 
bila nekaj posebnega. Nemoteče je vsak dan spremljala naše delo vse od ranega jutra do po-
znega večera, drugega ji ob reševanju križank ali pa popoldanskih obiskov ni ostalo. Na epru-
veto z odvzeto krvjo zabeležim potrebne podatke in v naglici želim zapustiti sobo in jutra-
njo kri transportirati v laboratorij. Gospa me prekine: "Sestra! Sestra! Nikar še ne odhajajte! 
Pridite malce bliže." Nikoli me še ni poklicala tako k sebi, vedno sva si povedali kaj mimo-
grede. Želela sem se ji nadvse prijazno in iskreno opravičiti, če se lahko oglasim vsaj dve uri 
kasneje, ker sem imela še obilico dela pri ostalih pacientih. Čakali so nas sprejemi, pa kma-
lu že zajtrk, klic v ambulanto, razdeljevanje terapije itn., na oddelku pa  sta z zares nemogo-
čim tempom delali še moji kolegici. Notranji glas mi je naznanil, naj nič ne komentiram, zato 
sem delovni voziček pustila sredi sobe in se približala. "Veste, tu sem že kar nekaj časa. Moji 
dnevi so postali kar monotoni, a vseeno najdem kakšno kratkočasno dejavnost, da zapolnim 
čas bivanja v ustanovi. Nekaj pa nadvse rada počnem. Opazujem vas in vse zaposlene tukaj, 
kako predano se vsak dan razdajate pacientom, ki so nemočni in odvisni od vas. Brez zadrž-
kov se sprehajate sem in tja, takoj se odzovete na klic šibke osebe, srečujete se z vsemogoči-
mi stvarmi, lepimi, malo manj lepimi, na vsakem koraku pazite, kaj počenjate, in ne glede na 
vse, ohranjate trezno glavo. Delate s polno paro, sistem pa vse bolj zahteva svoje. Vem, da je 
težko, in da se temu ne morete izogniti, če želite ohraniti službo in poklic, katerega opravlja-
te z dušo in srcem. Hvaležni smo vam, pa če tudi tega ne pokažemo. Res je, da mora biti delo 
opravljeno na nivoju oziroma po določenih standardih. Tako lep in poseben poklic mora biti 
cenjen. Mogoče trenutno tega ne občutite, saj ste vpeti v stalno dogajanje. Včasih je bilo dru-
gače. Ljudje smo delali počasi, pa je bilo ravno tako opravljeno čisto vse. Ni ves čas vse tako 
nujno, kot mislite, da je. Nekaj izkušenj po mnogih obravnavah pa kar že imam." Iskreno se 
mi nasmehne in stisne roko. Sama ji prav tako podarim nasmešek in se ji zahvalim za spodbu-
dne besede in njen razumevajoč odnos. Kot ponavadi, besed tako na hitro nisem mogla pre-
tvoriti v resničen pomen. Za to sem si vzela čas izven delovnega mesta, ko ali če se mi je po-

poldan uspelo umiriti in vzeti nekaj trenutkov zase. To se zgodi zares poredko.  Podarila bi ji 
še nekaj stavkov v znak zahvale, a delo me je zares priganjalo. Čakalo me je še cel kup neiz-
polnjenih dokumentov, da jih pregledam do vizite, popoldan pa čakamo še na pregled stanja 
oddelka, zato je v zraku čutiti še toliko več nervoze.  S posebnimi občutki gospe obljubim, da 
se vrnem v sobo kmalu, ko mi bo dopuščalo nekaj prostih minut. Voziček pospravim in se od-
pravim proti laboratoriju, nato pa se ustavim v ambulanti, kjer sem bila kasneje razporejena. 

Ob koncu napornega delovnika se ustavim še v čajni kuhinji, predam službo in dogajanje iz 
ambulante. Ne morem mimo jutranjega pogovora, ki ga nisem uspela povedati že v toku dne-
va. Kolegicam navdušeno razlagam in vsaj približno poskušam povedati, s kakšno posebno 
energijo sem nadaljevala z obveznostmi, vse zaradi čudovitih besed, ki mi jih je naklonila go-
spa Rozalija. Res jih moram deliti s svojo ekipo. 

Naenkrat vsi sklonijo glave, sodelavka pa ob raportu edina spregovori: "Veš, gospe Rozaliji 
se kljub močni volji do življenja danes ni uspelo rešiti. Njeno srce je omagalo, zastal je dih." 
Zvenelo je malce pesniško, a sem med vrsticami seveda razumela.

"Sara, zbudi se, zbudi! … Zamudili bova v šolo." Tako kar naenkrat slišim glas moje cimre, ki 
zjutraj vstane nekaj minut pred mano in že pride iz umivalnice. "Ojoj!" pomislim pri sebi. "Tako 
lepih sanj pa nisem imela še nikoli." Cimra mi nameni zanimiv pogled. "Aja? Kaj pa je bilo tako 
posebnega?" me vpraša smeje. "Ti povem po pouku. Tako navsezgodaj bi imeli premalo časa. 
Lahko ti samo namignem, da so bile to sanje s sporočilom in si jih je vredno zapomniti. Mene 
so se nadvse dotaknile, pa v zvezi z najinim bodočim poklicem so bile." "Potem ti pa kasneje 
seveda z veseljem prisluhnem."  Zelo hitro si je poskusila nanesti jutranji make-up in urediti 
pričesko, pa pripraviti torbo." Nikar tako ne hiti, šola naju bo počakala, veš? Ne splača se pre-
hitevati življenja." Zopet se nasmehne, saj se zaveda, da se za vsem skriva imenitna zgodba.

Gospa Rozalija se je tako pojavila le v mojih sanjah, ko so me misli ponesle kar nekaj let na-
prej in sem se znašla v odrasli, poklicni vlogi. Razmere so postale nadvse zahtevne, pričati 
je bilo o nezadovoljstvu na delovnem mestu, odpovedim, kajti začelo se je podlegati nemo-
gočim pritiskom, ki jih je ustvaril takratni svet in družba. Ne vem, zakaj nisem odnehala tudi 
sama, a nekaj me je gnalo naprej. Ko pa sem resnično doživeto razmišljala še o gospe Rozaliji 
in njenih iskrenih ter ganljivih besedah, pa sem mogoče dobila odgovor na zastavljeno vpra-
šanje. Morda sem le sledila svojim sanjam, ki so mi dale vedeti, da se ne smemo predati ne-
umornim ali neobvladljivim razmeram. Zase in za druge si je potrebno vzeti čas in se prepu-
stiti toku življenja. Dobro vodilo, nasvet in spodbudna beseda nas ohranjajo na površju. Ko 
pa dodamo še kanček optimističnih pogledov na ta svet, zares zaživimo in živimo svoje sa-
nje. Naj bodo le-te usmeritev k našim ciljem, po katerih vztrajno hrepenimo in vemo, da nam 
bodo enkrat zagotovo dosegljivi. 

(Sara Cizelj)

Njiva in plevel

Ko ni le njiva zdaj več njiva,
ker gnoj leži že vsepovsod
in muha leta, se zapleta,
ker smrad je hud in je povsod.

Kako naj vrnemo se v čase
ko njive je le kmet oral,
kako naj vrnemo se v čase
ko trto le vinogradnik negoval,
kako naj vrnemo se v čase,
ko čevljev delal ni pastir?

Kako naj vrnemo se v čase
ko zakon nekaj je veljal
in ni dopuščal bogatenja,
brez da delati bi človek sploh kaj znal?

Mogoče pa rodovi mladi
so le iz pravega testa
in prekopljejo to njivo gnojno,
ne bo smradu in ne gorja.

Obup

Dež, grom, veter …
Umira začetek življenja.

Zapirajo se cvetovi najlepših rož.
Zapirajo se vrata,
vrata, skozi katera sem vstopil,
da bi našel nov svet.

Zapirajo se počasi in škripaje.

Škripanje mi para živce.

(Mirko Rožman)

ŽIVETI IN IMETI SANJE (odlomek)

Arči, pameten nemški ovčar, z rodovnikom daljšim od dana-
šnjih politikov,  je živel pri teti Slavici. Kadar vas je pogledal 
s svojimi temnimi očmi in napravil, kar ste mu rekli, ste ime-
li občutek, da vas vse razume in da bo zdaj, zdaj spregovoril. 
Bil je lep pes in pravi šampion v osvajanju pasjih src. Ob vsa-
kodnevnem sprehodu z gospodinjo do trate pred  bolnišni-
co, je marsikateri psički zaigralo srce. Vendar pasje življenje, 
enako človeškemu, ni vedno lahko. V njegovih poznih pasjih 
letih je Arči resno zbolel in moral je na nujno operacijo zara-
di zapleta črevesja. Uspešno je prebrodil težko preizkušnjo 
in Slavica je rekonvalescentu postregla s kuhanim korenčk-
om in jetrcami; in še  vitamine in minerale - Plivin geripleks. 
Arči je kmalu spet dobil košat rep in sijočo dlako. In zamislite, 
ko je prvikrat po bolezni pritekel na svojo trato, je naš šam-
pion 'osrečil' prelepo mlado nemško ovčarko, svojo večletno 
znanko - prvič po štirih sušnih letih. Pol mesta je kmalu izve-
delo za Arčijev podvig. Telefonske žice so se pregrele kot še 
nikdar do tedaj. Povsem upravičeno!

Kmalu po tem dogodku je bil na obisku stric Pero iz Gorice. 
Kot Arči v zrelih pasjih, je bil Pero že v prezrelih moških letih. 
Imel pa je precej mlajšo ženo. V družbi seveda ni šlo brez pri-
povedi o Arčijevemu podvigu. Najprej ni bilo videti, da bi bila 
Perotu posebno zanimiva basen o Arčiju, jetricah in geriple-
ksu; s hrbtom je bil obrnjen k pripovedovalcu in se je pogo-
varjal z nekom v družbi o drugi temi. Vseeno se je  kmalu po-
kazalo, da prava beseda svoje uho najde. Očitno ni preslišal 
najvažnejšega in ko je Arči v pripovedi 'spet' naskočil pasjo 
mladenko, se je zasukal z ihtavo naglico in se oglasil: "Kako, 
kako se že reče tistemu vitaminu?"  Dobre volje v družbi in 
obilo smeha potem seveda ni zmanjkalo.

Arčijeva sladkosnednost res ni poznala meja. Morali bi ga vi-
deti takrat, ko je slaščičar prinesel v hišo poln pladenj kre-
mnih rezin. Arči je sedel ob mizi, na kateri je Slavica prela-
gala slaščice na krožnike, vlažen smrček pa je položil na rob 
mize z otožno prosečim pogledom. Slavici je bilo moledova-
nja dovolj in ga je okrcala: "Beži, Arči, to ni zate!" Ves žalosten 
je Arči odšel do vrat sobe in tam legel na predpražnik, z gla-
vo še vedno obrnjeno proti mizi, obloženi s slastnimi vonja-
vami. Vendar nesreča ne počiva (lahko bi to bila pasja sreča, 
če Arči ne bi bil Arči) in ena kremna rezina je padla Slavici na 

tla. A ona njemu: "Evo, Arči, ta je pa tvoja!" Kdo bi pričakoval, 
da bo pasja zamera tako huda? Arči se je dvignil, s taco pri-
tisnil kljuko vrat in jih odprl, nato pa s pravim pasjim dosto-
janstvom odšel iz sobe. Na pragu se je še obrnil in Slavico po-
gledal z začudenim, obtožujočim pogledom.

Toliko v odgovor vsem skeptikom, ki bi se posmehnili ob tr-
ditvi, da ima pes karakter, češ: "Kakšen pasji karakter neki, 
saj je še med dvonožci veliko takih, ki ne vedo, kaj naj bi to 
bilo." Arči pa je bil zares karakter. Nikdar ni prisvojil ničesar, 
kar mu ni bilo ponujeno. Ko so začeli zmanjkovati keksi iz ku-
hinjske omare, nihče niti pomislil ni nanj. Problem res ni bil 
lahek, saj pri hiši ni bilo otrok.

Vse se je razkrilo šele, ko je Slavica enkrat skrivoma opazova-
la, kaj se je dogajalo v kuhinji. Arči je kot ponavadi ležal tam 
pod mizo. Okrog njega se je smukal in se mu dobrikal ma-
ček, s katerim sta bila velika prijatelja. Pa je maček odprl ku-
hinjsko omaro, vzel iz nje keks in ga odnesel Arčiju prav pred 
gobec. Pasja duša je verjetno presodila, da ni ona tista, ki je 
izmaknila keks in je popustila. Arči je vstal, pojedel podarje-
ni  keks, potem pa sta z mačkom odšla na hodnik, tlakovan z 
gladkimi ploščicami in začela se je mačkova priljubljena za-
bava. Arči mu je nežno vzel glavo v gobec in ga vlekel po ho-
dniku sem ter tja. Potem se je spet ulegel na ležišče pod mizo. 
En keks, ena vožnja. Mačku pa zabave še ni bilo dovolj. Pa v 
kredenco po drugi keks in spet Arčiju pred nos. Še kdo manj 
sladkosneden od Arčija bi se skušnjavi težko uprl. Tudi on se 
ni. Sledila je še ena mačja vožnja po hodniku. Spet tja in na-
zaj. Potem pa maček spet v omaro po keks. Tokrat pa Slavica 
ni mogla več zadržati glasnega smeha. Pasja in mačja naveza 
jo je opazila in zabave je bilo naglo konec. Škoda, da ni bilo 
kamere, ki bi posnela ta svojevrsten dokaz o kompleksnem 
dogajanju v živalskih dušah. Pozneje so še večkrat nastavi-
li kekse v kuhinji, vendar previdnega tandema ni nihče več 
zasačil pri sladki zabavi. Ali naj to pomeni, da je bilo zabave 
konec, če nihče ni vedel zanjo? Malo verjetno! Zaželimo jima 
sreče, kjerkoli sta zdaj! 

(Sašo Brežičan*)

ARČI PLEMENITI (odlomek)
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Spoznala sva se v prvem razredu, na prvi šolski dan, vse skupaj pa je prav zanimiva zgodba. 
Bila sem majhno prestrašeno dekle z dvema roza pentljama v redkih svetlih laseh. Če si po-
gledal od blizu, si lahko videl kožo, ki se je skrivala pod tankimi lasmi. Z vijoličnim krilom, 
belo majico s kratkimi rokavi, na kateri se je skrivala Hello Kitty, in šolsko torbo na ramenih, 
sem se skrivala za svojima prijateljicama. Z Mašo in Kajo sem bila v vrtcu nerazdružljiva in 
ves čas smo tičale skupaj. Prvi šolski dan pa se je to spremenilo. Učiteljica Groza nas je kli-
cala po imenih v svoj razred. Čeprav njen priimek morda ne nakazuje na to, je bila to najbolj 
ljubezniva učiteljica. Točno takšna kot mora biti v prvem razredu, da te ne prestraši že na za-
četku dolge poti izobraževanja. Kakor koli, skozi ogromne hodnike, okrašene s slikami učen-
cev, nas je popeljala v razred s stenami nežne oranžne barve, majhnimi mizami in stoli ravno 
prave velikosti za naše drobne postave. Spredaj se je svetlikala zelena tabla, na kateri je pi-
salo DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI. Spomnim se, kako vznemirjena sem bila, čisto novo okolje, 
neznani obrazi, le Mašo in Kajo sem poznala. Učiteljica se nam je prijazno nasmehnila: "Tako, 
dragi otroci, postali ste učenci. Učenci 1. a in postali ste sošolci drug drugemu za naslednjih 
devet let. Vem, da boste uživali in hvaležna sem, da bom z vami prvo leto tega raziskovanja. 
Sedaj se usedite po parih za vsako mizo, da bomo lahko začeli." Takrat me je zagrabila pani-
ka. Maša in Kaja sta pobegnili k prvi prosti mizi in me pustili samo sredi gneče. Ostali so se 
prerivali in hiteli okoli mene, sama pa sem le stala in se ozirala okoli. Takrat še neznanci so 
buljili vame, v moje oči so stopile prve solze. K meni je stopila učiteljica Groza in me prijela 
za roko: "Pridi, tam je prosto" ter me odpeljala do mize v prvi vrsti čisto na desno. Za njo je 
že sedel fant, manjši od mene, s svetlo rjavimi lasmi in rjavimi očmi, ki so me čudno opazova-
le. Mrščil se je in si grizel spodnjo ustnico. Želela sem pobegniti, nato pa se je oglasil: "Živijo, 
jaz sem Bine in zelo bom vesel, če boš moja soseda." Tem besedam je dodal še nedolžen otro-
ški nasmešek in pokazal na stol zraven sebe. Tako se je začela najina zgodba o prijateljstvu.

Ko sedaj pogledam Bineta, ki se z rokami naslanja na kolena in zre v svoj mobitel, se ne mo-
rem spomniti, kdaj se je tako spremenil. Morda samo nisem bila pozorna, a od fantiča, ki so 
ga bile same kosti, je zrasel v mladega moškega. Kljub temu mu je še vedno ostal isti nasme-
šek, ki mu je dodal le iskrico nagajivosti. "Poglej, kaj je objavila Neža," se namrdne. "A se ne bi 
raje učil z mano, kot da se vznemirjaš ob fotografijah svojega nekdanjega dekleta?" zavzdih-
nem. "Mislim, da bom komentar obdržal zase," me pomenljivo pogleda, "tako ali tako pa se 
danes ne boš več učila." "Kako pa ti to veš? Ura je šele …" Pogledam na levo zapestje, kjer ve-
liki kazalec že kaže na pol sedmih. "O, šment," vzkliknem, "mudi se nama. Še v knjižnico mo-
ram." "Sem ti rekel, da si za danes zaključila," mi pokaže jezik. "Samo bodi že tiho. Iti mora-
va." "Kot tvoj osebni voznik te opozarjam, da v kolikor ne boš prijazna z menoj, se avto ne bo 
premaknil nikamor." Pogledam ga, zavijem z očmi in pograbim nahrbtnik. 

"Dober večer, ravno pravi čas sta še ujela, golobčka," naju s širokim nasmehom pozdravi sta-
rejša knjižničarka pri pultu, "kako prisrčna sta skupaj." "Em, midva nisva par," sramežljivo 
povem in položim štiri knjige na mizo, "tole bi vrnila." "Pa bi morala biti, zaupaj meni, sta-
ri knjižničarki, ki je že celo življenje obkrožena s knjigami. Skozi ta vrata je prišlo že nešteto 

ljudi, od otrok, mladih, ki jih dajejo vsi mogoči hormoni, odrasli in tistih v drugi ali tretji pu-
berteti. Vsega sem že videla. In pri vama vsekakor vidim kemijo," pove. Nerodno se ozrem k 
Binetu, ki mu očitno ni nič neprijetno. Iskriv pogled vrne gospe za mizo in me objame oko-
li ramen: "Zakaj pa ne, morda pa enkrat le pristaneva skupaj in začela se bo zgodba za deve-
timi gorami in desetimi vodami v gradu s tremi stolpi in kraljično, ki bo spala na dvajsetih 
vzmetnicah in dvajsetih blazinah, a bo še vedno čutila grah na dnu postelje." Knjižničarka je 
zaprhutala s trepalnicami od navdušenja in se zatopila v mojega prijatelja. Res je znal oča-
rati vsako žensko, še tisto najbolj hladnokrvno. "Vidim, da si prebral ogromno pravljic kot 
otrok. Kaj pa danes? Kaj najraje bereš?" Ob tem vprašanju se mi je kar zaletelo. Vid in bra-
nje? To sploh ne gre skupaj, temveč se odbija kot magneta z enakim nabojem. Zakašljam in 
se začnem režati, Bine pa se naredi, kot da tega sploh ne opazi. Za žensko, ki naj bi mi izpo-
sodila še nekaj knjig, že nekaj minut ne obstajam več. "Berem? Seveda, moj najljubši hobi je 
branje. Od tistih … hmm … tankih do najbolj debelih," zjeclja. Njegovo branje ne seže dlje od 
črk v matematiki in pri tem sem smrtno resna. Prekinem to njegovo igro in rečem: "Rezervi-
rani imam še dve knjigi. Lepo bi vas prosila, če mi ju lahko izposodite, ker se nama žal mudi." 
"Oh, takoj. Saj tudi mi že zapiramo. Lep večer vama želim in upam, da vaju naslednjič vidim 
z roko v roki." Pokimam in si oddahnem, da je te predstave konec. 

Pozvonim na zvonec ob vratih in počakam, da se bo nekdo iz moje številčne družine prima-
jal do vrat. "Si spet pozabila ključe," se reži oseba ob meni. "Nehaj že spet," zavzdihnem in ga 
na videz jezno pogledam. "Danes si čudno slabe volje. Začela si že pri meni, ko sva se učila, 
potem v knjižnici in sedaj še pred lastnimi vhodom. Kaj, hudiča, ti je?" Zrem v njegove vzne-
mirjene rjave oči in moje misli preplavijo knjižničarkine besede: "Upam, da vaju naslednjič 
vidim z roko v roki." Nikoli nisem o Binetu razmišljala v ljubezenskem smislu. Prijatelja sva 
že tako dolgo, pa mi to niti enkrat ni prišlo na misel. Vse do zdaj. Čeprav bi morda kdo mi-
slil, da sva popolnoma nerazdružljiva že od pripetljaja prvega dne novega poglavja v življe-
nju pred enajstimi leti, to ne drži popolnoma. 

V petem razredu sta se Vidova starša razšla in on se je preselil na drugi konec mesta ter po-
sledično tam začel obiskovati osnovno šolo. Meni se je takrat podrl svet. V razredu sem sicer 
imela prijateljice, a nobena ni bila takšna zaveznica, kot je bil Bine. Pri desetih letih še nisem 
imela mobitela, da bi z odhajajočim prijateljem ohranila tesne stike. Sliši se čudno, preselil se 
je na drugi konec mesta in ne na drug del države, a vseeno se nisva videla pogosto. On se je 
v novem razredu takoj ujel, zame pa so moji sošolci brez njega prav tako predstavljali skoraj 
nov svet. Kljub moji sramežljivosti sem se spoprijateljila s Saro, ki je še danes tista, s katero 
v avtu navijeva glasbo do konca, pojeva čisto preveč čokolade in se smejiva do onemoglosti. 
Z eno besedo uživava, čeprav je popolno nasprotje Binetu, ki se je v prvem letniku ponovno 
vrnil v moj svet in ga obarval. Zadnje čase pa se zdi, da ga bo obrnil na glavo. 

(Zala Rostohar)

Živeti

dovolj je živeti za
mirno čakanje na poletno deževje,
jesensko opazovanje negibnih zvezd,
prebujanje na zasneženo zimsko jutro,
trenutek, ko začne spomladi zeleneti drevje.

dovolj je živeti za
sanje, ki z jutrom ne zbledijo,
prvi požirek kave, da odpre veke,
zaspane glasove,
udobne objeme, ki me pomirijo.

dovolj je živeti za 
ljudi, ki jim je mar,
glasove, polne nasmeškov,
prijeten molk,
vsakič, ko odklenem spomin, več let star.

dovolj je živeti.

Minuta

na uri preberem 23:59
in se ustrašim.
ker v eni minuti
ali šestdesetih sekundah
ali tri tisoč šeststo mikrosekundah
danes ne bo več danes,
ker bo danes včeraj in jutri danes
in kaj če jutri ne bo več pomembno,
da sem se danes smejala,
občudovala sončni vzhod,
ujela zahod,
da mi je luna lahko noč zašepetala.
a še huje – 
kaj če pozabim?
pozabim na trenutno spoznanje, na sanje,
na cilje in načrte,
roke v objem razprte.
kaj če pozabim nase?

00:00
včeraj me je bilo strah.

(Anika Simončič)

ELEKTRIČNI TOK ZALJUBLJENOSTI (odlomek)

Na tem krhkem svetu

Na tem krhkem svetu,
je mnoštvo razdrobljenih zgodb,
ki ležijo zaprašene v kotu zgodovine.

Na tem krhkem planetu,
so svetovi ljudi,
katere ne moreš  ujeti v okvirje
in jih razložiti.

Na tem krhkem svetu je vse,
o čemer smeš sanjati,
le  spomin, ti polagoma
polzi med prsti.

Drsijo trenutki

Drsijo trenutki
skozi šivanko časa,
med nama je razdalja treh gora,
medtem ko spiš,
me sanjaš v ptičji podobi,
uloviš lahko le senco razprtih kril,
kri ti bledi,
strah te je samote neba,
ki te obliva s temno modrino.

(Tanja Mencin)
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POSAVJE PIŠE – tematska priloga Posavskega obzornika št. 4, 18. februar 2021. 
Prispevke avtorjev, ki so sodelovali na natečaju, sta izbrala in uredila Silve-
ster Mavsar in Polona Brenčič. Fotogra�ije je prispeval Franc Šavrič, oblikova-
nje priloge Sven Mavsar. Za avtorstvo objavljenih besedil odgovarjajo podpi-
sani avtorji, za izdajatelja priloge - Zavod Neviodunum - odgovorna urednica 
Maruša Mavsar.

V pravljični deželi V nebo se gre, za katero nihče ne ve, na vrhu hribčka v sredini zelenega 
gozdička stoji majhna pisana hišica. Ja, no ja, majhna – že, že majhna, ampak spet, nikakor 
ne premajhna, da v njej ne bi mogla živeti sladka mala Čarovnička Kremina. O, vam povem 
otroci, tako zelo je sladkosneda, čarovnička Kremina, da je še njena hišica sezidana iz samih 
sladkih dobrot.

Če zares močno zaprete očke in si še bolj močno zaželite, boste ne le videli, ampak se tudi s 
prstki dotaknili hišice. Mmmmm, kako je sladka, pa kako mehka! Le kako lahko čarovnička 
Kremina stanuje v takšni mehki, sladki in dišeči hišici? In je ne pohrusta, hihihi!

Sezidana je iz sladkega peciva, prav takšnega, kot je tisto mehko dišeče pecivo, ki ga mami-
ca speče za tortico in jo potem bogato okrasi s sladko kremo. Okna so iz ledenega sladkorja, 
vratca iz čokolade, streha pa se baha s slastnimi medenjaki, ki so okrašeni s pisanimi srčki in 
rožicami. O, ja, prav zares, tako je lepa Kreminina hišica!

Pa vrt! Kakšen čudovit vrt ima čarovnička Kremina! Na vrtu so rožice iz sladke pene, pa dre-
vesca, na katerih rastejo lizike in bombončki vseh velikosti in oblik. Mmmm, kako je lepo, pa 
kako vse lepo diši! To je njen dom, to je Kreminino Kraljestvo! Dobrodošli!

No, pa pojdimo skupaj obiskat čarovničko Kremino. Prav zdaj jo slišim, kako prepeva svojo 
pesmico. Jo slišite?

ČAROVNIČKA KREMINA (odlomek)

Tralala, hopsasa,
jaz sem pa čarovnička,
čarovnička Kremina.

Čiram čaram, hokam pokam,
sladkarije, sladkarije,
to so moje čarovnije,
moje sladke vragolije.

Breskvice in prestice,
tortice, dobrotice,
zavitki takšni in drugačni,
slastni, sočni, mični, mastni.

Pena sladka pisana,
krema gosto mazana,
smetana in čokolada,
to pričaram jaz vam rada!

In če srečate me kje,
le nikar ne bojte se,
saj sem sladka jaz Kremina,
takšna mična gospodična!

Tralala, hopsasa,
to sem jaz čarovnička,
čarovnička Kremina!

Hihihi, ali jo slišite kaj poje? „O ti Kremina, Kreminasta!  Ja ti ga pa pihneš! Pa saj veš, da pre-
več sladkega ne smeš! Ne ti, ne otroci! Ja kaj bodo pa potem rekli Zobki Bobki? Jokali bodo, 
ker se bodo preveč sladkali, potem bo pa bolelo in skelelo!“
No, pustimo za danes to, poglejmo, kaj dela čarovnička Kremina.

"Tralala hopsasa, in čira in čara, in hoka in poka! Ooooo! Obisk sem dobila! Ja, kako je pa to 
lepo, krasno in nadvse �ino! Prav lepo pozdravljeni Malčki palčki poskakalčki! O, aha, da kdo 
je, to me vprašate? Ja, to ste vendar vi, otroci! Vi ste Malčki palčki poskakalčki! Hihi, a zakaj? 
Zato vendar, ker ste zares tako majhni, da bi vas lahko spravila v svoj žepek na predpasni-
ku. Pa zato, ker ste taki mali navihani palčki. In poskakalčki zato, ker vedno skačete, vriska-
te, raziskujete in se veselite. Pa saj tako je tudi prav! Najraje na svetu imam, ko vas gledam, 
kako zelo ste srečni in veseli."

Torej, dobrodošli pri meni doma! Čudite se nad mojo sladko hišico in pesmico? Ojoj, pa saj 
vem, da preveč sladkega ne smem, ampak kaj pa morem jaz zato, če pa je vse to tako strašan-
sko dobro, okusno in �ino nooo!

Pa saj, pa saj ... pa saj tega ne počnem, vedno, zmeraj in vsak dan! Nooo, počnem.  Ampak, am-
pak vsega pač sama res ne pojem! Jaz samo pomagam. Mamicam, ko pečejo dobrote za svo-
je Malčke palčke poskakalčke. In, zdaj, ta trenutek, zdaj pa je še posebno potrebno pomagati.

Ker prav zdaj je takšen čas, ko moj prijatelj Pust Hrust širokih ust prihaja na obisk. O, to pa 
vem, da ga imate vsi tako veliki kot mali strašansko radi! Ker je tako hecen! In ker se takrat, 
ko pride Pust Hrust širokih ust, tudi vi lahko našemite v princeske, kraljične, kavbojce, ali pa 
Supermene, pa marsovčke ali vesoljčke in še in še! In ker vedno, kadar nas obišče Pust Hrust 
širokih ust, je vsepovsod še več veselja in smeha. In ... Krofov! Debelih, veselih, slastnih, ma-
stnih, velikih, zlato pečenih krofov s še bolj lepo zlato obrobljeno kronico in velikooo sladke 
marmelade! Krofe pa imamo vsi tako zelo radi!

Pa sploh veste, kako veliko dela je potrebno, da bi se lahko prav vsi, veliki in mali na tem sve-
tu s krofom posladkali? O ja, le verjemite mi! Dela je veliko in še več! In da bo res vse tako kot 
je treba, priskočim jaz na pomoč. In povem vam dragi moji Malčki palčki poskakalčki, če bo-
ste tudi vi mamicam in babicam priskočili na pomoč, bodo to najbolj okusni in slastni kro-
�i, kar jih kdaj bilo!

Ne veste, kako? Vam bom povedala, saj je čisto preprosto. Mamicam in babicam lahko poma-
gate takrat, ko pripravljajo sestavine. Potrebujejo veliko čistega prostora. Zato jim pomagaj-
te sprazniti mize in delovne površine. Pridno jih operite in do suhega obrišite. Še pred tem 
si nujno svoje rokice umijte, da bodo čiste in lepe. Potem pomagajte prinesti jajčka, moko, 
sladkor, kvas, mleko, maslo, olje in vse ostale dišeče sestavine, ki jih bodo potrebovale. Pri 
tem pa le bodite pozorni in previdni, da vam kaj ne pade iz rok. Le pogumno jih povprašajte, 
kako lahko pomagate, kaj potrebujejo. In prepričana sem, da se bodo mamice in babice stra-
šansko razveselile vaše pomoči.

(Karmen Molan)

Petenček

Imeli smo petelinčka,
zalega fakinčka,
bil je majhen zelo, pa srčen tako,
da se vsak petelin ga je bal.

Nekega dne se je zaletel v gos,
ta se razhudi: "Umakni svoj nos!"
On pa ni maral nič za to,
kljunil je gosko v oko.

Jezno je zagagala:
"Ti bom že pokazala,
kako se boš obnašala,
grdoba, grda kljunasta!"

Petelinčka je za vrat zgrabila,
po dvorišču ga nosila,
petelinček se je kesal,
obljubljal, da priden bo postal.

Od takrat ni več fakinček,
postal je resen petelinček.

(Božidar Zorc) 

Vesoljka

Ko sonce se skrije, se luna zbudi,
na nočnem nebu tisoče zvezd zažari,
med njimi ena luč leti,
rumeno-rdeče močno žari.

“Le kdo med zvezdami leti?”
To se sprašujemo prav vsi ...
“In kam leti, leti?”
proti zemlji zdaj drvi.

V vesoljski ladji je vesoljka sama,
prava mala vesoljska dama,
a ker je sama, si družbe želi,
zato sedaj na zemljo drvi.

Slišala je, da na zemlji otroci živijo,
radovedni, prijazni in si družbe želijo,
se radi igrajo in po igrišču norijo,
po glavi jim vedno nove zamisli rojijo.

In prišla je vesoljka med igrive otroke,
v znak prijateljstva so podali si roke,
se začeli igrati in se smejati,
se po travniku loviti in po igrišču poditi.

Dolgo v noč so se igrali,
postali so utrujeni in zaspani,
od vesoljke so se poslovili,
da se še vidijo, so si obljubili.

Odpeljala se med zvezde je vesoljka to noč,
spoznala, da otroci imajo veliko moč,
iskreni nasmehi in prijazno srce,
to bistvo je sreče in naše zemlje.

(Vanja Moškon)
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POSAVJE PIŠE – tematska priloga Posavskega obzornika št. 4, 18. februar 2021. 
Prispevke avtorjev, ki so sodelovali na natečaju, sta izbrala in uredila Silve-
ster Mavsar in Polona Brenčič. Fotogra�ije je prispeval Franc Šavrič, oblikova-
nje priloge Sven Mavsar. Za avtorstvo objavljenih besedil odgovarjajo podpi-
sani avtorji, za izdajatelja priloge - Zavod Neviodunum - odgovorna urednica 
Maruša Mavsar.

V pravljični deželi V nebo se gre, za katero nihče ne ve, na vrhu hribčka v sredini zelenega 
gozdička stoji majhna pisana hišica. Ja, no ja, majhna – že, že majhna, ampak spet, nikakor 
ne premajhna, da v njej ne bi mogla živeti sladka mala Čarovnička Kremina. O, vam povem 
otroci, tako zelo je sladkosneda, čarovnička Kremina, da je še njena hišica sezidana iz samih 
sladkih dobrot.

Če zares močno zaprete očke in si še bolj močno zaželite, boste ne le videli, ampak se tudi s 
prstki dotaknili hišice. Mmmmm, kako je sladka, pa kako mehka! Le kako lahko čarovnička 
Kremina stanuje v takšni mehki, sladki in dišeči hišici? In je ne pohrusta, hihihi!

Sezidana je iz sladkega peciva, prav takšnega, kot je tisto mehko dišeče pecivo, ki ga mami-
ca speče za tortico in jo potem bogato okrasi s sladko kremo. Okna so iz ledenega sladkorja, 
vratca iz čokolade, streha pa se baha s slastnimi medenjaki, ki so okrašeni s pisanimi srčki in 
rožicami. O, ja, prav zares, tako je lepa Kreminina hišica!

Pa vrt! Kakšen čudovit vrt ima čarovnička Kremina! Na vrtu so rožice iz sladke pene, pa dre-
vesca, na katerih rastejo lizike in bombončki vseh velikosti in oblik. Mmmm, kako je lepo, pa 
kako vse lepo diši! To je njen dom, to je Kreminino Kraljestvo! Dobrodošli!

No, pa pojdimo skupaj obiskat čarovničko Kremino. Prav zdaj jo slišim, kako prepeva svojo 
pesmico. Jo slišite?

ČAROVNIČKA KREMINA (odlomek)

Tralala, hopsasa,
jaz sem pa čarovnička,
čarovnička Kremina.

Čiram čaram, hokam pokam,
sladkarije, sladkarije,
to so moje čarovnije,
moje sladke vragolije.

Breskvice in prestice,
tortice, dobrotice,
zavitki takšni in drugačni,
slastni, sočni, mični, mastni.

Pena sladka pisana,
krema gosto mazana,
smetana in čokolada,
to pričaram jaz vam rada!

In če srečate me kje,
le nikar ne bojte se,
saj sem sladka jaz Kremina,
takšna mična gospodična!

Tralala, hopsasa,
to sem jaz čarovnička,
čarovnička Kremina!

Hihihi, ali jo slišite kaj poje? „O ti Kremina, Kreminasta!  Ja ti ga pa pihneš! Pa saj veš, da pre-
več sladkega ne smeš! Ne ti, ne otroci! Ja kaj bodo pa potem rekli Zobki Bobki? Jokali bodo, 
ker se bodo preveč sladkali, potem bo pa bolelo in skelelo!“
No, pustimo za danes to, poglejmo, kaj dela čarovnička Kremina.

"Tralala hopsasa, in čira in čara, in hoka in poka! Ooooo! Obisk sem dobila! Ja, kako je pa to 
lepo, krasno in nadvse �ino! Prav lepo pozdravljeni Malčki palčki poskakalčki! O, aha, da kdo 
je, to me vprašate? Ja, to ste vendar vi, otroci! Vi ste Malčki palčki poskakalčki! Hihi, a zakaj? 
Zato vendar, ker ste zares tako majhni, da bi vas lahko spravila v svoj žepek na predpasni-
ku. Pa zato, ker ste taki mali navihani palčki. In poskakalčki zato, ker vedno skačete, vriska-
te, raziskujete in se veselite. Pa saj tako je tudi prav! Najraje na svetu imam, ko vas gledam, 
kako zelo ste srečni in veseli."

Torej, dobrodošli pri meni doma! Čudite se nad mojo sladko hišico in pesmico? Ojoj, pa saj 
vem, da preveč sladkega ne smem, ampak kaj pa morem jaz zato, če pa je vse to tako strašan-
sko dobro, okusno in �ino nooo!

Pa saj, pa saj ... pa saj tega ne počnem, vedno, zmeraj in vsak dan! Nooo, počnem.  Ampak, am-
pak vsega pač sama res ne pojem! Jaz samo pomagam. Mamicam, ko pečejo dobrote za svo-
je Malčke palčke poskakalčke. In, zdaj, ta trenutek, zdaj pa je še posebno potrebno pomagati.

Ker prav zdaj je takšen čas, ko moj prijatelj Pust Hrust širokih ust prihaja na obisk. O, to pa 
vem, da ga imate vsi tako veliki kot mali strašansko radi! Ker je tako hecen! In ker se takrat, 
ko pride Pust Hrust širokih ust, tudi vi lahko našemite v princeske, kraljične, kavbojce, ali pa 
Supermene, pa marsovčke ali vesoljčke in še in še! In ker vedno, kadar nas obišče Pust Hrust 
širokih ust, je vsepovsod še več veselja in smeha. In ... Krofov! Debelih, veselih, slastnih, ma-
stnih, velikih, zlato pečenih krofov s še bolj lepo zlato obrobljeno kronico in velikooo sladke 
marmelade! Krofe pa imamo vsi tako zelo radi!

Pa sploh veste, kako veliko dela je potrebno, da bi se lahko prav vsi, veliki in mali na tem sve-
tu s krofom posladkali? O ja, le verjemite mi! Dela je veliko in še več! In da bo res vse tako kot 
je treba, priskočim jaz na pomoč. In povem vam dragi moji Malčki palčki poskakalčki, če bo-
ste tudi vi mamicam in babicam priskočili na pomoč, bodo to najbolj okusni in slastni kro-
�i, kar jih kdaj bilo!

Ne veste, kako? Vam bom povedala, saj je čisto preprosto. Mamicam in babicam lahko poma-
gate takrat, ko pripravljajo sestavine. Potrebujejo veliko čistega prostora. Zato jim pomagaj-
te sprazniti mize in delovne površine. Pridno jih operite in do suhega obrišite. Še pred tem 
si nujno svoje rokice umijte, da bodo čiste in lepe. Potem pomagajte prinesti jajčka, moko, 
sladkor, kvas, mleko, maslo, olje in vse ostale dišeče sestavine, ki jih bodo potrebovale. Pri 
tem pa le bodite pozorni in previdni, da vam kaj ne pade iz rok. Le pogumno jih povprašajte, 
kako lahko pomagate, kaj potrebujejo. In prepričana sem, da se bodo mamice in babice stra-
šansko razveselile vaše pomoči.

(Karmen Molan)

Petenček

Imeli smo petelinčka,
zalega fakinčka,
bil je majhen zelo, pa srčen tako,
da se vsak petelin ga je bal.

Nekega dne se je zaletel v gos,
ta se razhudi: "Umakni svoj nos!"
On pa ni maral nič za to,
kljunil je gosko v oko.

Jezno je zagagala:
"Ti bom že pokazala,
kako se boš obnašala,
grdoba, grda kljunasta!"

Petelinčka je za vrat zgrabila,
po dvorišču ga nosila,
petelinček se je kesal,
obljubljal, da priden bo postal.

Od takrat ni več fakinček,
postal je resen petelinček.

(Božidar Zorc) 

Vesoljka

Ko sonce se skrije, se luna zbudi,
na nočnem nebu tisoče zvezd zažari,
med njimi ena luč leti,
rumeno-rdeče močno žari.

“Le kdo med zvezdami leti?”
To se sprašujemo prav vsi ...
“In kam leti, leti?”
proti zemlji zdaj drvi.

V vesoljski ladji je vesoljka sama,
prava mala vesoljska dama,
a ker je sama, si družbe želi,
zato sedaj na zemljo drvi.

Slišala je, da na zemlji otroci živijo,
radovedni, prijazni in si družbe želijo,
se radi igrajo in po igrišču norijo,
po glavi jim vedno nove zamisli rojijo.

In prišla je vesoljka med igrive otroke,
v znak prijateljstva so podali si roke,
se začeli igrati in se smejati,
se po travniku loviti in po igrišču poditi.

Dolgo v noč so se igrali,
postali so utrujeni in zaspani,
od vesoljke so se poslovili,
da se še vidijo, so si obljubili.

Odpeljala se med zvezde je vesoljka to noč,
spoznala, da otroci imajo veliko moč,
iskreni nasmehi in prijazno srce,
to bistvo je sreče in naše zemlje.

(Vanja Moškon)

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. 

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.

LILI (20241B) 
je prijazna, petmesečna muca. 
Sprva zadržana in malce plašna 
a zelo mila muca, si po daljšem 
bivanju v zavetišči želi toplega in 
odgovornega doma pri prijaznih 
ljudeh.

Projektna skupina Občine Breži-
ce za pripravo in izvedbo osre-
dnjega pomnika osamosvojit-
vene vojne Slovenije 1991 v 
Brežicah je avgusta 2020 objavi-
la  Javni, odprti, anonimni poziv 
za izbiro najprimernejše rešitve 
za postavitev pomnika osamo-
svojitvene vojne Slovenije leta 
1991 v Brežicah. Predmet jav-
nega natečaja je bila idejna za-
snova parka z lokacijo pomnika 
(arhitekturno – prostorski del) in 
idejna zasnova pomnika (kipar-
sko – umetniški del).  Idejne za-
snove je bilo potrebno Občini 
Brežice oddati do 30. 10. 2020. 
Prejetih je bilo sedem rešitev iz 
različnih koncev Slovenije, vse 
so izpolnjevale razpisne pogo-
je. Po mnenju komisije so se av-

Ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne 
bo v Brežicah postavljen pomnik
Letos mineva 30 let od osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki je še posebej zaznamovala občino Brežice. Zato bo le-
tošnje leto Občina Brežice obeležila ta jubilej z dogodki v obsegu, kot ga bodo epidemiološke razmere dopuščale, ter s 
postavitvijo pomnika osamosvojitveni vojni. Pomnik bo postavljen na lokaciji travnika med Domom kulture Brežice in 
Gimnazijo Brežice, ob pomniku bo urejen tudi park.

torji predlogov izredno potrudili 
in pripravili raznolike idejne za-

snove. 

Komisija je vse prejete predloge 
preučila in v nadaljevanju s taj-
nim glasovanjem izbrala najpri-
mernejšo rešitev, poimenovano 
Obelisk zmage 1991 pod šifro L. 
A. K. »(Predlog pomnika) je vše-
čen, monumentalen in ima zelo 
dobro zapisano zgodbo«, so be-
sede, ki jih povzemamo iz mne-
nja predstavnikov veteranov o 
izbrani idejni rešitvi za pomnik. 
Avtorju izbrane rešitve, akadem-
skemu slikarju Alojzu Koncu, je 
bila v izdelavo dodeljena izdela-
va projektne dokumentacije za 
izgradnjo pomnika in smiselno 
ureditev predvidenega parka ob 
pomniku. Dela bodo predvido-
ma končana v septembru 2021, 
odkritje pomnika pa je predvide-
no v sklopu Brežiškega oktobra. 

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Pišece so veseli po-
membne pridobitve, novega gasilskega vozila GV-1 s posadko 1+6. 
Vozilo so prejeli konec lanskega leta, v začetku februarja pa so vo-
zilo predstavili tudi županu občine Brežice Ivanu Molanu. Za novo 
gasilsko vozilo GV-1 je bilo treba zagotoviti 52.785 evrov, sredstva 
so prispevali Gasilska zveza Brežice, PGD Pišece in Občina Brežice. 

Predsednik PGD Pišece Jože Krulc je dejal, da je novo vozilo veli-
ka pridobitev za društvo, saj ima vso potrebno opremo, ki jo ga-
silci potrebujejo na teren ob prvem klicu. PGD Pišece pokriva več-
je področje, več kot polovico krajevne skupnosti pa pokriva gozd, 
kar predstavlja zahteven teren za intervencije. Kot je dejal predse-
dnik društva, bo novo vozilo dodatna spodbuda za člane operativ-
ce, verjame tudi, da bo nova pridobitev pritegnila tudi mlajše čla-
ne. Predsednik društva se je zahvalil krajanom za posluh za potrebe 
društva, saj so pri zbiranju sredstev društvu pomagali tudi s prosto-
voljnimi prispevki. 

Novo vozilo 
GV-1 se je v Pi-
šecah pridruži-
lo avtocisterni 
GVC-16/50 iz 
leta 1998, po 
načrtih Gasil-
ske zveze Bre-
žice pa bodo v 
Pišecah do leta 
2025 na vrsti 
tudi za novo 
avtocisterno. 

Župan občine Brežice Ivan Molan se je predsedniku zahvalil za us-
pešno in požrtvovalno delo društva ter dejal, da bo občina tudi v 
prihodnje zagotavljala sredstva za izvajanje gasilske službe. Vsako 
leto občina nameni sredstva za delo gasilske zveze, za izobraževa-
nje gasilk in gasilcev, za nakupe vozil ter ustrezne gasilske opreme, 
saj s tem zagotavlja pogoje za nemoteno izvajanje požarne varnosti.

OBVESTILO 
Občina Brežice obvešča, da so še vedno na voljo subvencije 
za socialnovarstvene storitve socialnega servisa celodnevne 
povezave prek osebnega telefonskega alarma – t. i. varovanje 
na daljavo za občane občine Brežice. Vloge za dodelitev 
proračunskih sredstev lahko upravičenci oddajo kadarkoli 
v okviru tekočega leta, do porabe proračunskih sredstev 
oziroma najkasneje do 19. novembra 2021.

Več o pogojih Javnega razpisa za subvencioniranje socialno 
varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave 
prek osebnega telefonskega alarma si zainteresirani lahko 
preberejo na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si 
v rubriki RAZPISI). Za dodatna morebitna vprašanja lahko 
pokličejo na  07 620 55 31, kontaktna oseba: Mojca Banič. 

Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko 
pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. 
Uporabniku omogoča samostojnejše in varnejše življenje, 
njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi ter s tem 
prispeva k podaljšanju bivanja starejših v domačem okolju. 

Na razpis se lahko prijavijo občani, ki imajo s katerim od 
ponudnikov, ki izvajajo storitev varovanja na daljavo, že 
sklenjeno pogodbo za osnovno storitev. Ena od prepoznanih 
tovrstnih storitev na trgu je paket »Varni in povezani« ponudnika 
Telekom Slovenije. Občina Brežice bo subvencionirala varovanje 
na daljavo v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev. 

11. Dnevi podjetniških 
priložnosti

Letošnji že tradicionalni 11. Dnevi podjetniških priložnosti 2021 
so namenjeni podajanju kakovostnih podjetniških informacij. 
Dneve podjetništva 2021 lahko spremljate kar iz udobja lastne 
dnevne sobe. 

Organizator Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
poskuša tudi letos ujeti duh časa in vam, podjetnikom, predsta-
viti vsebine, ki vam bodo prišle prav v poslovnem življenju v nas-
lednjem kratkoročnem obdobju. Pripravili smo krajše sklope pre-
davanj z aktualnimi podjetniškimi tematikami v času od 3. 2. do 
10. 3. 2021. Trije dogodki so že za nami, in sicer smo lahko sliša-
li zgodbo Luke Bergerja iz podjetja Flexkeeping, predavanje Jani-
ja Prgića o škodljivih komunikacijskih navadah in Iztoka Starca o 
tem, kaj je treba vedeti za pravilno izpeljavo postopka odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Vsa izobraževanja potekajo preko ZOOM aplikacije. 
Obvezne so predhodne prijave.  
Izobraževanja so brezplačna in jih financira Občina Brežice.  
Organizator ZPTM Brežice si pridružuje pravico do spremembe 
programa. 

Sreda, 24. 2. 2021, od 17.00 do 19.30
Vračanje državne pomoči po PKP 1–6 ter veljavni ukrepi za delo-
dajalce in samozaposlene (Nina Scortegagna Kavčnik, Pravno-po-
slovni portal, založništvo in izobraževanja)

Sreda, 3. 3. 2021, od 17.00 do 19.30
Osnove uporabe Facebooka in Instagrama: potencial za komu-
niciranje (Sašo Panić, strokovnjak na področju spletnih rešitev in 
optimizacij spletnih procesov, Etrend, d.o.o.)

Sreda, 10. 3. 2021, od 17.00 do 19.30
Osnove in pomen oblikovanja kolektivne blagovne znamke za 
občino Brežice (Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o.)

Več o predavanjih in programu na 
www.pcbrezice.si/11-dnevi-podjetniskih-priloznosti/,

telefon: 059 08 37 94, elektronski naslov: info@pcbrezice.si.  

OBNOVA LESNEGA MOSTA V CERKLJAH OB KRKI POTEKA PO 
NAČRTIH – Leseni most čez Krko, ki ima status kulturne dediščine, 
dobiva novo podobo. Po odstranitvi obstoječe lesene konstrukci-
je je izvajalec, podjetje Rafael, d.o.o., že namestil dobro polovico 
lesenih pilotov. Po zaključku nameščanju lesenih pilotov na desni 
strani Krke sledi odvoz nasutja na drugo stran, na levi breg reke 
in nadaljevanje nameščanja lesenih pilotov. 

V PGD Pišece predstavili 
novo vozilo GV-1
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Občina Krško v 2020 veliko vlagala tudi 
v obnovo in izgradnjo infrastrukture za 
kulturno dejavnost

Razpis za podelitev priznanj Občine Krško 
za leto 2021

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska pri-
znanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje Občine Kr-
ško in se lahko podeli občanom občine Krško in drugim državlja-
nom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, kate-
rih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem 
koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so po-
sebno zaslužne za razvoj in ugled občine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:

• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali en-
kratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim prav-
nim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi po-
večujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali 
drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v 
zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo.

č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne enkratne do-
sežke v zadnjem obdobju. 

d) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Jubilejno priznanje Občine Krško se podeljuje za 10, 20, 30-letnico 
oziroma drugi večkratnik 10-letnice delovanja društvom, gospo-
darskim subjektom, zvezam, zavodom in drugim organizacijam. 

2. Predloge lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnos-
ti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter dru-
ge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne more-
jo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s pri-
loženim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega 
priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko pri-
znanje, obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predlagane-
ga kandidata za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz kate-
rih bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospo-
darski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podelita največ dva velika znaka 
(eden za področje gospodarstva in eden za področje negospo-
darstva), največ trije znaki in največ pet priznanj ter jubilejna 
priznanja Občine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, Občinski svet – Komisija za občinska priznanja ter 
sodelovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po ele-
ktronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 
19. marca 2021.

Zavedajoč se, da v občini Krško delujejo številna uspešna kulturna društva, v katerih na področju ljubiteljske kultu-
re delujejo številni ustvarjalci, se Občina Krško z različnimi naložbami v infrastrukturo trudi, da omogoča vedno boljše 
pogoje dela domačih kulturnih ustvarjalcev. 

Že v prvi polovici leta 2020 je 
Občina Krško v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Brestani-
ca celovito obnovila dvorano 
kulturnega doma v Brestanici v 
skupni vrednosti 138.000 evrov. 
Tako imajo članice in člani KD 
Svoboda Brestanica bistveno 
boljše pogoje dela tako za gle-
dališko dejavnost kot tudi za 
druge vrste kulturnega ustvarja-

nja in kulturnih prireditev v kra-
ju. V Podbočju je v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo in doma-
čim kulturnim društvom občina 
pomagala pri obnovi kulturne-
ga doma, natančneje z obno-
vo odra. V juniju 2020 smo slo-
vesno odprli nov večnamenski 
dom na Zdolah, v skupni vred-
nosti milijon evrov, v katerem je 
prav tako večji prireditveni pros-

tor, kjer bodo domači ustvarjalci 
lahko predstavili svoje delo kra-
janom.

Za v prihodnje občina načrtuje 
tudi energetsko sanacijo Doma 
XIV. divizije na Senovem, v kate-
rem je tudi večja kulturna dvo-
rana, namenjena za različne 
kulturne dogodke, za kar je že 
v izdelavi projektna dokumen-
tacija. V Leskovcu pri Krškem 

pa skupaj s krajevno skupnostjo 
načrtujemo rekonstrukcijo in 
izgrad njo prizidka za kulturni 
dom, trenutno je v izdelavi pro-
jektna dokumentacija oz. pri-
dobivanje mnenj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po načr-
tih naj bi kulturni ustvarjalci KD 
Leskovec pri Krškem svoj dom 
oz. svoj gledališki oder imeli že 
v letu 2022. Naložba je ocenje-
na na okoli 700.000 evrov.

Obnovljena dvorana v Domu Svobode v Brestanici

Dvorana v večnamenskem domu na Zdolah

Dom XIV. divizije Senovo

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov 
v občini Krško za leto 2021
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje dogodkov, 
ki jih v 2021 organizirajo subjekti, ki delujejo na območju ob-
čine Krško ter promovirajo občino Krško izven meja občine Kr-
ško. Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prispeti 
na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO. 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave do pora-
be sredstev v času uradnih ur  v kabinetu župana in na spletni 
strani www.krsko.si. Dodatne informacije: Metka Resnik, tel. 
07/49-81-201, e-pošta: metka.resnik@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in častniških združenj
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje programov  
in dogodkov veteranskih in častniških združenj za leto 2021. 
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi po-
godbami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo poroči-
la je  do 29. 11. 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševa-
nje proračuna. 
Razpisna dokumentacija je na voljo v času uradnih ur  v kabine-
tu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si. Do-
datne informacije: Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-pošta: 
metka.resnik@krsko.si.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Krško za leto 2021

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresni-
čevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za 
leto 2021. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 
v višini 135.000 evrov bruto, in sicer za več ukrepov: za pomoč 
za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kme-
tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, 
za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji tudi 10.000 evrov, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 
pa je na voljo 5.000 evrov.

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodar-
stva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v 
predelavo in trženje je ponedeljek, 29. marec 2021; za prev-
zemnike kmetij pa je rok za oddajo vloge petek, 1. oktober 
2021. Pisne vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško ali v sprejemni pisarni Občine Krško. Dodatne informacije 
v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda Krošelj, tel.: 07/49 
81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Občina Krško je novembra lani zaradi vse več vandalizma na sis-
temu izposoje koles vsa kolesa umaknila iz izposoje, opravili so 
celovit servis koles in obnovili poškodovane postaje, hkrati pa na 
vseh vzpostavili nov nadzorni sistem. Uporabniki si bodo kolesa 
lahko ponovno brezplačno izposodili z 18. februarjem, bodo pa 
za izposojo veljali novi splošni pogoji, s katerimi želi Občina Kr-
ško preprečiti povzročanje škode in neodgovorno uporabo koles. 
Avtomatiziran sistem izposoje koles »Krčan« je Občina Krško 
vzpostavila v letu 2017, v štirih letih pa je sistem nadgradila in 
širila, za kar je vložila 215.000 evrov proračunskih sredstev. Do 
novembra 2020, ko so zaradi vandalizma kolesa umaknili iz sis-
tema, so zabeležili 311 uporabnikov in 7049 izposoj, kar je v pov-
prečju deset na dan. Z 18. februarjem 2021 bo sistem ponovno 
vzpostavljen, pri čemer Občina Krško nekoliko zaostruje splošne 
pogoje izposoje s ciljem, da prepreči vandalizem oziroma nove 
poškodbe koles in postaj. V primeru namernih poškodb bo na-
mreč uporabnik moral povrniti stroške popravila po veljavnem 
ceniku pooblaščenega serviserja. Uporaba storitev sistema Krčan 
je še vedno brezplačna, novi uporabniki pa se morajo za dostop 
prijaviti v sprejemni pisarni Občine Krško ali v Mestnem muze-
ju Krško. Pri prijavi uporabnik izpolni pogodbo, predloži veljav-
ni osebni dokument in davčno številko. 

Krčan ponovno na voljo, 
a s poostrenimi pogoji za izposojo koles

www.krsko.si
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vedbi sestric Udovč in baritonis-
ta Jureta Klenovška.

Na KŠTM Sevnica so pripravili 
virtualni ogled Sevnice s pridi-
hom kulture, ki je bil premier-
no predvajan 6. februarja. Na 
virtualni sprehod vas popelje 

turistična vodnica Carmen Kle-
pej, s poezijo pa vsebine boga-

tijo Alenka Žuraj, Jožica Prah in 
Miran Ratej.

Skrbno so na KŠTM Sevnica pri-
pravili tudi spletni ogled razsta-
ve Toneta Zgonca. Poleg avtorja 
razstave vas na spletnem ogle-
du razstave nagovorita tudi žu-

pan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek.

Barvit nabor vsebin ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Kultura je s svojo edinstveno lepoto in širokim obzorjem izjemno pomembna sopotnica življenja, ki zdru-
žuje najlepše vrednote. Kljub drugačnosti in zahtevnosti časa je prav, da ji namenimo posebno pozornost, 
tudi s prilagojenimi načini obeležitve kulturnega praznika. Tako so praznične dni v Sevnici popestrili spletni 
dogodki, pripravljeni z namenom pokloniti se kulturi in kulturnikom. 

V okviru spletne obeležitve slo-
venskega kulturnega praznika v 
občini Sevnica, ki je bila pred-
vajana prav na dan praznika, 8. 
februarja, so v osrednjem delu 
izpostavljeni prejemniki Prešer-
novih plaket in priznanj Zveze 
kulturnih društev Sevnica, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.

Za dolgoletno predanost in 
ohranjanje ljubiteljske kulture v 
sevniški občini Zveza kulturnih 
društev Sevnica Zlato Prešerno-
vo plaketo letos podeljuje Dru-
štvu Svoboda Krmelj.

Za predano osebno zavzetost 
ter za velike zasluge na področ-
ju kulture in razvoja godbeništva 
bronasto Prešernovo plaketo 

Zveze kulturnih društev Sevnica 
letos prejme Janez Šerjak. 

Za osebno zavzetost in preda-
nost na področju kulturnega 
udejstvovanja Zveza kulturnih 
društev Sevnica podeljuje Pre-
šernovo priznanje Mariji Kola-
rič Kink.  

Za velik prispevek na področ-
ju zborovskega petja Zveza kul-
turnih društev Sevnica podel-
juje Prešernovo priznanje Petri 
Stopar. 

Za dolgoletno predanost na 
področju gledališke umetnosti 
v občini Sevnica Zveza kulturnih 
društev Sevnica podeljuje Pre-

šernovo priznanje Emilu Sto-
parju.

Zveza kulturnih društev Sevni-
ca za pomemben prispevek na 
področju likovne umetnosti Li-
kovni sekciji Art Lipa podeljuje 
Prešernovo priznanje.  

Za osebno zavzetost in preda-

nost ljubiteljski kulturi v občini 
Sevnica Zveza kulturnih društev 
Sevnica podeljuje Prešernovo 
priznanje Boštjanu Zemljaku. 

Gledalce spletnega dogodka na-
govorita predsednik Zveze kul-
turnih društev Sevnica Jože No-
vak in župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, program pa do-
polnjujejo izbrane melodije v iz-

Spletni dogodki so objavljeni na Facebook in YouTube 
povezavah Občine Sevnica oziroma KŠTM Sevnica.

Seja Štaba Civilne zaščite občine Sevnica
Z namenom obvladovanja 
problematike širjenja bolezni 
covid-19 se je dne 9. februar-
ja sestal razširjeni štab Civilne 
zaščite občine Sevnica. Sestan-
ka so se udeležili predstavniki 
Civilne zaščite, Občine Sevnica, 
Zdravstvenega doma Sevnica, 
Gasilske zveze Sevnica, Policij-
ske postaje Sevnica, Območne-
ga združenja Rdečega križa Sev-
nica in KŠTM Sevnica. 

Po podatkih Zdravstvenega 
doma Sevnica, vezanih na iz-
vedbo testiranj v občini Sevni-
ca, je delež okužb v upadu. Hit-
ro antigensko testiranje v občini 
Sevnica v izvedbi Zdravstvene-
ga doma Sevnica poteka od 22. 
decembra, s ciljem množične-
ga presejanja. Financira se iz 
proračuna Republike Sloveni-
je. Namenjeno in brezplačno je 

za splošno populacijo, in ne za 
podjetja oziroma pravne osebe. 
Termini in lokacije množičnega 
presejalnega testiranja so sproti 
objavljeni tudi na občinski splet-
ni strani.

Zdravstveni dom Sevnica na-
daljuje z izvajanjem cepljen-
ja skladno z državnim načrtom. 
Preboleli se lahko prvič cepijo 6 
mesecev po preteku bolezni co-
vid-19. V zdravstvenem domu 
zbirajo prijave za cepljenje pre-
ko telefonske številke 07 81 61 
500, in sicer od ponedeljka do 
petka od 7. do 15. ure, pri svo-
jem izbranem osebnem zdrav-
niku po telefonu ali preko e-po-
šte. Več informacij objavljajo na 
svoji spletni strani, www.zd-sev-
nica.si.

Zdravstveni dom Sevnica omo-

goča novo, nadgrajeno testi-
ranje za ugotavljanje prisotnos-
ti protiteles proti sars-covid-19. 
Testiranje je samoplačniško. Re-
zultat pokaže tudi stopnjo pri-
sotnosti protiteles, ne več zgolj 
pozitivnost oziroma negativ-
nost.

Razkuževanja javnih objektov 
po predhodni odobritvi s strani 
štaba Civilne zaščite občine Sev-
nica opravlja Prostovoljno gas-
ilsko društvo Sevnica, ki je gasil-
ska enota širšega pomena in ima 
ustrezna pooblastila za izvajan-
je te dejavnosti, skladno s spre-
jetim postopkovnikom.

Občina Sevnica je na svoji splet-
ni strani objavila povzetek ak-
tualnih sprememb zakonodaje, 
povezane z obvladovanjem epi-
demije covid-19. 

Rahljanje ukrepov ne pomeni tudi opuščanja zaščitnega ravnanja. Štab Civilne 
zaščite občine Sevnica poziva k odgovornemu upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

Kocka z lesenimi reliefi v središ-
ču Krmelja

Janez Šerjak

Marija Kolarič Kink

Petra Stopar

Emil Stopar

Sestrice Udovč

Carmen Klepej
Tone Zgonec

Jure Klenovšek

Boštjan Zemljak

Razstava likovne sekcije Art Lipa
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Leto izzivov, preizkušenj 
in novih spoznanj KS SENOVO

Titova 106, 8281 Senovo

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

Bojan Petrovič

Bojan Petrovič je član TD Senovo od leta 2008. Njegovo delovanje 
v društvu je bilo kmalu prepoznano tudi v organizacijskem smislu, 
zato je že drugi mandat član upravnega odbora društva. Med člani 
izstopa po številu ur opravljenega prostovoljnega dela, saj se ude-
ležuje akcij urejanja krušnih peči, pohodniških poti in košenj javnih 
površin. Več kot 30 let je tudi član folklorne skupine DKD Svoboda 
Senovo, kjer skrbi za statistiko skupine (članstvo, nastopi). Kot član 
KO ZB za vrednote NOB pa sodeluje tudi pri vzdrževanju in ureja-
nju spominskih obeležij ter pri izvedbi drugih društvenih aktivnosti.

Priznanje KS Senovo prejme

Sabina Omerzu
K pionirski ekipi PGD Senovo je pristopila s svojimi sedmimi leti, na-
daljevala kot mladinka, še vedno pa deluje kot operativna članica. 
Leta 1999 je opravila tečaj za izprašanega gasilca ter s tem prido-
bila znanje za delo v operativi in na organizacijskem področju, op-
ravila tečaj za mentorja mladine, tečaj za vodjo članic ter sodnika 
gasilskih in gasilsko-športnih disciplin, leta 2011 je opravila je tudi 
tečaj za bolničarja. Kot sodnica se vedno udeležuje testiranj in so-
jenja na tekmovanjih. 
V letu 2009 je uspešno opravila tečaj za vodjo enot in s tem čin GČ, 

leta 2016 pa je napredovala v GČ I. stopnje. Od leta 2002 je članica upravnega odbora in mentorica 
ekipe mladink, s katerimi se udeležujejo tekmovanj in drugih aktivnosti. Društvo jo je zaradi aktiv-
nega delovanja na različnih področjih leta 2007 predlagalo in izvolilo za podpredsednico društva.

Priznanje KS Senovo prejme

Rahman Fazlić

Rahman Fazlić – Rašo je član TD Senovo od leta 2013. V zadnjem 
času je nepogrešljiv pri številnih aktivnostih društva. Njegovo zna-
nje uspešno uporabljamo pri skrbi za ureditev krušne peči v kraju, 
saj ima veliko izkušenj pri gradnji ali obnovi objektov. Udeležuje se 
raznih akcij, obnov in vzdrževanj pohodnih poti in zelenic v kraju.

Priznanje KS Senovo prejme

Suzana Šturbej

Suzana Šturbej je članica TD Senovo od leta 2008 in v tem času je 
sprejela razne obveznosti ter skupaj z možem Ivanom skrbi za ure-
jenost okolice in krušne peči v Uradniški koloniji. 
Veliko skrbi namenja urejanju cvetličnih korit in geološke zbirke, so-
deluje na prireditvah Dobrote iz krušne peči in Iz preteklosti za se-
danjost. Redno se udeležuje čistilnih akcij, zadnjih pet let pa skrbi 
tudi za urejenost in vzdrževanje cvetličnih korit pri oglasnih stebrih, 
na ograji in v koritih pri Domu XIV. divizije na Senovem.

Priznanje KS Senovo prejme

Andreja Jankovič Deržič

Andreja Jankovič Deržič je pristopila k raziskovalni skupini, ki se 
ukvarja z zbiranjem podatkov o znanih Senovčanih. Prevzela je vo-
denje skupine, uredila njen status in program dela ter jo uspešno 
vodi še danes. Prvo raziskovalno delo je skupina usmerila k Avgu-
stu Fabjančiču, ki je v kraju in širše pustil pečat kot družbenopoli-
tični delavec in kulturni ustvarjalec.
Na to temo je organizirala in izvedla tri simpozije. Ob prvem je izšel 
ponatis Fabjančičeve pesniške zbirke Krik njene mladosti, ob dru-

gem so na gradu Rajhenburg obnovili spomin na Fabjančičeva pisma iz izgnanstva, preteklo leto pa 
izvedli srečanje preko spleta in ga posvetili Fabjančičevemu vnuku – pesniku Igorju Fabjančiču ter 
preminulemu članu skupine Viliju Planincu.

Priznanje KS Senovo prejme

Galina Tubeishat
Galina Tubeishat se je na povabilo Gledališke skupine DKD Svobo-
da Senovo vključila v priprave in izvedbo gledališke predstave – 
Show strahov.
Galina je s svojim bogatim akademskim znanjem pristopila k ure-
sničevanju velikega projekta amaterjev tako, da jih je mojstrsko po-
vabila in vodila skozi notna črtovja v družbo malih črnih znakov – 
not – z veliko izrazno močjo. Igralcem solistom je pomagala, da so 
s svojimi glasbenimi predznanji ali brez njih odpeli svoje »songe« in 
prispevali h kvaliteti celote. Ob tem je učila tudi izrazno pripravo na 

pevski nastop in ljubezen ter spoštovanje do petja kot umetniškega izraznega sredstva.
Galina Tubeishat živi na Senovem devet let, a je v tem kratkem času pomembno prispevala k znanju 
med člani gledališke skupine in posledično h kulturnemu utripu v našem kraju.

Priznanje KS Senovo prejme

Verica Kunšek
Verica Kunšek, učiteljica razrednega pouka, je 40 let službovala na 
Osnovni šoli XIV. divizije Senovo in se ob koncu šolskega leta upo-
kojila. Poučevala je učence 4. razreda, veljala je za odlično in prijazno 
učiteljico, predano poklicu. Vzgojila je mnogo generacij senovskih 
otrok, jim približala ljubezen do vsega lepega, dobrega, učenci so 
pri njenem pouku poglobljeno spoznali kulturno in naravno dedi-
ščino Senovega in okolice.
Ga. Kunšek je v mednarodnem projektu Ekošola kot način življenja 
krepila ekološko osveščenost vseh učenk, učencev in zaposlenih, 

delo učenk in učencev pa vsako leto predstavila na Eko tržnici v Krškem.

Priznanje KS Senovo prejme

Andrejka Tomić
Andrejka Tomić je skoraj vsa leta svoje službene poti opravila na 
Osnovni šoli XIV. divizije Senovo. Poučevala je geografijo in zgodo-
vino ter opravljala dela in naloge v oddelkih podaljšanega bivanja. 
Kot učiteljica je bila predana, prijazna, tankočutna, topla oseba, ki 
je znala prisluhniti in svetovati tako učencem kot tudi sodelavcem.
Na šoli je vodila prometni, planinski in turistični krožek, pripravljala 
projektne naloge pod nazivom Turizmu pomaga lastna glava, katerih 
rdeča nit je bila kulturna dediščina domačega kraja. Bila je mentorica 
učencem, ki so tekmovali iz znanja o sladkorni bolezni, jih opremila z 

znanjem, da so posegli po najvišjih priznanjih. Privzgajala jim je takšne načine prehranjevanja, zdrave-
ga življenjskega sloga ter širila znanja o tradicionalnih slovenskih jedeh in pomenu dediščine. Aktivno 
in odgovorno pa je sodelovala tudi v timu za pripravo in izvedbo vsakoletne akcije Za sodobnejšo šolo.

Leto 2020 je bilo leto mnogih preizkušenj, v 
katerem smo spoznali, koliko medsebojnega 
sodelovanja, spoštovanja, povezovanja 
znamo in zmoremo. Bil je čas novih 
začetkov, idej, novih spoznanj, kaj v življenju 
šteje. Spoznali in zavedali smo se, da nam 
materialne dobrine vendarle niso tako 
zelo pomembne, ta čas nas je opomnil, da 
so vrednote družbe, ljudi in posameznikov 
tiste, ki nam bogatijo življenja in nas 

izgrajujejo. Spoznali smo, koliko nam pomeni medsebojna pomoč, pripadnost 
družbi in ljudem, s katerimi živimo. 

Letošnje praznovanje krajevnega praznika je bilo zato okrnjeno, pogrešali smo 
vsakoletno druženje krajanov in slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj KS 
Senovo. A na prilagojen način smo to vendarle izvedli. Prejemnikom se želim 
v svojem imenu in imenu krajanov zahvaliti; s svojim delom so kraju Senovo 
prispevali k prepoznavnosti, urejenosti ter bogatemu kulturnemu, športnemu 
in družbenemu življenju. Njihova priznanja so naše iskreno spoštovanje in 
zahvala za opravljeno delo ter spodbuda, da še naprej vztrajno uresničujejo 
svoje zamisli in ideje. 

Kljub neprijetnim časom pa se življenje na Senovem ni ustavilo. V letu 2020 
smo uspešno izvedli več modernizacij obstoječih cest na Senovem in okolici, 
namestili defibrilatorje na Malem Kamnu, Šedmu in Ložcah, nabavili parkovne 

klopi, mize in klopi za izvedbo dogodkov, uredili varnostno ograjo ob Domu 
XIV. divizije, uredili izdelavo panojev z vedutami nekdanjega Senovega in še 
bi lahko omenila mnogo potreb, ki so jih izrazili krajani. V okviru občinskih 
projektov je bilo na Senovem zgrajeno igrišče za ulično košarko, saniran  
most čez Senovski potok pri cerkvi, kolesarska pot in most, postavljene so 
bile oznake ulic, zgrajena mrliška vežica v Stranjah, končuje se tudi izgradnja 
vrtca. 

Želim, da v prijetnem sodelovanju tudi v prihodnje ustvarjamo dobre pogoje 
za življenje in delo v naši krajevni skupnosti.

 Vlasta Moškon
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Priznanje z velikim znakom KS Senovo 

Marija Krušić

Marija Krušić se je v Turistično društvo Senovo včlanila leta 1990. S 
pokojnim možem Mirom sta začela z aktivnostmi tudi v PD Bohor 
Senovo. V TD Senovo je Marija vrsto let opravljala funkcijo blagajni-
čarke in članice UO TD Senovo. Številne ure je posvetila opravljanju 
društvenih akcij, posebej še pohodniških poti – Poti štirih slapov, 
kjer sta bila z možem pobudnika za vzpostavitev, ureditev, označi-
tev in njihovo vzdrževanje. Pomemben je njen prispevek k temu, da 
je društvo preko mednarodnega razpisa INTERREG IIIA uspelo oh-
raniti premično rudarsko dediščino, lokomotive in vagone našega 

nekdanjega premogovnika.
S pomočjo programa CRPOV, kjer je bila prav tako vodilna pri izvedbi, so se tudi na našem območju 
začeli prvi premiki k sodobnejšemu kmetovanju, začela se je urejati tudi komunalna infrastruktura 
na podeželju. Številne so ure njenega prostovoljnega dela pri obnovi planinske koče, partizanske 
bolnice, krušnih peči na Senovem. Marija se je kot podpredsednica aktivno vključila v delo DU Se-
novo, nato pa bila vrsto let računovodja. V Pokrajinski zvezi društev upokojencev Posavja je bila so-
časno predsednica in članica UO pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. 
Zadnjih deset let je aktivna med zunanjimi strokovnimi prostovoljci v Zvezi društev upokojencev Slo-
venije, kjer s skupino strokovnjakov pomaga orati ledino na področju informatike. Bila je tudi članica 
društva Spominčice, kjer se je preko ZDUS-ovega programa  vključevala v aktivnosti o ozaveščanju 
o demenci. Že dva mandata je predstavnica ZDUS-a v programu Državni preventivni mehanizmi pri 
Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije, kjer se vključuje v neposredno preverjanje kakovo-
sti življenja starostnikov z demenco in drugih stanovalcev po domovih starejših občanov v Sloveniji.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo 

Irena Škoberne
Irena Škoberne je zaposlena na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo 
kot učiteljica slovenščine. Poleg rednega dela se vključuje v števil-
ne obogatitvene dejavnosti, ki pomenijo nadstandard dela in živ-
ljenja šole v smislu promocije šole in povezovanje le-te z lokalno 
skupnostjo. Kot slavistka ima poseben čut za jezik, zato njeni sce-
nariji, vezna besedila in lastne pesmi pogosto predstavljajo pro-
gramsko celoto na šolskih proslavah in priložnostnih prireditvah 
tudi krajevnih proslav ob slovenskem kulturnem prazniku in pra-
zniku KS Senovo, med njimi prireditev s slavnostnim govornikom, 

predsednikom Republike Slovenije gospodom Borutom Pahorjem z rdečo nitjo Pravica pravic leta 
2016 in druga ob pristopu naše šole k projektu Rastoča knjiga leta 2018 s slavnostnim govornikom, 
evropskim poslancem gospodom Lojzetom Peterletom.
Pri izvedbi prireditev sodeluje z recitatorsko skupino DKD Svoboda Senovo, folklorno skupino, pi-
halnim orkestrom in KO ZB za vrednote NOB Senovo. Z društvi in organizacijami se je povezala tudi 
ob pripravi kulturnega programa za izvedbo proslav na Jevši in Ložcah.
Vrsto let je vodila Šolsko kulturno-umetniško društvo, je mentorica projekta Kulturna šola, sodelu-
je v timu za pripravo prireditev Za sodobnejšo šolo in je članica tima nacionalnega razvojno-apli-
kativnega projekta. Je mentorica v mednarodnem UNESCO projektu Dobre vesti in v okviru le-tega 
so izdali štiri knjige, v njih najdemo literarne prispevke učencev in mentorjev omenjenega projekta. 
Nadgradnja na področju udejstvovanja šole kot UNESCO šole je projekt Tabor ustvarjalcev dobrih 
vesti, ki ga organizira šola in katerega mentorica je ga. Škoberne. Izvedli so že 13 nadvse vsebinsko 
bogatih in organizacijsko odličnih taborov ter povezali učence in mentorje šol Slovenije ter tudi ne-
katerih iz tujine. Projekt promovira šolo in kraj, saj so glavne teme vezane na bogato dediščino kra-
ja, trajnostni razvoj in vrednote. Ob 10. obletnici tabora so izdali priložnostno glasilo Naših 10 let, tri 
leta kasneje pa še knjižico Poezija vrednot.

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

Zdravko Smole
Zdravko Smole je bil sprejet v članstvo Lovske družine Senovo leta 
1978. Po opravljenem pripravniškem stažu je uspešno opravil lovski 
izpit pred izpitno komisijo Zveze lovskih družin Posavja.
Leta 1996 je bil predlagan in potrjen za člana UO LD Senovo in to 
funkcijo opravlja še sedaj. Je tudi član Komisije za strelstvo v ma-
tični LD. Večkrat je bil tudi mentor mladim lovcem, na katere je ne-
sebično prenašal svoje bogato znanje. V preteklosti je bil tudi vod-
nik lovskega psa, s katerim sta uspešno izvajala skupne love v LD.
Izpod njegovih spretnih rok so nastali marsikateri lovski objekti, kot 

so lovske preže, bivaki, objekti na strelišču Zakov, ki prav tako služijo preostalim krajanom KS Seno-
vo in strelskim društvom.

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

Anica Tubeishat
Gospa Anica Tubeishat je članica KO ZB za vrednote NOB že prek 30 
let. Skoraj ves ta čas opravlja tudi funkcijo društvene blagajničarke in 
članice upravnega odbora. Njeno zanesljivo delo se pokaže pri vseh 
društvenih aktivnostih. Pozitiven odnos do sočloveka izkazuje tudi 
s skrbjo za starejše člane krajevne organizacije ZB NOB in tudi na 
splošno v okolju, deluje pa tudi kot aktivna članica UO DU Senovo.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo 

Vili Planinc – Vilko (posmrtno)
Vili Planinc je bil po srcu in duši Senovčan, predan svojemu kraju, 
njegovim ljudem in njihovim zgodbam.
Kot mlad fant je že v osnovni in srednji šoli sodeloval pri različnih de-
lovnih akcijah v krajevni skupnosti, s katerimi je kraj rasel in se raz-
vijal, hkrati pa so se tkale vezi med ljudmi. Že kot mladenič se je za-
vedal bogate preteklosti kraja, njegovega pomena in posledic, ki so 
jih prinesle različne družbene spremembe skozi leta. 
Še poseben posluh je imel za mlade Senovčane in Senovčanke. Z 
organizacijo različnih dogodkov in koncertov je njihovo pozornost 

usmerjal v kulturno udejstvovanje in ustvarjanje pa tudi športne aktivnosti.
Da bi vse svoje cilje in želje za domači kraj lahko uresničil, je ustanovil društvo Karbid, v katerega je 
vabil mlade Senovčane, ki so v tem društvu pokazali svoje potenciale in jih z različnimi akcijami tudi 
pokazali v svojem domačem kraju. Tako so na njegovo pobudo nastali mozaik ob separaciji in pri 
Domu XIV. divizije, ki bodo večni opomnik rudarske dediščine Senovega. Po zaslugi Vilija Planinca 
so mladi na Senovem lahko v domačem kraju uživali na številnih koncertih, razstavah, delavnicah in 
drugih dogodkih. V mladih je prepoznal tudi željo po športnem udejstvovanju in ustanovil Nogo-
metni klub Karbid, ki je otrokom in mladostnikom omogočal kvalitetno in zdravo preživljanje pro-
stega časa ter druženje.
Ker je želel, kot je sam dejal, da bi 
bili dogodki na Senovem in širši 
okolici primerno predstavljeni, je 
v okviru društva Karbid v sode-
lovanju z mladimi s Senovega in 
Brestanice izdal tudi lokalni časo-
pis Občasnik. Trudil se je, da so iz-
postavili teme, ki so bile bistve-
ne »za naše mikrovesolje«, kot je 
sam poimenoval senovsko-bre-
staniško kotlino.
Ena večjih njegovih uresničenih 
želja in ciljev je bilo odprtje izpo-
sojevališča Valvasorjeve knjižnice 
Krško na Senovem, kjer je bil Vili 
Planinc zaposlen. Kot glavni po-
budnik se je zavedal, kaj knjižni-
ca na Senovem pomeni za krajane, predvsem pa za najmlajše in njihovo prihodnost.
Ko mu je to uspelo, je bil ravno on tisti, ki je v prostorih knjižnice organiziral različne dogodke, raz-
stave, literarne večere, pogovore z ljudmi iz domačega kraja, s tem pa tako na ravni občine, regije in 
širše Senovo kot kraj s številnimi velikimi ljudi tako na področju kulture kot na drugih področjih pos-
tavil ob bok drugim krajem, mestom ter s tem prispeval k prepoznavnosti Senovega.
Mladi na Senovem so Vilija Planinca prepoznali kot človeka, ki mu je mar, kje in kako mladi preživlja-
jo svoja mladostniška leta. Zato se je marsikdo med njimi večkrat obrnil nanj za nasvet in pogovor.
Gotovo je imel Vili Planinc – Vilko še veliko načrtov in idej, kaj bi lahko za svoj domači kraj še storil, a 
se je njegova življenjska pot žal prehitro in nepričakovano zaključila.
V času svojega delovanja je dokazal in pokazal, da če imaš veliko srce ter občutek za sočloveka, lah-
ko z malimi koraki in malimi dejanji narediš velike in trajne stvari. S svojim delom postavil temelje 
dela z mladimi na Senovem.

Za predanost domačemu kraju, njihovim ljudem, za nesebično skrb za mlajše rodove in pri-
zadevanje, da bi bila njihova prihodnost svetlejša, Viliju Planincu z velikim spoštovanjem po-
deljujemo priznanje z velikim znakom KS Senovo – posmrtno.

Jubilejno priznanje KS Senovo prejme

Prostovoljno  
gasilsko društvo Senovo 

Prostovoljno gasilsko društvo Senovo je bilo ustanovljeno 15. ju-
lija 1930 na pobudo krajanov, ki so že delovali v okviru sosednjih 
društev. Začutila se je potreba po ustanovitvi lastnega gasilskega 
društva na sedežu hitro rastočega naselja zaradi razvijanja premo-
govnika Senovo. Društvo je ves čas pokrivalo potrebe gašenja in 
drugih aktivnosti na širšem območju sedanjega društva in tako že 
julija 1931. leta kupilo svojo prvo motorno črpalko Rosenbauer, leta 
1934 pa avto za prevoz gasilske opreme. Med drugo svetovno voj-

no društvo ni delovalo, se je pa hitro prilagajalo situacijam in potrebam kraja. Leta 1948 so se priče-
le priprave za izgradnjo gasilskega doma na lokaciji, kjer stoji še danes, in leta 1955 je bil dom zgra-
jen. Tako je bilo društvo nekaj časa nosilno za požarno varnost v tedanji občini Senovo. Z združitvijo 
občin je društvo postalo osrednje društvo za območje prejšnje samostojne občine. Leta 1957 je dru-
štvo pridobilo nov gasilski avto znamke Dodge skupaj z motorno črpalko, prikolico in pripadajočo 
opremo. Leta 1985 pa je društvo pridobilo svoje prvo kombinirano vozilo TAM 170, s katerim se je 
močno izboljšala operativna sposobnost. 
Društvo je nosilec sektorja Senovo in kategorizirano kot gasilsko društvo 3. kategorije. Društvo si je 
ves čas z veliko vnemo prizadevalo ustvariti čim boljše pogoje za svoje delovanje. Dogradil se je ga-
silski dom z večjimi garažami in ustreznimi prostori (učilnice, sejna soba, pisarna, sanitarije …) ter 
uredila okolica. Veliko pozornosti ves čas posvečajo kadru, od dela z najmlajšimi pa vse do opera-
tivnih gasilcev, ki se usposabljajo v okviru društva, sektorja, Gasilske zveze Krško in gasilske šole na 
Igu. Ker pa kader brez osebne zaščitne opreme in opreme za delo ne more uspešno delovati, se re-
dno obnavlja in posodablja oprema. Društvo se vključuje v vse aktivnosti in programe gasilske zve-
ze na vseh področjih, od organiziranja izobraževanj, gasilskih vaj, prikaznih vaj do udeležbe na tek-
movanjih in drugo. S svojim usposobljenim kadrom in opremo strokovno in uspešno posreduje na 
različnih vrstah intervencij, ki se dogajajo na področju, ki ga pokriva, in tudi širše.
Ogromno energije in zavzetosti v zadnjih letih namenjajo zbiranju sredstev za nabavo novega ga-
silskega kombiniranega vozila GVC, ki bi ga radi v bližnji prihodnosti pridobili v svoje garaže. Veliko 
dela pa je bilo postorjenega v notranjih prostorih gasilskega doma, kjer so popolnoma obnovljeni 
prostori sejne sobe, predprostora, hodnika in kuhinje ter zgrajena pisarna z arhivom. Tako v gasil-
skem društvu Senovo ostajajo aktivni na vseh področjih že 90 let in z optimizmom zrejo v prihodnost.

Priznanje sta posthumno prevzela brat Janez in mama Anica.
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Priporočilo! 

Posavski odbojkarski klub je 
pričel  delovati v letu 2011 
(letos bodo tako praznovali 
desetletnico) in kmalu postal 
največji ženski kolektivni klub 
v Posavju. Vzpostavljeno ima-
jo celotno vertikalo, od naj-
mlajših kategorij do najstarej-
ših. »Dejavni smo v Krškem in 
Leskovcu pri Krškem, kjer tre-

nutno trenira več kot 80 de-
klic. Veseli smo in ponosni, da 
k nam prihajajo deklice iz ce-
lotnega Posavja (Brežice, Ar-
tiče, Cerklje ob Krki, Blanca, 
Sevnica, Boštanj, Kozje, Bre-
stanica),« pravijo v klubu, ki 
mu predseduje Igor Švajger, 
funkcijo športnega direktor-
ja opravlja Miha Cerle, tre-
nerski štab pa poleg slednjega 

Vertikalo želijo dopolniti še s člansko ekipo
KRŠKO – Paleta ekipnih športov z žogo, ki je v Posavju na voljo dekletom, je precej skromnejša kot za fante, najbolj priljubljena izbira pa je zagotovo odbojka. Za 
razvoj tega lepega športa, ki je v zadnjih letih po zaslugi reprezentančnih uspehov vse bolj popularen, v naših krajih (poleg Odbojkarskega društva Brestanica) že 
desetletje skrbijo v Posavskem odbojkarskem klubu (POK) v Krškem.

sestavljajo še Aleš Cvar (vod-
ja mladinskega pogona), Egon 
Ivanjšek (vodja šole odboj-
ke), Neda Novaković, Bojan 
Hotko, Ines Colarič (trenu-
tno na porodniškem dopustu) 
in Maša Mlakar.

Že sedmo leto tekmujejo v raz-
ličnih starostnih kategorijah 

(U13, U15, U17, U19), trenaž-
ni proces pa v Krškem in Le-
skovcu pri Krškem izvajajo s 
petimi različnimi starostnimi 
kategorijami: mlajše deklice 
(super mini odbojka), mlajše 
deklice (mini odbojka), mlajše 
deklice (mala odbojka), starej-
še deklice in kadetinje. Njiho-
vi dolgoročni cilji vključujejo: 
vključiti čim večje število de-

klic v športno aktivnost (pri-
meren način zapolnitve njiho-
vega prostega časa, ki pomeni 
protiutež današnjemu načinu 
življenja), zagotoviti primer-
ne pogoje za nemoteno tre-
niranje, uspešno nastopanje 
ekip v ligah in skrb za razvoj 
kluba v celoti (igralke, trenerji, 
sponzorji, funkcionarji). »Naš 
klub se vsako leto udeležuje 
številnih priznanih mednaro-
dnih turnirjev, katerih 'kron-
ski dragulj' so zagotovo Sve-
tovne igre mladih v Celovcu 
(United World Games) in Lju-
bljana Open, prav tako v zad-

njih letih odlično sodelujemo 
z najuspešnejšim slovenskim 
ženskim odbojkarskim klu-
bom Novo KBM Branik Mari-
bor, saj se letno udeležujemo 
priprav v Mariboru, kjer nam 
tamkajšnji klub nudi najbolj-
še možne razmere za trenira-
nje,« pravi Tadej Mesarič iz 
klubske PR službe. S ponosom 
pove tudi, da številne njihove 
nekdanje igralke danes odlič-
no nastopajo tudi na članskem 
nivoju, saj so v času študija ok-
repile ekipe TPV Volley Novo 
mesto (trenutno štiri igral-
ke – Kristina Hafner, Tadeja 

Žarn, Klara Sagernik in Ka-
tja Omerzel, Hafnerjeva celo 
v vlogi kapetanke) ter ŽOK Pi-
ran (Nana Bedek).

Cilj je 2. članska liga

Tekoča sezona je zaradi zna-
nih razlogov 'v mirovanju' oz. 
si vsi želijo čimprejšnje spro-
stitve ukrepov in njenega na-
daljevanja, glavni cilj za priha-
jajočo sezono pa je ponovna 
vzpostavitev članske ekipe, ki 
bo bazirala na domačem kadru. 
Člansko ekipo so že imeli v 
letih 2014–2017, ko so njihova 

dekleta igrala v 3. državni ligi, 
ugasnila pa je zaradi dogovo-
ra o sodelovanju z nekdanjim 
odbojkarskim velikanom ŽOK 
Novo mesto (danes TPV Volley 
Novo mesto), ki je nudil krškim 
članicam igranje v 2. držav-
ni ligi. »Dekleta so tako treni-
rala in v Krškem in v Novem 
mestu, zaradi igranja na viš-
jem nivoju pa so branila bar-
ve novomeške ekipe. Kar šest 
krških igralk je tako v zadnjih 
letih tvorilo okostje tega do-
lenjskega velikana, v POK Kr-
ško pa smo v tem času lahko 
vse svoje moči usmerili v mlaj-
še selekcije, dobro delo z njimi 
pa se kaže v dejstvu, da bodo 
prav slednje tvorile novo krško 
člansko ekipo, katere cilj v nas-
lednjih sezonah bo prav tako 
nastopanje v vsaj 2. ligi držav-
nega prvenstva,« pravijo v klu-
bu. Poleg tega si želijo, da bi vse 
njihove mlajše kategorije igrale 
v 1. državni ligi ali se vsaj bori-
le za igranje v njej, udeležiti se 
čim več mednarodnih turnir-
jev, na katerih dekleta nabira-
jo prepotrebne izkušnje, kre-
piti klubsko odbojkarsko šolo 
za deklice ter najmlajšim dekli-
cam omogočiti prve tekmoval-
ne izkušnje na prijeten način, 
kjer je rezultat v drugem planu.
� Peter�Pavlovič,�
� foto:�arhiv�kluba

Strokovni�štab�kluba

Najstarejša�klubska�kategorija�so�kadetinje,�ki�bodo�v�naslednji�sezoni�igrale�tako�v�mladinski�
kot�članski�konkurenci.
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SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
prižigate sveče in po stojite ob njegovem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

TINKO UMEK
iz Župelevca.

Zdaj�ne�trpiš�več,�zdaj�počivaš.
Sedaj�te�nič�več�ne�boli.

Le�svet�je�mrzel,�prazen�za�nas,
odkar�te�več�med�nami�ni.

24. februarja bo minilo žalostno leto, 
odkar si nas zapustil, naš dragi

SPOMIN

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate svečke 
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

Žalujoči: žena Cirila, hčerki Kristina in Ivanka  
ter sin Jani z družinami

IVAN CVETKO 
iz Globokega 56.

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�zgubi,
odšel�si�tiho,�brez�slovesa,
za�seboj�pustil�si�spomin

na�naša�skupna�srečna�leta.
Le�srce�in�duša�ve,�

kako�boli,�ko�več�te�ni.
9. 2. je minilo žalostno leto, odkar je od nas 

mnogo prezgodaj odšel naš dragi 
IN MEMORIAM

BRANKO TURNŠEK
iz Spodnjega Starega Grada, PGD Dolenja vas

V mesecu januarju se je mnogo prezgodaj od nas poslovil Branko 
Turnšek. Tovariš Branko je bil rojen leta 1965. V gasilske vrste je 
vstopil leta 1974, in sicer v PGD Dolenja vas. Bil je gasilski častnik 
II. stopnje.
Tako v gasilskem društvu kot tudi v gasilski zvezi je opravljal 
različna dela. Kot član upravnega odbora GZ Krško se je ukvarjal z 
delom mladine, katere število se je pod njegovim vodstvom občutno 
zvišalo. V društvih je spodbujal mentorje mladine k izobraževanju, 
usposabljanju in doseganju boljših rezultatov. Delil je svoje delovne 
izkušnje in motiviral mentorje k več aktivnostim za mlade. Po 
opravljenem tečaju za sodnika GŠD je redno obnavljal znanje in bil 
zvest pri izračunih in pripravah na vseh tekmovanjih. Redno se je 
udeleževal sestankov in akcij v organizaciji Gasilske zveze Krško. 
Spodbujal je svoje operativne člane, da so sodelovali tudi pri večjih 
intervencijah – Kras.     
V društvu je s svojim delom pridobil zaupanje članov ter sprejel prvo 
odgovorno funkcijo – predsednika društva. Zaradi stiske s prostorom 
so pod njegovim vodstvom zgradili novo orodjarno. Bil je izjemen 
operativni gasilec, ki je sodeloval na vseh intervencijah in vajah. Kot 
poveljnik je spodbujal svoje operativne člane k izobraževanju in jih 
tudi sam izobraževal. Bil je tudi pobudnik za nove gasilske prostore 
pri izgradnji novega večnamenskega objekta v KS Dolenja vas. Bil je 
tudi pobudnik posodabljanja voznega parka v društvu kakor tudi v 
zaščitni in ostali opremi.
S svojim delom in znanjem nam je tovariš Branko zapustil dediščino, 
za katero smo mu hvaležni.

Gasilska�zveza�Krško�in�PGD�Dolenja�vas

IN MEMORIAM

ANDREJ PETAN
iz Sovretove ulice, Krško, PGD Videm oba Savi

Konec meseca januarja nas je pretresla vest, da se je iztekla 
življenjska pot Andreja Petana. Tovariš Andrej je bil rojen leta 1948. 
V gasilske vrste je vstopil leta 1958, in sicer najprej v PGD Videm ob 
Savi, ko je dopolnil 20 let, se je prepisal v prostovoljno industrijsko 
gasilsko društvo Celuloza in po ukinitvi le-tega ponovno prepisal 
v PGD Videm ob Savi leta 2009. Bil je gasilski častnik II. stopnje.
V industrijskem gasilskem društvu kot tudi v gasilski zvezi je 
opravljal različna predvsem operativna dela. Najprej se je izkazal z 
delom sektorskega poveljnika sektorja Krško in kmalu sprejel dela 
pomočnika poveljnika I., bil v štabu operative pomočnik načelnika in 
predsednik v komisiji za tekmovanja. Kasneje je bil član predsedstva 
OGZ Krško, član SLO in načelnik štaba operative. Kot član se je 
ukvarjal z delom operative in ustanovitvijo Poklicne gasilske enote 
Krško. Kot vzdrževalec je s svojim prispevkom pomagal vzdrževati 
opremo za prostovoljna gasilska društva. Zavzemal se je za 
strokovno usposobljenost operativnih članov. Delitev, širjenje idej, 
naloge, izkušnje z društvi so bili vedno pozitivni. Vedno je spodbujal 
k posodabljanju vozil, zaščitne in ostale opreme.
Ob zaprtju tovarne in ob odhodu zadnjih funkcionarjev je prevzel še 
zadnjo nalogo, da je bilo prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 
Celuloza uradno odjavljeno. Poskrbel je za ostale člane, da so se 
lahko vključili v prostovoljna gasilska društva v kraju, kjer živijo. 
Po ponovni vključitvi v PGD Videm ob Savi se je aktivno vključeval 
in bil prisoten pri aktivnostih veteranov.
Zahvaljujemo se mu za njegov izjemen prispevek pri razvoju 
gasilstva.

Gasilska�zveza�Krško�in�PGD�Videm�ob�Savi

SPOMIN

Žalujoči: žena Danica in hčerka Martina z družino

FRANCI BRATANIČ
iz Bukoška.

Usoda�kruta�je�hotela,
tebe�nam�je�vzela,�odselil�si�se�tja,

kjer�ni�več�trpljenja�ne�gorja,
izpil�grenki�kelih�si�do�dna

v�življenju�svojega,�
odkar�utihnil�je�tvoj�glas

žalost,�bolečina�domujeta�pri�nas.

28. februarja bo minilo 15 žalostnih let, 
odkar je za vedno odšel naš dragi

NATALIJA JAKLIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre�...
le�daleč,�daleč�je.

13. februarja so minila tri žalostna leta, 
odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustila naša draga

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

FRANC ŽGALIN 
iz Podgorja pri Pišecah. 

SPOMIN
Kako�je�prazen�dom,�dvorišče,�

oko�zaman�povsod�te�išče.�
Nikjer�ni�tvojega�smehljaja,�

le�trud�in�delo�tvojih�rok�
za�vedno�nam�ostaja.�

7. februarja je minilo žalostno leto, 
odkar si brez slovesa odšel od nas, 

naš dragi mož, oče in dedek 

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke. 

Žalujoči: žena Ivankica, sin Hano in hčerka Monika z družino

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje, sveče 
in denarno pomoč. Posebno zahvalo smo dolžni dr. Dušanu Senici za 
dolgoletno zdravljenje, enoti nujne medicinske pomoči ZD Sevnica, 
Splošni bolnišnici Novo mesto za večletno zdravljenje, dekletom 
iz Centra za socialno delo Sevnica za pomoč pri negi na domu in 
patronažnim sestram. Zahvala tudi pogrebni službi Saša in Mateje 
Novak za organizacijo pogreba ter omogočanje zadnjega slovesa 
od naše drage mame v Srebrničah, kvartetu Jarica za zapete pesmi 
slovesa, Mileni Knez in Franciju Mrgoletu za napisan in prebran govor, 
trobentaču za zaigrane žalostinke, praporščakom, cvetličarni Pia, VCT 
Ramovš in Peklar, gospodu župniku Jožetu Koheku za lepo opravljen 
obred in gospodu župniku Fonziju Žibertu za svete maše. Hvala vsem, 
ki ste nam kakor koli pomagali pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči vsi njeni

FANI KODRIČ
iz Križišča pri Krmelju

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, sestre, botre, tete, tašče 

in dobre sosede

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.�

SPOMIN

Hvala vsem, ki ji prižigate svečke in z lepo mislijo
postojite ob njenem grobu.

Tvoji najdražji, ki te nosimo v srcu in te pogrešamo

TANJE AJSTER
s Ponikev.

Ne�jokajte�na�mojem�grobu,
ni me tam, ne spim.

Sem v pomladni sapi vetra,
v�zimskem�snegu�se�iskrim,

sem�sončni�žarek�v�žitnem�polju
in�dežna�kaplja�na�jesen.

Sem�zjutraj�ptica�v�mirnem�letu,
zvečer�kot�zvezda�zažarim.

Prosim,�ne�jokajte�na�mojem�grobu,
nisem tam, ne spim.

Minila so tri žalostna leta od smrti naše drage

ANA PETAN
26. februarja bo minilo 10 let, odkar nas je zapustila naša draga

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

Vsi njeni

z Vojskega.

SPOMIN
Zaman�te�čakam�ure,
dneve�in�noči,�povsod
si�v�mislih�z�mano�ti,

zato�pot�me�vedno�vodi�tja,
kjer�počivaš�ti.

 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 ter dopisništvu v Brežicah.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spo-
min na pokojnega. Prav tako je namenjena informiranju širšega 
kroga ljudi, ki jih na tak način seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - 
sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki 
skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do 
zapolnitve prostora.

• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 
Krško

• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok 
za objavo v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom 
časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin
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ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče, svete 
maše in denarne prispevke. Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja 
ljubezen ostajata za vedno z nami.

Žalujoči: vsi njeni

FRANČIŠKE DEBELJAK 
iz Sevnice

Ob boleči izgubi naše drage 

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala pogrebni službi Kostak za 
organizacijo pogreba in gospodu Ludviku Žagarju za opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 

Vsi njeni

DRAGICE LONGO 
Ob boleči izgubi naše drage mame, 

babice in prababice 

Ko�v�krogu�življenja�pade�list�na�tla,�
se�vrne�h�koreninam,�

kjer�ga�čakata�mir�in�tišina,�
kjer�mine�vsaka�bolečina.�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, sorodnikom in znancem za 
izrečena sožalja, za podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Iskrena hvala vsem sodelavcem in sodelavkam Policijske postaje Krško 
in podjetju Lisca Sevnica. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred in pogrebni službi Blatnik. Hvala tudi vsem, ki niste bili posebej 
imenovani, pa ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala 
vsem, ki ste se od njega poslovili in ga boste ohranili v spominu. 

Žalujoči: žena Mihaela,  
hči Melita z družino in sin Tomaž z družino

MIHAELA POVHETA 
iz Rovišč pri Studencu 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, tasta, brata, strica, bratranca in botra 

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

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

Čakate�me,�rože�cvetoče,�
za�hišo�domačo�zeleni�gaj,�
moj�dragi,�domači�kraj.�
Rad�bi�prišel,�oh,�rad.�

A�tja�me�več�ne�bo,�ker�vzel�sem�slovo.�

ZAHVALA

Izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste v teh težkih dneh mislili na nas, 
nam izrekali ustna in pisna sožalja ter se kljub sedanji situaciji prišli 
poklonit našemu dragemu Ivu. Na zadnji poti mu je zaigral sin Ivo, 
zapel pevski kvartet Andante in s toplimi besedami pospremil vnuk 
Lovro. Hvala pogrebni službi Žičkar, Cvetličarni Colarič ter župnikom, 
ki so poskrbeli za spoštljivo slovo. 

Njegovi: žena Zinka, hči Irena z Radovanom, sin Robert z Meto, 
sin Ivo z Amando, vnuki Lovro, Maruša, Lenart, Mauro, David, 

Vincent, brat Pepi z Anico

IVAN RIMC – IVO
pionir očesne optike v Sloveniji.

V 89. letu starosti je svojo plemenito in ustvarjalno življenjsko pot 
sklenil naš ljubi mož, oči, tast, stari oče in brat 

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

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

(M.�Kačič)�

ZAHVALA

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti 
stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za 
vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo. 
Iskrena hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, 
cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala tudi vsem vam, ki ste nam 
na kakršen koli način nudili pomoč, žrtvovali vaš čas in se udeležili 
zadnjega slovesa. Hvala g. župniku Janezu Žaklju za zadnji blagoslov in 
lepo opravljen obred. Hvala sestram usmiljenkam in članicam Karitas 
za molitve. Hvala gospe Stanki za občuteno izvajanje melodij na orglah. 
Hvala cvetličarni Tina in pogrebni službi Leš za organizacijo pogreba. 
In navsezadnje hvala tudi tebi, naš ate, za vsak trenutek, ki si ga delil 
z nami. Nepopisno te pogrešamo. 

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCI PRAH 
s Hrastja pri Cerkljah 1. 

Nenadoma in za nas mnogo prezgodaj nas je 
v 82. letu starosti zapustil naš ljubljeni mož, 

ati, ate, tast, brat, stric, svak, boter, prijatelj in 
dober sosed 

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, pevcem Florjan, sosedom, sodelavcem in znancem za 
vse izrečene besede sočutja, pisna in ustna sožalja, podarjene sveče, 
denarne prispevke in svete maše.
Zahvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen slovesni 
obred in lepe besede slovesa, pogrebni službi Kostak in Cvetličarni 
Lilija, pevcem z Rake za lepo zapete pesmi, Društvu upokojencev 
Raka in Krško, Društvu vinogradnikov in Turističnemu društvu Raka, 
Društvu izgnancev in izvajalcu Tišine.
Spominjali se ga bomo skozi pesmi, ki jih je rad prepeval z nami, in po 
lepih skupnih trenutkih z njim.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCI TOMAŽIN 
dolgoletni pečarski mojster iz Krškega. 

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek, pradedek in stric 

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre,�

le�daleč,�daleč�je�...

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem 
za pisna in ustna sožalja, darovane sveče, cvetje, denarne prispevke 
in svete maše. Hvala zdravnici dr. Jasmini Jagić in sestri Brigiti za 
podporo in pomoč v času bolezni. Hvala patronažni službi, predvsem 
sestri Andreji za vso skrb in čutnost, ki mu ju je namenjala. Hvala 
osebju dializnega centra Nefrodial Krško za nesebično, strokovno 
in čutno pomoč – izjemni ste, hvala. Hvala gasilcem PGD Dolenja 
vas in okoliškim prostovoljnim društvom ter Gasilski zvezi Krško 
za poslednji gasilski pozdrav in častno spremstvo k preranemu 
počitku. Hvala tovarišu Janezu za organizacijo pogreba in tovarišu 
Borisu za besede slovesa. Hvala tudi Športnemu društvu Dolenja 
vas. Hvala župniku Mitji za opravljen obred in božajoče besede 
slovesa, trobentaču Maticu za odigrane žalostinke, pogrebni službi 
Kostak za vse storitve in Cvetličarni Kerin za ureditev mrliške vežice. 
Hvala sodelavkam in sodelavcem DUO Impoljca, ker je zaradi vaše 
podpore v teh težkih dneh proces žalovanja bogatejši. Hvala, ker ste. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga s svojo prisotnostjo in z dobrimi mislimi 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

BRANKO 
TURNŠEK

iz Spodnjega Starega Grada.

V januarju se je mnogo prezgodaj od nas 
poslovil naš dragi

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem. Posebna zahvala dr. Janji Zorko Kurinčič, CSD Krško, 
sodelavcem OŠ XIV. divizije Senovo, Biro Bonus in Mednarodne 
podiplomske šole Jožefa Stefana, gospe Ireni Gmajnar za besede 
slovesa, trobentaču, praporščakom, cvetličarni Kerin in pogrebni 
službi Kostak.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh težkih časih stali ob strani, 
nam izrekli ustno ali pisno sožalje, podarili sveče in cvetje ter 
denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, ki ste ga imeli radi in z njim delili svoje življenjske poti. Za vedno 
boš v naših srcih in lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

VINKA ABINE 
s Senovega

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, ata,  
tasta, svaka, bratranca in strica

Šel�bom�v�goro,�planike�nabral
in�jih�prinesel�v�dolino�nazaj.
Tri�bele�zvezde,�troje�oči,
vsaka�za�lep�spomin.

...
Tretjo�prinesem�zate,
čuvaj�mi�jo�skrbno,

naj te spominja name,
če�me�kdaj�več�ne�bo.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sv. maše, sveče, 
denarne prispevke in darove za cerkev. Hvala kolektivu Tuš marketa 
Dušak, sodelavcem oddelka PTP iz Tovarne zdravil Krka, g. Marku 
Žičkarju za organizacijo pogreba, pevcem, izvajalcu Tišine, PGD 
Cerklje ob Krki, g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen cerkveni 
obred, g. Tinetu Kerinu za glasbeno spremljavo pri cerkvenem 
obredu in Splošni bolnišnici Brežice, še posebej dr. Mojci Pibernik 
in sestri Tončki za dolgoletno zdravljenje. 
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a 
ste nam v teh trenutkih stali ob strani, nam kakor koli pomagali in 
našega dragega atija pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi tvoji, ki te imamo radi

FRANCA BOGOLINA 
iz Župeče vasi. 

27. januarja smo se za vedno poslovili od našega dragega moža, 
atija, dedka, pradedka, tasta, brata in strica 

Niti�zbogom�nisi�rekel,�
niti roke nam podal, 
le�trudne�oči�si�zaprl�
in�v�večnost�se�podal.
Tvoje�srce�je�omagalo,�

tvoj�dih�je�zastal,�
a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

ZAHVALA

PAVLE EFREMOV

Ob izgubi naše drage mame, stare mame 
prababice, tašče in sestre 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala za podarjeno 
cvetje, sveče ter denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste v teh težkih 
dneh sočustvovali z nami. Zahvala ZD Krško, njeni osebni zdravnici 
dr. Jagičevi za dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri ge. Željki 
za pomoč in obiske na domu. Hvala tudi SB Brežice za strokovno 
pomoč in nego. Hvala pogrebni službi Kostak in Cvetličarni Kerin 
za aranžmaje. 

Posebna hvala g. Glogovšku za svetopisemski govor ob vežici in ob 
njenem grobu. 
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Dajmo�vse�rože�mami,
dajmo�vsa�sonca�mami,

pesem, ki v nas se drami,
dajmo,�zapojmo�mami.

(Tone�Pavček)

roj. Urbanč, z Breg

Žalujoči: vsi njeni

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

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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ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala tudi 
vsem, ki ste bili v mislih z nami. Zahvaljujemo se dr. Nadi Cesarec 
za dolgotrajno zdravljenje, patronažni sestri Teji, Splošni bolnišnici 
Brežice, pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred ter izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

VILJEMA MATJAŠIČA
s Sromelj

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega 
očeta, strica, svaka in tasta

Ne�jokajte�ob�mojem�grobu,
le�tiho�k�njemu�pristopite,
pomislite, kako trpel sem,
in�večni�mir�mi�zaželite.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena pisna in ustna sožalja. Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a 
nate spomin bo večno ostal.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

MARTINA SUMRAKA
iz Blatnega 24, ki je dolga leta živel v Nemčiji,

Ob boleči izgubi našega dragega brata in strica

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,
skrita�bolečina.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in prijateljem za izkazano 
sožalje in pomoč ter podarjene sveče in cvetje. Hvala Zvezi policijskih 
veteranskih društev Sever – Posavje, Zvezi združenj borcev ter 
Društvu upokojencev. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
in izvedbo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za 
zaigrano Tišino, govorcu za besede slovesa, praporščakoma in 
gospodu župniku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala 
vsem, ki vas v zahvali nismo imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

ANTON BRATUŠA 
iz Brezovice na Bizeljskem. 

23. januarja se je poslovil naš dragi 

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

a nate spomin 
bo�večno�ostal.�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in 
cvetje ter denarne prispevke. Posebna zahvala Margareti Marjetič 
za tankočutno opisano pot in življenje pokojnega v besedah slovesa. 
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Kostak Krško, rajhenburškemu 
oktetu za zapete pesmi in gospodu kaplanu za lepo opravljen obred. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Erna, sin Andrej z ženo Mojco,  
vnuka Jure in Luka z Anjo 

Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,�le�daleč,�daleč�je�...

JANEZA KRAJNCA
iz Brestanice 

Ob boleči izgubi našega dragega 

Srce�je�omagalo,�dih�je�zastal,
a�v�naših�srcih�nate

za�vedno�lep�spomin�bo�ostal.�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in 
denarne prispevke.
Posebna zahvala Daniju in Barbari za nesebično pomoč, g. župniku 
za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
pevcem za zapete pesmi v slovo in trobentaču za zaigrano Tišino.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od našega Milana, ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Jožica in vsi njegovi

MILANA KAJSA
iz Dramlje na Bizeljskem

Ob boleči izgubi našega dragega partnerja, 
brata, svaka, strica, botra, bratranca in soseda

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, kolektivu Pepco Krško za tolažilne besede, izrečena pisna 
in ustna sožalja, podarjene sveče, cvetje, sveto mašo in denarno po-
moč. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
Francu Kenetu za tople besede slovesa, gospodu župniku za opravljen 
obred, Aniti Veršec za ob slovesu zaigrano naši mami ljubo melodijo. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se od naše mame iskreno poslovili. Spo-
minjali se bomo vseh lepih skupnih trenutkov, dobrote, naj njena lju-
bezen ostane za vedno z nami. 

Vsi njeni

ANE LEPŠINA
iz Dečnega sela 

Ob boleči izgubi naše drage 

Pred�kratkim�še�vedra,�
upanja�polna,�s�tegobami�v�zdravju,�

a�ne�zares�bolna,�
je�naša�ljubljena�mama�bila,�

ko�tiho�pred�zoro�od�nas�je�odšla,
sedaj�z�atetom�za�večno�združena.�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, denar-
ne prispevke ter sv. maše. Hvala g. župniku Mitji Markoviču za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in vsem, ki ste nam v 
žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala kolektivu podjetja Avtoli-
ne Krško in podjetju Ece d.o.o. Posebna zahvala njegovemu osebne-
mu zdravniku Maksu Pečarju za vso podporo, pomoč in obisk naše-
ga dragega Alojza. Hvala pogrebni službi Kostak Krško in Cvetličarni 
Kerin, ki sta poskrbela za spoštljivo slovo. Hvala izvajalcu za lepo  zai-
grano Tišino in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Njegovi: žena Metka, hčerki Petra in Nina, vnukinji Nika  
in Kaja ter brat Peter z družino

ALOJZA KNEZA
z Zdol

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

Če�lučko�na�grobu�upihne�vihar,�
v�naših�srcih�ne�bo�nikdar.

ZAHVALA

MARIJE UMEK

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, prababice

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene sveče, 
denarno pomoč in svete maše. Hvala sodelavcem podjetja Tips, 
pogrebni službi Žičkar za izvedbo pogreba, pevkam za zapete pesmi 
ter g. župniku Alojzu Waingerlu za lepo opravljen obred. Posebna 
zahvala gospe Majdi Ban za ganljive besede ob slovesu.
Iskrena hvala vsem, ki jo nosite v lepem spominu in z mislijo na njo 
postojite ob njenem grobu.

iz Križ

ZAHVALA

ANDREJA PETANA
Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani. Hvala za vsa 
pisna in ustna sožalja, za vsako lepo misel ter za podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarne darove.
Hvala OGZ Krško, PGD Videm Krško, Koronarnemu klubu Brežice, 
sredinim planinskim pohodnikom za njihov poklon. Posebna hvala 
urgentni službi Krško in Brežice za hitro pomoč, hvala tudi osebju 
SB Brežice za njihov trud in spremljanje njegove bolezni.
Lepa hvala Cvetličarni Lilija za lepo pripravljeno poslovilno vežico, 
pevcem skupine Lavrencij za lepo zapete pesmi, družini Sotošek 
za čutno odigrano glasbo in pogrebni službi Kostak za spoštljivo 
organizacijo slovesa. Posebna hvala župniku Mitji Markoviču za 
lepo opravljen obred s poslovilnim govorom ter sestram z Rese za 
molitve.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Naj�jim�ostanem�v�spominu�kot�potok,
ki�odžeja�in�pomirja�z�žuborečo�pesmijo.

Naj�ostanem�kot�kruh�na�mizi�za�vse,�
ki�se�ustavijo�spotoma.�

(Neža�Maurer)

iz Krškega

Žalujoči: vsi njegovi

»Cveteli so beli kostanji, pred hišo domačo spomladi«, s to Av-
senikovo vižo je skoraj vedno začel svoj sproščeni nastop citrar 
Miran Kozole. Tudi pred njegovo domačo hišo na Senovem stoji 
mogočen divji kostanj, pod katerim je rad posedal s prijatelji in 
sorodniki. Konec lanske pomladi pa je bila bolezen močnejša in 
vzela nam je virtuoza na citrah. 
Miran Kozole pa ni bil le vrhunski citrar. Kjerkoli v družbi se je 
pojavil, je pustil svoj pečat. Topel stisk roke, iskren pogled ter 
kakšna zanimiva šala in že je vzpostavil prijetno in sproščeno 
vzdušje. Daleč naokrog je bil poznan po svojem radostnem nas-
mehu in nalezljivi vedrini. In takšna je bila njegova osebnost: 
preprost, skromen, a z velikim in odprtim srcem. Hkrati pa z ve-
likim talentom za glasbo in muzikalnostjo. V citre pa se je zalju-
bil pri desetih letih, ko je gostoval Miha Dovžan s svojim ansam-
blom na Senovem in ta milozvočni zven ga je tako prevzel, da 
se je odločil igrati nanje. Na citre pa sta igrala tudi njegov pra-
ded ter ded Anton Trupej in slednji je bil Miranov prvi mentor. 
Nekaj časa ga je učil tudi citrar Marko Udovič iz Celja, vendar se 
je zalomilo pri skladbi Cvetje v jeseni, ker je Miran trdil, da ga 
napačno uči. Od takrat naprej je bil samouk in razvil je svojstven 
način muziciranja in igranja. Že v osnovni šoli je imel svoj an-
sambel, ki se je kasneje razširil in poimenoval Kvintet KRISTAL. 
Aktivno so delovali v letih 1975 do nekje 1985. Igrali so po ve-
selicah, gostilnah za ples, porokah, obletnicah in raznih priredi-
tvah v kraju in okolici. 
Leta 1981 je Miran odšel služit vojaški rok, kjer je igral bas kita-
ro. V vojaški skupini je imel odlične glasbene prijatelje, spoznal 
je glasbeno teorijo in harmonijo. Po odsluženem vojaškem roku 
mu je glasba pomenila sprostitev in razvedrilo. Zaposlil se je kot 
strugar v mehanični delavnici obrtnika Ivana Molana iz Krškega. 
Nekaj časa je igral bariton v Pihalnem orkestru Senovo, kontra-
bas pa v Folklorni skupini DKD Svoboda Senovo. Bil je tudi del 
glasbene sekcije Literarnega kluba Beno Zupančič v Krškem, kjer 
so prirejali različne kulturne dogodke, razne literarne večere, 
prireditve in koncerte. 
Leta 1986 je začel delovati Trio Superton, katerega člana sta bila 
še Leon Hriberšek na klavirski harmoniki in sintetizatorju ter 
Drago Dremelj na bas kitari. Miran pa je igral kitaro in citre. Trio 
je deloval nekje 8 let, nato pa sta kot duet z Leonom še večkrat 
zabavala ljudi na raznih obletnicah in porokah. 
20 let je poučeval citre in v tem času je glasbeno izobrazil okoli 
100 citrarjev. Najbolj vidni njegovi učenki sta Klavdija Molan in 
Jasmina Levičar. Bil je odličen v aranžiranju skladb za citre, nje-
govo avtorsko »Ljubezen je kot pomlad« pa citrarji še sedaj zelo 
radi zaigrajo. Pri založbi Sraka je leta 1992 posnel kaseto Nepo-
zabne melodije, na kateri je 10 nepozabnih evergreenov. Zadnja 
posneta pesem, leta 2017, pa je bila za troje citer prirejena Drob-
na prevara Ansambla Braneta Klavžarja. 
Ostala je pesem, zvok njegovih strun ter spomin na vedrega ci-
trarja in pevca: »Pod krošnjami hiša je stala, z razkošnim se cvet-
jem bahala, zdaj prazna je tamkaj ostala, le veter raznaša bel 
cvet.« Miran je bil drugačen, on je nosil v sebi prav poseben ta-
lent, poseben dar glasbe, ki ga ima redko kdo. On ni bil izvajalec 
glasbe, on je bil Glasba, Muzika, Melodija in neumorna energija.
� Pripravila:�Jasmina�Levičar

Ostal je zvok njegovih strun
(V�spomin�na�Mirana�Kozoleta)

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 742 784

AVTOMOBILIZEM

Kupim motor Tomos ali kaj 
podobnega. Tel.: 040 309 402

Prodam Golf Sportsvan 1.6 
TDi, letnik 2015, prevoženih 
128.000 km. Tel.: 031 615 722

Prodam VW Golf Comfort-
line Variant 1.6 dsg, 7-sto-
penjski menjalnik, aktivni 
tempomat, sistem za pri-
silno zaustavljanje, vinje-
ta, redno servisiran. 
Tel.: 070 701 256

NEPREMIČNINE
Kupim manjši vikend v okoli-
ci Krškega (Sremič, Libna, Kre-
men ...). Tel:. 041 600 017

V najem vzamem garsonjero 
ali enosobno stanovanje. 
Tel.: 040 290 694

Prodam bivalni objekt z zida-
nico in malo vinograda v oko-
lici Krškega. Tel.: 031 822 242

Prodam hišo (70 m²) z vrtom, 
1330 m², in gospodarskim 
objektom na Velikem Obrežu. 
EI je v izdelavi. Tel.: 031 415 
807 ali +38598454244

V Brežicah v Trnju oddam 
enosobno stanovanje, 38 m2. 

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE
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ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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.

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam Clio 1.2, letnik 2000, 
prevoženih 168.000 km, redno 
servisiran, drugi lastnik, cena 
380 €. Tel.: 040 840 065

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. Tel.: 070 665 823, www.
eko-peleti.si

Kupim stroj za setev koruze, z 
velikim rezervoarjem za ume-
tno gnojilo. Prodam kostanje-
vo kolje za vinograd. 
Tel.: 041 589 757

Prodam prikolico za živino, 
dvobrazdne pluge Ferguson 
z rezervnimi lemeži, trosilec 
umetnega gnoja, molzni stroj 
Westfalia, komplet s kompre-
sorjem in celo 'leitungo', ita-
lijanski puhalnik za krmo in 
silos brez cevi, žganjski kotel 
na dve cevi, 45-litrski s poso-
do, »čeber« za hlajenje, traktor 
Univerzal U445 na en pogon s 
kabino, registriran leta 2021, 
obnovljen od A do Ž.  
Tel.: 041 370 786

Prodam suha bukova drva, 
metrska, 20 m. 
Tel.: 031 335 585 

Prodam drva, večinoma gaber, 
rezana na 33 cm. Možna tudi 
dostava. Tel.: 040 345 693 

Prodam suha drva, mešana, 
bukev, gaber, rezana na meter. 
Okolica Kostanjevice na Krki. 
Tel.: 031 872 017

Prodam cisterne inox 600 l, 
500 l, 300 l, električni mlin in 
hidravlično prešo. 
Tel.: 040 777 272

Prodam ružilec koruze, letnik 
2009, je kot nov, predsetvenik 
Gorenc, 2 m, ohranjen. 
Tel.: 031 893 850

Prodam suha kostanjeva drva 
ter polsuha brezova drva, voz 
16 col, avto Seat Toledo TDi Si-
gno Business, 2004, ohranjen. 
Tel.: 051 477 243

Prodam seno v okroglih balah, 
žitno sejalnico Olt, kosilnico in 
pajek Pottinger, 4 m. 
Tel.: 031 338 474

Kupim pleten koš za seno in 
prodam brejo telico, svinjo, 
170 kg ter vino frankinjo in 
cviček. Tel.: 051 870 909

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. Prodam 
prašiče, cca. 180 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 594 663 

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

Prodam silažne bale in silo-
kombajn Vihar 40 SIP, hidrav-
lični pomik. Cena po dogovoru, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Gozdarstvo Zalokar, nudi-
mo: posek, spravilo, odkup 
in prodajo lesa. Obžagova-
nje dreves, drva. Zalokar 
Mitja s.p., Drnovo 74, Le-
skovec pri Krškem. 
Tel.: 040 980 690

Kupim traktorsko kosilnico in 
motokultivator Gorenje Muta. 
Tel.: 030 998 658

Prodam suha bukova drva, 17 
m, možna dostava in razrez. 
Tel.: 041 827 776

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 041 735 094

Prodam betonske stebre za vi-
nograd, cena 1,50 €. 
Tel.: 07 62 09 117

Prodam domače žganje, 1 li-
ter/5 €, domače krvavice (bele 
in navadne), cena 4,50 €/kg, 
brezplačna dostava do 20 km. 
Tel.: 040 608 026

Prodam koruzo v zrnju ali v 
strokih iz koruznjaka, ajdo, 
ječmen, krompir bele sorte 
carlingford in kosilnico Figaro 
Lombardini. Tel.: 07 49 63 058

Prodamo koruzo v zrnju in 
luščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
cenjenim strankam sporoča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev in jarkic
27. februarja pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka

in 2. marca na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek poteka prodaja 
enodnevnih belih piščancev. 

PRODAJA PIŠČANCEV BO POTEKALA
NEMOTENO GLEDE NA EPIDEMIJO.

Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (5/2021) bo izšla v 
četrtek, 4. marca 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. februar 2021.

V Gadovi peči oddam v najem 
vinograd s 350 trtami. 
Tel.: 051 205 690

Prodam kole za vinograd, kro-
žne brane in sadilec krompirja. 
Tel.: 070 815 003

ŽIVALI

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

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

Prodam prašiče, težke od 140 
do 160 kg in kvalitetne, okro-
gle bale suhega sena ter otave. 
Tel.: 041 565 142

Kupim dve mladi, mini kozici, 
blizu Otočca. Tel.: 031 888 689, 
kliči zvečer.

Kupim krave za zakol, lahko 
tudi slabše reje za dopitanje, 
plačilo takoj, Rogatec. 
Tel.: 041 544 270

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Geni Ulaga, Kamnik pod Krimom 67, 
1352 Presarje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (6.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Moj domači kruh
 2. (1.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO - Naša špajza
 3. (2.) Ans. PRVA LIGA - Enkrat ni nobenkrat
 4. (4.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 5. (10.) Ans. RAUBARJI - Obvoznica
 6. (4.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 7. (5.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 8. (7.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 9. (8.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 10. (-.) Skupina FALANT - Tu srce je doma

Predlog tega tedna za glasovanje:
Veseli svatje - Zakaj si pustil me

Kupon št. 559
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, 20. 2. 2021, ob 20. uri

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Suzana Razum, Senovo – 

dečka,
• Albana Veršec, Nova vas 

ob Sotli – dečka,
• Katja Krejan, Sromlje – 

dečka,
• Jasmina Rogič, Trška Gora 

– deklico,
• Andreja Mikolič, 

Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Sanjela Hudorovac, 
Kerinov Grm – dečka,

• Anka Vučajnk,  Rigonce – 
deklico,

• Kasandra Hudorovac, 
Kerinov Grm – deklico,

• Margaret Lindan Horjak 
Anak Nangkut, Metni Vrh 
– dečka,

• Martina Kontek Ogorevc, 
Gornji Bukovac (Zagreb) – 
deklico,

• Nehra Akeljić, Lukavac 
(BiH) – dečka,

• Špela Lašič, Brežice – 
deklico,

• Nina Kernc, Trščina – 
deklico,

• Vesna Grivc, Čanje – dečka,
• Klavdija Krmelj, Stržišče 

– dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji 26. 
februarja in 20. marca. 

Rjave in grahaste jarkice 
si lahko priskrbite vsak 

delovnik, ob 16. uri.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Spoštovani,
obveščamo vas, da sprejemamo 

naročila za bele kilogramske 
piščance, ki bodo v prodaji 26. 

februarja in 19. marca.
Rjave in grahaste jarkice si lahko 

priskrbite vsak delovnik, ob 16. uri.

Metelko:

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance.
Vsak delavnik so na voljo 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance.
Vsak delavnik 

so na voljo tudi rjave 
in grahaste jarkice.

Nudimo tudi prašiče.

www.avtoline.si

DOBRODOŠLI SPET
V PRODAJNIH
SALONIH VOZIL!

CENTER 
RABLJENIH 
VOZIL

Prodam prašiče, težke od 30 
do 130 kg, možen zakol in pre-
voz. Tel.: 051 872 179

Prodam prašiče za zakol ali 
rejo, 70–130 kg. 
Tel.: 031 803 745

V okolici Dobove prodam dva 
enoletna prašiča, težka cca. 
200 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam dva prašiča, težka po 
90 kg, primerna za zakol, in te-
lico limuzin, težko 250 kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiče, 80–120 kg. 
Tel.: 041 740 056

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

Prodam prašiče, težke od 40 
do 80 kg. Tel.: 041 605 698

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 160 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, težke od 30 
do 100 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 422 161 

Prodam osla, starega 9 mese-
cev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 738 479

Prodam osla, boks za prevoz 
prašičev in telet, sejalnico ko-
ruze Olt, domač jabolčni kis. 
Tel.: 040 343 113 ali 041 293 
075

Prodam telico pasme CHA/
RJ, težko približno 430 kg. Za-
interesirani pokličite na tel.: 
040 672 260

RAZNO 

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

Iščem žensko ali mlajšo upo-
kojenko za 24-urno nego sta-

rejše osebe in pomoč v gospo-
dinjstvu. Hrana in stanovanje v 
hiši. Tel.: 031 467 795

POHIŠTVO, OPREMA

Kupim delujoč videorekorder. 
Prodam travnik v Jereslavcu v 
izmeri 42 a 62 m², cena po do-
govoru. Tel.: 041 743 462

STIKI

Sem moški, 67 let star, želim 
spoznati žensko od 58 do 67 
let, srednje postave. 
Tel.: 070 395 668

Iščem gospo, vredno zaupa-
nja, močnejše postave, za po-
pestritev dolgih večerov z 
68-letnim, dobro situiranim 
gospodom. Tel: 068 936 294

BREŽICE – V ponedeljek, 22. februarja, se bodo na 16. seji sreča-
li člani brežiškega občinskega sveta, ki bodo med drugim potr-
jevali odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2021. Poveču-
jejo se prihodki v višini nekaj več kot 34 milijonov evrov. Zaradi 
Zakona o finančni razbremenitvi občin se bodo povečali nekateri 
prihodki iz naslova družinskega pomočnika, mrliško pregledne 
službe (dvakrat letno bo refundirana s strani države), skupnega 
prekrškovnega organa, sredstev za Rome (država bo sofinanci-
rala občine z romskim prebivalstvom), zavarovanja operativnih 
gasilcev in covid dodatka. Za skoraj 7 milijonov evrov, na več kot 
41 milijonov, pa se povečujejo tudi odhodki, največ na področju 
investicij. Obravnavali bodo tudi predloga odlokov o OPPN Po-
slovna cona Slovenska vas in OPPN za umestitev sončne elektrar-
ne na območju načrtovanega odlagališča sedimentov ob akumu-
lacijskem bazenu HE Brežice.  R. R.

Brežičani tudi o rebalansu
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Čezmejni Interreg projekt 
"Ride&Bike 2" 

Z mesecem februarjem se uradno zaključi 30-mesečni projekt "RIDE&BIKE 2", ki je v deležu 85 % pod-
prt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slove-
nija-Hrvaška 2014-2020. Celotna vrednost projekta znaša 875.473 EUR, od česar znašajo sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.152 EUR, delež KŠTM Sevnica pa predstavlja nekaj manj 
kot 186.000 EUR.

Čezmejni projekt "RIDE&BIKE 2" je nadaljevanje in nadgradnja projekta "RIDE&BIKE 1". 
Slednji se je izvajal v letih 2015-2016, v obeh pa so sodelovali isti projektni partnerji, in sicer:

• Zagorska razvojna agencija (vodilni partner projekta),
• Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,
• Turistička zajednica "Savsko-sutlanska dolina i brigi",
• Razvojna agencija Kozjansko,
• Razvojna agencija Sotla in
• Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Motiv za oba projekta je želja povezati turistično ponudbo na obeh straneh izginjajoče in navidezne državne meje v 
turistično destinacijo, ki bo prepoznana kot destinacija, prijazna konjenikom, kolesarjem, pohodnikom in odlična za 
aktivno preživljanje oddiha v deželi, obdarjeni s številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi.

Dežela grofov Celjskih

Skupno območje Posavja, Kozjanskega, Obsotelja in Hr-
vaškega Zagorja je dežela grofov Celjskih. Na višku svoje 
moči okrog leta 1425 so imeli v okviru meja današnje Slo-
venije v lasti več kot 70 gradov, kar je približno ena tretji-
na vseh poimensko poznanih srednjeveških gradov na Slo-
venskem. In še vedno se na tem območju nahaja največje 
število ohranjenih gradov v celotni Srednji Evropi. Med nji-
mi izstopajo biseri – gradovi Sevnica, Rajhenburg, Brežice, 
Mokrice, Raka, Podsreda, Pišece, Bizeljsko, Veliki Tabor. 
Tukaj so še številni bolj ali manj ohranjeni gradovi, pode-
želski dvorci ter številne razvaline. Tudi samostani in mno-
štvo  cerkva in kapelic na gričih, trgih ali ob božjih poteh 
so pričevalci bogate kulturne dediščine. 

Da so tod ljudje bivali že zelo dolgo nazaj, tudi v času Ri-
mljanov, pričajo številne najdbe in arheološka najdišča, 
kot so Ajdovski gradec nad Sevnico ali Rifnik pri Šentjur-
ju, da pa je bilo območje naseljeno že veliko prej, pričajo 
posebna najdišča, med katerimi uživa svetovni sloves naj-
dišče krapinskega pračloveka, ki je tukaj živel pred pribli-
žno 130.000 leti. Poleg te davne dediščine je tukaj še vedno 
vidna posebna in edinstvena krajinska arhitektura, od ko-
zolcev, zidanic, lesenih kajž, kašt, hlevov, pa tudi trgov in 
dvorcev … kar je še danes na ogled obiskovalcem v muze-
jih na prostem v Rogatcu in v Kumrovcu ter v veliki meri 
v zavetju Kozjanskega parka.

Naravna in kulturna dediščina kot temelja 
razvoja turizma

Naravna in kulturna dediščina sta motiv za obisk te čez-
mejne destinacije. V projektu so bili narejeni načrti upra-
vljanja z obiskovalci, v katerih so ocenjeni vplivi in so oce-
njene meje prekomernega turizma. Zmeren in odgovoren 
turizem koristi ohranjanju dediščine, tako s prihodki kot 
tudi z osveščanjem o pomenu dediščine in drugimi učinki. 
S tem je skladen cilj partnerstva, da se pripravi strategi-
ja trženja in promocije čezmejne turistične destinacije kot 
ponudba za konjeniška, kolesarska, pohodniška in ostala 
doživetja v naravi, ki so v sožitju in v pretanjenem odnosu 
do kulturne in naravne dediščine.

Projektne aktivnosti KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica je za potrebe partnerstva organiziral štu-
dijsko turo z ogledom dobrih praks v Sloveniji in na avstrij-
skem Štajerskem, izvedel promocijski blogerski potopis in 
novinarsko konferenco. Sodeloval je na turističnih borzah 
v Londonu in v Berlinu ter pri pripravi kolesarskih in ko-
njeniških standardov. Prispeval je svoj delež v integralne 
turistične produkte celotnega čezmejnega območja, pred-

vsem s promocijskimi fotografijami in filmom ter aktivno 
sodeloval pri organizaciji čezmejnih kolesarskih in konje-
niških dogodkov. 

Za razvoj kolesarstva in konjeništva v Sevnici in Posavju 
je digitaliziranih 7 kolesarskih poti in 4 konjeniške poti, še 
dodatno pa so digitalizirane 3 tematske poti v okviru Poti 
cerkva. Večina poti je daljših in presegajo tako meje obči-
ne Sevnica kot tudi meje regije Posavje ter povezujejo ob-
močja partnerjev. Vsaka pot ima svojo zgodbo, kar dajo na-
slutiti imena poti: 

•  Sevniški cokelj, 
•  Sevniška kolobasa, 
•  Po sledeh kavsarjev, 
•  Grajske legende, 
•  Puntarska sled ,
•  Potep po dolenjskih gričih,
•  Pot cerkva – Modra pot sv. Lovrenca, Zelena pot sv. Vida 
    in Rumena pot sv. Marije,
•  Ajdovska jahalna pot,
•  Krekova jahalna pot,
•  Galop črnega vranca,
•  Kolesarsko doživetje grajskih vinskih zgodb Posavja. 

Vse poti in znamenitosti ob poteh bodo do konca februarja 
opisane na spletni strani www.bikeridewalk.si, kjer bodo 
urejeni tudi zemljevidi in predstavljeni kolesarjem in ko-
njenikom prijazni turistični ponudniki ter produkti. 

V okviru projekta bodo urejena štiri postajališča za kole-
sarje in konjenike, in sicer v Vranju pri Konjeniškem klubu 
Vranje Sevnica, v Šentjanžu pri društvenem kozolcu Dru-
štva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, na Lisci pri Tonč-
kovem domu ter v Okroglicah na kmetiji Močivnik. Doda-
ten kolesarski servisni stebriček s kolesarskima stojaloma 
bo postavljen na Trgu svobode pri Železniški postaji Sevni-
ca, kjer bo postavljena tudi dodatna interaktivna tabla ob-
močja občine Sevnica in celotne "RIDE&BIKE" destinacije. 

Izvedli smo tudi sklop delavnic za turistične delavce in za 
turistične ponudnike, ki jih bomo po koncu projekta nad-
gradili še z dodatnimi delavnicami za vse deležnike v ko-
lesarski in konjeniški ponudbi ter z dodatno promocijo na 
sodobnih družbenih omrežjih. 

Kolesarsko doživetje grajskih vinskih 
zgodb Posavja

Turistično ponudbo Posavja turisti najprej povežejo s ter-
malno ponudbo regije, predvsem s Termami Čatež, takoj 
naslednje prepoznane atrakcije pa so vsekakor gradovi ter 
vinska in gostinska ponudba. Vse te osnovne atrakcije so 
bile v okviru priprave Integralnih turističnih produktov 
Posavja (ITP), ki jih je za promocijo regije pripravil RRA 

Posavje, vključene v osrednji kolesarski integralni turistič-
ni produkt "Kolesarsko doživetje grajskih vinskih zgodb 
Posavja". Z aktivno digitalno kampanjo bo kolesarski ITP 
promoviran tako na slovenskem, predvsem pa na tujih tu-
rističnih trgih. Celovito bo predstavljen na spletni stra-
ni www.bikeridewalk.si in vabljeni k ogledu in da ga pre-
izkusite!

Pot cerkva

Nov turističen športno-rekreacijski produkt Posavja, ki je 
nastal v projektu "RIDE&BIKE 2", je Pot cerkva. Pot zdru-
žuje tri krožne tematske poti, ki se kot triperesna detelji-
ca pričnejo pri cerkvi sv. Štefana v Vranju nad Sevnico. Od 
tam vodijo tri netrasirane poti: 

• Pot svetega Lovrenca (modra pot),
• Pot svete Marije (rumena pot),
• Pot svetega Vida (zelena pot).

Poti skupaj obiščejo 100 cerkva in 25 gradov, gradičev, po-
deželskih dvorcev, kapel in gorskih vrhov na območju med 
rekami Savinjo na severo-zahodu, Savo na zahodu in jugu, 
Sotlo na vzhodu in jugo-vzhodu ter približno črto Rimske 
Toplice-Kalobje-Podčetrtek na severu in severo-vzhodu. Da 
so poti netrasirane, pomeni, da same poti na terenu ne bodo 
označene, bodo pa s posebnimi tablicami označene vse zna-
menitosti na in ob poteh.

Cilj je, da pohodnik, popotnik, kolesar ali popotnik z av-
tom ali kakorkoli drugače obišče vse znamenitosti (cerkve) 
na posamezni poti ter tako pridobi en kamenček v mozai-
ku. Skupaj lahko pridobi tri kamenčke, ko opravi vse obi-
ske točk vseh treh poti. Takrat prejme posebno plaketo z 
dodatnim darilom. Motivacija je, da ljudje obiščejo cerkve 
in ostale spomenike naše kulturne in naravne dediščine 
ter se s tem bogastvom naše pokrajine tudi bolje spozna-
jo ter ga doživijo. 


