
KRŠKEMU STATUS MESTNE OBČINE – Dolgoletna prizadevanja občine Krško, da bi svojemu nazivu 
dodala še pridevnik »mestna«, so se 10. novembra 2021 končno uresničila s potrditvijo zakonske 
spremembe v Državnem zboru, ki Krškemu podeljuje članstvo v 'elitnem klubu' slovenskih občin. Najbrž 
je v tem trenutku še težko razumeti vse dimenzije tega nedvomno zgodovinskega dosežka oz. bo to 
pokazal šele čas, zagotovo pa velja, da je včasih treba biti odločen in vizionarski ter izkoristiti ugoden 
politični trenutek, kot sta to storila krški župan mag. Miran Stanko s pripravo vseh potrebnih podlag ter 
poslanec v Državnem zboru Dušan Šiško z vložitvijo pobude v parlamentarni postopek in zagotovitvijo 
podpore zanj. Več o tem pa na posebnih tematskih straneh (13–18).  Foto: Peter Pavlovič
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Proračuna 2022 in 2023 – prvič
BREŽICE – Občinski svet Občine Brežice se bo v ponedeljek, 
29. novembra, zbral na 20. seji, na kateri bosta dve točki dnev-
nega reda namenjeni proračunu za prihodnji dve leti. Odhodki 
oz. stroški občine so v naslednjem letu načrtovani za dobrih 40 
milijonov evrov, od tega je več kot polovico sredstev namenje-
nih za investicije, medtem ko je proračun 2023 »težek« 32,7 
milijona evrov. Na sporedu bo tudi potrjevanje sklepa o OPPN 
za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah. Nova cesta bo za-
gotavljala ustrezno prometno navezavo območja osrednjega 
dela Šentlenarta, in sicer poslovno-proizvodnega dela na se-
veru, stanovanjskega območja na jugu ter poslovno-trgovske-
ga v osrednjem delu. Svetniki bodo podali mnenje kandidat-
kama za ravnateljico OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Simoni 
Tihole in Tamari Ogorevc ter imenovali Komisijo za vloge in 
pobude občanov, ki bo preučila vse prispele predloge projek-
tov participativnega proračuna 2022 in 2023.  R. R.
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Občinski grb 
zdravstveni ustanovi

V mesecu novembru, ko praznuje Občina Sevnica 
in je zaradi trenutnih epidemioloških razmer veči-
na načrtovanih dogodkov odpovedana, nekateri 
pa potekajo preko spleta, je na osrednji prireditvi, 
slavnostni seji občinskega sveta, najvišje občinsko 
priznanje prejel Zdravstveni dom Sevnica. 

Stran 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 9. decembra.

Alkohol  
je razdiralec družin

Alkohol je prepoznan kot najpogostejši razdiralec 
družin, pri čemer zasvojene osebe praviloma pov-
zročijo nemalo psihičnega pa tudi fizičnega gorja 
svojim bližnjim. Zasvojenost starša lahko odrašča-
jočega otroka zaznamuje na daljši rok ali celo za 
vse življenje, kar lahko razberemo tudi iz iskrenih 
izpovedi danes že odraslih otrok nekdanjih alkoho-
likov. Ti so staršu odpustili, a ne pozabili.

Stran 3
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RADEČE – V današnjem popoldnevu se bo v Domu kulture odvija-
la 16. redna seja Občinskega sveta Občine Radeče. Med uvodnimi 
temami bo predstavitev stanja načrtovanega projekta odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini, ki 
ji bo sledila obravnava in sprejem soglasja cen socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu (le-te bodo začele veljati v letoš-
njem decembru). Občinski svetniki in svetnice bodo obravnavali 
tudi odlok o turistični taksi v občini ter izdali soglasje k Statutu JZ 
KTRC Radeče. Osrednja tema, ki ji bo sledila razprava, bo predsta-
vitev predloga proračuna za leto 2022. V zaključnem delu občin-
ske seje bo potekala še obravnava in sprejem sklepa o nakupu IT 
opreme za mobilne enote ZD Radeče.  S. R.

Na radeški seji o proračunu

Občinski svet se je seznanil s 
povzetkom desetletnega poso-
dabljanja in varnostno nadgra-
dnjo jedrskega objekta, kar sta 
predstavila predsednik upra-
ve NEK Stanislav Rožman in 
Janko Cerjak, do nedavnega 
vodja projektnih sprememb v 
NEK. Slednji je poudaril, da so 
z nadgradnjo varnosti objekta 
sledili cilju, da zmanjšajo tve-
ganja pri obratovanju elektrar-
ne predvsem ob pojavu eks-
tremnih naravnih dogodkov, 
denimo ob rušilnih potresih, 
ekstremnih zunanjih tempe-
raturah, možnosti naleta ko-
mercialnega letala, 10.000-let-
nih poplavnih vrednostih idr. 
Da bi izključili možnost po-
tencialnih posledic, so vgra-
dili dodatne vire in sisteme 
električnega napajanja ter do-
datne sisteme za hlajenje pri-
mernega sistema elektrarne, 
sisteme za zagotavljanje inte-
gritete zadrževalnega hrama, 
zgradili pomožno komandno 
sobo za primer, da obstoječa 
ne bi bila dostopna, vgradili 
tudi sisteme za dodatno hlaje-
nje bazena za izrabljeno gorivo 
in tehnični podporni center za 
osebje, ki bi v primeru poten-
cialne nesreče služil za bivanje 
operativne posadke v času od-
pravljanja posledic in ponov-
nem zagonu objekta. Trenu-

Proti političnemu kadrovanju v energetiki
KRŠKO – 18. novembra je občinski svet zasedal na 27. redni seji, do izteka mandata pa je pred njim še okvirno osem sej, saj posamezen sklic v mandatu opravi 
povprečno po 35 rednih sej. Na tokratni so svetnice in svetniki med drugim sprejeli sklep o nevmešavanju politike v kadrovanje v energetske družbe ter se sez-
nanili z dejavnostmi v zvezi z izgradnjo odlagališča NSRAO, katerega gradnja naj bi končno stekla v začetku leta 2022.

tno je v teku še gradnja suhega 
skladišča, v katerega načrtu-
jejo prestavitev prvih 592 go-
rivnih elementov v letu 2023. 
Pred enim mesecem so na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
oddali tudi končno verzijo iz-
delane presoje vplivov na oko-
lje, na podlagi katere bi bilo 
podaljšano obratovanje NEK 
s 40 na 60 let. Kot je v zvezi s 
pridobivanjem okoljevarstve-
nega soglasja dejal Rožman, 
je v teh dneh stekla predsta-
vitev ter enomesečno zbiranje 
mnenj in pripomb soglasoda-
jalcev: »Takoj po novem letu 
oz. v prvem kvartalu nasled-
njega leta pa se začne čezmej-
na presoja vplivov na okolje. 
Računamo, da bo ta postopek 
zaključen v letu 2022.« V zvezi 
z aktivnostmi za gradnjo dru-
gega bloka elektrarne je Rož-
man dejal, da JEK sicer ni no-
silec tega projekta, da pa bodo 
pri aktivnostih sodelovali po 
potrebi oziroma da se njihov 
prispevek kaže skozi stabilno 
in varno obratovanje obstoje-
čega jedrskega objekta, kar po-
sredno vpliva tudi na mnenje 
in odnos javnosti do uporabe 
nizkoogljične energije v pri-
hodnosti.  

Tako župan mag. Miran 
Stanko kot Rožman sta iz-

razila nestrinjanje s politič-
nim kadrovanjem v energet-
ske družbe. »Še posebej, ker 
so že znana imena ljudi, ki naj 
bi prišli na ta mesta in ti ne vli-
vajo zaupanja v dobro in trajno 
delovanje jedrske elektrarne 
in vseh ostalih družb, ki so po-
vezane z njenim delovanjem,« 
je dejal Stanko, Rožman pa je 
izpostavil, da lahko izkorišča-
nje jedrske energije poteka le 
v tesni vzajemnosti med je-
drskim objektom, kolektivom 
in lokalno skupnostjo: »Če te 
vzajemnosti ni, tudi priho-
dnosti za izkoriščanje jedrske 
energije ni. Lahko samo upam 
in verjamem, da je to spozna-
nje prisotno v vseh glavah, ki 
so danes tako ali drugače na 
funkcijah, posegajo v energet-
ske družbe ter vršijo takšne in 
drugačne menjave. Naš nas-
vet je, da to vzajemnost v lo-
kalnem prostoru čuvamo in 
gojimo še vnaprej. Če tega ni, 
se podrejo vse nujne vezi, ki 
so potrebne, da gremo skupaj 
naprej. To je praktična izved-
ba nečesa, kar se danes izraža 
s terminologijo trajnostnega 
razvoja, da smo skrbni do vseh 
vidikov, do ekonomskih, solju-
di, širšega in ožjega okolja.« 
Stališče proti političnemu kad-
rovanju v energetiki je soglas-
no zavzel tudi občinski svet in 

sprejel sklep, ki ga je posredo-
val tudi na Vlado RS in ostale 
deležnike: Občinski svet sma-
tra, da je konsistentno in stro-
kovno vodenje podjetij GEN 
energija in NEK ključnega po-
mena za zagotavljanje varnos-
ti delovanja NEK. Varno delova-
nje NEK je pomembno ne samo 
za lokalno okolje, temveč tudi 
za celotno Slovenijo in bližnje 
države. Zato pričakujemo od 
Vlade RS, Ministrstva za infra-
strukturo in SDH, da bodo pri 
kadrovanju na ključna mesta v 
teh družbah ravnali premišlje-
no in v skrbi za varno delovanje 
NEK nameščali strokovne kadre 
z izkušnjami in razumevanjem 
delovanja tega segmenta proi-
zvodnje električne energije. Pri 
tem naj upoštevajo dejstvo, da 
se zaupanje in podpora javnosti 
gradi na medsebojnem zaupa-
nju vodstev družb in lokalnimi 
skupnostmi. To še posebej velja 
za podporo jedrski energiji in 
za njeno sprejemljivost.

Končno na vidiku izgradnja 
odlagališča

V nadaljevanju seje so se sve-
tniki seznanili tudi z dejav-
nostmi v zvezi z izgradnjo 
odlagališča za nizko- in sre-
dnjeradioaktivne odpadke v 
Vrbini. Kot je povedal direk-

tor Agencije za radioaktivne 
odpadke (ARAO) Sandi Vir-
šek, so v septembru za od-
lagališče NSRAO že pridobili 
okoljevarstveno soglasje, iz-
dajo gradbenega dovoljenja 
pa pričakujejo ob izteku tega 
ali v začetku prihodnjega leta, 
ko je načrtovana tudi položi-
tev temeljnega kamna in za-
četek del na lokaciji. Odlaga-
lišče naj bi pričelo poskusno 
obratovati v letu 2023, pripra-
vo odpadkov za skladiščenje 
pa bodo izvajali v NEK. Tre-
nutno na lokaciji izvajajo mo-
nitoring, hkrati pa je v teku 
tudi postopek izbora izvajal-
ca del. Naložbena vrednost iz-
gradnje znaša 194 milijonov 
evrov, pri čemer naj bi bilo po 
do sedaj zastavljeni shemi fi-
nanciranja 93 % sredstev za-
gotovljenih s strani Sklada za 
financiranje razgradnje in za 
odlaganje radioaktivnih od-
padkov iz NEK, preostalih 7 
% sredstev pa naj bi zagotovil 
državni proračun. Kot je še po-
vedal Viršek, predvidevajo se-
litev sedeža agencije v Krško, 
kjer se bo v neposredni bližini 
zgrajenega odlagališča v Vrbini 
nahajala tudi upravna zgradba 
za upravljanje z odlagališčem. 
Trenutno je na agenciji zapo-
slenih 21 oseb, večina od teh 
izvaja dela, povezana s projek-

tom odlagališča, med njimi sta 
dva zaposlena doma z obmo-
čja Posavja. Zaradi izgradnje 
odlagališča in zatem obratova-
nja načrtujejo na agenciji tudi 
nove zaposlitve.

Tretji rebalans

Med obravnavanimi točkami 
je občinski svet potrdil tret-
ji letošnji rebalans proračuna 
občine, po katerem prihodki 
znašajo 45,8 mio evrov, odhod-
ki pa 46,75 mio evrov. Tretjo 
uskladitev občinske blagajne 
so narekovali predvsem pre-
jeti višji prihodki od načrto-
vanih iz naslova prodaje stav-
bnih zemljišč, medtem ko se 
na odhodkovni strani znižuje-
jo zaradi spremenjene dinami-
ke financiranja izgradnje knji-
žnice in telekomunikacijskega 
omrežja. Po besedah župana 
mag. Stanka gradnja knjižni-
ce poteka hitreje od načrtova-
ne dinamike, zaradi česar bo 
za njeno izgradnjo zagotovlje-
nih dodatnih 1,1 mio evrov 
sredstev, med drugim pa na-
merava občina tudi predčasno 
v celoti odplačati leasing za 
objekt na Hočevarjevem trgu, 
v katerega sta umeščeni fakul-
teti za energetiko in logistiko. 

 Bojana Mavsar

Po oktobrski javni predsta-
vitvi izbrane variante proti-
poplavnih ukrepov (kombina-
cija nasipov, betonskih zidov 
in mobilnih zagatnih sten, pro-
jekt je ocenjen na slabih 7 mio 
evrov) se je občina znašla na 
eni strani med Direkcijo RS 
za vode, ki je do 21. novem-
bra želela zagotovilo o pravi-
ci gradnje za vse predvidene 
protipoplavne ukrepe, na dru-
gi strani pa med civilno inicia-
tivo, ki se s predlaganimi rešit-
vami ne strinja in je zbrala 79 
podpisnikov. Na seji se je tako 
zbralo okoli 15 predstavnikov 
omenjene civilne iniciative, v 
njihovem imenu pa je občinski 
svet pred to točko nagovoril dr. 
Andrej Smrekar. »Predloženi 

O protipoplavnih ukrepih še niso dosegli soglasja
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na dnevnem redu 14. redne seje kostanjeviškega občinskega sveta je največ pozornosti pritegnila zadnja točka – predlog sklepa o pod-
pori projektu Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki. Svetniki so ga kljub nasprotovanju civilne iniciative, ki se je organizirala v kraju, 
večinsko podprli, medtem pa so že stekli nadaljnji pogovori med občino, civilno iniciativo in Direkcijo RS za vode.

projekt vam je bil podtaknjen. 
Smo mar res za brezplačno 
pridobitev gasilskega doma 
pripravljeni razriti celoten 
otok in to brez garancij, da bo 
izbrani sistem deloval? Pri tem 
si direktor Roman Kramer 
brez sramu dovoli postavljati 
pogoje: ali izbrana rešitev ali 
pa nič. … Imate pogum za na-
daljevanje pogajanj z Direkcijo 
za vode in postati aktivni de-
ležnik v pripravah projektov? 
Ali pa ste pripravljeni žrtvovati 
Kostanjevico, kot jo poznamo, 
z vso njeno naravno in kultur-
no dediščino za projekt, ki bo 
pomnožil infrastrukturne na-
pake, ničesar pa ne bo dopri-
nesel k urejanju rečne struge, 
njene pretočnosti in k značaju 

pokrajine, ki nas opredeljuje,« 
je med drugim povedal. Be-
sedo je dobil še Andrej Une-
tič, ki je že na omenjeni javni 
predstavitvi podprl predlaga-
ne ukrepe. »Trenutno je pro-
jekt na ravni idejne zasnove, 
predvideni so ukrepi, za kate-
re tudi jaz smatram, da še zda-
leč niso to, kar bi v tem pro-
storu moralo biti oz. bi lahko 
bilo,« je dejal.

Večina za projekt,  
a tudi za pogovore

Občinski svetniki so v raz-
pravi večinoma podprli pre-
dlagani sklep (Občinski svet 
Občine Kostanjevica na Krki 
sprejme Sklep o podpori pro-
jektu »Ukrepi za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti Kosta-
njevice na Krki«, ki ga vodi 
Direkcije Republike Sloveni-
je za vode.), so se pa zavzeli 
za več informacij o načrtova-
nih ureditvah ter za sodelova-
nje in kompromis z domačini, 
ki projektu nasprotujejo. Sve-
tnik Matej Kuhar je menil, da 
je projekt treba podpreti tudi 
zaradi zaščite kulturne dediš-
čine, a je dodal še, da »se tudi 
ta juha ne bo pojedla tako vro-
ča, kot se je skuhala«. Po mne-
nju svetnice Melite Skušek je 
predlagani sklep preveč splo-
šen oz. jo je strah, da ne pome-
ni le načelne podpore, ampak 
podporo konkretnemu projek-
tu, na katerega imajo domači-
ni veliko pripomb. Da gre za 
»malo vsiljen projekt«, pa je 

menil svetnik Blaž Zagorc, ki 
je edini glasoval proti sklepu, 
Skušek se je vzdržala oz. ni gla-
sovala, ostalih osem svetnikov 
pa ga je podprlo. Kot je po seji 
povedal Smrekar, sklep preju-
dicira kakršno koli razgovo-
re oz. se »postavlja vprašanje 
o smiselnosti predstavitev in 
debat po tem, ko so stvari od-
ločene«. Čudi ga, »da je popol-
noma nemogoče izpeljati ka-
kršen koli regulacijski ukrep 
v strugi Krke. Kadar koli govo-
rimo o sonaravnih ukrepih, se 
tega ne da, tukaj ni računa. V 
projektih DRSV imamo projekt 
orjaškega zadrževalnika v Kra-
kovskem gozdu, ki je ocenjen 
na 200 milijonov evrov, vendar 
več ali manj rešuje vprašanje 
spodnjega porečja Krke.« Žu-
pan, ki je že na seji dejal, da 
»to ni projekt Ladka Petreti-
ča, ampak projekt za bodoče 
rodove in generacije«, je po-
jasnil, da so sklep morali spre-
jeti, da se sploh še lahko nap-
rej pogovarjajo z državo, sicer 
bi »jutri samo lahko sporočili 
v Ljubljano, da je s projektom 
konec, tega pa si ne želim«. 

Že čez nekaj dni je sledil sesta-
nek vodstva občine in pred-
stavnikov civilne iniciative s 
predstavniki DRSV in projek-

tanti protipoplavnih uredi-
tev, na katerem so poskuša-
li najti kompromis. Petretič je 
peturne pogovore označil za 
konstruktivne oz. so po nje-
govem mnenju »zbližali ne-
katere zadeve«, da je bil se-
stanek produktiven in da je 
»sprožil proces sporazumeva-
nja«, je sporočil tudi Smrekar, a 
v interesu nadaljnjih razgovo-

rov in usklajevanj ni želel biti 
bolj podroben. Kot je še pove-
dal župan, so DRSV prosili za 
podaljšanje roka za odgovor o 
možnostih nadaljevanja pro-
jekta do konca meseca, a je ob 
tem opozoril, da bo projekt, 
če bo iniciativa vztrajala pri 
zavračanju predlaganih ukre-
pov, padel v vodo.
� Peter�Pavlovič

Predstavnik CI dr. Andrej Smrekar (desno) med nagovorom 
na�seji�občinskega�sveta

Rekorden proračun
Občinski svet je ob rebalan-
su letošnjega proračuna po-
trdil še predlog proračuna 
za leto 2022, ki so ga zasta-
vili v rekordni višini dobrih 
4,4 mio evrov prihodkov in 
skoraj 4,8 mio evrov odhod-
kov, pri čemer jih je 58 % na-
menjenih investicijam. Do-
kument je do 3. decembra v 
javni razpravi. Podrobneje v 
naslednji številki.
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Po besedah Ivanke Zevnik, 
predsednice Društva Zmago-
vita pot Krško, v katerega so 
vključene z alkoholom zasvo-
jene osebe oz. osebe, ki so op-
ravile bolnišnično ali ambu-
lantno zdravljenje odvisnosti, 
imajo poleg specializiranih in-
stitucij in strokovnih delavcev 
zavodov, centrov za socialno 
delo in društev, ki delujejo na 
področju boja proti zasvoje-
nosti, ključno vlogo pri zdra-
vljenju posameznika in po 
njem tudi njegovi svojci. V prvi 
vrsti se na trnovo pot zdravlje-
nja najpogosteje podajo z od-
visnikom od alkohola zakon-
ski partnerji, v primež stisk in 
različnih življenjskih situacij 
pa so ujeti tudi otroci, o čemer 
so za naš časopis spregovorili 
danes že odrasli Miha iz obči-
ne Brežice ter Ignac, Veronika 
in Mija iz krške občine.

Še danes sliši prošnje in jok 

Miha pripoveduje, da je bil al-
koholizmu v družini priča v 
otroškem in mladostnem ob-
dobju, ko ga je očetova odvi-
snost pomembno sooblikovala 
ter mu pogosto rušila samoza-
vest. Še danes, kakor pravi, 
ima pred očmi in sliši materi-
ne prošnje, rotenja, tudi očit-
ke očetu, njen in sestrin jok, 
ki sta se razlegala po prosto-
rih hiše, medtem ko se je sam, 
upajoč, da se zbudi v lepši jut-
ri, najpogosteje umaknil v svoj 
svet. Opazil je, da najpogoste-
je očetovo intenzivno opija-
nje sovpada z luninimi mena-
mi, še posebej hudo je bilo, ko 
je sočasno užival tablete in al-
kohol: »Težko ga je bilo gle-
dati, kako je iskal pijačo, nje-
gove steklene in begajoče oči, 
težko je bilo poslušati, kako se 
mu jezik med govorom zatika 
… Bali smo se, da se mu pripe-
ti nesreča pri delu ali na ces-
ti.« Kot pripoveduje, se je oče 
iz primeža alkoholizma sicer 
skušal rešiti večkrat na različ-
ne načine, a neuspešno vse do 
zdravljenja na ljubljanski psi-
hiatrični kliniki leta 1999, ko 
je sam obiskoval že drugi le-
tnik fakultete. Tedaj se je oče 
že spopadal s stanjem delirija: 
»Od tedanjega zdravljenja da-
lje moj oče ni zaužil niti kaplji-
ce alkohola! Danes je človek, 
ki ga iskreno spoštujem. Vse-
lej me razume, podpre, dobro-
namerno svetuje. Je odgovo-
ren in deloven mož, oče, dedek, 
brat, dobri sosed, stric, prija-
telj in član četrtkove druščine 
(skupine Zmagovita pot Krško, 
op. p.). Zagotovo je zaradi kal-
varije, skozi katero se je mo-
ral pretolči, danes toliko boljši 
človek. Čas, ki mu ga je nekoč 
vzela pijača, danes namenja 
pohodom in izletom, druže-
nju, aktivnostim v različnih 
društvih, prijateljem in nam, 
domačim in sorodnikom. Ne-
koč je bila zasvojenost, a danes 
smo lahko tudi zaradi nje moč-
nejši!« Miha poučuje kot učitelj 

Ko spregovorijo otroci ...
POSAVJE – Potem ko smo pred letom dni v mesecu novembru, ki poteka v znamenju boja proti zasvoje-
nosti, na naših straneh razgrnili pripoved Lidije o njenem življenju v primežu alkoholne omame in po 
zdravljenju odvisnosti, tokrat pred vas prinašamo pripovedi Mihe, Ignaca, Veronike in Mije, ki so odraščali 
v družinah z alkoholiziranim staršem. 

na srednji šoli in njegove izku-
šnje, upajoč, da jim bo v poduk, 
kot razrednik deli tudi med ge-
neracije dijakov: »Morda pa bo 
vendarle koga izmed njih, ki jih 
že mamijo skušnjave po alko-
holu, cigaretah in drogah, moja 
izkušnja še pravočasno zavrla.  
Osebno sem hvaležen mno-
gim strokovnim delavkam na 
CSD Krško, psihiatrični kliniki 
in še mnogim, ki so pomagali k 
ozdravitvi očeta, ki nam je da-

nes neizmerljivo bogat zaklad 
ljubezni, izkušenj in dobrot. 
Nekateri posamezniki iz pre-
pada potrebujejo pomoč, nji-
hove družine pa tudi,« nam je 
še med drugim zaupal Miha.

Zelo se je bal za očetovo 
življenje

Ignaca je spremljal očetov al-
koholizem v obdobju, ko je 
obiskoval nižje razrede osnov-
ne šole, ko se še ni niti dodobra 
zavedal, kot pravi, kaj je alko-
hol in kaj lahko povzroči člo-
veku: »Zaradi alkohola je bil 
oče večkrat, predvsem v ve-
černih urah, neodziven, red-
kobeseden, na srečo pa ni bil 
nikoli nasilen do nas, družin-
skih članov, ne fizično ne ver-
balno. Iz tistega časa imam bolj 
malo spominov, kljub temu pa 
se spomnim prizora, kako je na 
poti proti spalnici omagal in ne-
močno obsedel na tleh hodni-
ka. To je bil zelo mučen prizor, 
ko je prišla mama zraven in mu 
pomagala vstati. Govoril je ne-
razločne besede in videlo se 
je, da ne ve zase. Spomnim se 
tudi, da sem se zelo bal za nje-
govo življenje, kaj se mu lahko 
v takem stanju zgodi, ali bi si 
lahko celo kaj naredil sam, na-
mreč zelo sem ga imel rad. Vse 
to je imelo zelo slabe posledice 
predvsem na mamo, ki je veliko 
jokala in bila pogosto otožna. 
Zaradi tega sem se boril s skuš-
njavo, ne zavedajoč se, da so te-
žave povezane s pitjem, da bi 

mu sam zagrozil, da ga bomo, 
če se ne bo nič spremenilo pri 
hiši, s sestro in mama zapusti-
li. A bil sem le otrok, ki je zgolj 
čutil, da so razmere v hiši vse 
bolj moreče, in še preden sem 
dejansko zbral pogum, se je 
naše življenje začelo spremi-
njati na bolje. Oče je namreč 
povsem opustil pitje. Z mamo 
sta začela hoditi na skupinska 
terapevtska srečanja v Krško in 
zelo všeč mi je bilo, ker so čla-

ni te skupine postali pravi pri-
jatelji in so se večkrat druži-
li, predvsem ob koncih tedna. 
Kadar so prišli k nam na obisk, 
je bilo veliko smeha in klepe-
tanja, na mizi pa vedno samo 
sok in voda. Ko sedaj z neko-
liko distance gledam na zade-
vo, lahko ugotovim, da je dobe-
sedno četrtkova skupina rešila 
našo družino in naše družinsko 
življenje.«

Nekako se navadiš, otopiš …

Svoje spomine je Veronika 
strnila tik pred martinovim: 
»Dan, na katerega sem nekdaj 
še bolj prosila Boga, naj oče-
ta že enkrat ustavi. Naj ga že 
pošlje na zdravljenje! In usliša-
na sem bila.« Očeta se spomi-
nja kot vselej radodarnega, od-
prtih rok in prijaznega vse do 
njegove upokojitve: »Ko je bilo 
časa naenkrat na pretek, četu-
di dela na kmetiji ni manjkalo, 
si ga je pričel krajšati s pitjem. 
Žal se je njegovo razpoloženje 
že po kozarcu preveč spreme-
nilo iz dobrodušnega v jezne-
ga, ko je bil njegov bes usmer-
jen v tistega, ki se je znašel v 
bližini. A nekako se navadiš, 
otopiš, si najdeš službo, bereš 
knjige, raje prespiš pri prijate-
ljih, da se odmakneš od situa-
cije, na katero nimaš vpliva, ali 
se enostavno odseliš,« pripo-
veduje Veronika, »a problemi 
ostanejo. Obrazložitev za nje-
govo početje sem si prizade-
vala najti v njegovem odrašča-

nju v številni družini, v kateri 
je kraljeval alkohol kot uteha 
za malo ljubezni ...« Tako kot 
je Veronika nekdaj zaradi od-
visnosti očeta od alkohola ob-
čutila bes in obup, tako danes, 
ko je to obdobje za njimi, ko se 
je očetu uspelo iztrgati iz nje-
govega primeža, občuti olajša-
nje: »Življenje se je popolno-
ma spremenilo. Iskreno sem 
vesela, da je našel svoje mesto 
v skupini ljudi, ki so prehodili 
podobno trnovo pot k ozdra-
vitvi, da se oče počuti razum-
ljenega, spoštovanega in ljub-
ljenega. Ne samo od skupine, 
ampak tudi od vseh nas, dru-
žine, ki smo mu stali in mu še 
vedno stojimo ob strani.« 

Srce mi več ne krvavi 

»Otopel, prazen pogled sko-
zi okno. Kot da bi gledala zr-
calo, ki se je razbilo na tisoč 
kosov. Odraz moje duše in ra-
njenega srca … Sama. V svo-
ji veliki sobi, ki sem si jo de-
lila s svojim bratom, preden 
je odšel na študij v Ljubljano. 
Mami v službi. Čakam. Še ved-
no čakam. Ne morem se zbra-
ti, da bi delala domačo nalogo 
ali se učila. Sprašujem se, kdaj 
se bo pripeljal? Se bo sploh 
pripeljal? Bo uspešno zapeljal 
vzvratno na kozolec? Vedela 
sem, kje je, kam se je odpeljal 
– po ’šus v gorco’. Nato zasli-
šim avto, nekoliko si oddah-
nem, a srce mi še vedno raz-
bija. Oče se uleže v jedilnici 
na klop in zaspi,« se spominja 
svojih občutij Mija. In nadalju-
je: »Velikokrat sem se počuti-
la tako. Prazno. Samo! Gleda-
la sem, kako se mami trudi, 
da bi zaživeli neko normalno 
življenje, a je alkohol nareko-
val življenje naše družine in ga 
obračal po svoje vse do tedaj, 
dokler se oče ni zavedal, da je 
suženj pijače, in se podal na 
trnovo pot k ozdravitvi. Pot, na 
kateri je ob zaslombi moje ma-
tere vložil veliko napora v živ-
ljenje, ki ga živimo danes. Srce 
mi več ne krvavi. Domače na-
loge so narejene. Moj oče! Da-
nes se z nami smeji, pogovarja, 
ima prijatelje. In živi, živimo 
končno polno življenje.«

Kar je pomembno ob navede-
nih pričevanjih, so vsi moš-
ki, ki so jih opisali njihovi ot-
roci, po zdravljenju korenito 
spremenili način življenja, ki 
se odraža na kakovosti živ-
ljenja vseh družinskih članov. 
Kot je povedala Ivanka Zevnik, 
še vedno vsi obiskujejo tera-
pevtske skupine, ki deluje-
jo pod okriljem Društva Zma-
govita pot. Trenutno skupine, 
ki se tedensko v Krškem ses-
tajajo s terapevtkami z name-
nom vzdrževanja abstinence, 
preseganja odvisnosti z raz-
vijanjem zdravega načina živ-
ljenja, razreševanja osebnih 
problemov in problemov z 
okolico, obiskuje 40 oseb.
 Bojana Mavsar

Foto: Canva

Očetje� naših� sogovornikov� so� po� zdravljenju� korenito�
spremenili�način�življenja,�kar�je�izboljšalo�kakovost�življenja�
vseh�družinskih�članov.

POSAVJE – Covid razmere v Posavju so se v minulih dveh te-
dnih še poslabšale, saj se je število okuženih 23. novembra 
povzpelo skoraj na 2250. Največ jih covid-19 preboleva v ob-
čini Brežice, minuli torek jih je bilo celo 932. Na covid oddel-
ku SB Brežice so na zgornji meji zmogljivosti. 

Na regijski ravni je Posavje že od 13. novembra na prvem mes-
tu v državi glede na 7-dnevno povprečje novih primerov okužb 
(21. 11. je bila številka najvišja – 229,5), tri dni kasneje smo do-
segli sam vrh tudi po 14-dnevni incidenci (23. 11. je bila vred-
nost celo 2954), oba podatka se merita na 100 tisoč prebivalcev. 
Kot zaenkrat kaže, bomo še nekaj časa najbolj okužena sloven-
ska regija. Visoke številke se seveda poznajo tudi na covid oddel-
ku brežiške bolnišnice, kjer po nekajkratnem povečanju kapaci-
tet prostora tako rekoč ni več. Kot nam je sporočila direktorica 
bolnišnice Anica Hribar, so v torek na njem zdravili 49 bolni-
kov, od tega dva na intenzivni terapiji (neinvazivna ventilacija). 
Vodilno covid diagnozo ima 25 bolnikov, ostali so zaradi drugih 
zdravstvenih težav, ki so hkrati covid pozitivni. Poleg tega imajo 
enega pacienta s spremljevalcem tudi na otroškem oddelku in 
eno porodnico. Povprečna starost bolnikov na covid oddelku je 

dobrih 77 let, najmlajši ima 43 let in najstarejši 99 let. Pacienta, 
ki potrebujeta intenzivno zdravljenje, sta stara 60 in 74 let. Kot 
je še navedla, je 22 bolnikov polno cepljenih, en nepopolno, 26 
pa ni cepljenih. »Bolnike, ki potrebujejo invazivno ventilacijo, še 
naprej pošiljamo v druge bolnišnice v državi, v našo bolnišnico 
pa sprejemamo v intenzivno terapijo iz drugih bolnišnic tiste co-
vidne bolnike, ki niso več kužni, ni pa jih še možno odpustiti iz 
intenzivne terapije,« pojasnjuje Hribar in dodaja, da je zgornja 
meja 50 bolnikov in sedaj so na tej meji. »To predstavlja 45 % 
vseh posteljnih zmogljivosti naše bolnišnice za zdravljenje aku-
tno bolnih. Bolnike, ki pridejo po pomoč v Urgentni center, zato 
tudi premeščamo v druge bolnišnice, ki še imajo prostor na od-
delkih za akutno bolnišnično obravnavo. Ko se število bolnikov 
na našem covid oddelku zmanjša, pa jih po potrebi sprejemamo 
od drugod,« razlaga. 

Pomoč upokojenk in študentk

Kljub zaostreni situaciji se trudijo, pravi Hribar, da obravnavajo 
vse nujne primere in tiste z napotnicami zelo hitro. Za delo na co-
vid oddelku in urgenci so dobili kadrovsko pomoč iz ZD Brežice 
in Diagnostičnega centra Bled, imajo tudi pogodbe z nekaj upo-
kojenimi sestrami in študentkami zdravstvene nege. Trenutno so 
obiski v bolnišnici omejeni na enkrat tedensko – ob sredah, če je 
bolnik v bolnišnici več kot sedem dni, bolniki, ki so v bolnišni-
ci manj kot teden dni, obiskov ne morejo sprejemati. Obisk (ob 
izpolnjevanju pogoja PCT in vseh priporočilih NIJZ) traja največ 
15 minut, pri enem bolniku je možen v enem dnevu le obisk ene 
osebe. Iz pietetnih razlogov so možni obiski tudi na podlagi in-
dividualnega dogovora z zdravnikom.

Nekaj okužb tudi v domovih

V domovih za upokojence, ki so bili v lanskem letu osrednja ža-
rišča okužb, se letos pojavljajo zelo redko, kar pripisujejo viso-
ki stopnji precepljenosti stanovalcev in zaposlenih. V Domu sta-
rejših občanov Krško so ravno pred dnevi po enem letu ponovno 
potrdili dve okužbi pri stanovalcih, oba sta v bolnišnici, celoten 
dom pa preventivno ponovno testirali. V domu je sicer ceplje-
nih 98 % stanovalcev in 66 % zaposlenih. V Trubarjevem domu 
upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu so minulo soboto iz bol-
nišnice sprejeli stanovalko, ki se je okužila tam, zato so morali 
vzpostaviti t. i. rdečo cono, novih okužb med stanovalci, med ka-
terimi je večina cepljenih tudi s poživitvenim odmerkom, ne be-
ležijo. Stopnja precepljenosti pri zaposlenih znaša okrog 80 %. 
V enotah DUO Impoljca imajo tri okužbe v enoti Impoljca ter dve 
v sevniškem domu upokojencev (vsi okuženi so nameščeni na 
Impoljci), nobene pa v brežiškem domu upokojencev. Preceplje-
nost pri stanovalcih njihovih enot je skoraj 100-odstotna, pri za-
poslenih pa 65-odstotna. 

Kljub povečanemu interesu za cepljenje proti covidu-19 je de-
lež cepljenega prebivalstva v naši regiji še naprej dokaj nizek – 
z vsemi odmerki je cepljenih 50 %, z enim odmerkom pa 55 % 
Posavk in Posavcev. Večina se jih zdaj namreč cepi s tretjimi, t. i. 
poživitvenimi odmerki, le manjši delež pa s prvimi.

� R.�Retelj,�P.�Pavlovič

Covid številke poskočile v nebo

Prizor�z�brežiškega�covid�oddelka�(foto:�SBB)
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BRESTANIČANE PRESUNIL UMOR – V največjem brestani-
škem strnjenem naselju Dorc se je 20. 11. zgodil umor. V eni 
izmed tamkajšnjih hiš so pod večer našli mrtvo 69-letno do-
mačinko, v bližini pa tudi njenega 79-letnega poškodovanega 
zakonskega partnerja. Moškega so najprej zdravniško oskrbeli 
ter ga zaradi suma povzročitve umora pridržali na policijski po-
staji, nakar je bil med nočjo hospitaliziran v psihiatrično usta-
novo. Po naših neuradnih informacijah s strani občanke, ki je za-
konca bolje poznala, naj bi moški že dlje časa trpel za demenco, 
kar se je negativno odražalo v nihanju njegovega razpoloženja. 

TATVINE GORIVA, DENARJA, ZLATNINE … – Na parkirnem 
prostoru na območju Broda v Podbočju je 11. 11. zvečer nek-
do vlomil v dva avtomobila in odtujil denar. Na delovišču v Kr-
škem je med 13. 11. in 15. 11. nekdo vlomil v rezervoarja dveh 
delovnih strojev in odtujil okoli 70 litrov goriva, tri dni kasneje 
pa si je neznanec na avtocestnem postajališču Zaloke iz rezer-
voarja tovornega vozila postregel kar z okoli 500 l goriva. 15. 
11. je čez dan neznani storilec v naselju Brege med odsotnostjo 
stanovalcev skozi vrata vlomil v hišo in si prisvojil denar, zlat 
nakit in prenosni računalnik, s čimer je lastnico oškodoval za 
okoli 3.700 €, v naselju Ravni pa je neznanec 22. 11. po vlomu 
skozi balkonska vrata iz hiše odnesel zlatnino. 

UDAREC PO ŽEPU PREKRŠKARJA – Okvirno 4.000 € globe si 
je prislužil 61-letni kršitelj, ki so ga zaradi nezanesljive vožnje 
in ogrožanja drugih udeležencev v prometu 10. 11. v okolici 
Sevnice ustavili policisti. Moškega, ki je kazal očitne znake al-
koholiziranosti in vozil tehnično neustrezen, neregistriran in 
nezavarovan Renault Clio brez veljavnega vozniškega izpita, ob 
tem so bile na vozilu nameščene registrske tablice drugega vo-
zila, so sevniški policisti v preteklosti zaradi podobnih kršitev 
že večkrat obravnavali. Avto so mu zasegli in z njegovimi šte-
vilnimi kršitvami seznanili sodišče.

OGENJ UNIČIL HLEV – 16. 11. zvečer je izbruhnil požar v go-
spodarskem objektu v Pišecah. Leseno-zidani objekt velikos-
ti 10 x 6 m, iz katerega je gasilcem uspelo še pravočasno reši-
ti živino, je kljub hitri intervenciji gasilcev zgorel v celoti, jim 
je pa uspelo pred ognjenimi zublji ubraniti bližnji stanovanjski 
objekt. Vzrok požara še ni znan, po prvih ocenah naj bi lastni-
ki utrpeli škodo v višini okoli 10.000 €.� Zbrala:�B.�M.

Sebastijan Dimic, Cerklje ob Krki: Osebno mi 
je poletni čas ljubši, ker se veliko pozneje zmra-
či in se da po prihodu iz službe še kaj postoriti 
zunaj, zdaj v tem času se namreč odpravim de-
lat, ko je še tema, in pogosto pridem domov, ko 
je že spet tema. Po drugi strani pa dolge zimske 
večere lahko izkoristim za še več preživljanja 

časa z družino, tako da ima oboje pluse in minuse.

Matjaž Zupančič, Krško: Ko si upokojen, že ži-
viš s tem, da je dan krajši. Osebno mi ustreza 
bolj poletni čas, svetla jutra, dolgi in s soncem 
obsijani dnevi, zato mi vselej ta prehod v zim-
ski čas težko pade. Kar s človeškega vidika ni 
nenavadno, saj je znano, da so narodi kot deni-
mo na severu Skandinavije, ki imajo več temne-

ga dela dneva in posledično nizke temperature, bolj zagrenjeni.

Branko Košar, Sevnica: Premik urinih kazalcev 
dvakrat na leto po mojem mnenju ne prinaša no-
benih koristi, ne poznam nobenih tehtnih argu-
mentov, bi pa jih z veseljem slišal. S tem so pred 
leti začeli in sprva je vladala zmeda, sedaj smo 
se navadili. Za marsikaj in marsikoga bi bilo eno-
stavneje, če bi upoštevali naravno, sončno uro. 

Premik ure prvih štirinajst dni močno vpliva na moj bioritem. 

Jože Žarn, Veliko Mraševo: Jaz se še spomnim 
časov, ko se ura še ni premikala in smo celo leto 
imeli zimski čas. Res pa je, da smo takrat delali 
od šestih do dveh in smo še imeli nekaj svetlih 
ur, danes pa se službe začnejo in končajo kasne-
je, tako da od popoldneva ne ostane veliko oz. je 
takoj noč. Za današnji ritem življenja bi bil ver-

jetno bolj primeren poletni čas.

Zimski ali poletni čas?
Posledica prestavitve ure na zimski čas so zelo kratki po-
poldnevi, saj se stemni že kmalu po 16. uri. Kako to vpliva 
na vaše počutje ter organizacijo prostega časa, bi raje vi-
deli, da bi ostali na poletnem času, ko so popoldnevi dalj-
ši, oz. kaj sploh menite o prestavljanju ure?

anketa

Vsaka zgodba ima svoj zače-
tek, zato se ustaviva v času 
vašega odraščanja in šola-
nja, česa se najraje spomi-
njate?
Odraščala sem v Hrastniku, v 
petčlanski družini. V soseščini 
sta živeli še dve družini z otro-
ki podobne starosti, zato smo 
se veliko družili. Na prostem 
smo bili cele dneve, vse do ve-
čera. V jesenskem času smo ot-
roci pomagali pobirati jabolka 
pri sosedu, ki je imel velik sa-
dovnjak, in tudi pri prešanju 
sočnih sadežev smo radi so-
delovali, ker nam je bilo to op-
ravilo zelo zanimivo. Bila sem 
radoveden otrok in ogromno 
sem tudi brala. Poleg osnovne 
šole sem obiskovala še glasbe-
no šolo in tako imam opravlje-
no tudi nižjo glasbeno šolo. 
Moja najljubša predmeta sta 
bila fizika in matematika, a ko 
sem tehtala, ali naj se vpišem 
na gimnazijo v Trbovljah, sem 
se po nasvetu sorodnice, ki je 
bila zaposlena v zdravstvu, od-
ločila za srednjo zobotehnično 
šolo v Ljubljani. Uspešno opra-
vljenemu sprejemnemu izpitu 
je sledilo štiriletno izobraževa-
nje, ki je bilo zahtevno – poleg 
rednega dopoldanskega pou-
ka smo imeli v popoldanskem 
času še prakso, ki ji je bil na-
menjen tudi sobotni dopol-
danski čas. Med tednom sem 
bivala v dijaškem domu in še 
vedno se rada spominjam ne-
deljskih plesov, na katerih 
smo se družili, ko smo se vrni-
li vsak iz svojega domačega 
kraja. Nekaj časa sem obisko-
vala tudi plesno šola mojstra 
Jenka. Leta 1970 sem matu-
rirala in začela z iskanjem za-
poslitve. Za obdobje štirih me-
secev sem se kot zobotehnica 
zaposlila v ambulanti Steklar-
ne Hrastnik, nato sem se javi-
la na razpis sevniškega zdrav-
stvenega doma in postala del 
kolektiva, zadnjih petnajst let 
pred upokojitvijo pa sem kot 
samostojni podjetnik delala v 
laboratoriju zdravstvene po-
staje v Krmelju. V Sevnici sem 
si ustvarila tudi dom in dru-
žino in danes kot upokojenka 
ter babica dvema vnukoma in 
vnukinji skušam udejanjati še 
katerega izmed načrtov. 

Po upokojitvi ste se za ne-
kaj časa posvetili plesu in 
leta 2006 prevzeli vodenje 
Folklorne skupine Društva 
upokojencev Razbor, ki se je 
kasneje preimenovala v FS 
Spomin DU Sevnica; kje ste 
dobili navdih, kdo vas je učil 
slovenskih narodnih plesov, 
na podlagi česa ste se odlo-
čili, v katerih oblačilih bos-
te plesali?
Omenjeno leto je bilo pre-

lomno, takrat sem se upo-
kojila in sprejela sem vode-
nje folklorne skupine Društva 
upokojencev Razbor, ki je nas-
tala leta 2002 na pobudo Petra 
Simončiča in je vadila v pro-

storih večnamenskega doma 
na Razborju. V skupini sem 
bila pred tem plesalka, znanja 
o vodenju nisem imela, zato 
sem se takoj odločila za do-
datno izobraževanje in zače-
la sem z obiskovanjem semi-
narjev v organizaciji Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
Republike Slovenije. Ob tem 
se dobila veliko znanja tako 
o ljudskih plesih kot oblačil-
ni kulturi in ljudskem petju. 
Idejno zasnovo za plesna ob-
lačila je v svoji seminarski na-
logi, pri kateri je sodelova-
la tudi etnologinja dr. Marija 
Makarovič, dal Peter, tako da 
še danes plešemo v oblačilih, 
ki so značilna za kraje pod Li-
sco. Za sestavo posameznih 
plesnih koreografij mi je bila 
v veliko pomoč tudi knjiga, ki 
vsebuje opise plesnih kora-
kov in gibov. Običajno smo se 
v folklorni skupini vsako leto 
naučili eno koreografijo, sesta-
vljeno iz več plesov in pesmi. V 
času mojega vodenja folklorne 
skupine smo začeli vaditi plese 
v Sevnici, kar je ustrezalo ve-
čini plesalk in plesalcev. Priš-
lo je tudi do spremembe ime-
na, saj smo bili skoraj vsi člani 
Društva upokojencev Sevnica 
in tako smo se preimenovali v 
Folklorno skupino Spomin, ki 
je pod tem imenom še vedno 
zelo dejavna, le sama nisem 
več njena članica, vodenje pa je 
prevzela mlajša kolegica Jasna 
Pinoza, ki je vnesla v skupino 
še malo mladostnega žara.  

Kdaj in zakaj ste se začeli 
posvečati biodinamičnemu 
kmetovanju oziroma vrt-
narjenju?
V odrasli dobi so me začenja-
le zanimati mejne znanosti, 

saj sem čutila, da je še nekaj 
več, ne samo tisto, kar lahko 
vidimo, in to so energije, ki so 
del biodinamike. Z biodina-
mičnim pridelovanjem hrane 
sem se seznanila že konec 90. 
let preteklega stoletja, vendar 
se temu takrat še nisem pos-
večala, a ko sem imela kasne-
je težave z zdravjem, zaradi če-
sar sem morala prilagoditi tudi 
prehrano, sem ugotovila, da bi 
bila morda ta oblika vrtnarje-
nja dobra zame. Ugotovila sem, 
da zdravje izvira iz zdrave hra-
ne, ta pa lahko zraste samo v 
zdravi in živi zemlji. Samo v 
takšni zemlji, ki ima mikroor-
ganizme, kot so na primer bak-
terije, glive in alge, ki so v tleh 
prisotni v tankem sloju, lahko 
rastline optimalno zrastejo, saj 
med drugim koreninam dosta-
vljajo hranilne snovi. Med dru-
gim so pomembni tudi dežev-
niki, ki jih najdemo v zdravi 
zemlji, medtem ko jih je na po-
vršinah z intenzivnim pridelo-
vanjem malo ali pa jih sploh ni. 
Za to je kriva predvsem raba 
pesticidov in mineralnih gno-
jil, ki jih uničujejo, zato v bio-
dinamiki za ohranjanje zdra-
ve in žive zemlje uporabljamo 
samo naravne pripravke, s ka-
terimi gnojimo in škropimo ra-
stline. Ne kupujemo nobenih 
škropiv, pesticidov in podob-
no, vse izdelamo sami – skozi 
posebne postopke iz rastlin, ki 
jih dajemo v živalske ovojnice 
in jih tudi zakopavamo. Poleg 
tega uporabljamo še vse sile, ki 

prihajajo iz vesolja na Zemljo 
in so bistvenega pomena za vi-
talnost ter reproduktivne spo-
sobnosti rastline. 

Biodinamična metoda po-
leg ekološkega kmetovanja 
upošteva tudi zakonitosti 
našega osončja, naravnega 
gibanja Zemlje in letnih ča-
sov, mar ne?
S to metodo sem spoznala, da 
je v naravi vse, kar potrebu-
jemo za vzgojo rastlin; treba 
je samo znanja, ki so jih imeli 
že naši predniki, osvojiti in jih 
nadgraditi z novimi spoznanji. 
Biodinamika je zanimiva, ker 
poleg čisto praktičnih znanj 
odpira širok in neznan svet 
energij, ki jih odkrivamo ob 
delu z rastlinami. Na Žigrskem 
Vrhu, kjer sem v novem tisoč-
letju zaživela s partnerjem, so 
bili idealni pogoji za organizi-
ranje praktičnih delavnic ter 
predavanj, kajti vedeti mora-
mo, da življenje na Zemlji iz-
vira iz Kozmosa in nanj imajo 
poleg Sonca vpliv tudi plane-
ti ter ozvezdja našega osončja. 
Ti vplivi, ki stalno pritekajo na 
našo Zemljo v ritmih, imajo šti-
ri različne kakovosti in vsaka 
vpliva na določen del rastline: 
ena na razvoj listov, druga na 
razvoj korenin, tretja na razvoj 
cveta in četrta na plod. To se 
ritmično ponavlja in na ta na-
čin se je ugotovilo, da vse v ve-
solju deluje po nekakšnih rit-
mih in ti ritmi so življenjske 
sile. Če opazujemo sebe, hitro 
ugotovimo, da je dihanje ritem, 
srčni utrip je prav tako ritem in 
tako naprej. Ritem je povezan z 
življenjem in iz tega izvira os-
nova biodinamike. Njen ute-
meljitelj je Rudolf Steiner, ki 
je pred stoletjem na Poljskem 
organiziral poljedelske teča-
je, saj so se kmetje spopadali 
s pešajočim zdravjem zemlje, 
zmanjševanjem količine pri-
delkov in naraščanjem bolez-
ni. Steiner je menil, da lahko le 
zdrava zemlja daje zdrave ra-
stline. Zemljo, ki ji usihajo ži-
vljenjske moči, pa je mogoče 
okrepiti z upoštevanjem ne 
le vplivov zemeljskih, temveč 
tudi kozmičnih interakcij in 
ritmov. Kmetom je priporočil 
uporabo posebnih pripravkov 
in ravnanje po kozmičnih rit-
mih od setve do spravila pri-
delkov. Kmetje, ki obdelujejo 
zemljo po biodinamični me-
todi, tudi ne orjejo globoko, 
samo rahljajo in zračijo zemljo 
do 15 centimetrov v globino, 
da ne uničujejo organizmov 
v zemlji. Če zemljo preglobo-
ko zaorjemo, povzročimo, da 
se gornja plast, v kateri so do-
ločeni organizmi, ki potrebu-
jejo zrak, potisnjeni preglobo-
ko v zemljo ne bodo preživeli, 

Majda Hriberšek, ustanovna članica Društva Ajda Posavje:

Majda�Hriberšek�

Za trajno rodovitnost 
mora biti zemlja zdrava
SEVNICA – Zelo dejavno upokojeno zobotehnico Majdo Hriberšek je pot pred pol stoletja iz Zasavja pripe-
ljala v Posavje, kjer kot ustanovna članica Društva za biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje med dru-
gim pripravlja ter izvaja predavanja in delavnice o osnovah biodinamičnega kmetovanja. Nekaj časa je bila 
aktivna v folklorni skupini Spomin, ki jo je več kot deset let tudi vodila. Na osrednji slovesnosti ob sevni-
škem občinskem prazniku je prejela srebrno plaketo za prispevek k ohranjanju rodovitne zemlje.
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tako kot ne bodo tisti, ki smo 
jih s preglobokim obračanjem 
zemlje spravili na površje, saj 
niso vajeni svetlobe. S takšnim 
ravnanjem smo uničili vse or-
ganizme, ki se nahajajo v do-
ločenih plasteh zemlje z dolo-
čeno nalogo. S tem smo uničili 
zemljo, ni več živa. Steinerje-
vim nasvetom glede biodina-
mike je sledila Maria Thun, ki 
je z natančnim opazovanjem 
in zapisovanjem prišla do šte-
vilnih ugotovitev ter jih tudi 
znanstveno utemeljila. Njen 
setveni priročnik je temeljno 
vodilo vsakega biodinamične-
ga kmetovalca, kajti rastline, 
pridelane na konvencionalen 
način, silimo, da hitro zrastejo. 
To ni naravno: silimo jih, da so 
nenaravno visoke, nenaravno 
hitro zrastejo in nenaravno ve-
liko jih je. Če rastlina vse svo-
je sile in energije uporabi le za 
rast, potem nima kakovosti, ki 
človeka zares hranijo. 

Razumevanje kozmičnih 
ritmov, na katerih teme-
lji setveni koledar Marije 
Thun, zveni zapleteno, a ver-
jetno v praksi ni tako.
Setveni priročnik Marije Thun 
nam pomaga pri ohranjanju 
ekološkega ravnotežja, plod-
nosti tal ter zdravja rastlin, ži-
vali in človeka. V biodinamič-
nem setvenem koledarju so 
podatki o primernem času za 
delo z rastlinami na voljo za 
vsak dan posebej, kajti obsta-
jajo dnevi, ko ni priporočeno 
delo z nobenimi rastlinami, 
in sicer je to v času mrkov in 
prekrivanja planetov. Setvene-

ga priročnika se držimo pred-
vsem pri setvi, kajti ta ima naj-
večji vpliv na razvoj rastline. 

Osnova vsakega kmetovanja 
so semena, brez katerih ne bi 
bilo sadov, na kakšen način 
jih pridobivate in ohranjate?
Vedeti moramo, da brez semen 
ni hrane, zato je treba avtohto-
na semena varovati in z njimi 
lepo ravnati. Semena so naš 
zaklad, dediščina človeštva in 
naša prihodnost; so temelj pre-
hranske samooskrbe ter s tem 
tudi prehranske neodvisno-
sti od tujih držav in multina-
cionalk. Naši predniki so ved-
no poskrbeli za lastna semena 
sami in jih včasih izmenjeva-
li s sosedi, a v sodobni družbi 
se je to izgubilo, vendar se mi-
selnost o lastnih semenih vra-
ča nazaj. Zbiranje semen pote-
ka vse od zgodnje pomladi, ko 
semenijo prve rastlinske vrste, 
pa vse do jeseni, ko semenijo 
zadnje. Čas pri pobiranju se-
men je zelo pomemben, saj jim 
tako znatno povečamo skladi-
ščne sposobnosti. Včasih je ve-
ljajo, da je treba semena shra-
niti za vsaj dve leti sejanja, saj 
se nikoli ne ve, kakšna bo pri-
hodnja letina in če se bo iz se-
men sploh dalo kaj pridelati. 

Društvo za biodinamično 
gospodarjenje Ajda Posavje 
vsako leto organizira izme-
njavo kakovostnih avtohto-
nih semen starih sort, obsta-
ja pa tudi banka semen, 
zakaj je to pomembno?
V okviru našega društva delu-
je pod vodstvom Jožice Keber 

skupina za semena in na njiho-
vo pobudo poteka tudi izme-
njava doma pridelanih semen 
za vrtove in njive. Na mojo po-
budo pa bo kmalu mogoča iz-
menjava semen tudi v Knjižnici 
Sevnica, kjer bo mogoče vzeti 
vrečko domačega semena, a v 
jeseni bo treba nekaj tega se-
mena prinesti nazaj, ker se bo 
vse beležilo v računalniku. Jo-
žica ima tudi krasno banko se-
men za članice in člane naše-
ga društva, veliko pa si jih tudi 
sami pripravimo in si jih po-
tem izmenjujemo med seboj. 
Naj še povem, da je v dana-
šnjem času nepredstavljivo, da 
velike korporacije delajo gen-
ske modifikacije, spremembe, 
preoblikovanja in prilagoditve 
semen, kar ni v skladu z nara-
vo, naravnim razvojem. Kako 
bo to vplivalo na naravo, na ra-
stline, predvsem pa na človeka, 
ne vemo, zato se je treba pos-
vetiti ohranjanju avtohtonih 
semenskih vrst. Sama si pri-
delam zelo veliko semen, ker 
tako vem, kaj jem, rada pa jem 
zdravo. 

Ali ima Posavje pogoje za bi-
odinamično kmetovanje, bi 
lahko postalo v celoti samo-
oskrbno?
Ne samo Posavje, celotna Slo-
venija je idealna za biodina-
mično kmetovanje. S štirimi ali 
petimi hektarji pridelave zele-
njave lahko kmet preživi sebe 
in družino, samo v glavi je tre-
ba spremeniti miselnost. Tre-
nutno je v Sloveniji 30 kmetov, 
ki se ukvarjajo z biodinamič-
nim kmetovanjem in imajo cer-

tifikat Demeter. Ponosni smo, 
da jih je med njimi šest, ki so 
člani Društva Ajda Posavje. 
Veliko zaslug za to ima pred-
sednik našega društva Zvone 
Černelič, ki iz lastne prakse 
lahko pove, da je mogoče kme-
tovati na omenjen način. Brez 
kakršnega koli umetnega gno-
jila je mogoče pridelati zdra-
ve, okusne in užitne pridelke. 
V sodobnem svetu postaja vse 
bolj pomembno, da se kmet ne 
ukvarja s količino pridelave, 
temveč s kakovostjo, ker z njo 
pride tudi primerna cena tako 
sadja kot zelenjave in mesa ter 
s tem tudi samooskrba. 

Slovenija in z njo Posavje bi 
lahko postala biodinamični vrt 
Evrope. S tem bi ohranili zele-

no in naravno, kar tako z vese-
ljem tržimo v turizmu, in k nam 
bi prihajali ljudje s celega sve-
ta, ker bi bila naša zemlja traj-
no rodovitna. Narava je živ or-
ganizem, je kot življenje, ki mu 
je treba zagotoviti pogoje, da 
lahko živi. Vedeti moramo, da 
narava ne potrebuje ljudi, tem-
več ljudje potrebujemo naravo.

Za prispevek k ohranjanju 
zdrave in rodovitne zemlje 
ste ob sevniškem občinskem 
prazniku prejeli srebrno pri-
znanje, kaj vam to pomeni?
Vsako priznanje pomeni, da sta 
dobro delo in trud opažena, kar 
me veseli. To tudi pomeni, da 
moja prizadevanja niso za-
man in se število posamezni-
kov, ki so izbrali pot sozvočja 

z naravnimi in kozmičnimi rit-
mi ter energijami, povečuje. 
Vse več ljudi se zaveda, kako 
pomembno je ohraniti zem-
ljo trajno rodovitno, zame je to 
spodbuda in obveza, da bom 
še z večjim veseljem in žarom 
predajala znanje ter izkušnje 
tako članicam in članom v dru-
štvu kot širši skupnosti preko 
delavnic, predavanj, tečajev in 
strokovnih ekskurzij ter skr-
bela za neposredno izmenjavo 
semen in sadik iz biološke ali 
ekološke pridelave. Prepriča-
na sem, da je naša dolžnost, da 
vsak od nas stori vse, kar je v 
njegovi moči, da bodo tudi naši 
otroci in vnuki še lahko pride-
lovali ter jedli zdravo hrano. 

 Smilja Radi

Župan Srečko Ocvirk je leto 
od lanskega do letošnjega 
občinskega praznika v po-
slovnem smislu ocenil kot 
uspešno, kar je »rezultat od-
govornega in preudarnega 
proračunskega načrtovanja, ki 
je vključeval vsa območja ob-
čine in vsa področja dela«. Za 
dobro sodelovanje, podporo, 
pomoč in razumevanje se je 
zahvalil mnogim, ki s svojim 
delom in zgledom omogoča-
jo, da življenje kljub izzivom, 
ki jih prinaša preprečevanja 
širjenja koronavirusa, poteka 
tekoče. »Še posebej moram iz-
postaviti vse, ki delate v zdra-
vstvu, na področju socialnega 
varstva in podobnih dejavno-
stih, katerih skupni imenova-
lec je skrb za ljudi. Zanje skrbi-
te tudi takrat, ko ne upoštevajo 
vaših strokovnih priporočil in 
jih potem, ko so v težavah, 
kljub temu sprejemate in jim 
pomagate,« je dejal in zaklju-
čil, da si želi, da občanke in ob-
čani skupaj še naprej solidarno 
in enotno delujejo v smeri va-
rovanja zdravja. »Bodočnost je 
na strani pogumnih in pogum 
je tudi to, da razumemo ukre-
pe stroke ter cilje Vlade v tej 
epidemiji, predvsem zato, da 
bomo čim manj prizadeti in 
da bomo čim prej prišli iz tega 
stanja,« je bil spodbuden. V za-

Župan Ocvirk: »Bodočnost je na strani pogumnih«
SEVNICA – 12. novembra je v sevniški kulturni dvorani potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Sevnica ob letošnjem občinskem prazniku. Navzoče sta 
na dogodku, na katerem so podelili letošnja občinska priznanja, nagovorila župan Srečko Ocvirk in prek spletne povezave osrednji govornik, poslanec v Evrop-
skem parlamentu Franc Bogovič. 

ključku se je še enkrat zahvalil 
vsem, ki ustvarjajo »prijetno, 
urejeno in k napredku narav-
nano skupnost, ki zna in zmo-
re medsebojno povezovati, so-
delovati in spoštovati«. 

S skupnimi cilji do uspeha

»Vrsto let spremljam vaše delo 
in prizadevanja za napredek 
občine. Uspešni ste, ker znate 
poiskati skupne cilje in iskreno 
sodelujete. Ostanite takšni tudi 
v bodoče. Upam, da se ti občin-
ski in posavski vzorci odlične-
ga sodelovanja čim prej pre-

nesejo na slovensko raven, 
kajti le to nam zagotavlja na-
predek,« je med drugim de-
jal slavnostni govornik, posla-
nec v Evropskem parlamentu 
Franc Bogovič ter pohvalil po-
trditev mestne občine Krško v 
Državnem zboru Republike 
Slovenije. Ob tem se je zahva-
lil za podporo sevniškemu žu-
panu in državnemu svetniku 
Srečku Ocvirku ter poslance-
ma Dušanu Šišku in Tomažu 
Liscu. »Naša statistična regija 
tako dobiva mestno občino, kar 
nekateri omenjajo kot pogoj za 
pokrajino, ko bodo le-te usta-

novljene,« je pojasnil. »V Po-
savju smo lahko ponosni tudi 
na to, da smo ukrotili reko Savo 
in zgradili hidroelektrarne, ki 
proizvajajo zeleno energijo,« je 
še poudaril ter omenil, da Slo-
venijo čaka zapiranje rudnika 
v Velenju in TEŠ 6 v Šoštanju, 
da bo treba sprejeti odločitev 
o gradnji drugega bloka jedr-
ske elektrarne v Krškem ter o 
umeščanju sončnih in vetrnih 
elektrarn. »Za te in še mnoge 
druge velike ter zahtevne od-
ločitve bomo imeli na razpola-
go naslednji dve, tri leta, sicer 
bodo odločitve sprejemali dru-

gi, mi pa bomo odvisni od nji-
hove elektrike in s tem bomo 
počasi izgubljali svojo energet-
sko suverenost,« je nadaljeval 
ter se v svojem govoru dotaknil 
tudi podnebnih sprememb. »V 
Evropski uniji smo že spreje-
li načrt za okrevanje in odpor-
nost s ciljem, da naš kontinent 
naredimo bolj zelen, digitalen 
in odporen. Sprejemamo tudi 
velik zakonodajni paket, ki po-
meni pravo energetsko revo-
lucijo,« je predstavljal trud za 
blažitev podnebnih sprememb, 
zaradi katerih bodo morale dr-
žave sprejemati hitre in po-
membne odločitve. 

ZD Sevnica najvišje občinsko 
priznanje

Na prireditvi, katere program 
je bil zaradi trenutnih epidemi-
oloških razmer precej okrnjen, 
je Srečko Ocvirk s sodelavko 
Alenko Mirt, vodjo oddelka 
splošnih služb na Občini Sev-
nica, podelil letošnja občinska 
priznanja. Srebrno plaketo je 
za prispevek k razvoju špor-
ta v občini Sevnica in za orga-
nizacijo tridesetih tradicional-
nih tekov na Lisco prejel Pavel 
Drobne. Plaketo srebrne bar-
ve sta prejela še Majda Hri-
beršek za družbeni prispevek 
k ohranjanju rodovitne zemlje 

ob pridelavi zdrave in vitalne 
prehrane ter Ciril Dolinšek za 
predano in široko prepoznano 
delo na kulturno-etnološkem 
ter turističnem področju. Zla-
to plaketo sta prejeli Zvonka 
Mrgole za prispevek k razvo-
ju lokalne skupnosti na vzgoj-
no-izobraževalnem področju 
in za bogatitev družbenega 
življenja v KS Tržišče ter mag. 
Breda Drenek Sotošek za do-
sežke na področjih družbene-
ga in humanitarnega delovanja 
(v imenu svoje matere je pla-
keto prevzela Lucija Sotošek). 
Za odgovorno opravljanje pos-
lanstva zdravstvenega varstva 
je grb Občine Sevnica prejel 
Zdravstveni dom Sevnica, ki je 
v lokalnem in državnem pro-
storu zgled kakovostnega ter 
razvojno naravnega javnega 
zavoda. V imenu vseh letošnjih 
dobitnikov občinskega prizna-
nja se je zahvalila direktorica 
ZD Sevnica Vladimira Tomšič.

Slavnostno sejo sta povezo-
vala Tanja Žibert in Gregor 
Trebušak, krajši dokumentar-
ni film o dogodkih, dosežkih, 
življenju in delu od lanskega 
do letošnjega leta sta pripravi-
la snemalec in avtor filma Bo-
jan Kostevc in Neža Nemec z 
vezno besedo. 
 Smilja Radi

Letošnji�sevniški�občinski�nagrajenci�(od�leve�proti�desni):�Ciril�Dolinšek,�Zvonka�Mrgole,�
Lucija�Sotošek�(v�imenu�Brede�Drenek�Sotošek),�Pavel�Drobne,�Vladimira�Tomšič�(v�imenu�ZD�
Sevnica),�Majda�Hriberšek�in�župan�Srečko�Ocvirk
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Tovarniška 3, Krško

Vojnotehnični potencial soci-
alistične Jugoslavije je bil gle-
de na njeno velikost in eko-
nomsko moč izrazito velik, kar 
je bila prvenstveno posledica 
prizadevanja, da država tudi v 
vojaškem pogledu ohrani naj-
večjo možno mero neodvisno-
sti v razmerju do obeh ideo-
loških blokov v hladni vojni. 
Pomemben del tega potenciala 
so predstavljali vojni remontni 
zavodi, ki so služili vsem trem 
rodovom vojske, to je kopen-
skim, letalskim in pomorskim 
silam. Z zadnjo večjo reorgani-
zacijo v letu 1964 so tehnični 
remontni zavodi postali usta-
nova tehnične službe kopenske 
vojske JLA, namenjeni general-
nemu remontu tehničnih ma-
terialnih sredstev in proizvo-
dnji za to potrebnih rezervnih 
delov. V kopenski vojski se je 
pod remontom razumel teh-
nični proces, preko katerega je 
poškodovano sredstvo zopet 
postalo tehnično brezhibno.

Bregansko selo si je JLA izbra-
lo za lokacijo enega od 12 voj-
nih remontnih zavodov in edi-
nega te vrste v Sloveniji. Ko so 
poimenovali remont, je bilo v 
njegovem nazivu mišljeno na-
selje Bregana na hrvaški stra-
ni, čeprav je zgodovinsko polje, 
na katerem je bil pozidan ta po-
memben vojaški zavod, v celo-
ti pripadalo nekdanji slovenski 
Bregani, kasneje preimenovani 
v Bregansko selo in leta 1993 
v Slovensko vas. Ivan Bogov-
čič nas v svoji knjigi Vas s tre-
mi imeni seznani s pomenlji-
vim odkritjem, ki so ga prinesla 
arheološka izkopavanja ob iz-
gradnji mednarodnega mej-
nega prehoda Obrežje. Le do-
ber kilometer od območja TRZ 
Bregana so Rimljani zgradili 
vojaški remontni tabor, kjer so 
se ustavljale vojaške enote in 
popravljale svojo opremo, kar 
govori o starodavnem strate-
škem pomenu Brežiških vrat 
na prehodu iz Panonske niži-
ne na Krško polje. 

Drugačen, a v bistvu  
kot vsi drugi

TRZ Bregana je začel delo-
vati julija 1954 na prosto-
ru, kjer se je pet let prej zače-
la gradnja tovarne dizelskih 
motorjev. Ograjen kompleks 
zavoda, razprostrt v smeri za-
hod-vzhod, je na koncu zasedal 
29 hektarov in 42 arov in imel 
38.000 kvadratnih metrov po-
kritih delovnih in skladiščnih 
površin. Premogel je raznovr-
stno infrastrukturo, zaradi če-
sar je spominjal na mesto v 
malem. V začetnem obdobju 
je zavod za potrebe remonta 
uporabljal rezervne dele iz vo-
jaških skladišč, a je kmalu začel 

Dnevi osamosvajanja v Posavju

TRZ Bregana – pozabljeni velikan
Življenje v Brežicah in njeni okolici je bilo vsa leta po 2. svetovni vojni tesno povezano z jugoslovansko 
vojsko. Garnizija na letališču Cerklje ob Krki je bila po površini največje in po ognjeni moči enot njeno naj-
pomembnejše vojaško oporišče v Sloveniji. Že skoraj pozabljeno je, da je drugo razsežno vojaško območje v 
občini Brežice Jugoslovanska ljudska armada (JLA) vzpostavila tik ob slovensko-hrvaški meji v Breganskem 
selu, kjer je zrasel Tehnični remontni zavod (TRZ) Bregana. Spominjanje dogodkov izpred 30 let, s katerimi 
je Republika Slovenija postala samostojna in suverena država, je priložnost, da predstavimo vlogo in pomen 
TRZ Bregana ter razloge, zaradi katerih je po prehodu v slovenske roke zavod prenehal delovati.

z izdelavo nadomestnih delov, 
najprej za lastne potrebe, nato 
pa za celotno JLA. Od leta 1961 
so proste zmogljivosti zavoda 
namenjali za potrebe civilnega 
sektorja. Poleg servisa osebnih 
in tovornih vozil so v zavodu ci-
vilnim strankam in podjetjem 
nudili številne druge storitve: 
strojno obdelavo kovin, galva-
nizacijo, brušenje ali popravi-
lo dvigal, gradbenih in kmetij-
skih strojev.

Skozi desetletja delovanja je 
TRZ Bregana povprečno za-
posloval 900 delavcev, v veli-
ki večini iz samoborske obči-
ne in Zagreba. Ne glede na to 
je vojaški gigant iz malega Bre-
ganskega sela za občino Breži-
ce predstavljal pomembnega 
delodajalca, saj je zaposlenim 
omogočal pridobitev splošno 
koristnih znanj in veščin (vsa-
ko leto se je v tem zavodu iz-
šolalo tudi do 50 kovinarjev, 
ličarjev in drugih poklicev) 
ter občinski proračun polnil 
z vsemi zahtevanimi dajatva-
mi. Vendar so ob koncu 80. let 
že v polni meri prišla do izra-
za slaba kadrovska sestava za-
voda, pa tudi neustrezna pla-
čilna razmerja med njegovimi 
zaposlenimi. Ob impresivnem 
podatku, da je zavod leta 1991 
zaposloval kar 100 inženirjev 

in 150 tehnikov, realnost socia-
listične ekonomije z njej lastno 
nizko produktivnostjo odraža 
podatek, da je v zadnjem ob-
dobju delovanja zavoda skoraj 
polovica njegovih zaposlenih 
delala v režiji, to je v neproi-
zvodnih službah. Tudi draga 
ter za tisti čas izredno zmo-
gljiva računalniška oprema za-
voda ni bila nikoli neposred-
no vključena v proizvodnjo in 
se je rabila zgolj za obdelavo 
evidenc. Obenem so bili civilni 
uslužbenci zavoda v primerjavi 
s številnim vojaškim osebjem 
močno zapostavljeni. Tako je 
na primer zastavnik nazadnje 
prejemal pol večjo plačo kot 
inženir z 20 leti delovne dobe. 
Dvoumno razpet – tako kot ce-
loten povojni sistem – med tr-
žnim in planskim poslovanjem, 
med tehnološkim razvojem in 
zaostajanjem ter med civilno 
in vojaško sfero je TRZ Bregana 
dočakal prelomno leto 1991.

»Nikoli več ne bo tak,  
kot je bil«

Prenos TRZ Bregana iz rok 
JLA v upravljanje in varova-
nje s strani slovenske Teritori-
alne obrambe (TO) je bil eden 
od številnih podobnih postop-
kov, ki so se v pričakovanju na-
povedanega umika JLA odvijali 

širom Slovenije in na več loka-
cijah tudi v Posavju. Pred do-
končnim odhodom z ozemlja 
Republike Slovenije je JLA sku-
šala odpeljati čim več orožja in 
opreme ali pa uničiti tisto, če-
sar se ni dalo odpeljati. Svetlo 
izjemo je predstavljal TRZ Bre-
gana, ki ga je – po pretiranih 
medijskih poročilih, kar pa se 
je izkazalo nekoliko kasneje – 
TO prevzela »v odličnem sta-
nju«. 

Prevzem zavoda je bil zaklju-
čen 5. oktobra 1991 s pod-
pisom zapisnika o predaji in 
sprejemu nepremičnim in tis-
tega dela materialnih sredstev, 
ki jih je JLA pustila za sabo, s 
strani komisije JLA in TO. Po 
uspešno izvedeni primopre-
daji se je odprlo vprašanje 
nadaljnje usode velikih voja-
ških objektov v občini Breži-
ce. Ena od težav za oživitev 
proizvodnje v tedaj že bivšem 
TRZ Bregana je bila v tem, da 
so v preteklih mesecih delav-
ci iz zavoda nezakonito odnesli 
večino ročnega orodja. Povelj-
nik pokrajinskega štaba TO za 
Dolenjsko Albin Gutman je v 
začetku novembra 1991 pred-
stavnikom sedme sile pojas-
njeval, da so tehnična sredstva 
zavoda zastarela, mnoga tudi 
poškodovana s strani JLA, ki 
je s sabo vzela številne ključ-
ne strojne dele. Po Gutmanu je 
bila velika težava tudi, da je v 
TRZ Bregana proizvodnja tekla 
po standardih, ki že tedaj niso 
veljali v nobeni tovarni več in 
da bi bila že za vzpostavitev 
minimalnih sodobnih pogojev 
potrebna velika vlaganja. Gut-
man je razmišljanje sklenil z 
lakonično oceno, ki jo je čas v 
celoti potrdil, da zavod v Bre-
ganskem selu »ne bo nikoli več 
tak, kot je bil«. 

Dr.�Dejan�Pacek,�
Knjižnica�Brežice

Ena�od�delovnih�hal�v�TRZ�Bregana�v�času�primopredaje�leta�
1991.�Fotografijo�hrani�Mitja�Teropšič.

BREŽICE – Na prvi novembrski četrtek je Gasilska zveza Bre-
žice v svojih prostorih organizirala okroglo mizo na temo 
dostopnih in intervencijskih poti ter intervencijskih povr-
šin. Prišli so do sklepa, da bodo problematiko reševali s obli-
kovanjem posebne komisije in na ravni krajevnih skupnosti.

GZ Brežice je na okroglo mizo povabila predstavnike interven-
cijskih in drugih služb, ki so kakor koli povezane z zagotavlja-
njem varnosti prebivalcev. Kot je uvodoma povedal predsednik 
GZ Brežice Herman Premelč, gasilci ugotavljajo, da postajajo 
intervencijske poti in postavitvene površine vedno ožje, zanje 
težko prevozne, intervencijske površine tudi zasedene, največ-
krat s parkiranimi avtomobili, včasih celo neuporabne. Omenje-
no problematiko je nato predstavila pomočnica poveljnika GZ 
Brežice za preventivo Sandra Zupan. »Gasilsko avto lestev je 
treba postaviti v ustrezno in neposredno bližino zgradbe, pri 
kateri imamo intervencijo, ne glede na to, čemu je lestev name-
njena, bodisi gašenju bodisi reševanju. Če z njo ne moremo do-
stopati do objekta, kjer se intervencija izvaja, je seveda neupo-
rabna,« je poudarila. Pri interventnih poteh so dovozi za gasilska 
vozila in dostopi za gasilce v zgradbo določeni s standardi, ki jih 
je treba upoštevati že pri samem načrtovanju prostorskega ob-
močja zgradbe in vseh dostopov do nje, je še navedla. »Tu se nam 
pojavljajo določeni problemi pri urejenosti površin na terenu v 
sklopu intervencij, predvsem so to nedostopnost vozil in opre-
me do samega objekta, neurejena površina za interventno vo-
zilo ob objektih, predvsem v primeru večstanovanjskih zgradb, 
industrijskih objektov pa tudi trgovskih objektov, kjer površine, 
kamor naj bi gasilci oz. vsa ostala interventna vozila dostopa-
la, velikokrat zasedajo vozila, nadalje neprimerna nosilnost tal, 
gosto strnjena naselja – predvsem tam, kjer so zgradbe ena ob 
drugi, zraven mogoče še cesta in ovinek, z našimi velikimi gasil-
skimi vozili ne moremo priti mimo in se prebiti do intervencij-
skega objekta, pri tem je zelo pomembna tudi urejenost okolice, 
pogosto se zgodi, da dostopnost do objekta ovira neobžagano 
drevje oz. so dostopne poti zarasle, nadalje težave povzroča tudi 
neprimerna širina ceste ali poti ter neprimerno parkiranje vo-
zil,« je naštela Zupan.

»Problematika ne bo rešena čez noč«

V nadaljevanju so o izkušnjah intervencijskih služb spregovorili: 
poveljnik PGD Brežice Jure Krošl, vodja reševalne službe ZD Bre-
žice Jožica Iljaž, policist Aleš Lorber s PP Brežice, poveljnik GZ 
Brežice Darko Leskovec, ki je izpostavil, da ta problematika ne 
bo rešena čez noč, želi pa si, da bi se na podlagi opažanj ostalih 
predstavnikov sil zaščite in reševanja skupaj dogovorili za neko 
pot oz. platformo, po kateri bodo problematiko evidentirali in 
jo seveda tudi reševali naprej, župan Ivan Molan, vodja oddel-
ka za prostor Urška Klenovšek, direktor podjetja Posavc Ivan 
Vogrinc, reševalec Primož Hribšek, Bojan Bogovič iz podjetja 
Domtim, upravljavca večstanovanjskih stavb v Brežicah, ter Dar-
ko Ferlan s Komunale Brežice. Leskovec je na koncu izrazil upa-
nje, da so z okroglo mizo le naredili korak naprej in bodo, tudi 
z morebitnim ustanavljanjem določenih komisij, problematiko, 
zaradi katere so se zbrali, reševali na ravni KS, pri tem vse teža-
ve evidentirali, posamezna KS pa bo tista, ki bo o tem obvešča-
la občino oz. oddelek za prostor. »Pomembno je, da bomo začeli 
to problematiko reševati, in ko se bomo čez leto dni spet sreča-
li, skušali ugotoviti, ali smo naredili kak napredek po tej poti,« 
je sklenil. Še več na www.posavskiobzornik.si.
 Rok Retelj

Na intervencijah opažajo težave

Vodstvo�GZ�Brežice:�Zupan,�Leskovec�in�Premelč

KRŠKO – Na konstitutivni seji Območnega sveta Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Krško, je bil za novo 
mandatno obdobje 2021–2025 za predsednika izvoljen direktor 
GZS Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek kot pred-
stavnik delodajalcev, za njegovo namestnico pa predsednica Dru-
štva upokojencev Brežice Jožica Sušin kot predstavnica upoko-
jencev. Za člane Območnega sveta so bili izvoljeni še: Andreja 
Jamšek in Ana Jelančić kot predstavnici delodajalcev, Igor Il-
jaš in Ivica Sotelšek kot predstavnika aktivnih zavarovancev ter 
Franc Boljte kot predstavnik invalidov. Na seji so se člani Območ-
nega sveta seznanili s pristojnostmi sveta in sprejeli njegov po-
slovnik, v nadaljevanju so opravili še imenovanje predstavnikov 
zavarovanih oseb v svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Sev-
nica ter se seznanili s finančnim poslovanjem ZZZSza obdobje ja-
nuar–oktober 2021.� P.�P./vir:�ZZZS,�OE�Krško

Oblikovali območni svet 
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razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

25. novem-
ber je med-
narodni dan 
boja pro-
ti nasilju 
nad ženska-
mi, ki ga za-
znamujemo 
s 16-dnevno 
kampanjo, ki 

se konča z mednarodnim dne-
vom človekovih pravic, saj je 
nasilje nad ženskami kršitev 
osnovnih človekovih pravic.
  
Nasilje nad ženskam je pereč 
problem. Slovenska nacional-
na raziskava o nasilju v part-
nerskih odnosih je pokazala, 
da je vsaka druga ženska do 
dopolnjenega 15. leta staros-
ti doživela eno od oblik na-

silja, v zadnjih 12 mesecih je 
nasilje doživela vsaka peta 
ženska. Vprašajmo se, koliko 
žensk, ki jih srečujemo, doživ-
lja nasilje ?

Nasilje v družini je vsaka upo-
raba fizičnega, spolnega, psi-
hičnega ali ekonomskega na-
silja enega družinskega člana 
proti drugemu družinskemu 
članu oziroma zanemarjanje 
ali zalezovanje žrtve ne gle-
de na starost, spol ali katero 
koli drugo osebno okoliščino 
žrtve ali povzročitelja nasilja 
in telesno kaznovanje otrok. V 
ozadju nasilja je vedno potre-
ba po moči in po nadzorova-
nju druge osebe. Da to dose-
žejo, povzročitelji uporabljajo 
nasilje. V večini so to osebe, ki 

imajo zelo izkrivljeno predsta-
vo o sebi. Verjamejo, da so oni 
boljši, in če ne dobivajo s stra-
ni okolja temu ustrezne potr-
ditve, so prepričani, da se jim 
godi krivica. Potrditev svo-
je pomembnosti, kontrole in 
moči si vedno znova utrjuje-

jo z nasiljem. To počno v dru-
žini, kjer se počutijo varne, ter 
nad osebami, ki jih dojemajo 
kot šibkejše. Torej so v resni-
ci povzročitelji nasilja slabiči.   
Nasilje ima svojo dinamiko. 
Deluje v smeri, da žrtev zme-
de, jo razvrednoti, odvzame 

moč, osami. Zato žrtve same 
zelo težko prekinejo nasilje. 
Hkrati se nasilje ne prekine 
samo od sebe in se običajno 
stopnjuje. Zaskrbljujoč poda-
tek je, da se v zadnjem času v 
Sloveniji nasilje stopnjuje po 
svoji okrutnosti. Spomnimo se 
primerov, ki so bili medijsko 
izpostavljeni in so se končali 
z umorom žensk, žrtev nasilja.  
V družini kjer se izvaja nasilje 
nad žensko, nasilje doživljajo 
tudi otroci, četudi povzročitelj 
neposredno ni nasilen do njih. 
Življenje v nasilju je za otroke 
trpljenje in jih zaznamuje za 
vse življenje. Velika verjetnost 
je, da bodo vzorec nasilja, ali 
kot žrtev ali kot izvajalec nasi-
lja, prenesli naprej v svoje od-
raslo življenje.   

Kaj lahko storimo? Če doživlja-
te nasilje, poiščite pomoč. Na-
silje se ne bo prenehalo samo 
od sebe. Ne nasedajte oblju-

bam, da se nasilje ne bo nikoli 
več zgodilo, ker se bo. Če izva-
jate nasilje, vedite, da nimate 
pravice in da je to kaz nivo. To 
ni izraz moči, ampak šibkosti. 
Ne lažite si, da vas žrtev izzi-
va, da je to izven vaše kontro-
le, ker to ni res. Vi  se odločite, 
da boste nasilni. Prenehajte z 
nasiljem in si poiščite pomoč. 

In mi? Ali nas res ne gane 
trpljenje drugega? Ali si ne 
bi želeli, če bi se to dogajalo 
nam ali nam ljubi osebi, da bi 
kdo pomagal? Če vemo in nič 
ne naredimo, potem smo so-
odgovorni za nasilje, ki ga trpi 
žrtev. Nasilje ni zasebni prob-
lem, je moj problem, je tvoj 
problem in je skupna odgo-
vornost. Policija in centri za 
socialno delo smo za to, da 
zaščitimo in pomagamo žrtvi 
24 ur na dan. Obvestilo o na-
silju je možno podati tudi ano-
nimno.  

Nasilje nad ženskami  
je nesprejemljivo 

Zapisala:�
Sonja�Žugič

Foto: Canva

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Seno-
vo, ki bodo podeljena v počastitev krajevnega praznika v febru-
arju 2022. Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo 
krajani, svet krajevne skupnosti, predsednik Sveta KS Senovo, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter druge organi-
zacije in skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati: podat-
ke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča), obrazložitev k predlogu ter pisno soglas-
je predlaganega kandidata za priznanje krajevne skupnosti. 

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
čast nega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS 
Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo, štiri priznanja KS Se-
novo in jubilejna priznanja.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, pre-
jeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo, do po-
nedeljka, 10. januarja 2022, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031-324-480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razpis 
je v celoti objavljen na spletni strani Občine Krško, pod zavih-
kom Krajevna skupnost Senovo.

Dvodnevna krvodajalska akcija
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Krško območno združenje Rdeče-
ga križa Slovenije vabi na krvodajalski akciji, ki bosta pote-
kali v ponedeljek, 6. decembra, in v torek, 7. decembra, 
od 7. do 13. ure v športni dvorani Leskovec pri Krškem. 
Krvodajalce prosijo, da se za darovanje krvi naročite na 051 
389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

Društvo KVČB deluje v sloven-
skem prostoru od leta 2004 in 
združuje več kot 1780 članov s 
kronično vnetno črevesno bo-
leznijo, imenovano Crohnova 
bolezen ali ulcerozni kolitis. 
Najpogosteje se pojavi med 
15. in 35. letom, pojavnost bo-
lezni pa narašča tudi pri otro-
cih. Bolezen lahko prizadene 
katerega koli posameznika v 
katerem koli življenjskem ob-
dobju, s to boleznijo se sooča v 
Sloveniji okoli 7.500 ljudi, zato 
v društvu dajejo velik pouda-
rek osveščanju prebivalstva o 
tej imunsko pogojeni bolezni, 
ki povzroča vnetje črevesa ali 
celotne prebavne cevi. Društvo 
sicer tvori 11 sekcij, oboleli z 
območja Posavja pa se vklju-
čujejo v Sekcijo dolenjske re-
gije, ki poleg naše regije po-
kriva tudi potrebe članstva na 

širšem območju Dolenjske in 
Bele krajine. V KVČB izvajajo 
sedem posebnih programov 
s socialnega, zdravstvenega in 
funkcionalnega področja, med 
slednjega pa sodi tudi akci-
ja dostopnosti do javnih stra-
nišč po slovenskih občinah, ki 
so jo letos izvedli že 13. leto 
zapored. V akciji Naj strani-
šče komisija ocenjuje najbolj 
urejena javna stranišča v treh 

Krški javni WC že drugič prvi
BRESTANICA, SLOVENIJA – 19. novembra, na svetovni dan stranišč, so s podelitvijo nagrad na gradu Raj-
henburg v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) zaključili akcijo Naj javno stranišče 2021. 
Drugo leto zapored je v kategoriji ostalih občin prvo nagrado osvojila Občina Krško.

kategorijah, in sicer v kategori-
ji mestnih občin, ostalih občin 
in bencinskih servisov. V pole-
tnih mesecih so člani komisi-
je društva prevozili 4063 km 

in izvedli ocenjevanje javnih 
stranišč – dostopnost, označe-
nost dostopa, urejenost, čisto-
čo, število sanitarij, sanitarije 
za invalide, opremo in higi-
enski material – na 158 loka-
cijah, in sicer v 11 mestnih ob-
činah, 84 ostalih občinah in 56 
bencinskih servisih ob avtoce-
stah v Sloveniji. 

Priznanja za Naj javno strani-

šče 2021 so bila podeljena na 
gradu Rajhenburg ob sprem-
ljajočem programu, ki sta ga 
izvedla letošnja podpornika 
akcije, glasbeni duet Maja We-
iss in Robi Petan. Prvo nagra-
do v kategoriji ostalih, to je 
nemestnih občin, je z doseže-
nimi 4,98 od 5,00 možnih točk 
že drugo leto zapored osvoji-
la Občina Krško za urejenost 
javnega stranišča na Tržnici 
Videm, Kolodvorska 1. Kot je 
komisija navedla v obrazložit-
vi, je uporaba javnega strani-
šča na tej lokaciji brezplačna 
in dostopna 24 ur na dan, obi-
skovalci imajo na voljo ženski 
in moški del sanitarij, eno stra-
nišče je namenjeno invalidnim 
osebam, dostop do javne-
ga stranišča pa je označen na 
stavbi, infotočki in z usmerje-
valno tablo. Med poletjem je si-
cer Občina Krško uredila tudi 
drugo javno stranišče v mes-
tu, in sicer v starem mestnem 
jed ru na naslovu CKŽ 44 (med 
prodajalno Ambienta in Večge-
neracijskim centrom Posavje), 
ki bo v ocenjevanje vključeno 
v prihodnjem letu. Z doseže-
no skupno oceno 4,47 je peto 
mesto osvojila Občina Breži-
ce (lani 14. mesto) za ureje-

nost javnega stranišča na Trž-
nici Brežice, Občina Sevnica 
pa je z javnima straniščema v 
mestnem parku ob otroškem 
igrišču ter pri tržnici v primer-
javi z minulim letom nazado-
vala za eno mesto in osvojila 
27. mesto (3,949). 

Zidak Kostanjevici na Krki

V kategoriji mestnih občin je 
prvo mesto osvojila Mestna 
občina Ptuj, med bencinskimi 
servisi ob avtocesti pa je naj-
več točk prejel Bencinski ser-
vis Petrol Mlake, smer Italija. 
Visoki mesti sta osvojili tudi 
Petrolovi stranišči na bencin-
skih servisih Zaloke, in sicer 
v smeri Ljubljane tretje mes-
to (3,96) ter v smeri Hrvaške 
peto mesto (3,89). Med 48 oce-
njevanimi bencinskimi servisi 
sta bili ocenjeni tudi stranišči 
na bencinskih servisih ob av-
tocesti pri Mokricah, a sta se 
uvrstila v zadnjo četrtino naj-
slabše ocenjenih stranišč – BS 
Petrol Mokrice v smeri Lju-
bljane se je uvrstil na 33. in BS 
OMV Mokrice v smeri Hrvaške 
na 35. mesto. V društvu KVČB 
so podelili tudi nečastna pri-
znanja ali t. i. straniščne met-
lice, ki sta jih za slabo urejena  
in higiensko neustrezna javna 
stranišča prejeli Mestna obči-
na Nova Gorica za javno stra-
nišče ob Solkanskem mostu 
ter Občina Vrhnika za strani-
šče ob vrhniški tržnici, v kate-
goriji bencinskih servisov pa 
je za najslabše urejeno strani-
šče metlico prejel BC OMV Lu-
kovica, smer Ljubljana. 49 ob-
činam od 95 pregledanih, ki 
še vedno nimajo v svojih sre-
diščih urejenega javnega stra-
nišča, so podelili naziv 'zidak', 
ki si ga je prislužila tudi Obči-
na Kostanjevica na Krki.

 Bojana Mavsar

V�imenu�Občine�Krško�je�priznanje�prevzela�podžupanja�Ana�
Somrak�(foto:�Društvo�za�KVČB).

Javno� stranišče� ob� Tržnici� Videm� je� drugo� leto� zapored�
osvojilo�prvo�mesto.

KRŠKO – Občinski svet je potrdil osnutek odloka o porabi prora-
čunske rezerve v letu 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč 
ter načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na ob-
močju občine. Po besedah strokovnega delavca za področje zaš-
čite in reševanja Aleša Benjeta bodo zbrana sredstva proračun-
ske rezerve v višini dobrih 778.750 evrov namenjena za sanacijo 
cestišč v Mrčnih selih v dolžini 120 m, lokalne ceste na Bohor v 
dolžini 212 m ter lokalne ceste na Spodnji Libni v dolžini 450 m, 
medtem ko sta v načrtu naložb na področju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami v naslednjih dveh letih med drugim 
izgradnja regijskega gasilskega poligona ter nabava novih gasil-
skih vozil za potrebe prostovoljnih gasilskih društev.  B. M.

Poraba proračunske rezerve
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»Današnja svobodna in samo-
stojna Slovenija je nastala na 
temeljih NOB v drugi svetovni 
vojni in z osamosvojitvijo leta 
1991,« je poudarila predsedni-
ca ZB za vrednote NOB Sevni-
ca Vladka Blas ter naštela še 
nekatere dogodke, ki se bodo 
odvili v naslednjem letu. »Po-
leg že tradicionalnih spomin-
skih svečanosti na Malkovcu 
in Okroglicah bomo dali več 
poudarka spominu prihoda 
prvih partizanov na Kozjan-
sko, delovanju in razbitju or-
ganizacije OF na železnici in 
požigu Malkovca ter ureditvi 
spominskega parka v Čehnar-
jevi dolini. Vodstvu naše občine 
bomo podali pobudo za posta-
vitev doprsnega kipa narodne-
ga heroja Draga Flisa – Strele 
pri osrednjem spomeniku na 
Trgu Svobode oziroma poime-
novanju ulice na Blanci ali v 
Sevnici,« je dejala med drugim. 
 
Na pretekli čas in dogodke je 
spomnil tudi župan Srečko 
Ocvirk, ki je dogajanje pred 
80. leti, ko se je leta 1941 za-
čelo izseljevanje slovenske-
ga naroda ter okupacija slo-
venskega ozemlja, označil kot 
izredno zahteven čas ter ga 
povezal s sedanjostjo, v ka-
teri se soočamo z novim izzi-
vom – preprečevanjem širje-

Pomembno je poslušati in slišati
SEVNICA – ZB za vrednote NOB Sevnica je tudi ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga občina Sevnica pra-
znuje 12. novembra v spomin na junaško dejanje komandirja Brežiške čete Dušana Kvedra Tomaža, pripra-
vilo v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu slavnostno sejo. 

nja koronavirusa. »V izzivu, 
ki ga predstavlja epidemija, 
ne najdemo minimalne slo-
ge, enotnosti in odgovornosti 
do sočloveka. Vsakdo ima svoj 
pogled, a bodimo svetel zgled 
in recimo, da je treba zaupati 
sočloveku, strokovnjaku, kaj-
ti le na tak način lahko druž-
ba napreduje kot skupnost,« je 
izpostavil in se dotaknil še or-
ganizacije, ki ohranja spomin 
na dogodke druge svetovne 
vojne. »Zelo pomembno je, da 
skupaj ohranjamo vse pomni-
ke zgodovine, kajti le na tak 
način smo lahko kot narod ce-
loviti in enotni v svojih priza-
devanjih za blagostanje vseh 
ljudi,« je zaključil. 

Bronaste plakete in priznanja

Slavnostna seja Združenja bor-
cev za vrednote NOB Sevni-
ca se je zaključila s podelitvi-
jo bronastih plaket in priznanj 
posameznikom, podjetjem, za-
vodom ter društvom, ki so s 
svojim delom prispevali k raz-
poznavnosti in ugledu organi-
zacije. Lanskoletni (v lanskem 
letu zaradi epidemioloških raz-
mer slavnostne seje ni bilo) in 
letošnji dobitniki bronastih 
priznanj ZB za vrednote NOB 
Sevnica so: Marija Lupšina, 
Vinko Zalezina, Danijel Ku-
har, Stanko Gorenjc, Posavski 
obzornik, Alojz Bovhan, Cvet-
ka Valant in Jože Prijatelj. Do-

bitnika bronaste plakete sta 
Marjan Gorenjec in Marijana 
Obaha. Posebno priznanje sta 
prejela še praporščaka, Danijel 
Kuhar in lvan Mrgole. V spre-
mljevalnem delu programa, ki 
ga je povezovala Estera Savić 
Bizjak, sta z recitalom sodelo-
vala dr. Tit Turnšek in Jožef 
Žnidarič. Predsednica ZB za 
vrednote NOB Sevnica Vladka 
Blas in župan Srečko Ocvirk sta 
pred slavnostno sejo položila 
pri spomeniku padlim na Trgu 
svobode in k spominski plošči 
na stavbi sodišča venca v spo-
min na osebe, ki so dale lastna 
življenja za svobodo in mir. 

 Smilja Radi

Prejemnice�in�prejemniki�priznanj�z�županom�in�predsednico�ZB�za�vrednote�NOB�Sevnica

O pomenu ohranjanja zdravja vsak dan 
lahko slišimo ali preberemo kakšno 
novico, a ob tem morda preslišimo, da 
lahko v zdrav obrok vključimo tudi ribe. 
Ribje meso je bogato predvsem zara-
di omega-3 nenasičenih maščobnih 
kislin, ki znižujejo krvni tlak ter nivo 
holesterola. Vsebuje tudi vitamin A in 
vitamin D, ki med drugim upočasnju-
je staranje. Razlogov, da so ribe vsaj 
dvakrat na teden na našem jedilniku, 
kot svetujejo prehranski strokovnjaki, 
je zagotovo dovolj. 

File postrvi z zelenjavo in testeninami

Za 4 osebe potrebujemo:
 - 300 g fileja postrvi
 - 300 g istrskih fužev (testenine)
 - 50 g parmezana v kosu
 - 200 g korenja
 - 1 dl sladke smetane
 - 50 g belega dela pora
 - 50 g masla
 - poper, sol

Špinačni pesto pripravimo iz:
 - 100 g mlade špinače
 - 50 g parmezana v kosu
 - 10 g pinjol
 - 1 dl olivnega olja
 - česen, limona
 - poper, sol

Za lažjo pripravo jedi si najprej pripra-
vimo vse osnovne sestavine. Beli del 
pora drobno nasekljamo, postrvjemu 
fileju odstranimo kožo in kosti, nato 

ga razrežemo na kocke, korenje olu-
pimo in narežemo na krajše tanke tra-
kove, fuže skuhamo v slanem kropu in 
jih odcedimo, nekaj vode pa prihrani-
mo za zalivanje. Na koncu si pripravi-
mo še špinačni pesto iz navedenih se-
stavin. Pri mletju pesta smo pozorni 
na to, da najprej zmeljemo pinjole in 
parmezan, nato v sekljalnik dodamo 
še vse ostale sestavine ter zmeljemo.

Na olivnemu olju rahlo popražimo por 
in korenje. Pazimo, da se nam por in 
korenje ne zapražita rjavo, zato med 
praženjem dodajamo manjše količine 
vode, s čimer ohranjamo sladek okus 
zelenjave. Ko voda izpari, na ponev do-
damo kocke postrvjega fileja, ki ga so-
limo in popramo. Ko ribo popražimo, ji 
dodamo sladko smetano in nekaj vode 
ter maslo. Omaka naj zavre, nato van-
jo vmešajmo ’na zob’ kuhane istrske 
fuže. Za konec vmešamo še nastrgan 
parmazan in poljubno količino špinač-
nega pesta. 

Dober tek!

Ko v kuhinji zadiši po ribah ...
V okviru projekta Z RIBAMI DO ZDRAVJA je potekal v večnamenskem prostoru Tončkovega doma na Lisci 
prikaz priprave zdravega ribjega obroka z zelenjavo z domačega vrta in testeninami. Udeleženke in udeleženci 
različnih starostnih skupin so izvedeli marsikaj uporabnega o zdravem načinu prehranjevanja z ribami ter z 
užitkom pojedli skrbno pripravljen ribji obrok.   

na
roč
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Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna  
Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020,  

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kuharski mojster Damjan Wallner  
je pripravil okusen ribji obrok.

V počastitev dneva spomina na žrtve prometnih nesreč je pretekli 
teden, že tradicionalno, pri Plečnikovem spomeniku v centru Radeč 
župan Tomaž Režun skupaj s člani Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Radeče ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Radeče položil cvetje ter prižgal sveče v spomin vseh umrlih 
in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, 
prijatelji, sodelavci in znanci. Letošnji svetovni dan spomina se po 
celotnem svetu sicer obeležuje v nedeljo, 21. novembra, pod slo-
ganom SPOMINJAJMO SE, POMAGAJMO in UKREPAJMO za obmo-
čja umirjenega prometa.

Varna vožnja ter odgovorno obnašanje v prometu nasploh naj bos-
ta stalnica, saj je s preventivo mogoče drastično zmanjšati število 
nesreč. Posebej bi se želeli zahvaliti članom ZŠAM Radeče s pred-
sednikom Branetom Zorcem na čelu, ki neutrudno skrbijo za oza-
veščanje o varnosti v prometu ter tako s svojimi dejavnostmi kot z 
lastnim zgledom skrbijo za varnost vseh nas. Pazimo nase in drug 
na drugega. 

V modro osvetljena varna pot pod šolo

Konec tedna pred 14. novembrom, ki je razglašen kot svetovni dan 
sladkorne bolezni, smo v modri barvi osvetlili varno pot pod OŠ 
Marjana Nemca v Radečah. Zveza društev diabetikov Slovenije je 
pobudnik akcije z osvetlitvijo objektov in je v letošnjem letu sle-
dila cilju, da bi se ob 100. obletnici iznajdbe inzulina osvetlilo 100 
objektov. Iznajdba inzulina je namreč za osebe s sladkorno bolez-
nijo pomenila veliko prelomnico pri zdravljenju in jim je omogočila 
preživetje in kvalitetnejše življenje. Veseli nas, da smo z osvetlitvi-
jo objekta prispevali k zadanemu planu, saj smo te dni prejeli zah-
valo Zveze društva diabetikov Slovenije s pojasnilom, da je bil nji-
hov cilj dosežen. 
 Foto: T. L.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
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ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

Prireditev je bila razdeljena na 
dva dela. Najprej so pri skulp-
turi eHrast pred šolo tradicio-
nalno obeležili dosežke učen-
cev in zaposlenih v minulem 
šolskem letu, počastili 30-let-
nico naše države in z dvigom 
slovenske zastave svečano po-

častili državni praznik dan su-
verenosti. Nato se je dogajanje 
prestavilo v športno dvora-
no, kjer so se na kulturni pri-
reditvi »Iz preteklosti v seda-
njost in prihodnost« ozrli na 
mejnike v 50-letni zgodovini 
brežiške OŠ na tej lokaciji. Pol-
no dvorano je najprej nagovo-
rila ravnateljica mag. Marija 
Lubšina Novak. Šolsko stavbo 
je označila za »damo«, ki pra-
znuje 50 let, odkar sta jo na-

ŽUPEČA VAS – S krajšim kulturnim programom so 6. novem-
bra v Župeči vasi pri spominskem obeležju škofu dr. Sta-
nislavu Leniču počastili njegovo 110. obletnico rojstva. V 
svojem življenju je posebno pozornost namenjal delu za du-
hovne poklice in dušnemu pastirstvu za Slovence po svetu.

Spominsko obeležje je plod sodelovanja med umetnostnim ko-
vaštvom Zorko iz Župeče vasi in kamnoseštvom Kocjan. Prikazuje 
Leničev škofovski grb in knežji kamen, kot znamenje slovenstva, 
ki ga povezuje žito v vetru, kot znamenje svobode. Ljubljanski 
pomožni škof dr. Stanislav Lenič 
je bil rojen 6. novembra 1911 v 
Župeči vasi. Po številnih zasli-
ševanjih na montiranem pro-
cesu je bil leta 1947 obsojen na 
12 let zapora. V različnih zapo-
rih je bil osem let in pol, od tega 
kar 26 mesecev v samici. Papež 
Pavel VI. ga je leta 1967 imeno-
val za ljubljanskega pomožnega 
škofa. Ko je leta 1988 odšel v pokoj, je v javnosti povedal veliko 
resnic. Po daljši bolezni je umrl 4. januarja 1991 v Ljubljani. Po 
njem se imenuje Leničev dom v Sajevcah pri Kostanjevici na Krki, 
poleg Leničevega obeležja v njegovi rojstni vasi velja omeniti še 
Leničev kip, ki se nahaja na cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki, 
pred desetimi leti so v župniji praznovali Leničevo leto, poteka-
la je tudi dramska uprizoritev Leničevega življenja, ki jo je na-
pisal domači župnik mag. Janez Žakelj. Program ob 110-letnici 
rojstva so sooblikovali Župečani s prepevanjem in recitacijami. 
 R. R.

50 let otroškega vrveža in smeha
BREŽICE – 21. oktobra je Osnovna šola Brežice obeležila 50-letnico šolske stavbe na Levstikovi ulici 18, pet 
let sodelovanja v vseslovenskem gibanju Rastoča knjiga pa tudi 30 let samostojnosti Republike Slovenije. 
Na prireditvi je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.

polnila otroški vrvež in smeh. 
S pomočjo dokumentov, ki jih 
hranijo v Knjiž nici Brežice, je 
spomnila, da je 28. oktobra 
1970 v okviru prireditev ob 
prazniku brežiške občine nove 
prostore odprla OŠ bratov Ri-
barjev Brežice, danes OŠ Bre-

žice. Poleg sodobno opremlje-
ne šole se je vseh 818 učencev, 
ki so takrat vstopili v šolo, ver-
jetno najbolj razveselilo pouka, 
ki je potekal samo v dopoldan-
skem času. Spominja se tudi, da 
so šolo, tako kot veliko drugih 
pridobitev v tistem času, zgra-
dili s samoprispevkom. Doda-
la je, da verjame, da bomo kot 
družba kmalu premagali bole-
zen, da učencem ne bo treba 
imeti več pouka ves dan samo 

v enem prostoru oz. mehurčku. 
Omenila je še, da je bila poseb-
nost tudi ta, da so takrat v šol-
ski stavbi dobili tudi zobozdra-
vstveno ambulanto, ki je tu še 
danes. Šola je tedaj nosila ime 
po dveh bratih Ribar, ki sta 
padla v drugi svetovni vojni, 
že 29 let pa nosi sedanje ime 
in danes jo obiskuje približno 
sto učencev več kot pred 50 
leti. Zaupala je še eno poseb-
nost, da je šola zgrajena na ob-
močju, ki ga imenujejo Hrastin-
ca, saj je tukaj nekoč na precej 
močvirnatem območju rasel 
manjši hrastov gozd.

Ministrica: Vse je v znanju  
in v vas

Iz dokumentov je še razvidno, 
kot je dejala ravnateljica, da 
je bila brežiška šolska stavba 
v minulih 50 letih že dvakrat 
deležna večjih posegov, prve-
ga v 80. letih in nazadnje leta 
2008, ko so za pol leta zapustili 
šolske prostore in izvajali pouk 
na petih lokacijah v mestu. V 
spomin na številne hraste, ki 
so nekoč rasli na tem prostoru, 
so pred šolo s pomočjo dona-
torjev pred petimi leti postavili 
skulpturo eHrast ter ponazar-
ja rast in napredek OŠ Brežice. 
Glede na to, da jim zmanjkuje 

prostora, si je zaželela še tretje 
prenove. Brežiški župan Ivan 
Molan je šoli čestital za vse do-
sedanje uspehe in zaželel, da 
»OŠ Brežice ostane prostor, ka-
mor se bodo učenci in učitelji 
ter mi vsi radi vračali«. Spre-
govorila je tudi ministrica dr. 
Simona Kustec, ki je izjavila: 
»Obljubljam vam, da bo naša in 
vaša država skupaj z vašo ob-
čino še naprej delala in podpi-
rala vse, kar bo šlo v smeri še 
več in še boljšega znanja.« Od 
učencev je dobila tudi glasno 
zagotovilo, da se bodo še bo-
lje in še več učili. »Ne pozabi-
te, vse je v znanju in v vas,« je 
sklenila. Strokovna sodelavka 
šole Darja Kalin se je z Mile-
no Jesenko, Mojco Florjanič 
in Nušo Derenda pogovarjala 
o spominih na čas, ko so bile 
povezane z brežiško OŠ. Prva 
je bila učiteljica in ravnatelji-
ca šole, drugi dve pa sta se kot 
učenki šole že takrat izkazali 
na področju kulture in nasto-
panja na odru. V programu so z 
glasbeno-plesnimi koreografi-
jami nastopili učenke in učen-
ci šole, šolsko himno sta zape-
la otroški in mladinski šolski 
pevski zbor, Nuša Derenda pa 
je z učenci ob prepevanju svo-
jih pesmi tudi zarajala.
 Rok Retelj

Učenke�in�učenci�šole�so�se�predstavili�z�glasbeno-plesnimi�
koreografijami.

Župečani so se spomnili rojaka

Nekateri�Župečani�so�(ob�pomoči�župnika)�zapeli�slovensko�
himno�in�Slakovo�pesem.

Leničevo�spominsko�obeležje�
v�Župeči�vasi

KS Bizeljsko praznuje na mar-
tinovo, 11. novembra, letos 
nam reč mineva natanko 80 let 
od izgona 3011 krajank in kra-
janov z njihovih domov. Kot je 
zapisala predsednica sveta KS 
Bizeljsko Mateja Kmetič, so se 
vse do leta 2020 ob krajevnem 
prazniku zbrali in družili v bi-
zeljskem Zadružnem domu, 
kjer so bili predstavljeni rea-
lizirani plani tekočega leta kot 
tudi za prihajajoča leta ter po-
deljeni plakete in priznanja. 
»Tokrat se ne bomo mogli dru-
žiti, zato sem povzela realizaci-
jo letošnjega leta in predstavila 
plan za prihodnje leto,« je za-
pisala in omenila, da letos pla-
keto KS Bizeljsko za življenjsko 

Za pol milijona opravljenih del
BIZELJSKO – Na Bizeljskem že drugo leto zapored niso mogli obeležiti krajevnega praznika na način, kot 
je bilo to običajno v preteklih letih. Ker realiziranih in načrtovanih projektov ni bilo možno predstaviti na 
prireditvi ob prazniku KS, so krajanke in krajani poročilo o realizaciji prejeli kar na dom.

delo prejme Alojz Antolovič 
(na fotografiji), ki je že dolga 

leta aktiven 
član PGD Bi-
zeljsko. Med 
dokončani-
mi projekti v 
letu 2021 je 
bil najdraž-

ji energetska sanacija OŠ Bi-
zeljsko (približno 143 tisoč 
evrov), ki je bil krit iz občin-
skega proračuna. Občina Bre-
žice je prispevala denar tudi 
za dokončanje modernizaci-
je lokalne ceste Prekošnica–
Bizeljski grad in javne poti v 
Drenovcu (Kovačič), obnovo 
škarpe na pokopališču v Oreš-
ju in projektno dokumentacijo 

za mrliško vežico Orešje, ener-
getsko sanacijo ZD Bizeljsko 
ter sanacijo vodovoda na Bi-

zeljskem. KS Bizeljsko je fi-
nancirala zimsko službo, odvoz 
brežine na prvem ovinku na LC 
od Apnence, modernizacijo JP 
v Gradišču, Stari vasi (Slavko 
Kocjan), popravilo drugega 
ovinka v Gregovcah, nujna sa-
nacijska dela, sanacijo usada v 
Gradišču, navoz gramoza na JP 
po neurju ter vzdrževanje po-
kopališča Bizeljsko in Orešje. 
V izvedbi so še modernizacije 
JP v Orešju (Blažinčič–Pavlin), 
Funk–Janeževa gorca in v Bu-
kovju proti Maksimiljanu Ja-
nežu, zamenjava preostalih 
oken in vrat na mrliški vežici 
Bizeljsko ter ureditev ekolo-
ških otokov (v sklopu partici-
pativnega proračuna). Skupna 
ocenjena vrednost vseh del v 
letu 2021 znaša skoraj pol mi-
lijona evrov. Glede na razpolo-
žljiva sredstva v letu 2022 na 
Bizeljskem načrtujejo nasled-
nje projekte: modernizacijo JP 
v Vitni vasi (Mira Kene) in Ga-
berku, nadaljevanje moderni-
zacije LC v Janeževi gorci, grad-
njo mrliške vežice v Orešju in 
nakup Zadružnega doma Bi-
zeljsko, je navedla Kmetič, ki 
je na koncu dopisa vsem čes-
titala ob krajevnem prazniku, 
z željo, da še naprej lepo sode-
lujejo v kraju kot tudi z občino 
in sosednjimi kraji. 
 R. Retelj

Modernizacija� javne� poti� v�
Stari�vasi�(foto:�KS�Bizeljsko)

BREŽICE – Mladi za podnebno pravičnost Brežice so pred krat-
kim začeli s projektom V globine, s katerim želijo raziskovati po-
savske reke in odnos domačinov do njih. Zbirajo različne zgodbe, 
mnenja in smešne ali žalostne prigode, zato se na javnost obra-
čajo s prošnjo, da če bi želeli z njimi deliti svoje misli o Savi, Krki, 
Sotli ali Bistrici oz. drugih vodotokih, jih lahko kontaktirate na 
mzppbr@gmail.com. »Zanimajo nas izkušnje someščanov in so-
vaščanov, ki so mogoče reke doživljali in jih še na drugačen način 
kot jih mladi. Želimo si slišati iskrena mnenja ljudi, ki so ponava-
di tiho, želimo se od vas učiti in se z vami smejati ali jokati ob va-
šem razmišljanju,« so dopisali. Rezultat projekta bodo objavljeni 
zvočni posnetki, ki jih bodo pridobili z intervjuji v prepletu s pri-
povedništvom. Cilj projekta je razumeti kompleksne vezi, ki jih 
imamo z rekami ter naravo oz. zakaj jih včasih nimamo več, po-
udarjajo in vabijo, da z njimi delite svojo zgodbo, hkrati pa vabi-
jo mlade, ki bi želeli sodelovati pri projektu, da se jim pridružijo; 
kontaktirajte jih na mailu, Facebooku Mladi za podnebno pravič-
nost Brežice ali Instagramu mzpp_brezice. Projekt financirata Ob-
čina Krško in Evropska komisija.  Vir:�MZPP�Brežice

V globine posavskih rek
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Izjemna 
ponudba 
stanovanjskega 
kredita. 
Več o ponudbi 
na spletni strani.

ZMAGOVALNA 
IZBIRA ZA DOM 
PO VAŠI MERI

080 17 70
nkbm.si/stanovanjski-krediti

TUDI ZA 
STRANKE 
DRUGIH 

BANK

KRŠKO – Obnova osrednje prometnice skozi 
mesto Krško – ulice CKŽ na odseku od kro-
žišča Narpel do križišča pri pokopališču Kr-
ško – je v polnem teku. 

»Dela na terenu se intenzivno izvajajo. Postav-
ljati so se začeli robniki. Cilj je, da se v tem letu 
izvedejo asfalterska dela do začetka mladinske-

ga centra. Takoj po novem letu se bodo nadalje-
vala dela od mladinskega centra do stadiona in 
nato od krožišča pri stadionu do krožišča pri po-
kopališču,« pravijo na Občini Krško, ki je skupaj 
z Direkcijo RS za infrastrukturo soinvestitor 1,9 
milijona evrov vredne naložbe. Zaključek del je 
načrtovan v začetku pomladi 2022. 
 P. P.

Obnova osrednje krške ulice je v polnem teku
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V Posavski regiji stranke čutijo digitalizaci-
jo tudi na način, da izginjajo bančne poslo-
valnice. Kako doživljate digitalizacijo vi?

»V Novi KBM opažamo, da se stranke pred-
vsem pri kompleksnejših bančnih poslih, kot 
so krediti, naložbe ali varčevanja, še zmeraj 
rade posvetujejo z bančnimi strokovnjaki in 
obiščejo poslovalnico, zato smo veseli, da jih 
lahko povabimo v prostore naše Poslovalni-
ce Brežice, ki se nahaja na Cesti prvih borcev 
29. V Novi KBM na prvo mesto postavljamo 
zaupanje med banko in stranko, našim stran-
kam pa vseh pet bančnih strokovnjakov v Po-
slovalnici Brežice predstavlja zanesljivega in 
odgovornega partnerja pri sprejemanju vseh 
finančnih odločitev.«

Katere storitve lahko stranke opravijo v 
Poslovalnici Brežice? Ali ste na voljo tudi 
podjetnikom?

»V naši poslovalnici smo strankam na voljo z 
vsemi bančnimi storitvami, tako gotovinski-

mi, kot sta  dvig ali polog gotovine in plačeva-
nje položnic, pa tudi negotovinskimi, kot so 
oddaja vloge za izdajo bančnih kartic, vloge 

za podaljšanje limita na računu, sklepanje po-
trošniškega kredita Naprej ali stanovanjskega 
kredita, vezava depozitov ter sklepanje varče-
vanj, zavarovanj in naložb v vzajem ne sklade. 
Na voljo smo tudi podjetnikom, med kateri-
mi je zelo priljubljen Smart Business paket, 
saj vključuje vse bančne storitve, ki jih podje-
tniki potrebujejo pri svojem vsakodnevnem 
poslovanju.«

Lahko stranke Nove KBM v Posavju banč
ne storitve opravljajo še na kakšni drugi 
točki?

»Zraven Poslovalnice Brežice je strankam na 
voljo še bankomat, ki se nahaja v neposredni 
bližini poslovalnice, po en bankomat Nove 
KBM, kjer lahko naše stranke brez nadome-
stila dvigujejo gotovino in preverijo stanje 
na svojem računu, pa jim je na voljo tudi v 
Krškem in Sevnici, trije so na voljo v Rade-
čah. Naše stranke lahko najpogostejše banč
ne storitve opravljajo tudi na vseh poštah v 
Posavju. Nova KBM je namreč edina banka v 

državi, ki svojim strankam omogoča oprav
ljanje najpogostejših bančnih storitev tudi na 
vseh poštah po državi.«

S kakšnimi vprašanji stranke najpogoste-
je obiščejo vašo poslovalnico?

»Pogosto se srečujemo s strankami, ki so pred 
izzivom nakupa lastne nepremičnine. V naši 
poslovalnici imamo kreditne specialiste, ki 
s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami 
strankam pomagajo sprejeti ustrezno in od-
govorno odločitev. Glede na finančni položaj, 
želje in potrebe stranke lahko zares izbere-
mo zmagovalno kombinacijo za vsako stran-
ko posebej. V Novi KBM ponujamo ugodne 
obrestne mere in kreditne pogoje, do konca 
leta 2021 pa tudi posebno ponudbo potroš
niških in stanovanjskih kreditov brez stroš
kov odobritve kredita (www.nkbm.si/izra-
cunkredita). Dodatne ugodnosti pri obrestni 
meri ob najemu stanovanjskega kredita po-
nujamo imetnikom naših paketov, kot sta Pa-
ket Komplet in Paket Premium.«  

Zaupanje in znanje,  
ki ju stranke prepoznavajo in cenijo

Si predstavljate, da vaša banka ne bi imela poslovalnic? Pogovarjali smo se z vodjo Poslovalnice Brežice Nove KBM Justino Polovič, ki opaža, da 
število strank, ki za opravljanje bančnih poslov uporablja digitalne poti, sicer narašča, hkrati pa stranke še zmeraj potrebujejo tudi fizični stik s 
svojo banko, zato so v Novi KBM ponosni, da je njihovim strankam na voljo široka mreža bančnih točk po vsej državi, na katerih lahko opravlja-
jo bančne storitve. 

Vodja Poslovalnice Brežice Justina Polovič
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METALTEC d.o.o.ATHOS Elektrosistemi d.o.o.

ORGANIZATOR DELA m/ž

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične, 
druge podobne smeri, 1 leto delov-
nih izkušenj, poznavanje operacij 
in nastavljanja strojev, delo z 
računalnikom, organizacijske spo-
sobnosti, sposobnost vodenja.

Naloge: organizira vire in delo 
delavcev v okviru izmene, vodenje 
zapisov, nadzor ravnanja z emba-
lažo.

Delovni čas: 2 ali 3 izmene.

VZDRŽEVALEC m/ž

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične, 
druge podobne smeri, 1 leto delov-
nih izkušenj na področju vzdrže-
vanja, spretnost pri rokovanju z 
orodjem, poznavanje naprav, 
elektro in drugih sistemov. 

Naloge: odpravljanje zastojev ali 
okvar na strojih, izvajanje 
nastavitev, preventivno vzdrževan-
je strojev in naprav, popravilo in 
izdelovanje delov strojev in naprav, 
skrb za dokumentacijo. 

Delovni čas: 2 ali 3 izmene.

SESTAVLJALEC m/ž

Pogoji: ročne spretnosti.

Naloge: izvajanje delovnih operacij 
sestavljanja in montaže, skrb za 
pravilno in smotrno rokovanje s 
stroji, orodji in merilno opremo, 
kakovost in pravočasnost izveden-
ega dela, pravilno označitev 
materiala, njegovo ustreznost in 
nepoškodovanost.

Delovni čas: 3 izmene.

VZDRŽEVALEC m/ž

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične, 
druge podobne smeri, 1 leto 
izkušenj v vzdrževanju, spretnost 
z orodjem, poznavanja opreme v 
proizvodnji brizganja plastike, 
hidravličnih, pnevmatskih, elektro 
sistemov, razumevanje el. in stroj. 
načrtov ter sestave sklopov.

Naloge: odpravljanje zastojev na 
strojih za brizganje plastike, 
kontakt s serviserji, naročanje 
materiala, preventivno vzdrževan-
je, planiranje vzdrževanja, vodenje 
evidenc, vzpostavitev sistema 
rezervnih delov (Kanban).

Delovni čas: 1 ali 2 izmeni.

NASTAVLJALEC STROJEV m/ž

Pogoji: IV. ali V. st. tehnične 
smeri,  1 leto delovnih izkušenj na 
področju nastavljanja strojev, 
ročne spretnosti, spretnost pri 
rokovanju z orodjem, želeno pozna-
vanje orodij za brizganje termoplas-
tov, tehnologije brizganja.

Naloge: nastavitve strojev in 
naprav ter demontaže in montaže 
orodij, nadzor nad obratovanjem 
strojev in naprav, preventivno 
vzdrževanje.  

Delovni čas: 3 izmene.

Uspešna skupina podjetij RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d., ATHOS Elektrosistemi d.o.o. in METALTEC d.o.o

ZARADI ŠIRJENJA POSLOVANJA IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Lokacija dela: Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki. Nudimo urejene delovne pogoje in stimulativno plačilo.
Prijave zbiramo na info@resistec.si (morebitne besedilne priponke pošljete v PDF obliki) ali na Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki. Več na www.resistec.si ali po telefonu na 07 48 10 100.
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POVABILO K POSLOVNEMU SODELOVANJU
PARTNER, d.o.o., povezano podjetje družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., vabi k 
poslovnemu sodelovanju podjetja in samostojne podjetnike. Možnost poslovnega sodelovanja 
nudimo na področju vzdrževanja in obratovanja hidro objektov (hidroelektrarn in pretočnih 
akumulacij) na območju verige HE na spodnji Savi. Več o naši dejavnosti si lahko preberete na 
spletnem naslovu https://www.druzba-partner.si.

Poslovno sodelovanje nudimo za opravljanje naslednjih nalog:
• sodelovanje na remontih in revizijah na hidroelektrarnah,
• čiščenje opreme na hidroelektrarnah, 
• urejanje okolice objektov (košnja, pluženje snega, 

obrezovanje grmičevja …),
• vzdrževanje pretočnih akumulacij,
• izvajanje del v pogojih izrednih razmer, vključno z 

dežurstvom,  
• čiščenje plavja v času izrednih razmer, 
• čiščenje jezovne zgradbe in brežin v območju 

hidroelektrarn ter visokovodnega razbremenilnika,
• ostala dela v obratovanju (izvajanje rednih obhodov in 

pregledov, pomoč pri interventnih neskladnostih …)
• ostala potrebna vzdrževalna dela.

Vse zainteresirane vabimo, da svojo namero po poslovnem 
sodelovanju pošljejo na naslov družbe Partner, d.o.o., in sicer: 

 Partner d.o.o.
 Cesta bratov Cerjakov 33a
 8250 Brežice

ali na e-naslov: info@he-ss.si, in sicer najkasneje do 20. 12. 2021. 

Po prejemu prijav bodo z vsemi zainteresiranimi organizirani sestanki, na katerih bodo podane 
vse podrobnejše informacije glede vsebine in obsega dela ter ostalih možnostih in pogojih za 
poslovno sodelovanje.

naročnik: www.he-ss.si

BREŽICE – V družinskem 
podjetju Radanovič iz Bre-
žic, ki je član Območne obr-
tno-podjetniške zbornice 
Brežice in Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije, 
so sredi novembra obeleži-
li 100 let delovanja. 
 
Ob tej priložnosti sta Radano-
vičevim z obiskom v poslov-
nih prostorih podjetja izkaza-
la spoštovanje predstavnika 
lokalne stanovske organizaci-
je, predsednik Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Bre-
žice Janko Hrastovšek in 
sekretarka Slavica Kostevc, 
ter jim ob tej priložnosti pre-
dala jubilejno priznanje obmo-
čne zbornice. Pridružila sta se 
še predstavnika krovne orga-
nizacije, sekretar sekcije avto-
serviserjev pri Obrtno-podje-
tniški zbornici Slovenije Igor 
Pipan ter odgovorna uredni-
ca revije Obrtnik podjetnik 
Eva Mihelič.

Na čelu uspešnega družinske-
ga avtomobilskega trgovskega 
in servisnega podjetja je že če-
trta generacija brežiške druži-
ne Radanovič, ki ostaja zvesta 
tudi imenu Mihael. Leta 1962 
je avtomehanično delavnico 
prevzel Mihael III., leta 1992 
Mihael IV., ki je vodja servisa, 
Mihael V. pa je direktor pod-
jetja. Člani družine Radanovič, 
ki trenutno vodijo podjetje, se 
skupaj z okolico zavedajo veli-
čine osebnosti in del, ki so jih 

Radanovičevim priznanje zbornice

njihovi predniki izkazali v svo-
jem življenju. Začetek njihove 
poslovne poti seže h kolesu in 
motociklu, trdni temelji pa so 
omogočili nadaljnji razvoj in 
danes njihov prodajni salon 
krasi električni avto.

Zgodba Avtohiše Radanovič, 
ene najstarejših slovenskih av-
tomobilskih trgovskih podje-
tij in servisnih delavnic, je za-
gotovo zgodba o uspehu, a še 
zdaleč ne samo to. Je zgodba 
o družinskem podjetju in lju-
deh, ki vedo, kaj so preizkuš-
nje in skrbi, pa tudi zgodba o 
vztrajnosti, srčnosti in dobro-
ti. Njihove stranke, ki niso le iz 
Slovenije, temveč jih veliko pri-
haja tudi iz sosednje Hrvaške, 
vsa leta pri njih najbolj cenijo 
nepogrešljivo in nevprašljivo 
predanost delu, profesional-
nost in kvalitetne storitve ter 
korekten in prijazen odnos. V 
podjetju je črpalo znanje in si 
pridobivalo izkušnje veliko va-

jencev, danes pa podjetje nudi 
zaposlitev 18 osebam, v so-
dobno urejeni avtohiši s ser-
visno delavnico in prodajnim 
salonom. Vsi vodje podjetja so 
imeli občutek za izobraževa-
nje, ki so ga prenašali na ostale 
člane družine, in tako je eden 
od pomembnejših dejavnikov 
uspešnosti njihovega podjetja 
nenehno strokovno izobraže-
vanje in usposabljanje vseh za-
poslenih.

V OOPZ Brežice članom druži-
ne, ki so trenutno vpeti v delo-
vanje podjetja Radanovič Bre-
žice, d.o.o., mlademu Mihaelu 
Radanoviču kot direktorju in 
ostalim, Zofiji Radanovič, 
Stanki Radanovič in starej-
šemu Mihaelu Radanoviču, 
izrekajo poklon in voščilo ob 
častitljivem jubileju z željo, 
da jih volja in uspeh spremlja-
ta tudi pri nadaljnjem poslo-
vanju.
� Vir:�OOPZ�Brežice

Družina� Radanovič� s� predstavniki� Obrtno-podjetniške�
zbornice
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Razloge za podelitev statu-
sa mestne občine je kolegom 
poslancem in poslankam uvo-
doma predstavil predlagatelj 
zakonske spremembe, posla-
nec iz Krškega Dušan Šiško 
(SNS). »Mislim, da je danes 
velik dan za mojo občino, za 
moje Krško, za moje Posavje,« 
je uvodoma dejal Šiško.

Stališča poslanskih skupin

Podporo predlogu so nato iz-
razili Blaž Pavlin v imenu 
poslanske skupine N.Si, mag. 
Dušan Verbič v imenu SMC, 
Vojko Starović v imenu SAB, 
Jani Ivanuša v imenu SNS, 
Tomaž Lisec v imenu SDS in 
Predrag Baković v imenu SD, 
Robert Polnar je v imenu De-
SUS dejal, da imajo glede pre-
dloga različna mnenja, Nataša 
Sukič pa v imenu Levice pre-
dloga ni podprla. Na glasova-
nju je predlog, kot omenjeno 
že uvodoma, dobil večinsko 
podporo Državnega zbora. 
Predlog so podprli poslanci 
SDS, NSi, SMC, SD, SAB, nepo-

Dan za zgodovino: Občina Krško 
je 12. slovenska mestna občina!

vezani poslanci (Igor Zorčič, 
Jurij Lep in Branislav Rajić) 
in dva poslanca DeSUS (Ivan 
Hršak in Branko Simonovič), 
proti pa poslanci LMŠ, Levice 
in Robert Polnar iz DeSUS.

Večmesečni postopek

Spomnimo: Potem ko je Občin-
ski svet občine Krško 16. juli-
ja letos soglasno in s podporo 
lokalnih odborov vseh desetih 

v njem zastopanih političnih 
strank podprl pobudo župa-
na mag. Mirana Stanka, da ob-
čina ponovno skuša pridobiti 
status mestne občine, je pred-
log župana v nadaljnji posto-
pek prevzel poslanec Državne-
ga zbora Dušan Šiško (SNS) in 
vlogo s predlogom spremembe 
zakona o ustanavljanju občin 
in določitvi njihovih območij 
konec septembra osebno od-
dal v Državni zbor. Mestne ob-

čine predloga niso podprle, ga 
pa je podprla Skupnost občin 
Slovenije. 21. oktobra je pred-
log dobil podporo Državnega 
sveta oziroma njegove Komi-
sije za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj, 27. oktobra 
pa še pomembno podporo Od-
bora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo 
v Državnem zboru. Takoj nas-
lednji dan je Šiško v skladu s 

IZ KRONOLOGIJE AKTIVNOSTI ZA 
PRIDOBITEV STATUSA MESTNE OBČINE
	` 21.�7.�2005: Občinski svet občine Krško sprejme sklep o ak-

tivnostih za ustanovitev in določitev sedeža upravnega okra-
ja in sedeža pokrajine Posavje v Krškem. 

	` 3.�11.�2005: Občina Krško začne postopke za pridobitev sta-
tusa mestne občine.

	` 2.�7.�2009: Vlada RS zavrne predlog za pridobitev statusa 
mestne občine občini Krško in še devetim občinam, med nji-
mi občine Brežice. 

	` 22.�8.�2019: Poslanec Tomaž Lisec (SDS) postavi poslansko 
vprašanje glede možnosti pridobitve statusa mestne občine 
za občini Krško in Brežice ministru za javno upravo in teden 
dni zatem dobi negativen odgovor.

	` 15.�7.�2021: Občinski svet občine Krško sprejme sklep o zdru-
žitvi primestnih naselij in podpre pobudo župana mag. Mira-
na Stanka za začetek postopka za pridobitev statusa mestne 
občine.

	` 16.�7.�2021: Župan mag. Miran Stanko predlaga poslancu 
Dušanu Šišku, da prevzame nadaljnje postopke v zvezi s pri-
dobitvijo statusa mestne občine.

	` 17.�7.�2021: Poslanec Dušan Šiško za pobudo občine Krško 
pridobi podporo stranke SNS in njenega predsednika Zma-
ga Jelinčiča Plemenitega.

	` 22.�9.�2021: Poslanec Dušan Šiško na občini prevzame do-
kument z javno  podporo lokalnih odborov desetih politič-
nih strank občine Krško pobudi za dodelitev statusa mestne 
občine Krško.

	` 23.�9.�2021:�Poslanec Dušan Šiško v Državnem zboru vloži 
zahtevo za postopek spremembe zakona o ustanovitvi občin. 
S tem dnem začne teči 30-dnevni rok za pridobitev mnenja 
vseh slovenskih občin.

	` 21.�10.�2021: Poslanec Dušan Šiško in župan mag. Miran 
Stanko predstavita pobudo v Državnem svetu Komisiji za 
lokalno samoupravo, ki z glasovanjem (6:2, ostali vzdržani) 
podpre predlog poslanca. 

	` 26. 10. 2021: Poslanec Dušan Šiško se sestane z vladnimi 
strankami in jih prosi za podpise za sklic izredne seje DZ pod 
pogojem, da bo naslednji dan na Odboru za notranje zadeve 
uspel s predlogom za mestno občino Krško.

	` 27.�10.�2021: Poslanec Dušan Šiško in župan mag. Miran 
Stanko na 55. nujni seji predstavita predlog za spremembo 
zakona Odboru za notranje zadeve in lokalno samoupravo, 
ki s 14 glasovi za in 3 glasovi proti prižge zeleno luč za obrav-
navo na plenarnem zasedanju DZ.

	` 28.�10.�2021: Poslanec Dušan Šiško vloži v DZ zahtevo za 
sklic izredne seje DZ o predlogu spremembe zakona o usta-
novitvi občin. Zahtevo s svojimi podpisi podpre 42 poslank 
in poslancev koalicije.

	` 29.�10.�2021: Poslanec Dušan Šiško se neformalno sestane z 
vodji poslanskih skupin koalicije in ločeno z nekaterimi vod-
ji poslanskih skupin opozicije ali s posameznimi poslanci, da 
bi pridobil čim širšo podporo predlogu zakona.

	` 4.�10.�2021: Predsednik DZ Igor Zorčič skliče kolegij, na ka-
terem bo predlagan termin in dnevni red 86. izredne seje DZ.

	` 5.�11.�2021: Poslanec Dušan Šiško na kolegiju predsednika 
DZ predstavi predlog, da bi predsednik DZ 86. izredno sejo 
uvrstil pred nadaljevanje 85. izredne seje in da bi bila nje-
gova točka prva na dnevnem redu. Predsednik DZ skliče 86. 
izredno sejo DZ.

	` 9.�11.�2021: Poslanec Dušan Šiško se ponovno sestane z vodji 
poslanskih skupin koalicije in ločeno z nekaterimi vodji opo-
zicije, da bi preveril njihovo podporo pred glasovanjem na 
plenarnem zasedanju. 

	` 10.�11.�2021: Poslanec Dušan Šiško predstavi predlog za 
spremembo zakona o ustanovitvi občin na 86. izredni seji DZ. 
Na glasovanju po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin 
slovenski parlament s 65 glasovi za in 11 glasovi proti skle-
ne, da se občini Krško podeli status mestne občine.

Zakon objavljen v Uradnem listu
V Uradnem listu RS št. 181 je bil v petek, 19. novembra, objav-
ljen ukaz predsednika republike Boruta Pahorja o razglasitvi 
Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), ki ga je 10. no-
vembra potrdil Državni zbor. Zakon začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu, torej 4. decembra.

Spoštovani predsednik, spošto-
vane poslanke, spoštovani po-
slanci!

Zahvaljujem se vsem, ki ste ka-
kor koli prispevali, da smo priš-
li do tega zgodovinskega tre-
nutka za mojo občino, za moje 
Krško, za moje Posavje. Neka-
teri med vami ste že slišali ute-
meljitve, ki sva jih predstavila 
na odboru z županom mag. 
Miranom Stankom, ki ga prav 
tako lepo pozdravljam.

Ker imam samo pet minut, 
bom zelo kratko predstavil 
našo občino. Tu vidite nekaj 
glavnih razlogov za našo od-
ločitev (govor je spremljalo 
predvajanje slikovnega gradi-
va občine Krško, op. ur.). Sicer 

pa je Krško največja občina, z 
največ prebivalcev  v statistič-
ni in razvojni regiji Posavje. Kr-
ško je geografsko, prometno, 
gospodarsko, upravno, kultur-
no središče Posavja. Ima 26 ti-
soč prebivalcev, ki živijo v 158 
naseljih na 286-ih kilometrih. 
Poglejmo še nekaj številk. Go-
spodarske družbe s sedežem v 
Krškem zaposlujejo preko po-
lovico vseh zaposlenih v regi-
ji in ustvarijo preko 80 % pri-
hodkov vseh družb v Posavju. 
Krško ima vrsto razvojnih 
in upravnih služb. Naj ome-
nim samo Razvojno regional-
no agencijo Posavje, Posavsko 
gospodarsko zbornico in sedež 
Sklada za razgradnjo NEK. 

Pa še nekaj številk znotraj Po-
savja. Krško je največja občina 
po površini, po številu prebi-
valcev in ima največ aktivne-
ga delavnega prebivalstva. 
Občina Krško ima tudi najvišji 
proračun, znesek je za pet let. 
Zdaj pa boste videli primerja-
vo z obstoječimi mestnimi ob-
činami. Navedene so samo tri, 
ki jih res močno prekašamo po 
pomembnih kazalcih. In še ne-
kaj primerjave nasploh v Slo-
veniji, da se vidi potencial ob-

čine v širšem merilu. Krško je 
šesto po prihodkih podjetij, de-
veto po površini, enajsto po šte-
vilu prebivalstva in dvanajsto 
po številu delovnih mest. 

Najbrž vam ni treba ponavljati, 
da je Krško kar s tremi velikimi 
elektrarnami tudi energetsko 
središče Slovenije. Še letos naj 
bi se začela gradnja odlaga-
lišča radioaktivnih odpadkov, 
ki ga preveč potrpežljivo čaka-
mo že 40 let. Ne samo pripra-
va NEK2, ki bo največja inve-
sticija v zgodovini Slovenije in 
bo povzročila razmah mesta 
in regije, pri nas so že v izgra-
dnji novi objekti v treh poslov-
nih conah, kot na primer obrat 
Krke, ki se širi iz Novega mesta 
v Krško z 200-milijonsko inve-
sticijo in 500 delovnimi mesti. 
Kot vidite, smo res polni ener-
gije, in tu je dokaz, da nam je 
bil v samem začetku samostoj-
ne države že priznan status re-
gionalnega središča, ki ga že-
limo danes potrditi (prikaz 
registrske tablice KK, op. ur.).
Spoštovane kolegice in kolegi. 
Upam, da ste prepoznali velik 
razvojni potencial krške obči-
ne, ki ga lahko izkoristimo v 
dobro cele države. Zahvalju-

jem se tudi tistim, ki pravite, da 
gre samo za simbolni pomen in 
da od tega statusa ni posebne 
koristi. Prav, a nam bo tudi to 
veliko pomenilo. Mislimo, da 
lokalna skupnost, ki prevza-
me toliko državnih bremen na 
svoja pleča in toliko objektov, 
ki se jih po vsej državi otepa-
jo kot hudič križa, zasluži pri-
znanje, četudi je to simbolno. S 
statusom mestne občine želimo 
dobiti status regijskega ali bo-
dočega pokrajinskega središča, 
za kar pa imamo res veliko ar-
gumentov, kot jih ima komaj še 
kakšna občina. Kajti naše misli 
so usmerjene naprej. Ne želimo 
biti nepripravljeni na velike iz-
zive, kot se je to dogajalo pred 
50 leti, ko so naši očetje v Kr-
ško na hitro sprejeli atomsko 
elektrarno. Mi že začenjamo 
s pripravami prostora za nove 
tisoče ljudi, za strokovnjake, za 
delavce, za nove someščane, ki 
bodo živeli z nami ali z vašimi 
otroci in vnuki. Oni bodo zago-
tavljali električno energijo tudi 
za avtomobile, vse moderne 
naprave in delovna mesta va-
ših otrok in vnukov.
(povzeto�po�zapisniku�86.�

izredne�seje�DZ,� 
10. 11. 2021)

Nagovor predlagatelja Dušana Šiška na 86. izredni seji Državnega zbora

Dušan�Šiško

nadaljevanje na str. 14

LJUBLJANA, KRŠKO – 10. november 2021 se bo z velikimi črkami zapisal v zgodovino občine Krško. Tega 
dne je namreč Državni zbor RS s 65 glasovi za in 11 proti podprl zakonsko spremembo (predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij), ki občini Krško 
omogoča podelitev statusa mestne občine.

Poslanec�Dušan�Šiško�med�predstavitvijo�občine�Krško�v�DZ�10.�11.�2021�(foto:�arhiv�SNS)
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poslovnikom vložil v Državni 
zbor zahtevo za obravnavo za-
konske spremembe po skraj-
šanem postopku, kar je 5. no-
vembra kolegij predsednika 
DZ pod vodstvom Igorja Zor-
čiča tudi odobril in sklical da-
našnjo izredno sejo Državne-
ga zbora.

STALIŠČA POSLANSKIH 
SKUPIN

Blaž Pavlin (PS NSi): V pre-
teklosti si je Občina Krško že 
prizadevala pridobiti status 
mestne občine, vendar v svo-
jih prizadevanjih ni bila uspe-
šna, čeprav izpolnjuje podobne 

pogoje kot ne-
katere druge 
mestne obči-
ne oziroma je 
večja tako po 
številu prebi-
valcev kot po 
površini ter 

tudi po prihodkih podjetij od 
nekaterih mestnih občin. Kot 
ključni argument za podporo 
zakonu je tudi uresničevanje 
decentralizacije kot enega od 
temeljnih načel lokalne samo-
uprave. Posavske občine, vseh 
šest, ki danes sodelujejo na ni-
voju statistične oziroma ra-
zvojne regije, imajo interes za 
samostojno pokrajino Posavje, 
kjer bi Krško, kot mestna obči-

Mestni občini Krško 
želimo veliko 
samozavesti, 
vztrajnosti in 
uspehov pri 

nadaljnjem razvoju.

Nuklearna elektrarna Krško

na, delovala v vlogi regijskega 
središča. To je pomembno tudi 
z vidika krepitve glavnega mes-
ta sosednje Hrvaške, saj ta del 
Slovenije ob meji s sosednjo 
Hrvaško, nima mestne občine.

Mag. Dušan Verbič (PS SMC): 
V Stranki modernega cen-

tra smo pris-
luhnili ar-
g u m e n t o m 
predlagate-
lja, župana in 
drugih delež-
nikov, ki so 
nas prepri-

čali v to, da je trenutek za pri-
dobitev naziva mestne občine 
primeren. Primeren je še po-
sebej v času priprave nove po-
krajinske zakonodaje oziroma 
v želji po uresničitvi enega iz-
med temeljnih načel lokalne 
samouprave, decentralizaci-
je in poskusa ustanovitve po-
krajin kot nosilk skladnejšega 
regionalnega razvoja, v okvi-
ru katerega so mestne občine 
predvidene v vlogi regionalnih 
središč. Dejstvo je, da gre pri 
pobudi Občine Krško za ures-
ničitev interesa širšega regio-
nalnega pomena, predvsem pa 
za uresničitev želje občanov in 
občinskega sveta ob podpori 
lokalnih odborov celo desetih 
političnih strank. 

Vojko Starović (PS SAB): V 
stranki SAB kot zagovorniki 

regionalnega 
razvoja pod-
piramo ra-
zvojno rast 
s l ove n s k i h 
mest, tudi v 
primeru mes-
ta Krško je 

razviden potencial. Tamkaj-
šnji prebivalci si že dolgo že-
lijo, da bi njihova občina pos-
tala mestna občina. V Krškem 
si tudi v interesu za samostoj-
no regijo Posavje prizadevajo, 
da bi oblikovali močan center 
Posavje. Dejstvo je, da gre za 
občino, ki se intenzivno raz-
vija in raste, zato smo oceni-
li, da bo svoj status tudi opra-
vičila. Podoben potencial smo 
prepoznali v SAB tudi pri ob-
čini Jesenice. Žal naša priza-
devanja niso obrodila sadov, 
saj predlog ni dobil ustrezne 
podpore na matičnem odboru. 
Zavzemamo se tudi za zmanj-
šanje števila občin, in sicer v 
smeri, da bi to zmanjšano šte-
vilo občin dobilo več pristoj-
nosti in odgovornosti. 

Robert Polnar (PS DeSUS): 
Gre za pobudo občine Kr-

ško, njene-
ga občinske-
ga sveta kot 
n a j v i š j e g a 
predstavni-
škega telesa 
v lokalni sa-
moupravi za 

uresničitev želje občank in ob-
čanov. Predlagatelji utemelju-
jejo pobudo s sklicevanjem na 
določitev mestnih občin, ki je 
bila opravljena leta 1994. Ob-
čina Krško izpolnjuje podob-
ne pogoje, kot nekatere druge 
občine, ki že imajo status obči-
ne, zatrjujejo pa tudi, da v ob-
čini poteka postopek združe-
vanja naselij, katerega izid bo 
povečanje števila prebivalcev v 
mestu Krško. V celotnem pro-
cesu se kot najpomembnej-
ši argument v prid predlogu 
kaže argumentiranje z odlo-
čitvenimi zablodami, ki so bile 
storjene pred 27 leti. Nobeden 
od takih argumentov ne more 
spremeniti tistega, kar je edi-
no pomembno, povečati števi-
lo prebivalcev ali pa povečati 
število delovnih mest. 

Jani Ivanuša (PS SNS): Stri-
njamo se z Državnim svetom, 

ki je v svojem 
stališču ugo-
tovil, da je ju-
g o v z h o d n i 
del Sloveni-
je postal ne-
kakšen me-
hak trebuh 

naše države in kot tak še po-
sebno ranljiv proti Hrvaški in 
Balkanu. Kot so ugotovili že v 
Državnem svetu, ta del države 
ob meji s Hrvaško od Bele kra-
jine pa do Ptuja nima pravega 
regionalnega središča in nobe-
ne mestne občine. Strinjamo 
se tudi z razmišljanjem, da je 
treba ustaviti odliv človeškega 
in drugega potenciala Posavja 
proti močnejšemu milijonske-
mu mestu Zagrebu. Če lahko v 
tej smeri kaj pomagamo s po-
delitvijo statusa mestne obči-
ne, je to še najmanj, kar lahko 
storimo. V Slovenski nacional-
ni stranki smo prepričani, da 
bo vse ostalo občina Krško s 
svojimi ogromnimi razvojni-
mi in gospodarskimi kapaci-
tetami naredila sama oziroma 
to že počne.

Tomaž Lisec (PS SDS): Da-
nes je zelo pomemben dan 
za Posavje. Zato, ker se je Kr-

ško v zad-
njem letu na 
čelu z župa-
nom, občin-
sko upravo 
in tudi s ko-
legom Duša-
nom Šiškom 

zelo trudilo in opravilo veli-
ko delo v smeri izpolnitve za-
konskih zahtev. In verjame-
mo, da bo današnji sprejem 
zakona tako nagrada za op-
ravljeno delo, kot spodbuda 
za vnaprejšnji razvoj Krške-
ga in celotnega Posavja. Da-
našnji sprejem zakona bo po-
memben korak tudi za bodočo 
ustanovitev pokrajine Posavje, 
ki jo posavska ne samo politi-
ka in gospodarstvo, predvsem 
pa ljudje že dolgo čakamo in 
pričakujemo. Zato sem izred-
no vesel, da imam čast, da kot 
edini poslanec SDS iz Posavja 
povem, da bomo v SDS enotno 
podprli predlog zakona in tako 
prispevali glasove za ustanovi-
tev Krškega kot mestne občine. 

Predrag Baković (PS SD): S 
pridobitvijo statusa mestne 

občine se bo 
krepila moč 
Krškega kot 
centra regi-
je, Posavje, ki 
združuje po-
leg Krškega 
še pet občin. 

Posledično bo to prispevalo 
k hitrejšemu razvoju celotne-
ga področja. Tako predlagatelj 
zakona kot tudi župan občine 
Krško zagotavljata, da se obči-
na vse skozi razvija, predvsem 
na področju energetike in prav 
ta razvoj v energetiki je porok 
za povečanje števila delovnih 
mest v Krškem kot tudi osta-
lih občinah v regiji Posavje. Ne 
nazadnje lahko pozitivno vpli-
va tudi na porast števila prebi-
valcev v regiji. Občina Krško že 
sedaj predstavlja gospodarsko, 
upravno, prometno in kultur-
no središče Posavja, zato dode-
litev statusa mestne občine ne 
bi smela biti takšen problem. 

Nataša Sukič (PS Levica): 
Predlog o ustanovitvi nove 
mestne občine Krško nas je 

precej prese-
netil. Še toliko 
bolj, ker tudi 
v spremnem 
gradivu in 
dodatnih ar-
gumentih za 
novo mestno 

občino, ki so bili izrečeni na 
odboru, nismo v Levici naš-
li razlogov, zakaj bi se mora-
la občina Krško preoblikovati 
v mestno občino. Tako pred-
vsem ni razvidno, kaj bodo s 
tem pridobili občani občine, 
v čem se bo spremenila nji-
hova kvaliteta življenja. Drugi 
in zelo pomemben razlog, za-
kaj nasprotujemo ustanovitvi 
nove Mestne občine Krško, je, 
da mesto Krško ne izpolnjuje 
zakonsko določenih pogojev v 
16. členu Zakona o lokalno sa-
moupravi. Podobni predlogi so 
se že pojavljali v preteklosti in 
Državni zbor jih je dosledno 
zavračal, ker niso bili izpolnje-
ni zakonski pogoji. In na tej toč-
ki bi se morala vsakršna deba-
ta o takšnih predlogih novih 
mestnih občin končati.

IZJAVE PO GLASOVANJU

Šiško: To je zgodovinski dan 
za občino Krško

Dušan Šiško je bil v prvi izja-
vi po zaključku seje precej ču-
stven: »V zadnjem tednu je bilo 
kar nekaj neprespanih noči. Ve-
sel sem, da je do tega prišlo. 
Že ko smo na občinskem sve-
tu sprejeli pobudo, da bi šli v 
postopek za mestno občino, 
sem vedel, da je to dobra stvar 
in takoj, ko me je župan pokli-
cal, sem sprejel to zadevo in ni 
mi žal. Res sem vesel, da so mi 

Poročilo predsednika Odbora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo mag. Branka Grimsa (PS SDS):

Spoštovani, vsem prav lep poz-
drav. Odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupra-
vo je na svoji 56. nujni seji dne 27. 
oktob ra 2021 kot matično delov-
no telo obravnaval predlog Zako-
na o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o ustanovitvi (nadaljeva-
nje) občin ter o določitvi njihovih 
območij, ki ga je Državnemu zboru 
v sprejem predlagal poslanec, gos-

pod Dušan Šiško. Članicam in članom odbora je bilo posredo-
vano naslednje gradivo, skladno z veljavnimi predpisi, se pra-
vi javna podpora k predlogu zakona, mnenje Občine Brežice, 
mnenje Združenja mestnih občin Slovenije, mnenje Zakono-
dajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za lo-
kalno samoupravo in regionalni razvoj ter stališče komisije za 
pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slove-
nije. Bili pa so potem v poslovniškem roku še vloženi aman-
dmaji poslanca, gospoda Igorja Zorčiča ter poslanske skupine 
Alenke Bratušek. Predlagatelj, gospod Dušan Šiško je v dopol-
nilni obrazložitvi predvsem poudaril pomen decentralizaci-
je Slovenije, pomen enakomernega regionalnega razvoja in 
seveda smisel, da se kot center vsakega takega regionalnega 
razvoja oblikuje mestna občina. Predstavnica Zakonodajno-
pravne službe, mag. Saša Bricelj Podgornik je v svoji pač obra-
zložitvi pravnega mnenja poudarila, da že sam osnovni pred-
log ni povsem v celoti izpolnjeval vseh zahtev, da pa izpolnjuje 
zahteve po zakonu, kar se tiče postopka. Je pa iz tega razloga 
izrecno zavračala sprejem predlaganih amandmajev, ker bi 
bili po mnenju Zakonodajnopravne službe v nasprotju z ve-
ljavnimi predpisi, saj zanje v postopku, ker so bili tako pozno 
vloženi, ni bilo mogoče pridobiti vseh tistih mnenj in sogla-
sij, ki so predvidena v veljavnem zakonu in ki so za osnovni 
predlog bile pridobljene. Kasneje so v razpravi predlog pod-
prli še župan Občine Krško, gospod Miran Stanko, in državni 
svetnik, gospod Srečko Ocvirk. Po obširni razpravi je odbor 
z glasovanjem zavrnil oba predlagana amandmaja in potem 
s 13 oziroma 14 glasovi za in 3 glasovi proti glasoval o vseh 
členih osnovnega predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede 
na to, da niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za notranje za-
deve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnemu zbo-
ru zato predlaga, da Predlog zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij v okviru skrajšanega postopka sprejme v predlože-
nem besedilu.

Iz govora Janija Ivanuše, 
poslanca SNS:  … In še nekaj 
bi rad povedal. V Poslanski 
skupini stranke in tudi oseb-
no kot Dušanu, kolega izred-
no cenim, njegovo delo v Dr-
žavnem zboru, še posebej pa 
njegova vztrajnost in ponos, 
s katerim vedno pove, da pri-
haja iz Krškega in Posavja. 
On sodi med tiste redke po-
litike, ki jih Ljubljana in pos-
lanski sedež še nista zmeša-
la, saj ostaja čvrsto na svojih 
tleh in med ljudmi, ki so ga iz-
volili skupaj z njihovimi pro-
blemi. Bojim se, da tega tisti, 
ki živite pretežno v Ljublja-
ni in nekako zviška gledate 
na nas, ki prihajamo iz po-
deželja in manjših krajev, ne 
morete prav razumeti. Mis-
lim pa, da je danes trenutek 
da podprete predlog, ki si to 
resnično zasluži. Bodoči me-
stni občini Krško pa želim v 
imenu Slovenske nacional-
ne stranke in v svojem ime-
nu vse dobro!

nadaljevanje s str. 13

Kot dolgoletni podpornik humanitarnih, športnih 
in drugih družbenih aktivnosti se veselimo 

bodočega sodelovanja z mestno občino Krško. 
Čestitamo!
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»Mislim, da je v prizadevanjih 
Posavja, da postane samo-
stojna pokrajina, danes priš-
lo do pomembnega trenutka, 
kajti posebej glede na to, da 
se v zadnjih letih govori, da 
bodo pokrajine nastale okoli 
mestnih občin, je danes izgla-
sovan zakon le posledica dol-
goletnih želja vseh Posavcev, 
da k temu tudi preidemo. Kot 
poslanec in kot občinski sve-
tnik sosednje občine sem zelo 
vesel in kot Posavec ponosen, 
da je bil zakon z dokaj prepri-
čljivo večino v Državnem zbo-
ru sprejet. Upam, da bodo tudi 
tisti, ki pripravljajo zakonoda-
jo, spoznali, da si Posavje za-
služi pokrajino in da so števil-
ke na naši strani, predvsem pa 
so na naši strani ljudje iz Po-
savja.«

Han: Zdaj vsaj vemo,  
kje je središče Posavja

Poslanec Matjaž Han (SD): 
»Mislim, da se Krško v zadnjih 

desetih letih 
lepo razvija 
in da je prev-
zelo nek sta-
tus tudi v Po-
savju in mu 
pritiče, da bi 
postalo me-

stna občina. Jasno, če smo pi-
kolovski, ne izpolnjuje pogojev, 
ampak potem ne izpolnjuje po-
gojev še katera druga mestna 
občina v Sloveniji. Vesel sem, 
da je prišlo do tega, ne delajmo 
pa si utvar, da bodo zaradi tega 
občani in občanke Krškega po-
leg tega naziva imeli še kaj več. 
Ampak v redu, zdaj vsaj vemo, 

kje je središče Posavja. Smo 
pred državnozborskimi in lo-
kalnimi volitvami, zato pri-
čakujem, da bodo še prihaja-
le razne pobude posameznih 
poslancev, ki se bodo s tem 
promovirali. Ko bo prišla na 
mizo še podobna pobude Bre-
žic in verjetno potem še Sev-
nice, moramo videti, ali bo šlo 
za prestiž ali za realne ocene.«

Zorčič: Prav je, da ima 
Posavje mestno občino

Predsednik Državnega zbora 
Igor Zorčič (NP): »Jaz sem ta 

zakon podprl, 
saj se mi zdi 
pomembno, 
da Posavje 
dobi vsaj eno 
mestno obči-
no, če želimo 
nekoč ime-

ti svojo pokrajino. Tako je bilo 
namreč slišati iz nekaterih raz-
prav, da bo to verjetno eden iz-
med pogojev. Občina Krško se 
je v zvezi s tem podvizala, hit-
reje izpeljala vse potrebne po-
stopke, zato je prav, da je bil ta 
zakon danes tudi sprejet. Zdaj 
pričakujem, da se bodo najprej 
skupaj usedli posavski župani 
in se pogovorili o nadaljnjem 
sodelovanju. Ne glede na pe-
stro debato v zvezi s tem, kate-
ra občina naj bo mestna, osta-
ja tisto, kar je bilo dogovorjeno 
prej, torej da se bo razvijalo 
somestje, še naprej v veljavi in 
verjamem, da je treba na tem 
graditi naprej.«
� Peter�Pavlovič,�
  Silvester Mavsar 
� Foto:�arhiv�DZ�in�PO

stali ob strani kolega poslan-
ca Tomaž Lisec in Matjaž Han 
ter državni svetnik Srečko Oc-
virk, ki se jim zahvaljujem, prav 
tako tudi županu mag. Mira-
nu Stanku, ker smo to res de-
lali skupaj. Veliko moči je bilo 
treba vpeti v to, ne bom govo-
ril o tem, kaj vse se je dogaja-
lo v ozadju. Konec koncev smo 
zmagali in postali mestna ob-
čina! Nad glasovanjem sem 
malo presenečen, ampak pot-
rebovali smo le en glas več in 
to je tisto, kar nas je pripelja-
lo do mestne občine. To je zgo-
dovinski dan za občino Krško. 
Vemo, da sta bila že dva posku-
sa, a nista sploh prišla do parla-
menta, zdaj pa sva z županom 
prišla najprej v Državni svet, 
nato na Odbor Državnega zbo-
ra in zdaj še na sejo Državnega 
zbora. Res sem vesel, da nam je 
uspelo in zdaj bomo še z večjim 
veseljem delali in dokazali, da 
glasovi za mestno občino niso 
bili dani zastonj, kot so govori-
li nekateri kritiki.«

Stanko: Ne gre le za prestiž, 
ampak za hitrejši razvoj

Župan mag. Miran Stanko: 
»Moram reči, da sem zelo pre-

senečen nad takšnim rezulta-
tom in zelo zadovoljen, da je 
do tega prišlo. Pot je bila pre-
cej dolga, saj se je začela že leta 
2005 z dvema prejšnjima po-
skusoma in seveda z vsem, kar 
je bilo pripravljeno za to. Mis-
lim, da je bila odločilna pred-
vsem enotna podpora vseh 
svetniških skupin v občin-
skem svetu, v katerih so pre-
poznali prednosti, ki jih prina-
ša ta status, predvsem to, da se 
nam s tem odpira možnost na-
daljnjega pospešenega razvo-
ja občine. Če se neka pot, ki se 
je začela pred toliko leti, konča 
s takim uspehom, je to seveda 
zgodovinski dan in s tem bomo 

imeli odprto pot za naprej. Me-
nim, da status mestne občine 
ni le prestižnega pomena, am-
pak pričakujem tudi konkret-
ne posledice, saj imajo mestne 
občine določene ugodnosti in 
možnosti za hitrejši razvoj. Se-
veda pa vidimo tukaj tudi izziv, 
saj moramo dokončati posto-
pek združevanja mesta Krško 
in primestnih naselij v eno-
tno mesto, s čimer bomo do-
bili nekaj tisoč prebivalcev, ter 
gospodarski razvoj, ki je klju-
čen za obstoj vsakega mesta in 
občine. Ta dosežek je dosežek 
Posavja, ki bo s tem dobilo je-
dro, okoli katerega lahko gra-
dimo regijo, kar je želja vseh 

posavskih občin. S tem se nam 
odpira možnost, da se župani 
usedemo skupaj in se dogovo-
rimo, na kakšen način bi gra-
dili inštitucije, ki sodijo v po-
krajino. Upam, da bo ta pot 
uspešna.  Moram poudariti še, 
da tega uspeha ne bi bilo, če 
ne bi bilo tako dobrega sode-
lovanja s posavskimi poslan-
ci. Tukaj bi še posebej izposta-
vil poslanca Dušana Šiška, ki se 
je res ogromno trudil in veliko 
zaslug za ta uspeh gre njemu.«

Lisec: To je pomemben 
trenutek za Posavje

Poslanec Tomaž Lisec (SDS): 

RUDAR SENOVO d.o.o. Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo

Ob pridobitvi statusa mestne občine 
iskreno čestitamo in želimo 

še veliko skupaj doseženih uspehov!

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko:  
To je zgodovinski korak za Krško in Posavje

Spoštovane občanke, cenjeni obča-
ni mestne občine Krško, ponosen 
in hvaležen sem, da smo s skup-
nimi prizadevanji občinske upra-
ve, Občinskega sveta in poslanca 
DZ RS Dušana Šiška uspeli s pre-
pričljivo podporo Državnega zbo-
ra RS našemu predlogu, da si zas-
lužimo status mestne občine. To je 
zgodovinski korak tako za Krško, 
pa tudi za celotno regijo Posavje. 

Prepričan sem, da bomo zagnali še hitrejši tok razvoja obči-
ne, pridobitev statusa mestne občine pa je prav tako ključna 
na poti do samostojne pokrajine Posavje, za katero se bori-
mo že desetletja. Krško je že danes geografsko, upravno, go-
spodarsko in kulturno središče Posavja, hkrati pa energetsko 
središče Slovenije. Na tem področju nas v prihodnjih dese-
tletjih čakajo veliki izzivi nacionalnega pomena, na katere se 
pripravljamo že danes. Iskrena hvala vsem za sodelovanje, 
prizadevanja, pomoč in podporo na poti do statusa mestne 
občine. S takšno enotnostjo in sodelovanjem bomo brez dvo-
ma dosegli vse zastavljene cilje v dobro vsakega občana in 
skupnosti kot celote. Hvala in srečno na naši novi skupni poti.

Evropski poslanec Franc Bogovič:  
Posavje je korak bližje k samostojni pokrajini

Nekdanji dolgoletni župan Krške-
ga in sedanji evropski poslanec ter 
podpredsednik SLS Franc Bogovič 
je ob sprejetju novele zakona izra-
zil veselje in zadovoljstvo, da so se 
uresničila enotna prizadevanja ob-
čanov Krškega ter svetnikov krške 
občine, na čelu z županom mag. Mi-
ranom Stankom ter v sodelovanju s 
poslancem Dušanom Šiškom (SNS) 
iz Krškega, da se Krškemu dodeli 

status mestne občine. »Čestitam vsem, ki so/smo se borili za 
to, da občina Krško, ki je dejansko tako z geografskega, uprav-
nega, pa tudi gospodarskega, znanstvenega in energetskega 
(Fakulteta za energetiko, Nuklearna elektrarna Krško – NEK, 
HE na Spodnji Savi, TE Brestanica)  ter kulturnega vidika že 
dlje časa dejansko središče Posavja, postane mestna občina. 
Še posebej čestitam  krškemu poslancu Dušanu Šišku in kr-
škemu županu mag. Miranu Stanku za odlično izpeljan posto-
pek v Državnem zboru RS, kot tudi poslancem Državnega zbo-
ra RS za visoko podporo tej noveli zakona. Rezultat glasovanja 
sam po sebi pove vse. Verjamem, da je od danes naprej tudi 
Posavje korak bližje temu, da postane pokrajina.«

www.gpi.si

Čestitamo vam za zgodovinski dosežek 
uspešno pridobljenega statusa mestne občine Krško
in si želimo uspešnega sodelovanja tudi v prihodnje. 

GPI Gradbeno projek�ranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, Novo mesto

Krška�podžupanja�Ana�Somrak�in�uslužbenci�Občine�Krško�so�
sejo�DZ�spremljali�v�občinski�sejni�sobi�(foto:�R.�R.).

Drage občanke, spoštovani občani mestne občine Krško!

V Slovenski nacionalni stranki smo zelo ponosni na našega poslanca 
v Državnem zboru RS in vašega someščana DUŠANA ŠIŠKA, ki je 
opravil veliko delo v zaključni fazi postopka za pridobitev statusa 
mestne občine Krško. S tem je dokazal, da lahko politika še vedno 

presega delitve in doseže pomembne rezultate v skupno korist.

Z željo, da boste pridobitev naslova mestne občine čim bolje 
izkoristili za razvoj Krškega in celotnega Posavja, 

vas lepo pozdravljam!

Zmago Jelinčič Plemeniti
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»Že dolgo smo z obžalovanjem ugotavljali,
 da Krška kotlina edina na Slovenskem ni ustvarila
 svojega ustrezno velikega mestnega središča ...«

KRŠKO – Posavski obzornik že vse od svojega začetka, tega pa bo kmalu četrt stoletja, spremlja zgodbo o regiji Posavje in njenih ljudeh. Poskuša biti zrcalo sedan-
josti, občasno se zazre v prihodnost, zelo rad pa pobrska po koreninah svojega okolja. Vsemu temu so namenjene tematske strani v tej številki in še posebej čla-
nek, ki ga pravkar berete. 

Za to priložnost smo pobrskali 
po starih številkah časopisa in 
prav tako periodični publika-
ciji naše založniške hiše – Al-
manahu občine Krško. V dneh, 
ko je spet več govora o tej naj-
večji posavski lokalni skup-
nosti, smo se spomnili neka-
terih zanimivih prispevkov 
izpod peresa naše sodelavke 
in avtorice knjig založbe Ne-
viodunum Polone Brenčič. 
Ta je že leta 2005 v Posavskem 
obzorniku objavila članek z 
naslovom Pogled v zgodovino 
razvoja občine Krško, ki ga je 
leta 2012 še dopolnila in pod 
naslovom Občina Krško skozi 
šest desetletij objavila v Alma-
nahu občine Krško. V prispev-
ku je med drugim na kratko 
citirala znamenitega sloven-
skega geografa Antona Meli-
ka, ki je veliko pisal tudi o pro-
blematiki regionalnih središč.

Zadnje tedne sem, kolikor mi 
je čas upokojenca dopuščal, 
spremljal prizadevanje Krča-
nov, da bi dobili status mestne 
občine, in ob tem izražali pri-
čakovanje, da bodo v bližnji 
prihodnosti okoli mestnih ob-
čin nastale nove pokrajine, s 
čimer pa bi Krško najverje-
tneje postalo njeno središče. 
S tem se, kot že mnogokrat v 
preteklosti, ne strinjajo Bre-
žičani, saj ocenjujejo, da ima-
jo podobno prepričljive adute 
za naziv mestne občine, poleg 
tega pa izpostavljajo svojo ob-
mejno in prometno lego. Zato 
se tudi še niso povsem odrek-
li novemu poskusu za prido-
bitev naziva, ki je bil Krškemu 
medtem tudi že uradno potr-
jen z objavo v Uradnem listu. 

Najbolj neprizadeti in objek-
tivni opazovalci krškega in 
brežiškega rivalstva pa meni-
jo, da je kaj malo možnosti, da 
bi lahko na tako majhnem pro-
storu dobili dve mestni obči-
ni, poleg tega pa po njihovem 
takšno tekmovanje meče slabo 
luč na celotno Posavje. Vendar 
je vsaj za mlajše bralce treba 
povedati, da ima ta 'igra pres-
tolov' med Krškim in Brežica-
mi že dolgo brado.

Do druge vojne, ko je bilo Kr-
ško še majhno mestece na des-
nem bregu Save, so bile Breži-
ce mnogo pomembnejše in so 
prednjačile tudi v upravnem 
pogledu, saj so razne uprav-
ne enote, naj si je šlo za gla-
varstva, sreze ali okraje s se-
dežem v Brežicah, obsegale 
veliko območje današnjega 
Posavja na levem bregu Save, 
vse do Sevnice in Kozjega. 
Podlaga brežiškemu primatu 
so bile poleg pomembne pro-
metne lege trgovska in obrtna 

dejavnost, kmetijstvo, zlas-
ti vinogradništvo, turizem, 
kasneje pa tudi prvi uspeš-
ni industrijski obrati. Po dru-
gi svetovni vojni se je zgodba 
obrnila. Ne povsem, a bistvena 
(formalna) novost je bila, da 
je krški okraj (začasno) segel 
preko Save in vanj so priklju-

čili tudi ozemlje bivšega okra-
ja Brežice.

Po drugi vojni je z razvojem 
industrije na Vidmu, zlasti se-
veda tovarne papirja in celu-
loze, in s povezovanjem leve-
ga in desnega dela mesta v 
gospodarskem smislu zače-
lo vse bolj pridobivati na po-
menu Krško. Čeprav je treba 
reči, da Brežice še vedno ohra-
njajo dokaj enakovredno vlo-
go ali celo prednjačijo na po-
dročju družbenih dejavnosti, 
kot so izobraževanje in zdrav-
stvo, pa v turizmu in trgovi-
ni ter z vrsto upravnih služb. 
Da je tekma za središče regi-
je več kot samo bitka za pre-
stiž, ampak ima pomen tudi za 
celotno regijo in njeno uvelja-
vljanje znotraj države, so se v 
preteklosti nekoliko bolj zave-
dali Brežičani, zdaj pa so Krča-
ni očitno izkoristili ugodna po-
litična razmerja in predvsem 
svoje gospodarske adute.

Zaradi tega sem se v teh dneh 
spomnil ugotovitev že ome-
njenega dr. Antona Melika 
(1890–1966), ki je bil uteme-
ljitelj sodobne slovenske geo-
grafske znanosti. Njegove be-
sede oziroma zapisi o Krškem 
in krškem okraju, ki je obsegal 
velik del današnjega Posavja z 
nekdanjim brežiškim okrajem 
vred, zvenijo danes naravnost 
preroško. Ob branju njegovega 
besedila se človek lahko samo 
čudi, kako dobro je ta geograf, 
ki je prvi po Valvasorju obde-

lal celotno Slovenijo, saj jo je 
prehodil po dolgem in počez, 
poznal tudi naše kraje.

V strokovnem članku z nas-
lovom Nova upravna središ-
ča v Sloveniji (objavljeno v re-
viji Novi svet leta 1948) Melik 
piše, da je večina tedanjih (in 

današnjih) upravnih središč 
nastala na osnovi starih mest 
in mestec, ki so predvsem v 
zavetju hribov in ob robu oz-
kih sotesk nastala že v sre-
dnjem veku. Največkrat so jih 
ustanovili kar ob pomembnih 
prometnih križiščih, kjer so 
postala nosilec razvoja obr-
ti in trgovine oziroma gospo-
darske dejavnosti nasploh. Z 
gradnjo železniških povezav 
so se ne le spremenile pro-
metne poti, pač pa so ob njih 
nastajali novi proizvodni ob-
rati, zato so se spremenili tudi 
gospodarski tokovi znotraj de-
žel, vse to pa je vplivalo na za-
ton enih in vzpon drugih na-
selij in mest.

Da bi lažje razumeli današnje 
dogajanje in tudi ugotovitve 
dr. Melika, se je treba vrni-
ti v čas takoj po drugi svetov-
ni vojni, ko je nova oblast za-
čela uvajati spremembe tako 
na političnem, gospodarskem 
kot tudi upravnem področju. 
Kot je prikazala Polona Bren-
čič v članku Šest desetletij obči-
ne Krško (Almanah občine Kr-
ško 2012), je bil že 8. 9. 1945 
v Uradnem listu Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sve-
ta in Narodne vlade Sloveni-
je objavljen Zakon o upravni 
razdelitvi federalne Sloveni-
je, po katerem je bila Slove-
nija razdeljena na pet okrožij. 
Med njimi je bilo tudi novome-
ško okrožje, kamor je spadal 
okraj Krško in v katerega so 
bili vključeni kraji z obmo-

čja današnje občine Krško ter 
tudi nekateri iz občin Brežice 
in Sevnica. Okrožja kot uprav-
ne enote so delovala le kratek 
čas, saj so bila že leta 1947 
ukinjena.

V skladu s Splošnim zakonom 
o ljudskih odborih iz leta 1946 

so ljudski odbori postali no-
silci zakonodajne, sodne in 
upravne oblasti v posameznih 
teritorialnih enotah in tako 
tudi na nivoju občine, kjer so 
imeli vlogo občinske uprave. 
Tako je bilo tudi v krški obči-
ni. Krški okraj je imel po popi-
su iz leta 1948 66.351 prebi-
valcev, ki so živeli na območju 
49 krajevnih ljudskih odborov. 
Do pomembnih sprememb na 
upravnem področju je prišlo 
v letu 1952, ko je 12. 4. 1952 
Ljudska Skupščina LR Slove-
nije sprejela Zakon o razdelit-
vi Ljudske republike Sloveni-
je na mesta, okraje in občine, 
ki je ponovno uvedel tudi po-
jem občine. Še vedno je obsta-
jal Okraj Krško, ki pa je obse-
gal le še 26 občin, med njimi so 
bile tudi štiri mestne občine: 
Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Sevnica in Videm-Krško s sre-
diščem v Krškem.

Zaradi teritorialnih sprememb 
je okraj imel 73.774 prebival-
cev, krška mestna občina pa le 
5.444 prebivalcev, kar je bilo 
v primerjavi z drugimi sedeži 
okrajev seveda malo.

Zato ni čudno, da se je dr. Me-
lik v svoji temeljiti analizi slo-
venskega prostora in njegove 
upravne ureditve, še posebej 
zadržal v t. im. Krški kotlini: 
»Sila zanimive probleme nam 
odpira na vzhodnem robu do-
lenjske zemlje Krški okraj. Ni si-
cer nov in tudi novega uprav-
nega središča nima. Toda 

bistveno je razširjen čez Savo z 
vključitvijo starega okraja Bre-
žice …«

Melik še posebej opozori, da je 
s širitvijo okraja Krško preko 
reke Save padla meja med Šta-
jersko in Kranjsko, »meja, ki je 
umetno delila prirodno enoto 
Savske doline«. Torej delitev, 
ki je igrala pomembno vlogo 
v življenju Slovencev v teh kra-
jih ob spodnji Savi, ne nazad-
nje tudi v drugi svetovni vojni, 
njen vpliv pa je bilo čutiti vse 
do konca 20. stoletja. 

Že takoj zatem pa Melik pri-
de do problema, ki je našo re-
gijo zaposloval vse do dana-
šnjih dni, in kljub najnovejši 
pridobitvi statusa mestne ob-
čine Krško zelo verjetno v zve-
zi s tem še tudi ni vse rečeno. 
A vrnimo se k našemu avtorju. 
»Že dolgo smo z obžalovanjem 
ugotavljali, da je Krška kotlina 
edina med kotlinami na Sloven-
skem, ki v toku dosedanjega po-
pulacijskega in gospodarske-
ga razvoja ni ustvarila svojega 
ustrezno velikega mestnega 
središča, kakor so jih ustvarile 
vse druge …« ugotavlja Melik, 
ki pa ima za razliko od naše-
ga dolgoletnega oklevanja ta-
koj tudi odgovor na to vpraša-
nje: »V dilemi, ali naj vodstvo 
prevzame Krško ali Brežice, je 
odločitev padla na prvo mes-
to, ki ima svoje ime po Krki in 
polju ob njej, predstavljajočem 
ogrodje vsej prostrani Krški ko-
tlini ...« 

Ko je izbira oziroma lokacija 
upravnega središča opravlje-
na, jo je treba tudi utemeljiti. 
To stori Melik s podobnimi ar-
gumenti, kot sta jih v postopku 
pred Državnim zborom nava-
jala predstavnika krške obči-
ne, tj. z gospodarskimi poten-
ciali: »Krško ni samo izvrstno 
odbrano upravno središče novo 
oblikovanemu okraju, znatni 
in po prirodi bogati pokrajini 
v jedru Spodnjega Slovenske-
ga Posavja, marveč je po pisa-
ni raznolikosti ozemlja izredno 
prikladno za novo gospodarsko 
središče ...« V nadaljevanju na-
vaja celo paleto gospodarskih 
dejavnosti, ki se že odvijajo na 
tem območju, še bolj na široko 
pa nakazuje razvojne možnos-
ti območja, ki je bilo takrat še 
precej nerazvito.

Seveda so bile razmere po 
drugi vojni drugačne, zato je 
takrat poudarjal predvsem 
naravne resurse, ki so jih zanj 
predstavljala rodovitna ravna 
polja, prostrani hrastovi goz-
dovi ter veliki vinogradi. Pra-
vi, da je tukajšnje podnebje 
za vinsko trto celo ugodnej-

še kot v Slovenskih goricah, 
vendar te prednosti zaradi 
slabe organiziranosti še niso 
prišle do izraza, kar je veljalo 
tudi za sadjarstvo. Po njego-
vem ima Krško izvrstne osno-
ve za industrializacijo. Že tak-
rat veliko stavi na energetiko, 
pri tem misli rudnik Senovo in 
novo elektrarno v Brestanici, 
napoveduje tudi resno mož-
nost gradnje kar šestih hidro-
elektrarn. Zaveda se velikega 
pomena dvotirne železnice, ki 
gre skozi Krško, pogreši pa pri 
napovedi realizacije rečnega 
prometa po Savi navzgor, pri 
čemer bi bila v Krškem zad-
nja postaja.

Če se vrnemo na izhodišče 
tega sprehoda skozi analizo 
potencialov takratnega Krške-
ga okraja, v veliki meri podob-
nega današnji regiji Posavje, 
moramo povedati še razloge, 
zaradi katerih po mnenju ve-
likega geografa do takrat še 
ni prišlo do nastanka moč-
nega središča. Pri tem našte-
va tako preveč podolžno ob-
liko oziroma razpotegnjenost 
območja ter politično-terito-
rialno razkosanost, pa tudi 
potek prometa v smeri sever–
jug, kar vse je vodilo k nastan-
ku več manjših krajev. Zani-
miva je Melikova opredelitev 
izpostavljenosti Krškega okra-
ja močnemu centru sosednje 
republike Zagrebu, ki sta jo, 
mimogrede povedano, v svo-
jih stališčih v Ljubljani v zago-
vor močnega centra poudari-
la tudi državni svetnik Srečko 
Ocvirk in poslanec SNS Jani 
Ivanuša, ki je Posavje sliko-
vito imenoval 'mehki trebuh 
Slovenije' in kot tako poseb-
no ranljivo naproti Hrvaški in 
Balkanu.

In za zaključek še Melikova 
ugotovitev, ki bi morda lahko 
dala misliti načrtovalcem ra-
zvoja in seveda odločevalcem, 
pa tudi vsem nam, ki danes ži-
vimo in delamo v Posavju, še 
posebno pa tistim, ki se spra-
šujejo, čemu ves ta 'rompom-
pom' okoli pridobitve statu-
sa mestne občine: »Zdaj, ko je 
iz ljudskega spoznanja, da po-
meni pokrajina na obeh stra-
neh Save v prirodi in za člove-
ka ter njegovo gospodarstvo 
– enoto, ki jo je treba tudi up-
ravljati kot enoto, zdaj je na-
počil čas, da nastane tudi v tej 
kotlini večje mestno naselje, ki 
se bo moglo po svoji gospodar-
ski proizvajalni in posredovalni 
vlogi ter po prebivalstveni di-
namiki uvrstiti za drugimi na-
šimi vodilnimi mesti, če ne celo 
tekmovati z njimi …«

 Silvester Mavsar

Krško�pred�šestdesetimi�leti.�(Foto:�arhiv�Posavskega�obzornika)
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Iskreno čestitamo 
ob tem izjemnem dosežku!

www.infra.si

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan: Trenutno gre pri pri-

dobitvi na-
ziva mestne 
občine neko-
liko bolj za 
prestiž. Gle-
de na 23. člen 
Zakona o lo-
kalni samo-

upravi (ki pravi, da »Mestna 
občina, ki je povezana v po-
krajino, lahko opravlja uprav-
ne funkcije pokrajine, če tako 
odločijo občine.«) pa lahko 
predstavlja naziv težnjo obči-
ne, da si skuša zagotoviti vlogo 
regijskega središča. Pri prip-
ravi predloga za mestni sta-
tus Občine Krško smo pogre-
šali usklajeno sodelovanje na 
ravni regije. Posavje od začet-
ka povezovanja deluje kot re-
gija na podlagi sodelovanja ob-
čin in se lahko tudi v prihodnje 
razvija samo policentrično s 
krepitvijo treh največjih občin 
– občin Krško, Brežice in Sev-
nica. Nobena od teh treh občin 
nima sama dovolj resursov in 
kadrov, da bi bila lahko cen-
ter regije, ne glede na status 
mestne občine.
Občina Brežice ocenjuje, da 
pridobitev statusa mestne ob-
čine Občini Krško na samo 
ustanovitev samostojne regi-
je Posavje ne bo imela nepo-
srednega vpliva. Izvedba regi-
onalizacije Slovenije in s tem 
ustanovitev regij ter njihovo 
število (od 6 do 14) je odvis-

Odzivi iz posavskih političnih krogov
no predvsem od politične volje 
tako vlade kot državnega zbo-
ra. Za uspešno regionalizacijo 
bo najprej potrebno določiti 
pristojnost in vsebino regij, ki 
morajo prinašati prebivalcem 
predvsem dodano vrednost v 
smislu enakomernega razvo-
ja. To je smisel učinkovite re-
gionalizacije države, ki mora 
biti več kot samo kljukica pri 
izpolnjevanju zahtev Evrop-
ske unije.
Občankam in občanom Obči-
ne Krško čestitamo ob prido-
bitvi statusa mestne občine, še 
posebej posavskemu poslancu 
DZ Dušanu Šišku, ki je uspel v 
državnem zboru z lobiranjem 
pridobiti zadostno podporo 
za sprejetje novele zakona o 
ustanovitvi občin ter o določi-
tvi njihovih območij.

Župan Občine Sevnica in dr-
žavni svetnik Srečko Ocvirk: 

Obstoječe sta-
tistične regije 
v veliki meri 
že funkcioni-
rajo kot pok-
rajine, zato 
sam podpi-
ram predlog 

regionalizacije, ki bi obstoje-
če statistične regije opredelil 
kot pokrajine. Pomembno je, 
da regija Posavje postane sa-
mostojna slovenska pokraji-
na. Kot državni svetnik se za 
to vseskozi zavzemam. Težnja 
regionalizacije je, da se institu-

cije, ki pokrivajo območja, več-
ja od občin, hkrati pa to niso 
državne institucije, približajo 
regiji – torej Posavju. Izvajanje 
regijskih nalog je sedaj razde-
ljeno med posavsko, dolenjsko, 
savinjsko ali celo ljubljansko 
regijo. S približevanjem nalog 
se v regijo preselijo odločeval-
ci, kar praviloma poveča učin-
kovitost. Posavski občini Kr-
ško in Brežice sta od drugih 
štirih precej večji po številu 
prebivalstva, ne pa tudi po ob-
segu površine. Razumem obe 
pobudi za pridobitev statusa 
mestne občine in vstop obeh 
občin v ta proces. Seveda je to 
v regijske odnose vneslo neko 
novo dinamiko, še zdaleč pa 
našega dobrega sodelovanja 
to ni pokvarilo. Uresničitev 
Mestne občine Krško je zago-
tovo pomembna spodbuda re-
giji oziroma pokrajini Posavje. 
Še vedno pa ocenjujem in bom 
vztrajal na tem, da se Posavje 
razvija kot somestje in da se 
regionalno pristojne instituci-
je sorazmerno umeščajo v re-
gijo v vse občine. Le na tak na-
čin bo tudi znotraj regije, kot 
doslej, dosežen nadaljnji so-
razmerni razvoj. Eno od sta-
lišč je bilo, da naj bi vsaka re-
gija imela eno mestno občino, 
česar sam nisem videl kot po-
goj. Z aktivnostmi regionalne-
ga usklajevanja in sodelovanja 
sem prepričan, da bo prišlo 
do višjih oblik sodelovanja s 
ciljem razvoja statistične regi-

je in njenega preoblikovanja v 
pokrajino.

Župan Občine Radeče Tomaž 
Režun: Dejstvo, da ima Kr-

ško od sedaj 
naprej status 
mestne obči-
ne, se mi zdi 
odlična pri-
dobitev tako 
za samo Kr-
ško kot za ce-

lotno regijo Posavje nasploh in 
naj na tem mestu Krškemu iz-
rečem vse pohvale in iskrene 
čestitke. Župani regije deluje-
mo složno in postavljamo na 
prvo mesto ne le interese po-
sameznih občin, temveč ce-
lotnega Posavja, saj si želimo 
maksimalnega napredka na re-
gionalni ravni. Pridobitev sta-
tusa mestne občine v Krškem 
je, po mojem mnenju, še eden 
od pokazateljev, da bi, ob mo-
rebitnem sprejetju predlo-
ga razdelitve po pokrajinah, 
Posavje lahko ne le uvrstili kot 
samostojno pokrajino, temveč 
bi lahko občine v njej še bolje 
razvojno prosperirale.  

Župan Občine Kostanjevica 
na Krki Lad-
ko Petre-
tič: Najprej 
bi Krškemu 
čestital za 
ta dosežek. 
Smatram, da 
je to velika 

pridobitev za Posavje in sem 
to pobudo ves čas spremljal 
in podpiral. Zasluga gre pred-
vsem poslancu Šišku, da je bil 
sposoben vse te ljudi 'zlobira-
ti', da so to podprli. Kar se tiče 
sodelovanja v regiji, mislim, da 
bo to še naprej pozitivno. Mi 
podpiramo, da bi bilo središče 
v Krškem, zato mislim, da ne bi 
bilo pametno vlagati še drugih 
pobud za mestne občine.

Župan Občine Bistrica ob So-
tli Franjo Debelak: Pridobi-

tev statusa 
mestne ob-
čine bo za-
nesljivo pri-
nesla še 
kakršne nove 
p r i l o ž n o s -
ti tako občini 

Krško kot tudi celotnemu Po-
savju. Upam in želim, da se bo 
to znalo tudi dobro izkoristiti. 
Čestitam, Krčani!  

Nekdanji poslanec v DZ 
Franc Černelič (1992–
1996): Zelo sem bil vesel, ko 

sem pred me-
seci izvedel, 
da je Krško 
vendarle za-
čelo združe-
vati okoliške 
kraje z mes-
tom. To smo 

namreč poskusili že v začet-
ku 90. let, a so bili proti temu. 
Bil sem kar presenečen, da se 

je dobilo politično soglasje za 
ta status, kar dokazuje, da je 
tudi v tem delu Slovenije nuj-
no imeti eno močno mestno 
jedro, to je zagotovo zelo velik 
plus. Če hočemo izkoristiti ta 
velik dosežek, je treba mesto 
razviti, mu zagotoviti večjo po-
vršino za razvoj stanovanjske-
ga dela ter mu tako omogočiti 
povečanje števila prebivalcev 
tudi v smislu intelektualnega 
potenciala. Skratka, zadeva je 
dobra, če jo bomo znali izko-
ristiti, je pa škoda, ker je bilo 
v tem pogledu zamujenih 30 
let. Vsekakor ima ta status ve-
lik pomen tudi za Posavje in 
bodočo pokrajino, glede česar 
pa bo treba doseči soglasje. Že 
pred leti sem se zavzemal za 
to, da bi se Krško in Brežice 
razvijala v somestje in upam, 
da bo šlo v to smer.

Nekdanji poslanec v DZ Sta-
ne Pajk (2004–2008): Ta sta-

tus ima za Kr-
ško zelo velik 
pomen. Vemo, 
da so mestne 
občine v mal-
ce privilegira-
nem položaju 
v primerjavi z 

ostalimi, zlasti pri financiranju, 
na sploh se nanje gleda kot na 
gospodarska, kulturna in izo-
braževalna središča, v katera 
se stekajo vse pomembne niti 
življenja. Z aktualno politiko se 

nadaljevanje na str. 18

Naj bo
mestna občina
kraj sožitja in
skupnih uspehov.
Iskrene čestitke!

www.zarnkrsko.si
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sicer ne ukvarjam, a ta dose-
žek pripisujem predvsem sreč-
nemu oz. ugodnemu trenutku. 
Vemo, da če si več ljudi nekaj 
želi in pri tem dolgo vztraja, se 
skoraj vsak cilj doseže. Zato je 
treba dati priznanje za ta do-
sežek predvsem aktualni poli-
tični garnituri, je pa to rezultat 
tudi dela prejšnjih garnitur in 
dolgoletnega truda. Glede tega 
vprašanja se politika v Krškem 
ni nikoli razhajala, zato so vse 
sile delale v isto smer in je bil 
rezultat neizbežen. Želel bi si 
sicer, da bi do tega prišlo že 
prej, a je bilo stališče države 
negativno, zdaj pa se je to pre-
magalo in smo končno prišli 
do tega statusa.

Nekdanji poslanec v DZ 
Branko Janc (1992–2004): 

Poskus za 
mestno obči-
no je bil že v 
drugem man-
datu 1996–
2000, a nam 
ni uspel oz. je 
uspel le Slo-

venj Gradcu. Menim, da je krat-
koročno ta status bolj presti-
žnega značaja, dolgoročno pa 
bo imel velik pomen, zlasti pri 
oblikovanju pokrajine Posavje. 
Mestna občina namreč pome-
ni osrednjo točko, okoli katere 
se bodo razvijale druge funkci-
je, na katere bo država v priho-
dnosti prenesla nekatere svo-

je izvirne pristojnosti. Zdi se 
mi, da je to ne samo za Krško, 
ampak tudi za sosednje obči-
ne zelo pomembna odločitev. 
Pripravljavcem in predlagate-
ljem lahko izrazim le priznanje 
in jim čestitam za ta napor in 
uspeh. Razlik med nami glede 
pozicioniranja občine Krško 
ni bilo nikoli, lokalpatriotsko 
smo bili glede tega enotni ne 
glede na pripadnost političnim 
strankam. Tudi v slovenskem 
gospodarskem in političnem 
prostoru Posavje predstavlja 
pomemben dejavnik, to pa je 
nekakšna simbolna potrditev 
tega pomena.

Nekdanji član Državnega 
sveta Franc Glinšek (1992–
1997): Že v 90. letih smo se 

takratni po-
litični akter-
ji zavzemali, 
da bi Posavje 
postalo ena 
od slovenskih 
pokrajin z go-
spodarskim, 

upravnim in kulturnim sredi-
ščem v Krškem. Gospodarski 
vidik že takrat ni bil vprašljiv, 
zato je bilo za nas kot politi-
ke pomembno bodisi v Krško 
bodisi v Posavje pripeljati čim 
več državnih funkcij oz. inšti-
tucij. Vse to je pripomoglo k 
temu, da je Krško zdaj uspelo 
pridobiti status mestne obči-
ne, čeprav država žal ni pose-
bej natančno določila bistve-

ne razlike med mestno in 
navadno občino. Nedvom-
no gre za pomemben politič-
ni dosežek, pri katerem je po-
slanec Šiško dobro izkoristil 
ugoden politični trenutek in 
zagotovil zadostno podporo 
krškemu predlogu. Bistvo za-
deve pa je po mojem mnenju 
v dobri osnovi za bodočo po-
krajino, na katere naj bi drža-
va prenesla določene funkcije 
in pristojnosti, posledično pa 
tudi sredstva. 

Nekdanji član Državnega 
sveta Jože Slivšek (2007–
2017): Če se malo pošalim: 

v tretje gre 
rado. Očitno 
je do tret-
jega posku-
sa za prido-
bitev statusa 
mestne obči-
ne prišlo ob 

pravem času. Za občino Krško 
to pomeni neke prednosti, če 
poenostavim, pri višji glava-
rini na prebivalca, pri kandi-
diranju na razpisih za razvoj, 
ki se izključno nanašajo na 
mestne občine, kot tretje pa to 
pomeni, da smo v luči načrto-
vane regionalizacije mogoče 
korak bližje k samostojni re-
giji Posavje, saj se je do sedaj 

to, da na območju nismo ime-
li mestne občine, izkazovalo 
kot manko. Bi pa rad pohvalil 
na tem mestu našega poslan-
ca Dušana Šiška, ki je v zvezi 
s tem, poleg župana in občin-
ske uprave, vložil veliko priza-
devanj in dela v Ljubljani, da 
je šla ta stvar skozi sito Držav-
nega sveta, pristojnega odbora 
pri Državnem zboru in zatem 
na samem glasovanju o vloženi 
pobudi v njem. S pridobljenim 
statusom mestne občine priča-
kujem še boljši razvoj tako ob-
čine kot regije. 

Danilo Siter, nekdanji župan 
Občine Krško (1994–1998): 

R a z v e s e l i l 
sem se ob no-
vici, da je ob-
čina Krško po 
dolgoletnih 
prizadevanjih 
končno pri-
dobila status 

mestne občine. Spominjam se, 
kako smo si za to prizadevali že 
v času mojega mandata, ven-
dar je očitno šele sedaj napočil 
pravi trenutek in se je izkaza-
la dobra volja in naklonjenost 
poslancev Državnega zbora, da 
so pobudo poslanca Dušana Ši-
ška podprli. Prepričan sem, da 
že sámo ime »mestna občina« 

nosi v sebi velik razvojni po-
tencial. Verjamem in zaupam, 
da ga bo Mestna občina Krško 
v bodoče na mnogih področjih 
znala dobro izkoristiti v blagor 
vseh občanov občine in celot-
nega Posavja. Hkrati menim, 
da se Posavci dobro zaveda-
mo, da ima prav Mestna obči-
na Krško zaradi njene naravne 
(centralne) umeščenosti v ta 
strateško zelo pomemben del 
Slovenije tudi izjemno vlogo. 
Mestni občini Krško iz srca če-
stitam za pridobljeni status in 
ji želim, da bi zares znala izko-
ristiti svoje potenciale – pred-
vsem potenciale znanja mla-
dih in pripravljenosti vseh, ki 
Posavje nosijo v srcu, in želijo 
na tem koščku slovenske zem-
lje ustvarjati boljši jutri zase in 
za svoje potomce. 
� Zbral:�P.�P.

J A V N A  P O D P O R A
POLITIČNIH STRANK OBČINE KRŠKO

POBUDI ZA DODELITEV STATUSA 
MESTNE OBČINE KRŠKO

Spodaj podpisane politične stranke, delujoče v Občinskem 
svetu Občine Krško, ugotavljamo:

 - da je v Republiki Sloveniji potrebno uresničiti in uveljaviti 
koncept Strategije za razvoj lokalne samouprave, eno te-
meljnih načel lokalne samouprave – decentralizacijo,

 - da je v času priprave nove pokrajinske zakonodaje oz. 
vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave v obliki po-
krajin oz. regij, v le-tem nujno potrebno določiti močan 
center oz. dodeliti status mestne občine, ki bi to vlogo samo 
poudaril in okrepil,

 - da je ob uveljavitvi nove pokrajinske zakonodaje prime-
ren čas za pridobitev statusa Mestne občine Krško, kar se 
odraža tudi v izvajanju nalog, ki v primeru Občine Krško 
presegajo okvire izvajanja nalog klasične občine in s tem, 
da je občina Krško že sedaj upravno, gospodarsko in poli-
tično središče Posavja,

 - da si je Občina Krško v preteklosti že prizadevala pridobi-
ti status mestne občine, a je bila zavrnjena, kljub temu da 
izpolnjuje podobne pogoje glede števila prebivalcev in de-
lovnih mest kot nekatere druge občine, ki so mestni sta-
tus pridobile,

 - da v občini Krško poteka postopek združevanja naselij v 
močno Mesto Krško, ki že sedaj deluje kot mesto in ga kot 
takšnega prebivalci občine Krško tudi sprejemajo,

 - da je glede na prihajajoče investicije na področju energeti-
ke v Krškem pričakovati bistveno povečanje delovnih mest,

zato izražamo enotno voljo in izrekamo javno podporo pobu-
di, da se Občini Krško dodeli status mestne občine z imenom 
Mest na občina Krško. 

Mestna občina Krško naj obsega območje sedanje občine Krško.

Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor Krško
Goran Udovč

Slovenska demokratska stranka, Občinski odbor Krško
Jože Olovec

Stranka modernega centra, Lokalni odbor Krško
Dušan Dornik

Socialni demokrati, Občinska organizacija Krško
mag. Nataša Šerbec

Nova Slovenija, Občinski odbor Krško, 
Marjetka Nahali

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 
Občinska organizacija Krško

Vlado Bezjak

Levica, Krško
Aleš Suša

Stranka za razvoj občin in krajev - ROK
David Imperl

Slovenska nacionalna stranka, Občinski odbor Krško
Dušan Šiško

Dobra država, Lokalni odbor Krško
Mojca Vodopivc

 V Krškem, 22. septembra 2021

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, www.teb.si

Povezani z ustvarjalno energijo lahko skupaj 
premagamo tudi največje ovire in uspešno 

stopimo novim izzivom naproti.
Čestitamo ob pridobitvi statusa 

mestne občine Krško.
Vodstvo in zaposleni TEB 

Odzivi iz posavskih političnih krogov
nadaljevanje s str. 17
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Ob pridobitvi statusa mestne občine 
vam iskreno čestitamo.

Danilo Siter: Posavci se zavedamo, da ima Mestna 
občina Krško zaradi naravne umeščenosti v ta del 

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

FRIDA (21383B) je štirimesečna 
prijazna muca, ki išče nov dom. 
Sprva je malo zadržana, vendar 
se hitro sprosti in postane pra-
va mačja navihanka. Če bi jo 
radi spoznali, lahko pokličite na 
07 496 11 56.

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

Svečani podpis pogodbe je po-
tekal v poročni dvorani brežiške-
ga gradu v sredo, 17. novembra. 
V imenu investitorja je pogod-
bo podpisal župan Občine Breži-
ce Ivan Molan, v imenu izvajal-
cev vodilnega partnerja CGP d.d. 
in partnerja KOP Brežice d.d. je 
podpisal pogodbo predsednik 
uprave CGP d.d. Martin Gosen-
ca. Predstavnica projektanta, 
podjetja GPI d.o.o. Novo mes-
to, Mojca Radakovič je predsta-
vila tehnično zahteven projekt. 
Župan Ivan Molan je izpostavil, 
da gre za finančno in izvedbeno 
zahteven projekt, ki je ključne-
ga pomena z vidika tako prome-
tne varnosti kot širjenja kolesar-
skih povezav v občini ter naprej 
proti Kostanjevici na Krki. Brez 
evropskih in državnih sredstev 
občina sama takšnega projekta 
ne bi mogla uresničiti, je pouda-
ril župan. 

Kot je dejal predstavnik izvajal-
cev Martin Gosenca, je pri tem 
projektu poseben izziv zahte-
ven in hkrati ključni del izgra-
dnje. To je izgradnja opornih zi-
dov ob reki Krki na več odsekih. 
Princip tehnologije je takšen, da 
bodo najprej zvrtali 10 m globo-
ke luknje za pilote za temelje, na 
temeljih pa bodo 5- in večmetr-
ski oporni zidovi, ki so sidrani v 
zemljino. Za ta dela bodo morali 
v ozko in slabo dostopno obmo-
čje ob reki pripeljati večje vrtal-
ne stroje. 

Začetek del izgradnje kolesar-
ske povezave je predviden v za-
četku leta 2022, rok za izvedbo 
gradbenih del pa je 30. 3. 2023. 

Občina Brežice vsako 
leto ob milijonskih in-
vesticijah v javno infra-
strukturo (gradnja vrtca, 
šol, pločnikov, vodovod-
nih sistemov ipd.) izva-
ja tudi številne projek-
te manjših vrednosti po 
vseh dvajsetih krajevnih 
skupnostih – od moder-
nizacij cestnih odsekov 
do obnove večnamen-
skih domov, obnove od-
sekov vodovoda in ka-
nalizacije. Projekti so 
namenjeni izboljšavi po-
gojev za življenje in delo 
v celotni občini ob zago-
tavljanju enakomernega 
razvoja vseh krajev. 
V KS Jesenice na Dolenj-
skem je v naselju Obrežje Občina Brežice izvedla modernizacijo jav-
ne poti JP 525131 Obrežje (Suban)–vas v dolžini 225 m. Zamenjal 
se je spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče in uredile bankine, kar omo-
goča izboljšanje prometne varnosti. Vrednost investicije je znaša-
la 30.000 evrov.
V KS Dobova se v naselju Dobova zaključuje modernizacija lokalne 
ceste LZ 026031 Selska cesta v dolžini 220 m. Uredil se bo spodnji 
ustroj vozišča, uredilo odvodnjavanje in asfaltiralo vozišče. Hkrati bo 
na novo narejen pločnik za pešce v dolžini 190 m, uredilo se bo tudi 
križišče pri zaprtem prehodu železniške proge, postavil del manjka-
joče javne razsvetljave ter uredila navezava na obstoječo kolesarsko 
stezo in pločnik. Vrednost investicije je 95.000 evrov.
V Brežicah se bo uredil del lokalne ceste LZ 027081 Šolska ulica. Za-
menjal se bo spodnji ustroj, uredilo odvodnjavanje in asfaltiralo vo-
zišče. Uredil se bo tudi obojestranski pločnik za pešce in izvedla po-
stavitev javne razsvetljave. Vrednost investicije je 100.000 evrov.

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnjo 
kolesarskih povezav ob cesti Krška vas–Čatež ob Savi
Občina Brežice kot investitor in v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec CGP d.d. kot vodilni partner s partnerjem 
KOP Brežice d.d. sta sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas–Čatež ob Savi v vred-
nosti 2.772.167,68 evra. Ker gre za gradbeno izjemno zahteven projekt, bodo med izvajanjem del potrebne tudi popolne 
zapore ceste. Uporabnike ceste občina že ob podpisu pogodbe prosi za sodelovanje in razumevanje, saj bomo lahko le s 
skupnimi močmi izboljšali prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem cestnem odseku ob reki Krki.

Dela po pogodbi obsegajo izgra-
dnjo kolesarskih povezav ob R2-
419/1206 Krška vas–Čatež ob 
Savi v dolžini 1,6 km, stopnice z 
rampo, podporne konstrukcije 
(npr. podporna zidova v skupni 
dolžini 110 m), ureditev vodovo-

da, ureditev cestne razsvetljave, 
zaščite in prestavitev električne-
ga omrežja, zaščita telekomuni-
kacijskega omrežja ipd.

V okviru projekta bo Občina 
Brežice zgradila 1,6 km novih 
kolesarske poti ob državni ces-
ti R2-419 od območja gostilne 
Grič pri starem mostu čez Krko, 
čez naselje Velike Malence do 
Krške vasi (Slika 1 – del označen 
z rdečo barvo). Dodatni del ko-
lesarske povezave se bo izve-
del z vodenjem po obstoječih 
javnih poteh in lokalnih cestah 
(Slika 1 – del označen z modro 

barvo). Tako bo celotna dolžina 
kolesarske povezave ob zaključ-
ku projekta znašala najmanj 4,3 
kilometra, in sicer od gradu Bre-
žice preko starega mostu čez 
Savo in Krko do Čateža ob Savi 
in do Krške vasi.

Z ureditvijo kolesarskih povezav 
želi občina poskrbeti za varnost 
kolesarjev v prometu, kjer za ko-
lesarje še ni namenskih površin, 
in povezati kolesarske odseke 
Brežice–Čatež ob Savi in Breži-
ce–Krška vas. Na ta način bodo 
zagotovljeni pogoji za udobno, 
varno in privlačno kolesarjenje 
na območju občine. Projekt bo 
z izvedbo pripomogel tudi k do-
seganju zastavljenih operativ-
nih ciljev v sklopu celostne pro-
metne strategije občine Brežice 
(trajnostna mobilnost).

Projekt Kolesarske povezave ob 
R2-419 Brežice–Krška vas in Bre-
žice–Čatež ob Savi je vključen v 
Dogovor za razvoj Razvojne re-
gije Posavje in je sofinanciran s 
sredstvi Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.  

Operacija se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, predno-
stne osi 4 »Trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pame-
tna omrežja«, prednostne nalož-
be 4.4 »Spodbujanje nizkoogljič-
nih strategij za vse vrste območij, 
zlasti za urbana območja, vključ-

no s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilno-
sti in ustreznimi omilitvenimi pri-
lagoditvenimi ukrepi«, specifič-
nega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane 
mobilnosti za izboljšanje kakovo-
sti zraka v mestih«.

Za celoten projekt Kolesarske 
povezave ob R2-419 Brežice–
Krška vas in Brežice–Čatež ob 
Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 
milijona evrov (v strošek ce-
lotnega projekta so poleg grad-
benih del, za katera je sklenje-
na pogodba, vključena tudi vsa 
potrebna dela – projektna in in-
vesticijska dokumentacija, stro-
ški zunanjih izvajalcev, nadzorov 
nad gradnjo, urejanje lastniških 
vprašanj, informiranje) je obči-
na prejela sklep o odobrenih 
sredstvih sofinanciranja  v viši-
ni cca. 1,3 milijona evrov. Do-
ber milijon evrov predstavljajo 
sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, 261.000 evrov 
bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav 
ob R2-419/1206 Krška vas–Ča-
tež ob Savi je eden od treh pro-
jektov, za katerega je občina pri-
dobila evropska sredstva – poleg 
projektov Kolesarska povezava 
Brežice–Dobova, ki se že izvaja, 

Slika 1

Podpis pogodbe

Izboljšave javne infrastrukture po naših 
krajevnih skupnostih

Urejena javna pot Obrežje

in Hidravlične izboljšave vodo-
vodnih sistemov v občinah Bre-
žice in Bistrica ob Sotli. 

OB UREJANJU KOLESARSKIH 
POVEZAV BO POTEKALA TUDI 
REKONSTRUKCIJA CESTE 

Občina Brežice bo v sodelova-
nju z Direkcijo Republike Slo-
venije za infrastrukturo, ki bo 
zaradi smotrnosti in gospodar-
nosti sočasno izvajala sanaci-
jo državne ceste R2-419/1206 

Krška vas–Čatež ob Savi, uredi-
la dve kri žišči – obstoječe križi-
šče pri mostu proti Krški vasi in 
križišče pri avtocestnem nadvo-
zu (ŠRC Grič) skupaj z ureditvijo 
prehodov za pešce ter ureditvijo 
avtobusnih postajališč (obstoje-
če pri mostu za Krško vas in novo 
pri ŠRC Grič). Vrednost pogod-
be za sanacijo državne ceste, za 
katero bo sredstva zagotovila di-
rekcija, znaša 1.376.067,38 evra. 
Rok za izvedbo gradbenih del je  
30. 3. 2023.

www.brezice.si
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Bliža se zimski čas, ko bo potrebno ob snegu, poledici ali drugih 
zimskih pojavih zagotoviti prevoznost cest in javnih površin, s tem 
pa seveda varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Da bi 
zimski službi zagotovili nemoteno delo, želimo opozoriti na pri-
merno vzdrževanje vegetacije ob javnih prometnih površinah, to-
rej ob cestah, pločnikih in kolesarskih stezah. To pomeni redno in 
pravočasno obrezovanje živih mej, dreves in grmičevja tako, da 
ne zmanjšujejo preglednosti, vidna in dostopna mora biti tudi vsa 
prometna signalizacija. 67. člen Odloka o občinskih javnih cestah 
ter drugih javnih površinah v občini Krško namreč določa, da so 
lastniki oz. uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste 
ali druge javne površine, sicer dolžni skozi vse leto svoje nepre-
mičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano v 
prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin ozi-
roma jih čistiti, hortikulturno urejati in vzdrževati. 

KAJ PRINAŠA PRIDOBITEV 
STATUSA MESTNE OBČINE 
KRŠKEMU? 

10. novembra 2021 so poslan-
ke in poslanci Državnega zbora 
RS na 86. izredni seji s 65 glaso-
vi ZA potrdili predlog zakonske 
spremembe, ki omogoča pode-
litev statusa mestne občine ob-
čini Krško. V Uradnem listu RS 
št. 181 je bil v petek, 19. no-
vembra 2021, objavljen UKAZ 
predsednika RS Boruta Pahor-
ja o razglasitvi Zakona o spre-
membi in dopolnitvi Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (ZUODNO-I), 
ki ga je sprejel Državni zbor RS. 

Kot sta v predhodnih postopkih 
poudarila tako župan mag. Mi-
ran Stanko kot predlagatelj, po-
slanec Državnega zbora RS Du-
šan Šiško, je Krško geografsko, 
gospodarsko, upravno, energet-
sko in kulturno središče statistič-
ne regije Posavja, je med večji-

mi slovenskimi občinami po 
velikosti, številu prebivalcev, po 
primerni porabi in po gospodar-
skih kazalnikih, predvsem po pri-
hodkih podjetij.  

Ključno ob pridobitvi tega statu-
sa mestne občine je, da bo omo-
gočal predvsem hitrejši razvoj 
mesta in posledično tudi pode-
želja, nove pristojnosti, dodat-
na finančna sredstva za delova-
nje in programe, nova delovna 
mesta, med drugim pa tudi bolj-
še pogoje sodelovanja z državo 
in drugimi mestnimi občinami 
pa tudi z mesti iz drugih evrop-
skih držav.  

Pridobitev statusa mestne obči-
ne pa je ključna tudi v času, ko 
se ponovno odloča o vzpostavit-
vi druge ravni lokalne samoupra-
ve v obliki pokrajin oz. regij, kar 
je nujno, v kolikor se želi kon-
cept Strategije za razvoj lokalne 
samouprave dejansko uresniči-
ti. Samo tako se bo lahko uvelja-
vilo eno temeljnih načel lokalne 
samouprave – decentralizaci-
ja. Dejstvo je, da pokrajina pot-
rebuje močan center in status 
mestne občine to vlogo lahko 
samo poudarja in krepi.  

Občina Krško si je v preteklosti 
že prizadevala pridobiti status 
mestne občine, vendar je bil v 
letu 2009 predlog s strani Vla-
de RS zavrnjen, zaradi neizpol-
njevanja dveh pogojev: najmanj 
20.000 prebivalcev in 15.000 de-
lovnih mest. Pogoja predstavlja-
ta zgolj formalizem, ki ga je obči-
na Krško z mestom Krško že pred 
časom vsebinsko presegla, saj 

Krško – MESTNA OBČINA
Drage občanke, dragi občani,
poklon in iskrena zahvala vsem in vsakomur za sodelovanje in 
podporo. Pred nami so novi izzivi, nove priložnosti razvoja tako 
našega mesta in občine kot tudi Posavja.

Prepričan sem, da bomo s takšno enotnostjo in povezovalno 
energijo, kot smo jo pokazali na poti do mestne občine, dokazali, 
da je bila odločitev prava ter da si Krško vsekakor ta status med 
slovenskimi občinami zasluži.

Status mestne občine bo Krškemu prinesel še hitrejši razvoj in 
nove možnosti, ki jih bomo kot lokalna skupnost vnovčili za še 
kvalitetnejše pogoje bivanja in dela. 

Srečno, Krško.
 Župan mag. Miran Stanko

se število prebivalcev konstant-
no povečuje, prav tako pa se 
ustvarjajo vedno nova delovna 
mesta. Iz podatkov o številu pre-
bivalcev in delovnih mest neka-
terih drugih mestnih občin pa je 
jasno razbrati, da ne gre zgolj za 
doseganje formalnih pogojev, ki 
jih tudi nekatere druge mestne 
občine ne dosegajo, temveč za 
to, da se izkaže dejanska zmož-
nost pridobitve in vzdrževanja 
statusa mestne občine, ki pa iz-
haja iz njene vsebine, položaja, 
aktivnosti in entitete. Mesto Kr-
ško namreč deluje kot mesto in 
ga kot takšnega prebivalci obči-
ne Krško tudi sprejemajo, čuti se 
tesna povezanost z mestom in 
okoliškimi naselji. Gre namreč 
za enoten prostorski organizem 
in mestno okolico, ki jo povezuje 
dnevna migracija prebivalstva.  

ZDRUŽEVANJE NASELIJ 

Občina Krško ima poleg nase-
lja Krško tesno povezavo z na-

selji Leskovec pri Krškem, Kre-
men, Trška Gora, Žadovinek, 
Loke in Veniše ter je v letu 2020 
zaznala tudi potrebo po združe-
vanju naselij, ki tesno gravitirajo 
na mesto Krško in so z mestom 
močno povezana. Prostorski ra-
zvoj omenjenih naselij, ki jasno 
nakazuje združevanje, posledič-
no že sam po sebi narekuje tudi 
formalizacijo združitve teh nase-
lij, zato je Občina Krško začela s 
postopki, ki vodijo k cilju zdru-
ževanja naselij v mesto Krško, 
ki bo tako še okrepilo svojo vlo-
go kot vodilno upravno, občin-
sko središče z razvojem gospo-
darskih in družbenih dejavnosti, 
ki so razporejene v treh centrih: 
v starem mestnem jedru Krško 
(uprava, izobraževanje, kultura, 
oskrba, storitev), na Vidmu (kul-
tura, oskrba, izobraževanje, sto-
ritev, proizvodnja, promet ...), 
na Griču (izobraževanje, oskrba, 
storitev, zdravstvo, šport, proi-
zvodnja ...) ter v Leskovcu pri 
Krškem (izobraževanje, oskrba, 
storitev, šport ...). Na ta način se 
še krepi »mestna« vloga Krškega 
in položaj občine, ki pa v skladu 
z Zakonom o lokalni samoupra-
vi nedvomno predstavlja gospo-
darsko, kulturno in upravno sre-
dišče širšega območja.  

NOVA DELOVNA MESTA 

Kar zadeva števila delovnih 
mest, Krško z okolico zagotavlja 
poleg obstoječih delovnih mest 
veliko tendenco k pridobitvi no-
vih investitorjev v prostor ter k 
oblikovanju novih delovnih mest 
v vseh sektorjih. Oblikovanje no-
vih poslovnih in obrtnih con je 

eden pomembnejših dejavnikov 
razvoja občine, ki je pripeljal do 
možnosti odpiranja novih delov-
nih mest. Velik premik pri tem 
bo predstavljala tudi načrtova-
na gradnja drugega bloka jedr-
ske elektrarne. 

KAKŠNE SO PRISTOJNOSTI 
MESTNE OBČINE? 

Kar zadeva izvirnih pristojno-
sti mestnih občin, ustava v 141. 
členu določa, da mestne občine 
kot svoje opravljajo tudi z zako-
nom določene naloge iz državne 
pristojnosti, ki se tičejo razvoja 
mest. Ustavno sodišče je že leta 
1996 v odločbi U-I-98/95 z dne 
11. 7. 1996 zapisalo: »Obseg na-
log, ki so pomembne za razvoj 
mest, ni odvisen od proste pre-
soje zakonodajalca, čeprav je 
njihov obseg potrebno določiti 
z zakonom. Ustava torej zavezu-
je zakonodajalca, da z zakonom 
uresniči določbo o posebnih iz-
virnih pristojnostih mestnih ob-
čin (torej za naloge, ki jih opra-
vlja »kot svoje«). To pomeni, da 
bi morali posamezni področni 
zakoni konkretizirati te naloge 
oz. razmejiti pristojnosti med dr-
žavnimi organi in organi mestnih 
občin na posameznih področjih. 
Pri tem pa je treba hkrati zago-
toviti sredstva in temu ustrezno 
po potrebi spremeniti sistem fi-
nanciranja. 

Občina Krško bo kot mestna ob-
čina pristojna za: 
• zagotavljanje večjega obsega 

javnih storitev, 
• zagotavljanje večjega obsega 

infrastrukture v urbanih oko-
ljih, 

• razvoj mestnega prometa, 
• razvoj kulture in izobraževa-

nja, 
• varstvo okolja in izvajanje pro-

jektov trajnostnega urbanega 
razvoja, 

• enotno prostorsko in urbani-
stično urejanje, 

• zagotavljanje komunalnih po-
treb in planiranja razvoja mes-
ta, 

• oblikovanje enotnega prostor-
skega organizma (strnjeno na-
selje oz. več naselij z mestno 
okolico, ki jo povezuje dnevna 
migracija prebivalcev), 

• opravljanje drugih nalog, ki se 
nanašajo na razvoj mesta in 
vse, kar je povezano z delova-
njem mesta (od javnih stavb, 
mestnega prometa, mestne-
ga javnega dobra, javnih usta-
nov, rabe mestnega prostora, 

mestne energetike, komuna-
le in podobnih funkcij, vse to 
kar je v bistvu izvirna pristoj-
nost mesta). 

PREDNOSTI STATUSA 
MESTNE OBČINE: 

• Možnost pridobitve dodatnih 
finančnih sredstev in posledič-
no hitrejši in učinkovitejši raz-
voj mesta in z mestom pove-
zanega podeželja 

• Izboljšanje pogojev za so-
delovanje z državo, drugimi 
mestnimi občinami in ostali-
mi občinami v Sloveniji. 

• Izboljšanje pogojev in mož-
nosti za globlje sodelovanje z 
mesti v drugih evropskih dr-
žavah: večje možnosti za pri-
dobivanje sredstev iz EU in 
njenih programov pomoči 
pridruženim članicam. 

• Lažje urejanje prostorskega 
načrtovanja na svojem ozem-
lju in uveljavljanje svojih inte-
resov na regionalnem in širših 
nivojih načrtovanja. 

• Lažje vplivanje na izboljša-
nje pogojev za delo mreže 
poklicnih in srednjih šol ter 
lažje pridobitve še kakšnega 
višješolskega študija in mor-
da še kakšne usmeritve gle-
de na potrebe gospodarstva. 
Prav tako bi občina imela več-
je možnosti pritegniti v mes-
to tudi redne oddelke viso-
kih šol. 

• Izboljšanje možnosti za razvoj 
terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti in s tem možnosti za za-
poslovanje visoko strokovne-
ga kadra in povečanje deleža 
storitvenih dejavnosti v gos-
podarski strukturi. 

• Mesto, ki ima še velike neiz-
koriščene razvojne potencia-
le, jih bo s pridobljenim sta-
tusom mestne občine lažje 
izkoristilo. Glede na to, da je 
v pripravi regionalni in subre-
gionalni načrt razvoja naših 
krajev, bo Krško lažje uveljavi-
lo svoje razvojne prioritete in 
interese v okviru teh načrtov. 

Mestna občina Krško želi z novi-
mi projekti in aktivnostmi znot-
raj in zunaj meja občine ustva-
riti sodobno, prodorno, odprto 
in razvijajoče se slovensko mes-
to, ki mu bo medregionalno so-
delovanje omogočilo tesnejše 
možnosti povezovanja, opri-
jemljivejše stike z ostalimi ob-
činami in priložnosti za dvig ka-
kovosti življenja ljudi.  

Občinska uprava občine Krško ureja bazo zavezancev za plačilo na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2022, ki se 
odmerja v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Krško. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljiš-
ču pridobiva na podlagi prijave neposrednega uporabnika zemljišča 
ter iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi 
občine Krško nastanek obveznosti plačila nadomestila po navede-
nem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, 
in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po spremembi. 
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz urad nih evidenc. 
Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja nasled-
njega leta, če so na način in v roku, ki ga določa odlok, priglašene 
pri občinski upravi.
Kljub dejstvu, da bazo zavezancev redno ažuriramo na podlagi pre-
jetih vlog in uradnih evidenc, da zmanjšamo število pritožb, še ved-
no obstaja verjetnost, da iz uradne evidence ni razviden zavezanec, 
lastnina ali površina (npr. sprememba najemnikov poslovnih prosto-
rov ali stanovanj, sprememba uporabnika stanovanja, poslovnega 
prostora in podobno). Zaradi navedenega zavezance pozivamo, da 
pri občinski upravi preverijo podatke, predvsem kadar je šlo za spre-
membe, ki lahko vplivajo na izračun NUSZ. 
Dodatne informacije lahko zavezanci pridobijo na Oddelku za ure-
janje prostora in varstvo okolja Občine Krško pri Petri Povše. Tele-
fon: 07 49 81 334, e-naslov: petra.povse@krsko.si

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2022

Jožica Mikulanc (SLS) je podala pobudo za sanacijo že urejene in-
frastrukture ob Potočnici v Stari vasi.
Damjan Mežič (SLS) je podal pobudo, da občinska uprava posodo-
bi tabelo vloženih finančnih sredstev po posameznih krajevnih sku-
pnostih za zadnjih deset let, vključno z letom 2021.
Jože Olovec (SDS) je glede na zaskrbljenost občanov, da v zdravstve-
ni ustanovi v Krškem ni pediatra, ki bi vpisoval novorojenčke, pred-
lagal, da se v zvezi s tem nekaj naredi.

Poziv k ureditvi vegetacije ob javnih 
prometnih površinah

Pobude, predlogi in vprašanja Občinskega sveta 
Občine Krško s 27. redne seje, 18. novembra 2021

19. novembra so tudi v krških šolah in vrtcih obeležili dan sloven-
ske hrane, ko poteka tradicionalni slovenski zajtrk, letos pod slo-
ganom Zajtrk s sadjem – super dan. Župan mag. Miran Stanko je 
k zajtrku sedel z devetošolci OŠ Podbočje.
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Ploščad pri spomeniku na sevniškem Trgu svobode je obogatena z 
novo ulično razstavo »Narava na Sevniškem«. Organizator in vse-
binski pripravljavec razstave je Društvo Trg Sevnica, koordinacijo po-
stavitve razstave je vodila Občina Sevnica pod okriljem sevniškega 
občinskega praznika, finančno pa jo je omogočila družba HESS, Hi-
droelektrarne na Spodnji Savi. Prijazno vabljeni k ogledu, prav tako 
pa tudi razstave »Sevniških 40« avtorja Ljuba Motoreta. Slednja, 
umeščena na ograji med sevniško železniško in avtobusno postajo, 
prikazuje utrip življenja pred štirimi desetletji.

Tudi sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti (JSKD) vsako leto dejavno polepša vse-
bine ob sevniškem občinskem prazniku. Na »Razstavi s poličke« so 

se predstavili člani Li-
kovne sekcije Art Lipa 
KUD Budna vas, in sicer 
z likovnimi deli iz pesni-
ške zbirke »Odsevi srca« 
v izdaji KUD Budna vas. 
Avtorji so bili: Elena Si-
gmund, Matevž Oreš-
nik, Julija Kermc, Irena 
Zgonc, Mojca Musar, 
Marcel Kajtna in Kla-
ra Sonc.

V fotografski »Razstavi 
s panoja« v preddverju 
Trškega dvorca, poime-
novani Slapovi, je ču-
dovite utrinke na ogled 
postavil Jože Hvala. Le 
prostor naprej je bila 
pripravljena še razstava 
»Kaj so nevladne orga-
nizacije«, ki jo je pripra-
vil Zavod Dobra družba.

Zaradi aktualnih razmer je JSKD Sevnica namesto javnih prireditev 
pripravil še dva spletna dogodka, in sicer predstavitev likovne raz-
stave XXI. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2021 in 
predstavitev razstave likovnih in literarnih del učencev osnovnih šol 
z natečaja »Po sledeh časa, 80 let je minilo – naj se ne ponovi«. Oba 
si lahko ogledate na Facebook strani JSKD Sevnica. 

Zaključena obnova Glasbene šole Sevnica
Ob drugačnih razmerah bi v novembru, v času svečanega prazno-
vanja občinskega praznika, potekala obeležitev 150-letnice poslo-
pja Glasbene šole Sevnica. Ta visok jubilej pa je še posebej slove-
sen, saj se šola ponaša s prenovljeno zunanjostjo.

Prej obstoječo 
ploščad pred šolo 
je zamenjala ar-
miranobetonska 
konstrukcija v 
dveh nivojih, na 
vrhnji za klopi in 
parkirna mesta 
za kolesa, v klet-
ni etaži so enotno 
urejene drvarnice. 

Drugi del projekta celovite ureditve je izvedba fasade ter ureditev 
okolice in odvodnjavanja pri šoli. 

Projekta je Občina Sevnica, ustanoviteljica glasbene šole, izvajala v 
drugi polovici leta, zanju pa je iz občinskega proračuna skupaj na-
menila okrog 200 tisoč evrov.
Vabljeni k ogledu spletne predstavitve investicije z nagovorom rav-
nateljice Katje Krnc, ki je objavljen na spletni strani Občine Sevnica.

Glasbena šola v novi preobleki 

Ploščad s kolesarnicami in klopmi 

Enotna urejenost pod objektom 

Dan slovenske hrane usmerjen  
v krepitev lokalne samooskrbe
Tretji novembrski petek poznamo tudi kot dan slovenske hrane. Sporočilnost tega dne nas usmerja k podpori sloven-
skim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter k spodbujanju samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. 

Prehranska varnost je izjemnega 
pomena, saj je hrana temeljna 
človeška potreba in s tem ključ-
ni element varnega bivanja. Ob-
čina Sevnica zato preko različnih 
programov nudi stalno podporo 
lokalnim domačim ponudnikom 
in proizvodnji v domači občini.

Zaključen je letošnji javni razpis 
v podporo kmetijstvu, v sklopu 
katerega je bilo za neposred-
no podporo tej dejavnosti na-
menjenih 77 tisoč evrov. Dobro 
obiskana je Kmečka tržnica Sev-
nica, ki jo dopolnjujejo ponudbe 
mlekomata, jajcemata, ribarnice 
in mesomata.

Zelo pomembna pa so tudi pri-

zadevanja, ki jih Občina Sevnica 
že od leta 2013 uresničuje preko 
izvajanja javnih naročil za doba-
vo živil za večino javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je.

V postopke je vključenih okrog 
30 različnih lokalnih dobaviteljev 
raznolikih živil, med njimi jajc, 
mleka, mlečnih izdelkov, zelenja-
ve, sadja, medu, mesa, domače-
ga kruha, sokov, ekoloških izdel-

kov, ekološkega mesa in moke, 
rib in drugih. Z ustreznim uskla-
jevanjem ponudbe in povpraše-
vanja uspeva javnim zavodom v 
občini Sevnica v celoti izkoristiti 
20-odstotno kvoto vključitve ži-
vil lokalnih pridelovalcev, ki jo je 
po zakonodaji možno izločiti in 
postopkov javnih naročil.

Na spletni strani www.doma-
ce.sevnica.si je pripravljena 
predstavitev najrazličnejših po-
nudnikov, in je v dopolnjevanju. 
Pod kolektivno blagovno znam-
ko občine Sevnica Premium pa 
so združene dobrote gastrono-
mije in izdelki rokodelcev, ki so 
odraz znanja, izkušenj in pristne-
ga stika roke z domačo zemljo.

Spletna stran www.domace.sevnica.si

Občinski praznik je čas povezovanja najlepših vrednot, kot so soli-
darnost, prostovoljstvo, čut za šibke in ranljive. Vse našteto je z ak-
cijo Rokavčki pomagalčki za starejše povezala Klekljarska skupina 
Bucike. V novembru se članice običajno predstavljajo s klekljarsko 
razstavo na Gradu Sevnica, kar pa zaradi ukrepov varovanja zdrav-
ja že drugo leto ni bilo mogoče izvesti v tradicionalni obliki. Odloči-
le so se za omenjeno gesto, svoje skrbno pripravljene izdelke pa so 
predale domovom upokojencev.

»Odločile smo se, da namesto raz-
stave letos opremimo domove za 
starostnike v naši bližini z rokavč-
ki pomagalčki. Gre za pletene ali 
kvačkane tulce pisanih, živih barv, 
z nameščenimi gumbi in sponka-
mi,« je pojasnila Tina Železnik iz 
Klekljarske skupine Bucike. Rokav-
čki so namenjeni predvsem bolni-
kom z demenco, ki jim pletenine 
v trenutku nemira preusmerijo pozornost z živimi barvami in do-
datki, tako pa pripomorejo k umiritvi in lajšanju trenutkov bolez-
ni. Ideja o rokavčkih prihaja iz skandinavskih držav, se pa v Sloveni-
ji uveljavlja že nekaj let.
S po 30 kosi raznobarvnih rokavčkov pomagalčkov so Bucike ob tej 
priložnosti opremile domove upokojencev v Sevnici, na Impoljci, v 
Loki pri Zidanem Mostu in v Brežicah, bodo pa s to izjemno gesto 
še nadaljevale.

Rokavčki pomagalčki

Kulturne obogatitve občinskega praznika

Predaja Rokavčkov pomagalčkov Domu upokojencev Sevnica

Ob obisku Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mo-
stu

Rokavčki so domiselnih vzorcev 
in pisanih barv

Razstava s poličke

Razstava »Slapovi«

Razstava Zavoda dobra družba
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Primož je tudi podpornik 
projekta poligonov jeklene 
volje, saj je Olimpijski komi-
te Slovenije ob podpori spon-
zorja SIJ, Slovenske industrije 
jekla, pod njegovim »ambasa-
dorstvom« v Krškem postavil 
odprti trenažni poligon za vad-
bo na prostem. Primož si je z 
veseljem vzel čas za krajši po-
govor z olimpijsko kolegico Pe-
tro Majdič, ki je bila tokrat v 
vlogi novinarke.

Leta 2009 si kot aktualni 
olimpijski in svetovni prvak 
nenadoma prekinil kariero. 
Je bila leto dni kasneje odlo-
čilna jeklena volja, da si se 
vrnil?
Mislim, da ja. Povratek ni bil 

Z jekleno voljo tudi do vrnitve med najboljše
POSAVJE – Že več kot desetletje je sicer minilo od največjih uspehov Primoža Kozmusa, našega izjemnega metalca kladiva, ki si je pred tremi olimpijskimi ciklusi 
podredil ves svet. Dosegel je vse, kar je bilo v atletiki mogoče – leta 2008 je postal olimpijski prvak, leto kasneje svetovni prvak, k temu je dodal še srebro z olim-
pijskih iger v Londonu 2012 ter srebro in bron s svetovnih prvenstev 2007 in 2011. 

lahek, ampak ravno ta volja, 
ki sem jo začutil, da si tega še 
želim, me je vrnila. Ni bilo lah-
ko, bil sem zelo na dnu, zaos-

tajal sem kakšnih 20 metrov 
za svojim osebnim rekordom 
in je bilo potrebno narediti ve-
lik preskok, za kar pa je bila 
potrebna posebna jeklena vo-
lja, zaradi česar mi je nato tudi 
uspelo. 

Je volja metalca kladiva bolj 
jeklena, če ob prihodu v me-
talni krog rezultat lovi ali ga 
brani?
Težko vprašanje, ampak mis-
lim, da v obeh primerih je pot-
rebna močna volja. Loviti neko-
ga je mogoče še celo lažje, kot 
braniti dosežek. Rekel pa bi, da 
se v obeh primerih jeklena vo-
lja malo razlikuje, ampak je pa 
potrebna.

Kdaj se ti zdi, da si bil bolj 
nepremagljiv, v Pekingu 
2008 ali Berlinu 2009?
Mislim, da v Pekingu bolj, am-
pak je bila morda v Pekin-
gu tudi boljša konkurenca. 
Nasprotniki so bili bolje prip-
ravljeni. Glede na svojo prip-
ravljenost bi rekel, da sem bil 
v Pekingu boljši. Lažje pa je bilo 
zmagati v Berlinu.

Poznaš veliko vrhunskih 
atletov, ampak najbrž no-
benega, ki bi se ukvarjal z 
metom kladiva, potem ko 
je atletsko kariero začel pri 
skoku v višino. Kako je tebi 
to uspelo?
Ja, to je res. To je bilo bolj na-
ključje. Sam sem bil zelo mno-
gostranski športnik, ukvar-
jal sem se z vsemi športi. Tudi 
v atletiki sem začel v skokih, 
tekih in po naključju prišel na 
met kladiva, kjer sem zelo hit-
ro napredoval. Konkurenca ni 
bila tako močna, zato sem tudi 
kot mladinec zelo hitro napre-
doval. Potem pa me je profesi-
onalna pot potegnila v to disci-
plino.

Oktobra 2009 si prekinil s 
tekmovalno kariero. Kako 
hitro ti je bilo žal? Za vrnitev 
si namreč potreboval dob-
ro leto dni, ampak o vrnit-

vi med najboljše si zagotovo 
razmišljal že prej?
Ja. Povratek sem imel v mis-
lih ravno, ko sem po TV-ek-
ranu gledal evropsko prven-
stvo. To je bilo julija in to me 
je »potegnilo nazaj«. Ta adre-
nalin, ki sem ga občutil ob gle-
danju prav te tekme in se eno-
stavno odločil, da se vrnem in 
poskusim znova. Povratek ni 
bil lahek, a z jekleno voljo mi 
je uspel. 

Ko si na najvišji ravni, kaj 
je tisto odločujoče: glava ali 
telo?
Na najvišji ravni zagotovo naj-
bolj pomaga glava, tista odloči-
tev torej, neka želja po nečem 
in potem tudi tvoje lastno pri-
zadevanje, da to tudi narediš. 
Drži pa, da je pot do tja polna 
vzponov in padcev. Vedno sem 

rekel, da se zmaguje takrat, ko 
si na tleh. Takrat moraš biti naj-
bolj močan in takrat moraš naj-
bolj pokazati svojo jekleno vo-
ljo. Nato se začne pot vzpenjati 
proti želenim ciljem, pa naj bo 
to v športu ali na katerem koli 
drugem področju. Ko uspeš 
enkrat krivuljo obrniti navzgor, 
se ti lahko samo še smeji in v 
bistvu že vidiš cilj.

Prihajaš iz dela Slovenije, 
kjer je šport fantastično raz-
vit. Ampak vseeno si se ti 
moral s svojimi koraki dose-
či svetovno slavo. Kako ti je 
bilo, da si se odločil za šport, 
kdo te je navdušil in se ti zdi, 
da je vredno vztrajati v špor-
tu?
Šport je zagotovo ena tistih de-
javnosti, ki mora biti vsakdan 
prisotna pri vsakomur. Tudi pri 
meni je bila od malih nog, bil 
sem zelo veliko zunaj, na igri-
šču ali pa na travnikih. Igra je 
bila tista, ki nas je otroke pove-
zovala. Danes žal drži, da mla-
dostniki veliko časa posvečajo 
družbenim omrežjem, ampak 
mislim, da je narava tista, ki jih 
mora privlačiti in morajo naj-
ti ravnotežje med novo tehno-
logijo in gibanjem. In to skupaj 
peljati proti vrhu.
� Petra�Majdič,
� foto:�SIJ

Poligoni za vadbo na prostem
Jekleni poligoni za vadbo na prostem so skupni projekt Olimpij-
skega komiteja Slovenije – Zveze športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Sku-
pine Slovenske industrija jekla – SIJ. S postavljanjem poligonov 
v različnih krajih v Sloveniji želijo spodbujati gibanje na svežem 
zraku in prispevati k dostopnosti kakovostne infrastrukture za 
vsakogar. Doslej so postavili že 14 poligonov, vsak poligon pa 
ima svojega ambasadorja, vrhunskega športnika, ki je zazna-
moval kraj, v katerem stoji poligon. Na jeklene poligone vabijo 
vsakogar: »Preizkusi in prebudi svojo voljo z vadbo na jeklenem 
športnem poligonu. Naj te vodi zavedanje, da ti nihče v življenju 
ne more zagotoviti, da boš postal najboljši. Lahko pa se zane-
seš na svojo voljo, ki je edino zagotovilo, da se dan za dnem tru-
diš postati boljši in dosežeš svoj cilj.« Več o projektih na spletni 
strani https://sijpoligoni.olympic.si/.

KRŠKO – Posavski odbojkarski klub (POK) Krško ima po 
skoraj petih letih ponovno člansko ekipo, ki je polna op-
timizma kljub številnim zapletom vstopila v novo sezono.

Potem ko je zaradi sodelovanja z odbojkarskim klubom TPV Vol-
ley Novo mesto pred dobrimi štirimi leti svoje članice prepustil 
temu nekdanjemu velikanu slovenske odbojke, ima Posavski od-
bojkarski klub Krško ponovno člansko ekipo, ki si je že v svoji prvi 
sezoni želi krojiti sam vrh 3. članske lige zahod ter si čim hitreje 
priboriti napredovanje v višjo ligo. Svoje ambicije je klub podkre-
pil s prihodom odličnega trenerja Matije Petriča, okrepil pa se je 
tudi igralski kader, ki ga skoraj povsem sestavljajo domače igral-
ke. Jedro ekipo tako predstavljajo POK-ove mladinke in kadetinje, 
medtem ko sta pomembni okrepitvi organizatorka igra Lea Štefa-
nič in sprejemalka Jasna Češnjevar, ki sta pred leti že nastopali za 
člansko ekipo POK-a, vmes pa sta bili ključni igralki Novega mes-
ta. Prav tako sta se po krajšem premoru od odbojke v krški klub 
vrnili Lana Radej in Daša Arnšek, iz Ljubljane pa prihaja edi-
na »tujka« Špela Jagodic, ki igra na poziciji libera ali sprejemalke.
Ekipa je novo sezono začela s tekmo v pokalu, kjer jim je žreb na-
menil zelo težkega ter predvsem izkušenega nasprotnika, ljubljan-
ski Fly Team, ki je zasluženo dobil obračun. Krčanke so bile za za-
četek prvenstva v prvem krogu po predčasnem izstopu ene izmed 
ekip iz lige proste, drugo kolo in potovanje v Izolo jim je pokvaril 
koronavirus, v tretjem krogu pa so gostile morda celo najboljšo 
ekipo lige Volleyball Ljubljana, ki je zmagala s 3:1, v četrtem kro-
gu pa so na gostovanju pri Triglav Kranju II suvereno zmagale s 
3:0. Minulo soboto so v domači dvorani s 3:1 premagale še eki-
po Okna Nagode Logatec in so kljub dvema tekmama manj četr-
te na lestvici.� Tadej�Mesarič/P.�P.

POK-ove članice uspešno v sezono

Članska�ekipa�POK�Krško

Članica ŠK Triglav Krško Pia 
Marie Ružič je bila del druge 
ženske ekipe Slovenije, ki je na 
koncu osvojila 23. mesto med 
31 reprezentancami. Trenutno 
ena najperspektivnejših ša-
histk v Sloveniji – njen trener 
Toni Kos jo uvršča med prve 
tri v državi – je na prvenstvu 
odigrala skupno sedem partij, 
dvakrat pa je bila prosta. Po 
slabšem začetku je v nadalje-
vanju stopnjevala svoje dobre 
predstave, tako da je na koncu 
dosegla po tri zmage in poraze 
ter remi. Še posebej velja izpo-
staviti šesto in sedmo kolo, ko 
je najprej z zmago proti veliko 
močnejši nasprotnici svoji eki-
pi priborila edino točko proti 
veliko višje postavljeni Španiji, 
nato pa je naslednji dan osvo-
jila še odločilno točko za zma-
go Slovenije 2 proti tri mesta 
višje rangiranim Hrvaticam. Po 
zaključku svojega prvega eki-
pnega EP nam je Pia Marie po-
vedala, da je bilo tekmovanje 
dobro organizirano, kar je ve-
lik zalogaj v normalnih okoliš-
činah, kaj šele med epidemi-
jo, zato verjame, da bo vsem 
udeležencem še dolgo osta-
lo v spominu. »Zame je bila to 
neprecenljiva izkušnja – igrala 
sem lahko z najboljšimi v Evro-
pi in bila del šahovske zgodo-

Pia Marie del šahovske zgodovine
ČATEŽ OB SAVI – Terme Čatež so bile med 11. in 22. novembrom prizorišče 23. ekipnega EP v šahu, kar je 
bil najpomembnejši šahovski dogodek v Sloveniji po letu 2002, ko je bila pri nas 35. šahovska olimpijada. 
Na ekipnem EP je barve Slovenije prvič uspešno zastopala tudi 17-letna Pia Marie Ružič iz Brestanice. 

vine. S svojim rezultatom sem 
še kar zadovoljna, sicer mi je 
malo žal predzadnjega kola, v 
katerem bi se z zmago ekipe 
lahko uvrstile še višje – na kon-
cu smo bile 23., kar je bolje kot 
naša začetna pozicija (26. mes-
to) –, tako da smo tudi z ekip-
nim rezultatom lahko zelo za-
dovoljne, še posebej ob tako 
težki konkurenci, kot je bila, 
in še brez prve plošče, ki je šla 
pomagat prvi ekipi, ker ena iz-
med njihovih članic ni mogla 
igrati,« je dejala.

V njej vidi šampionski 
potencial

Njen trener Toni Kos, ki priha-
ja iz Krškega, nam je v pogo-

voru med drugim zaupal: »Pia 
Marie je zelo skromna oseba. 
Vedno se bo pošteno pripra-
vila in tudi odigrala do konca, 
včasih gre, včasih ne. Pri njej 
se je spremenilo, saj je po na-
vadi proti koncu turnirja zna-
la popustiti, v zadnjem času pa 
je ravno obratno – slabši zače-
tek in boljši konec, kar je zelo 
dobra karakterna lastnost.« 
Navedel je še, da je pred krat-
kim postala tudi evropska pr-
vakinja v pospešenem šahu in 
to potrdila še s tretjim mes-
tom na online EP v pospeše-
nem šahu, tako da se v njej 
vidi šampionski potencial. 
»Po mojem mnenju v Posav-
ju še ni bilo tako talentirane 
šahistke, da bi lahko kandidi-

rala za medalje na evropskih 
prvenstvih,« je poudaril in v 
isti sapi omenil Lariso Kuhar, 
doma z Gorenje Pirošice, ki je 
bila še pred dvema letoma v 
podobnem položaju – posta-
la je celo mojstrica in bila na 
zelo dobri poti, da postane naj-
boljša šahistka v Sloveniji –, a 
je potem dala prednost petju 
namesto šahu. 

Ekipno EP v šahu, ki bi ga mo-
rali izpeljati že lani, a ga zaradi 
svetovne pandemije niso mog-
li, je sicer v ženski konkurenci 
pripadlo Rusinjam, ki so lovo-
riko ubranile že pred zadnjim 
kolom, v odprti konkurenci pa 
so si zlato prav v zadnjih dvo-
bojih priigrali Ukrajinci pred 
Francozi, favorizirani Rusi so 
bili šele šesti. Prvi ekipi Slove-
nije – naša država je kot gosti-
teljica prvenstva lahko nasto-
pila z dvema ekipama v obeh 
konkurencah – sta zasedli 18. 
(ženska) oz. 32. mesto (mo-
ška), druga moška ekipa je bila 
34. Na prvih dveh deskah sta 
bila Laura Unuk, ki je v tem 
letu tudi uradno postala prva 
Slovenka z nazivom mednaro-
dnega mojstra, in velemojster 
Luka Lenič, najboljši sloven-
ski šahist zadnjega desetletja. 
 Rok Retelj

Pia�Marie� Ružič� (levo)�med� partijo� proti� veliko�močnejši�
Španki,�ki�pa�jo�je�premagala
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V minulih letih je skupina ple-
salk doživela marsikaj, od sra-
mežljivih začetkov v letu 2011, 
ko so se pod vodstvom Jožice 
Povh začele učiti prvih plesnih 
korakov, do nadaljevanja pod 
strokovnim očesom mentorja 
Zdravka Dušiča, ki jih je prev-
zel leta 2015. Najprej so nasto-
pale v svojih plesnih oblekah, 
od leta 2018 pa imajo nove ko-
stume po vzorcu kozjanske na-
rodne noše, ki sta jih zanje se-
šila izdelovalca folklornih noš 
Vlasta Kerin in Brane Ro-
žman. Ta večer so bile prvič 
pokrite z rutami, izvezenimi 
z rokami članic ročnodelske 
sekcije DU Brežice Zanke, ki so 
poskrbele tudi za prijeten vi-
dez odra. Skupina folkloristk 
šteje 22 plesalk, ki jih s har-
moniko že od začetka spremlja 
godec Stane Andrejaš, na lon-
čenem basu pa se mu je pred 
leti pridružil Milan Perkman. 
Posebej za to priložnost sta z 
njimi zaigrala klarinetist Rudi 
Glogovšek in kontrabasist 
Jože Sternad. FS DU Brežice se 
je predstavila s spletom plesov 
Po štajerski deželi, svatovski-
mi plesi z Gorenjske in spletom 

BREŽICE – Brežiška območna izpostava JSKD je 2. novembra 
v avli Doma kulture Brežice na literarno-glasbenem večeru 
gostila Gašperja Kržmanca, avtorja (zaenkrat) dveh knji-
žnih del z naslovom Zgodbe iz karantene. Duhovit pogovor 
z njim je opravila kar njegova žena Andreja.

Kot je uvodoma omenila vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman 
Strnad, so se v poletnih mesecih z znancem Gašperjem Krž-
mancem, ki prihaja iz okolice Vrhnike, pogovarjali o zgodbah iz 
karantene, ki jih je zbral v dveh knjigah in so še vedno aktualne. 
Z avtorjem bi se sicer moral pogovarjati moderator Marko Bra-
tuž, ki je tudi urednik omenjenih knjižnih izdaj, a mu je prihod 
v Brežice preprečila – karantena. Zato je njegovo vlogo prevzela 
Gašperjeva soproga Andreja. Osrednji gost večera je najprej zai-
gral na bas kitaro. Na trenutke zelo zabaven in hudomušen pogo-
vor med zakoncema se je dotaknil ozadja nastanka Zgodb iz ka-
rantene. Kot je omenil, je v času karantene kratke zgodbe najprej 
sproti objavljal na Facebooku, kasneje pa so ga tudi nekateri ko-
mentarji pod objavami spodbudili, da se je odločil vse svoje za-
pise zbrati na enem mestu in jih izdati v dveh knjigah (Zgodbe iz 
karantene – 1. val in 2. val), trenutno pa piše tudi že tretjo, ki jo 
bo po lastni obljubi (le) posvetil svoji ženi. Gašper v vsaki zgodbi 
omenja vlado, ki »dela dobro«, drugi del vsakega zapisa pa zač-
ne s »To me ful spomni na cajt, ko ...«, saj si v spomin prikliče do-
ločene prigode iz mladosti. V drugo knjigo, v kateri so pretežno 
zgodbe z dopustovanja na Visu, je vključil še nekatere »anoma-
lije« v družbi, npr. t. i. influencerje, ki so začeli vplivati na naše 
življenje skoraj tako kot vlada, pravi avtor. Drugo knjigo je napi-
sal zato, ker je čutil potrebo po izražanju, saj se ravno takrat ni 
mogel izražati s pomočjo glasbe. Preživlja se namreč z igranjem 
in ustvarjanjem glasbe. »Iz ’heca’ sem napisal knjigo in dobil ve-
liko več spoštovanja kot mogoče celo kadar koli pri glasbenem 
udejstvovanju,« je med drugim še dejal Gašper. Še več zanimivih 
podrobnosti na www.posavskiobzornik.si.  R. Retelj

KRŠKO – V Dvorani v parku je 26. oktobra Tamara Vonta, 
poznana kot nekdanja dolgoletna novinarka, voditeljica na 
POP TV, kasneje tudi poslanka v Državnem zboru in krška 
občinska svetnica pa tudi pesnica in popotnica, zbrane slu-
šatelje skozi potopisno predavanje popeljala po robu Atlan-
tika ali španski obali smrti. 

Tamara Vonta je si-
cer ne klasično Ca-
mino pot v družbi 
kolegice, Sevničanke 
Alenke Groboljšek, 
prepešačila med 31. 
avgustom in 11. sep-
tembrom, z izhodi-
ščem v severozaho-
dnem turističnem 
mestu Melpica. Od 
tu dalje ju je pot vo-
dila po dokaj neob-
ljudenem, pretežno 
kamnitem, z ostri-
mi čermi posejanem 
priobalnem pasu 
Atlantika, ali po med leti 1890 in 1920 nasedlih ladij, t. i. obali 
smrti, do krajev Barizo, Corme, Laxe, Camelle, Camarinas, Cere-
ixo, po dolini šestih mlinov Muxia, od koder do Fisterre ali kon-
ca sveta, kot so rekli Rimljani, vodi že klasična in dobro označena 
El Camino romarska pot. Kot je med drugim še povedala Vonta, 
je bila neobljudena pot izredno naporna, na dan sta v povpre-
čju prehodili po 25 km, pri čemer je še toliko bolj do izraza priš-
la Alenkina družba, saj je izredno pomembno, s kom se podaš 
na »romanje«, da se s spremljajočo osebo dobro razumeš, da si 
vzajemno nudita tudi razumevanje za čas, ki ga želiš imeti zase.
 B. Mavsar

Prvič zaplesale z rutami Zank
BREŽICE – 20. oktobra je Folklorna skupina Društva upokojencev Brežice v brežiškem hramu kulture iz-
vedla jubilejni nastop ob desetletnici delovanja skupine. Plesalke in njihov mentor so ob tej priložnosti 
prejeli tudi jubilejne Maroltove značke.

plesov Veselje je pri nas doma. 
Slavljenke so na jubilejni kon-
cert povabile tudi kulturnike iz 
drugih društev upokojencev. 
Tako je nastopila FS Spomin, 
ki deluje pri DU Sevnica, pova-
bilu slavljenk pa so se z vese-
ljem odzvale tudi Ljudske pev-
ke Žejno, ki delujejo kot sekcija 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi. 
Skupina šteje pet članic, njihov 
mentor je Ignac Slakonja, ki v 
sili razmer tudi zapoje z njimi, 
kar je bilo tudi tokrat.

Ob koncu je predsednica sveta 
JSKD OI Brežice Diana Kosar 
plesalkam podelila jubilejne 
Maroltove značke, ki jih prej-
mejo posamezniki za aktivno 
udejstvovanje na področju lju-
biteljske folklorne dejavnosti. 

Podeljene so bile štiri brona-
ste (Milka Cizelj, Gizela No-
vak, Marija Pavlovič in Milan 
Perkman), 16 srebrnih (Stane 
Andrejaš, Lidija Cerjak, Ma-
rija Klemenčič, Vera Koro-
šec, Sonja Kostanjšek, Nata-
ša Krulik, Anica Levak, Zinka 
Markič, Rozika Perkman, 
Rozika Petan, Marija Prah, 
Milka Rožman, Nežika Ver-
stovšek, Jožica Verstovšek, 
Jožica Černelič in Marjana 
Černoš) in ena častna Marol-
tova značka (Zdravko Dušič). 
Čestitkam ob jubileju FS DU 
Brežice se je pridružila tudi 
predsednica DU Brežice Joži-
ca Sušin. Za sestavo veznega 
besedila in povezovanje je pos-
krbela članica kulturne sekci-
je Jagodni izbor pri DU Breži-
ce Ivana Vatovec.

 R. Retelj

Članice�FS�DU�Brežice�imajo�nove�kostume�po�vzorcu�kozjanske�
narodne�noše,�na�jubilejnem�nastopu�pa�so�bile�prvič�pokrite�
z�rutami,�izvezenimi�s�strani�ročnodelske�sekcije�DU�Brežice�
Zanke.

Zgodbe s Facebooka v knjigah

Gašper�Kržmanc�z�obema�izdanima�knjigama

Tamara in Alenka po obali smrti

Popotnicama�Tamari� (levo)� in�Alenki�
je�Španija,�ki�sta�jo�že�večkrat�obiskali,�
»zlezla�pod�kožo«.

NEUKROTLJIVA je zgodba o ženski, ki je ne-
hala za vsako ceno ugajati drugim in zače-
la živeti. Roman ni zgolj razburljiva in obe-
nem ganljiva zbirka intimnih spominov, pač 
pa tudi prepričljiva budnica, ki nam poka-
že, kako moramo biti pogumne in živeti ce-
lovito.

NEPOZABNE – knjiga z zgovornim naslo-
vom, ki bi jo moral/a imeti na domači knji-
žni polici prav vsak Slovenec oz. Slovenka. 
Na 239 straneh je moč najti 50 biografij o 
50-ih izjemnih in nepozabnih Slovenkah, ki 
so s svojim delom oz. delovanjem orale ledi-
no v (nekdaj?) izrazito moškem svetu.  

Izjemna knjiga ŽIVLJENJE NA NAŠEM PLA-
NETU je del zapuščine Davida Attenboroug-
ha, v kateri naravoslovec, novinar in velik za-
govornik našega planeta razmišlja o svojem 
življenjskem delu, dramatičnih spremembah 
planeta, ki jih je doživel, in o tem, kaj lahko 
naredimo za našo skupno boljšo prihodnost.

Pisateljica Carolina Setterwall v svojem lite-
rarnem prvencu DRŽIMO PESTI na pretres-
ljiv način spregovori o človeški ranljivosti v 
odnosih. O boleči izkušnji izgube ljubljene 
osebe, žalovanju ter samosti, ki se zažre v 
vse pore protagonistkinega vsakdana. Živ-
ljenje na zelo oseben način.

Delno avtobiografski roman PRIMERLJI-
VI HEKTARJI, v katerem avtorica slikovi-
to in poetično opisuje življenjsko odločitev, 
ko bivanje v Berlinu zamenja za življenje 
na slovenskem podeželju in postane mlada 
prevzemnica kmetije, ki jo nasledi od svo-
je matere. 

Če poznate otroka, ki bi se poistovetil z 
Grégoirjevimi besedami: »Sovražim šolo. 
Sovražim jo bolj kot vse na svetu. In ne samo 
to … Uničuje mi življenje,« potem le vzemi-
te v roke mladinski roman 35 KIL UPANJA. 
Včasih je namreč razumeti njegovo stisko 
največ, kar lahko damo otroku.

Pohodniški dnevnik NA PREPIHU navduši 
s čudovitimi opisi poti ter popelje v avtor-
jeve misli in skrbi, ki jih je prinesel ta čud-
ni čas. Razmere so vplivale na ustaljen način 
življenja in dela mnogih. A dragoceni trenut-
ki v naravi so lahko kot zdravilo, ki prežene 
tesnobo in razsvetli temne misli.

Knjiga KAVNI KROG je sestavljena iz krat-
kih zgodb, v katerih si gospe v domu staro-
stnikov, nekje ob obali, krajšajo čas ob kavi. 
Spoznamo njihove življenjske zgodbe, ki nas 
kar potegnejo v razmišljanje o svojem živ-
ljenju. One vedo: « Samo otroštvo in starost 
štejeta, takrat imaš čas, veliko časa.«

Roman NASAD ORANŽEVCEV je postavljen 
nekam nedoločeno na Bližnji vzhod in nas 
prestavi v senco pomarančnih dreves, pod 
katerimi idilično odraščata mlada dvojčka 
Ahmed in Aziz s staršema, nedaleč od nji-
ju pa živita njuna stara starša. Prijazno živ-
ljenje grobo prekine bomba, ki obrne njun 
svet na glavo.

V nenehnem hitenju prevečkrat žal pozabimo nase. Zakaj ne bi 
v zimskih večerih vzeli v roke knjige in se odpravili na potovanje 
v mnogotere svetove? Ugasnite telefon, se udobno namestite ter 
naredite nekaj za svojo osebno rast, ki naj se začne z majhnimi 
koraki, npr. s knjigo.  Knjižničarke Knjižnice Sevnica

S knjigami rastemo

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so z izborom najboljše fo-
tografske serije in treh fotografij v kategoriji najboljša fotogra-
fija zaključili v jeseni razpisan prvi fotografski natečaj z naslo-
vom Neznana krajina. Tema natečaja je izhajala iz slike Franja 
Stiplovška, naloga ljubiteljev fotografskega ustvarjanja pa je bila, 
da ugotovijo, za katero vas gre (Veliki Kamen), jo obiščejo in skozi 
objektiv zabeležijo zanimivosti krajine ter posamezne detajle in 
ljudi. Konec oktobra je strokovna komisija (fotograf Boštjan Pu-
celj, višja svetovalka za kulturo na Občini Krško Bernardka Zor-
ko in novinarka Posavskega obzornika Bojana Mavsar) pregle-
dala vse prispele fotografije, ki so jih ustvarili Branko Benčin, 
Egon Cokan, Milan Dular, Mateja Gačnik, Jožica Mikek Veber, 
Vinko Šebrek, Stojan Škoda in Anton Vučajnk ter upoštevajoč 
vsebinsko ujemanje s temo, celovitost, tehnično dovršenost in iz-
povednost fotografije med prispelimi deli izbrala najboljšo foto-
grafsko serijo in tri nagrade v kategoriji najboljša fotografija. Re-
zultati bodo razkriti ob odprtju skupinske razstave Veliki Kamen, 
ki je načrtovana 11. januarja v Mencingerjevi hiši. 
 B. M.

»Neznana krajina« v januarju  
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kam v posavju
Četrtek, 25. 11.

• od 16.00 do 18.00 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnica izdelave novoletnih 
venčkov

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: šesto predava-
nje iz cikla Posavje v diplom-
skih in raziskovalnih nalogah 
»Oblikovanje multisenzorne 
izkušnje v Posavskem muze-
ju Brežice« 

• ob 18.00 na YouTube ka-
nalih in Facebook straneh 
Knjižnice Brežice, Knjižni-
ce Sevnica in Valvasorjeve 
knjižnice Krško: zaključek 
bralne sezone projekta Po-
savci beremo skupaj 2021 z 
gostom Esadom Babačićem

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje razstave foto-
grafij članov Društva ljubite-
ljev fotografij Krško »Druže-
nje in hrana«

Petek, 26. 11.

• ob 17.00 v MT Senovo in 
MT Veliki Kamen: izdelova-
nje adventnega venčka

Sobota, 27. 11.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: otroški sobot-
ni živ žav – brezplačne otro-
ške delavnice

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: izdelovanje adventnega 
venčka

luči in nastop Bibe Novak z 
Otroškim pevskim zborom 
Lučke iz Kapel; od 17.00 
do 21.00: igra svetlobe in 
Gvidova božična pravljica, 
ki se pove sama (tudi 5. 12., 
12. 12., 19. 12., 23. 12. in 26. 
12.), od 17.00 do 20.00: 
stojnice s ponudbo lokalnih 
izdelkov (tudi 5. 12., 12. 12. 
in 23. 12.)

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: lutkovna predstava 
»Korenčkov palček«, za Ru-
meni abonma in izven

Sobota, 4. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: praznični 
otroški živ žav – brezplačne 
otroške delavnice

• od 10.00 do 11.30 v MC 

Brežice: delavnica Mladin-
ske aktivnosti (prijave na 
mcb@zptm.si)

Nedelja, 5. 12.

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg: koncert Tria 
Stretto

Torek, 7. 12.

• od 10.00 do 11.00 v sejni 
sobi MC Brežice: delavnica 
Uporaba računalnika in pa-
metnega telefona za starejše 
(obvezne predhodne prijave 
na nastja.volovec@zptm.si)

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Brežice: učna pomoč in fre-
estyle učenje – individualne 
ali skupinske ure

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: sen-
zorična delavnica ob zapr-
tju razstave Mateje Kavčič 
»Drevo«

• ob 15.00 v MC Krško: delav-
nica »Kakšen je tvoj idealen 
svet?«

• ob 17.00 v MC Krško: dru-
ženje ob šahu

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert zasedbe Oku-
stični

Nedelja, 28. 11.

• ob 14.00 na sprehajalni 
poti ob Savi v Loki pri Zi-
danem Mostu: začetek Ven-
cembra in odprtje razstave 
adventnih venčkov (sple-
tni dogodek na www.obci-
na-sevnica.si in družbenih 
omrežjih)

Torek, 30. 11.

• od 10.00 do 11.00 v sejni 
sobi MC Brežice: delavnica 
Uporaba računalnika in pa-
metnega telefona za starejše 
(obvezne predhodne prijave 
na nastja.volovec@zptm.si)

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Brežice: učna pomoč in fre-
estyle učenje – individualne 
ali skupinske ure

Četrtek, 2. 12.

• ob 17.00 v parku pri MC 
Brežice: prižig prazničnih 

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

29. 
november
PONEDELJEK

BRESTANICA VRTEC 10.30–11.00

IMPOLJCA (DUO) - EN. BREZOVO 11.15–11.35

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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1 30. 
november

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

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

DRNOVO 17.10–17.40

1. 
december

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.15

SLOVENSKA VAS 10.30–11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.10–11.40

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

2. 
december

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

6. 
december

PONEDELJEK

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

7. 
december

TOREK

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.50–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

 8. 
december

SREDA

ŽUPELEVEC 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

9. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

13. 
december

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

14. 
TOREK

STARA VAS - BIZELJSKO 11.00–11.45

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

15. 
december

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

16. 
december

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

20. 
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 12.55–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

21. 
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

22. 
december

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

23. 
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.40

VELIKE MALENCE 11.50–12.20

SOBENJA VAS 12.30–13.00

CERINA 13.40–14.10
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SEVNICA, LJUBLJANA – 11. novembra so se na 3. koncertu le-
tošnjega cikla Mladi virtuozi v organizaciji Festivala Ljub-
ljana v Viteški dvorani v ljubljanskih Križankah predstavi-
le članice glasbenega tria Anima ter z nastopom navdušile 
navzoče.

Flavtistki Zala Plazar in Ivana Sešlar ter pianistka Neža Ganc, 
ki na Glasbeni šoli Sevnica delujejo pod mentorstvom profesorice 
Ane Mlakar, s svojimi nastopi navdušujejo na koncertih in prire-
ditvah v domačem okolju, revijah glasbenih šol posavske regije, 
svojo odličnost pa so že dvakrat dokazale tudi na državnem tek-
movanju mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG. Trio 
je v disciplini ’Komorne skupine s pihali’ pred tremi leti zmagal, 
prejel zlato plaketo in I. nagrado, uspeh pa ponovil v začetku ju-
nija letos, ko je v svoji kategoriji ponovno zmagal in z maksimal-
nim možnim doseženim številom točk prejel zlato plaketo in I. 
nagrado ter posebno priznanje žirije. Za dovršen, prepričljiv in 
navdušujoč tekmovalni nastop na izjemno visoki ravni je bil trio 
nagrajen tudi  s posebno nagrado Ljubljana Festivala, ki je izbra-
nim zmagovalcem tekmovanja TEMSIG podelil nastop v medna-
rodnem ciklu Mladi virtuozi 2021/2022. Čestitke Zali, Ivani in 
Neži ter hvala za izjemno glasbeno doživetje. 
� Vir:�GŠ�Sevnica,�foto:�Festival�Ljubljana

Mlade virtuozinje – trio Anima

Trio�Anima�(od�desne�proti�levi):�Ivana�Sešlar,�Zala�Plazar�in�
Neža�Ganc�z�mentorico�Ano�Mlakar

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

Okustični
koncert

sobota, 27. 11., ob 20. uri

Korenčkov palček
lutkovna predstava 

za Rumeni abonma in izven
četrtek, 2. 12., ob 18. uri

Trio Stretto
koncert

nedelja, 5. 12., ob 18. uri
grad Rajhenburg

Vita Mavrič & 
Kvartet Jake Puciharja
Nokturno žlahtnih duš

koncert šansonov
za ARSonica 2021 abonma in izven

petek, 10. 12., ob 20. uri

BREŽICE� –� Člani�Društva� likovnikov�Brežice� (DLB)� od�11.�
novembra� dalje� v� avli� UE�Brežice� razstavljajo� dela,� ki� so�
nastala�na� jesenskem�likovnem�tečaju�društva� Ilustracije�
pod�vodstvom�mentorice�akademske�slikarke�Mojce�Lampe�
Kajtna.� Razstavljajo� Mihaela� Prevejšek,� Olga� Piltaver,�
Mija�Baškovč�ter�Branka�in�Neja�Ereš.�Tokrat�so�se�brežiški�
likovniki�posvetili�ilustraciji,�kjer�so�vključili�tehniko�kolaž.�
Nastali�so�motivi�iz�pravljičnih,�živalskih�zgodb�oz.�podob,�
vzetih�iz�narave.�R.�R.,�vir:�DLB



Posavski obzornik - leto XXV, številka 24, četrtek, 25. 11. 202126 VRTOVI POSAVJA, OBVESTILA

Pred odločitvijo za posta-
vitev rastlinjaka moramo 
dobro premisliti, za kaj ga 
bomo uporabljali, v kate-
rem obdobju, koliko zelenja-
ve bi radi pridelali v njem ter 
kakšna oblika in velikost bos-
ta ustrezali izbranemu tere-
nu in okolju. Konstrukcijsko 
trden rastlinjak je dolgoroč-
na naložba, zato ga ni smi-
selno vsakih nekaj let po-
večevati (za štiričlansko 
družino, ki želi v njem pride-
lati vsaj osnovno zelenjavo, 
je priporočljivih najmanj 24 
m2 površine). Za uravnava-
nje temperaturnih razmer v 
rastlinjaku sta najpomemb-
nejša njegova višina in zra-
čenje, zato je priporočljiva vi-
šina v najvišjem delu od 2 do 
2,5 metra. 

Za postavitev rastlinjaka, ki 
ga je mogoče postaviti ka-
dar koli v letu (razen, ko je 
zemlja zmrznjena), je smi-
selno izbrati čim bolj raven 
teren in sončno lego. Ob 
rast linjaku lahko raste več-
je listopadno drevo, ki bo 

Rastlinjak omogoča gojenje 
zdrave zelenjave skozi celo leto 
Ste razmišljali, da bi svežo zelenjavo gojili v rastlinjaku tudi v vremensko manj ugodnih razmerah? Pozimi v njem odlično uspevajo motovilec, špinača, blitva, 
solata, mlada čebula, peteršilj in tudi mnoga zelišča oziroma kuhinjske dišavnice. Odločitev za pokrit in zaščiten prostor je smiselna, kadar želimo čim več ze-
lenjave pridelovati tudi zunaj sezone, zato se bomo v tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA posvetili rastlinjakom, ki so lahko različnih velikosti in oblik ter omogo-
čajo pridelavo veliko okusne in zdrave zelenjave skozi celo leto in na tak način smo še bolj samooskrbni.

rast linjak ščitilo pred sunki 
vetra; poleti bo nanj meta-
lo nekaj sence, a ne preveč, 
pozimi, ko mu listje odpa-
de, pa bo prepuščalo dovolj 
svetlobe. Strokovnjaki pri-
poročajo tudi, da ga posta-
vimo v smeri vzhod-zahod, 
saj bodo rastline tako ves 
dan enakomerno osončene. 
Pri izbiri prostora je treba 
paziti tudi na to, da v rast-
linjak ne more prodreti voda 
(meteorna ali podtalnica), a 
voda je pomembna za zali-

vanje, kajti rastline v rastli-
njaku zahtevajo res obilo 
vode in zato je najbolje, da 
uredimo namakalni sistem 
oziroma kapljično namaka-
nje (vsekakor je dobro, da je 
zbiralnik vode, najbolje de-
ževnice, nekje blizu). 

ZIMSKE VRTNINE 
V NEOGREVANEM 
RASTLINJAKU

V rastlinjaku, ki ga moramo 
redno zračiti, lahko tudi po-

zimi gojimo veliko rastlin: do 
januarja ali februarja lah-
ko brez težav prezimijo vse 
vrste radičev, uspevajo tudi 
zimska solata, motovilec, 
blit va in špinača, lepo se raz-
raščata česen in čebula. Ki-
tajsko zelje, ki je bolj občut-
ljivo na mraz, lahko z vrta 
presadimo v rastlinjak in ga 
tako uživamo še v decembru 
in januarju. Pred mrazom v 
rastlinjak presadimo tudi ra-
dič štrucar in prav tako lahko 
z vrta v rastlinjak preselimo 
zelje in ohrovt. Od decem-
bra in vse do zgodnje pomla-
di lahko v rastlinjaku sadimo 
in sejemo solate, mesečno 
redkvico, zgodnje zelje, pri-
delamo si lahko tudi zgodnjo 
cvetačo ali nadzemno kole-
rabico.

»Rastlinjak v izmeri dobrih 

30 kvadratnih metrov smo 
postavili pred petnajstimi 
leti, ker sem želela imeti za 
petčlansko družino svežo 
solato skozi celo leto in tako 
smo glede solate popolnoma 
samooskrbni. V rast linjaku 
poleg različnih vrst solate 

uspeva tudi motovilec, blit-
va, peteršilj, korenček, pap-
rika in paradižnik. Krompir 
sadim v februarju, ko zu-
nanje temperature niso več 
pod nulo, tako da v aprilu že 
jemo mlad krompir ...« pripo-
veduje lastnica rastlinjaka, v 
katerem ima v tem jesensko-
zimskem času na voljo več-
je količine solate ter manjšo 
količino lepo raslega peter-
šilja, a tudi posamezni sade-
ži paprike in paradižnika še 
čakajo na zaužitje.  S. Radi

Rastlinjak je primeren za pridelovanje zelenjave zunaj se-
zone, v vremensko manj ugodnih razmerah.

Vrtnine v rastlinjaku lepo uspevajo tudi v poznojesenskem 
in zimskem času.

Gredice v rastlinjaku pozimi naj ne bodo prazne. Na praz-
ne gredice posejmo rastline za ozelenitev tal, ki posta-
nejo oaza za koristne organizme. V novembra lahko po-
sejemo ozimno žito ali pa božično žito, ki je pakirano v 
manjših embalažah. 

DRUŽENJE OB ŠAHU

Kravžljanje možgančkov ni bilo nikoli tako zabavno kakor 
ob partiji ali dveh šaha. Vabljeni, da se pridružite. Za figure 
poskrbimo mi, za dobre partije vi! 

Prijave na: info@mc-krsko.si 
Sobota, 27. 11. 2021, ob 17.00

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

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, 8270 Krško

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

 Vsi dogodki bodo izvedeni
v skladu z aktualnimi vladnimi 

odloki in priporočili NIJZ.

MLADINSKA TOČKA SENOVO IŠČE PROSTOVOLJCE

Želiš pridobiti nova znanja? Bi se rad aktivno vklopil v lokalno 
skupnost? Želiš organizirati delavnice?
Mladinska točka Senovo se ponovno prebuja, zato vabimo 
vse tiste, ki bi želeli kot prostovoljci sodelovati pri različnih 
aktivnostih! 

Za več informacij piši na sebastjan.racic@mc-krsko.si 

DELAVNICA: KAKŠEN JE TVOJ IDEALEN SVET? 

Si razmišljal kdaj o tem, kakšen je tvoj idealen svet? Kako 
bi to idejo uresničil? S kakšnimi preprekami se srečuješ? Va-
bljen/-a, da skozi neformalen način bolje spoznaš družbeno 
dinamiko in družbene odnose.
Prijave na: info@mc-krsko.si 
Sobota, 27. 11. 2021, ob 15.00

IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Prazniki se bližajo, zato najmlajše in tiste malo večje vabimo 
na praznično ustvarjanje. Se vidimo.

Mladinska točka Senovo: 26. 11. 2021, 17.00 - 19.00
Mladinska točka Veliki Kamen: 26. 11. 2021, 17.00 - 19.00
Mladinski center Krško: 27. 11. 2021, 10.00 - 12.00
Prijave na: info@mc-krsko.si 
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Rosana�Černelič�iz�Dobrove�in�Miran�Rupar�iz�Velikih�
Lašč,� 11.� september�2021,�Mestni�muzej�Krško� (foto:�
Tadej�Mulej)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Maja Stopar, Bučerca – 

dečka,
• Polonca Kerep, Čanje – 

deklico,
• Shyhrete Veselaj, Kosovo 

– dečka,
• Sabina Božič, Sobenja vas 

– dečka,
• Janja Petek, Brestanica – 

dečka,
• Maja Lorber, Mrzlava vas 

– deklico,
• Katja Milat, Brezovica na 

Bizeljskem – deklico,

rojstva

posavje telovadi za zdravje

Imajo veliko več volje za delo

MOSTEC – Najmlajša od 
’oranžnih’ skupin Šole 
zdravja iz brežiške občine 
je skupina, ki se vsako jut-
ro med tednom srečuje pri 
brodu na Mostecu. V pov-
prečju jih telovadi deset, 
redno jutranje razgibava-
nje pa jim, kot pravijo, po-
meni zelo veliko.

Skupina na Mostecu se je prvič 
zbrala aprila letos, in sicer na 
pobudo Ane Kupina, ki je na-
govorila domačinko Jožico 
Pangerčič, ki je v vasi sprožila 
akcijo in začela pridobivati in-
teresente. »Mostec je majhna 
vas in odziv na mojo idejo je 
bil presenetljivo dober. Takoj 
se jih je vključilo 12, še bolj pa 
sem presenečena, da so prav 

vsi tako redni udeleženci in 
toliko motivirani, da še mene 
ženejo naprej,« priznava vod-
ja skupine. Pri brodarski hiši 
se zberejo čisto vsak dan med 
tednom, ne glede na vremen-
ske razmere, saj se v primeru 
dežja lahko stisnejo pod nad-
strešek oz. imajo možnost iti 
tudi v gasilski dom. Lokacija je 
primerna tudi zato, ker so od-
maknjeni od ceste in imajo ve-
liko prostora. Vsako jutro jih v 
povprečju telovadi deset, tako 
da je obisk res zelo zadovoljiv. 
Najstarejša med njimi je 78-le-
tna Marija Furlan. Med prete-
žno ženskim zastopstvom sta 
tudi dva moška, Ivan Iskra in 
Franci Cetin. 

Skupina se druži tudi drugače, 
saj organizirajo piknik, vsak če-
trtek gredo skupaj tudi na kavo. 

Sodelovali so tudi v promoci-
ji Brežic za naziv evropskega 
mesta športa, navaja Pangerčič. 
Udeleženci z Mosteca v en glas 
zatrjujejo, da jim vsakodnev-
na telovadba pomeni zelo ve-
liko, saj sami doma tega zago-
tovo ne bi izvajali. »Druženje, 
gibanje, čez dan je potem veli-
ko več volje za delo,« našteva-
jo različne vzroke, zakaj jim je 
jutranja vadba po metodi 1000 
gibov tako pri srcu, ob tem pa 
pohvalijo tudi vodjo skupine, 
ki so ji resnično hvaležni, da 
je sploh začela to akcijo. Pan-
gerčič si želi, da bi bil še kdo v 
skupini vaditelj, a je zaenkrat 
ne »ubogajo«, kot se malo po-
šali. Če je kdaj odsotna, se vaje 
vseeno izvajajo tako, kot je tre-
ba, so še zatrdile ostale člani-
ce skupine. 
 R. R.

• Elena Lipar, Krško – dečka,
• Barbara Krošl, Brežice – 

dečka,
• Marjetka Baškovič, 

Zabukovje – dečka,
• Ana Urek, Mihalovec – 

dečka in deklico,
• Rebeka Kos, Brežice – 

deklico, 
• Bojana Popović, Senovo – 

dečka,
• Tadeja Bertole, Pišece – 

dečka,
• Eneli Šentak, Estonija – 

dečka,
• Nebehate Krasniqi, 

Kosovo – dečka.

ČESTITAMO!

VELIKI PODLOG – V krogu svojih najdražjih sta 13. novembra pra-
znovala zlato obletnico poroke Anica in Franci Kerin iz Velikega 
Podloga. »Hvala vama, draga starša, za vso vajino skrb in podpo-
ro. In kot pravijo vajini štirje vnuki: da bi nas še velikokrat spreje-
la v svoj 'babi in dedi hotel'. Ostanita zdrava in še na mnoga leta,« 
jima s hvaležnostjo sporočata hčerki Anita in Tanja z družinama.
  T.�K.

Zlatoporočenca Anica in Franci

Bliža se praznični mesec december. Mesec svetlobe, čudežev in 
sodelovanja. V City hotelu Krško smo za vas pripravili adventni 
koledar daril, s katerim želimo praznovati vrednoti sodelovanja 
in medsebojne podpore. V našem projektu sodeluje 24 različnih 
podjetnikov in organizacij, s katerimi bomo na našem Facebo-
ok profilu vsak dan od 1. 12. do 24. 12. podarili eno darilo ter iz-
žrebali nagrajence in nagrajenke. 
Na naših socialnih omrežjih lahko preverite, kdo vse sodeluje v 
projektu in kakšna darila čakajo na vas. 
Lepo vas vabimo, da praznujete z nami in si pričarate čudovite 
decembrske dni. 

Adventni koledar daril  
v City hotelu Krško

BREŽICE – Društvo za 
preprečevanje osteoporoze 
Posavje (DPOP) je 13. okto-
bra izvedlo prvi Osteotlon, 
v okviru katerega so ozave-
ščali o tihi bolezni kosti, ko 
se le-te rahljajo, postanejo 
porozne in se rade zlomijo, 
opozorili na pomen zdrave-
ga prehranjevanja ter pou-
darili gibanje za zdravje.

DPOP je z izvedbo Osteotlona 
na brežiški tržnici z združe-
nimi močmi – dogodek so iz-
vedli skupaj s Centrom za kre-
pitev zdravja Zdravstvenega 
doma Brežice (CKZ ZD Breži-
ce) – počastilo svetovni dan 
osteoporoze in praznik občine 
Brežice. Beseda osteo pomeni 
kost, iz nje pa lahko izpeljemo 
novo po zgledu nekaterih dru-
gih poimenovanj, kot je npr. 
športni triatlon. Udeležence je 
nagovoril župan Ivan Molan, 
ki je izpostavil skrb občine za 
društva s področja zdravja in 
čestital članstvu ob svetov-
nem dnevu osteoporoze (20. 
oktober). Predsednica DPOP 
Milena Jesenko je spregovo-
rila o delu društva v letu, ko 
so veljali ukrepi za prepreče-
vanje epidemije covida-19, in 
izrazila pomen sodelovanja z 
zdravstvenimi zavodi, ki do-
dajajo strokovno verodostoj-
nost njihovemu delu. Sledil je 
še nagovor vodje CKZ ZD Bre-
žice Helene Hostar. O laktozni 
intoleranci je prisotne pouči-

Ozaveščali o tihi bolezni kosti

la dietetičarka Blaženka Kra-
njec iz CKZ, Andrej Babič s 
Kmetije Bošner iz Kunšperka 
pa je spregovoril o koristnosti 
kozjega mleka. Povezovalec 
programa Damjan Žerjav se 
je pogovarjal z znanim brež-
iškim atletom in udeležencem 
dveh olimpijad Juretom Rova-
nom, ki je strnil misli o pome-
nu rednega gibanja in povedal, 
kako sam skrbi za svoje zdrav-
je. Kar velika skupina udele-
žencev Osteotlona se je z njim, 
fizioterapevtko Aido Aldžič in 
kineziologinjo Anjo Andren-
šek na koncu podala še na 
krajši pohod po savskem nasi-
pu ob HE Brežice.

Realizacija programa  
še v 2022

Kot še pravi Milena Jesenko, 
DPOP združuje okoli 260 čla-
nic in članov iz občin Brežice, 
Krško, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki in Šentjernej, posame-

zni člani so celo iz bolj odda-
ljenih krajev, a so se pridruži-
li društvu zaradi zanimivega 
programa. Ta obsega izobra-
ževanje o bolezni kosti in dru-
gih težavah, ki se rade pojavijo 
po 50. letu starosti, redno te-
lovadbo, ki jo vodijo diplomi-
rane fizioterapevtke in kine-
ziologinja, hidroterapevtsko 
vadbo v bazenu Term Čatež, 
ultrazvočne meritve mineral-
ne kostne gostote z oceno tve-
ganja za osteoporozni zlom v 
naslednjih letih, dneve zdrav-
ja v zdravilišču v Strunjanu ter 
gibanje za zdravje – pohode in 
različna druženja ob poseb-
nih priložnostih. Letošnji pro-
gram bo zaradi vnovičnega po-
rasta covida-19 znova okrnjen, 
saj so v začetku novembra spet 
morali odpovedati dejavnosti, 
ki se izvajajo v zaprtih prosto-
rih. Vse nerealizirano bo naš-
lo mesto v programu dela za 
leto 2022.
 Rok Retelj

Na�koncu�so�se�podali�še�na�krajši�pohod�po�savskem�nasipu�
ob�HE�Brežice�(foto:�arhiv�DPOP).

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

V naslednji številki Posavskega obzornika, 
9. decembra, pripravljamo 

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in  
oglasnimi sporočili. Več informacij na 

tel.: 07 49 05 780, 040 302 809, 
marketing@posavje.info
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www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

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

prejeli smo

SPOMIN

23. novembra je minilo 15 let,  
odkar nas je zapustil naš

Hvala vsem, ki se ga spominjate, obiščete njegov grob in prižigate 
sveče.

Pogrešamo te: vsi tvoji

FRANCI PAVKOVIČ
iz Sevnice.

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

ZAHVALA

Ob izgubi naše mame, stare mame, tašče, 
tete, botre, dobre sosede in prijateljice

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Posebej hvala sestri Zdenki, gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo 
opravljen obred, Komunali Brežice za organizacijo pogreba ter 
sodelavcem in sodelavkam Družbe VTS in Term Paradiso Dobova.

Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ROZALIJE VOLČANŠEK
roj. Šušterič, iz Cundrovca 19

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin�

bo�za�vedno�ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
stare mame, tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
ter vsem ostalim znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani. 

Hvala za darovano cvetje, sveče, darove za svete maše in dar v 
korist obnove cerkve sv. Neže. Iskrena zahvala pogrebni službi 
Blatnik, vrtnarstvu Irene Zupančič Cemič za aranžiranje, gospodu 
župniku Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred, raškim pevcem 
za zapete žalostinke ter Splošni bolnišnici Brežice. Zahvaljujemo se 
tudi podjetju in sodelavcem KAAAP d.o.o. Novo mesto in DARS d.d. 
ACB Novo mesto za izrečena sožalja in vso podporo. Vsem, ki ste 
se prišli od naše drage mame poslovit in ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, še enkrat iskrena hvala!

Z žalostjo v srcu: vsi njeni

FANIKE JUNKAR
(1938–2021), iz Dolenje vasi pri Raki 6

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

SPOMIN

7. decembra bo minilo eno leto,  
ko si tiho in brez slovesa zaspal, dragi

Hvala, ker smo bili lahko del tvojega življenja. 
Nikoli ne boš pozabljen.

Sestra Mojca z družino

ZVONE GREBENC

Tam�v�dolu�roža�rase,
roža�rase,�sama�zase.
Ko�bi�le�to�moč�dobila,

da�bi�tebe�obudila.

SPOMIN

Mineva prežalostno leto,  
odkar si se z nežnim stiskom rok poslovila 

Še vedno gledamo na pot, po kateri si najraje prihajala.

Babi, zelo, zelo te pogrešamo

IVANA ZUPAN
iz Šentjanža.

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

SPOMIN

26. novembra bosta minili dve leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete njegov prerani grob  
in mu prižigate sveče.

Mama, ata, Klara in vsi ostali

DEJAN MLAKAR
iz Sevnice.

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

tiha,�nema�je�gomila,
kjer�počivaš�ti.

SPOMIN

29. novembra mineva žalostno leto,  
odkar si nas zapustila, najina draga mama  

in stara mama

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo,  
postojite ob njenem grobu in prižigate svečke.

Draga mama, počivaj v miru božjem!
Hčerka Antonija z družino

STANISLAVA SLUGA
z Mosteca.

Zapel�je�zvon�tebi�v�slovo.
Poln�bolečin�ostaja�spomin,

ostaja�praznina,�
molk�in�tišina�...

Društvo Materina dušica za otroke Pilštanj že 16. leto izvaja pro-
gram Mala hiša za otroke Pilštanj – družinski model. Izvaja se 
brezplačno, v obliki tabora preko celega leta med vikendi, prazni-
ki, počitnicami. Tabori so za otroke iz socialno ogroženih družin 
in za otroke, ki rešujejo razno problematiko.
V času bivanja na Mali hiši Pilštanj imajo otroci organiziran pre-
voz na tabor in nazaj, obroke hrane, vodene delavnice, varstvo, 
nočno dežurstvo in preventivno osebno pomoč v obliki pogovorov. 
»Po potrebi za dobrobit otroka zraven vključimo tudi njihove star-
še oz. skrbnike,« pravita Brigita Ada Požeg, predsednica društva, 
in Simona Simon, ki vodita Malo hišo na Pilštanju. »Skozi leto po-
skrbimo za okoli 250 obiskov otrok. Večina jih, na lastno željo, pri-
haja večkrat letno.«
Ker gre za družinski model, temu primerno tudi ravnajo. Pomoč 
drug drugemu, skupno odločanje o načrtovanju hrane, obiskov, de-
lavnic, izletov, čiščenja, urejanje okolice, odnosi do sebe, živali, sta-
rejših … Na vse to so pozorni v Mali hiši.
Da lahko Mala hiša Pilštanj nemoteno deluje, gre v prvi vrsti iskre-
na zahvala vsem dobrim ljudem, občinam in vsem, ki nam pomaga-
jo s svojimi donacijami. Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu, 
ki je na kakršen koli način pomagal društvu. Zahvala GEN energi-
ji d.o.o. Krško, HESS – Hidroelektrarnam na spodnji Savi Brežice, 
Leku d.d., tiskarni Walstead Leykam d.o.o., Kostaku d.d. Krško, Klu-
novim toplicam Bušeča vas in Koči pri Čarovnici Podčetrtek. Zah-
vala tudi vsem, ki kakor koli pomagate Mali hiši za otroke Pilštanj. 
V času covid situacije delujemo po navodilih, otroke sprejemamo 
s podpisom staršev ali skrbnikov in upoštevamo ukrepe. Tudi le-
tos bomo poleg ostalih vikend paketov imeli naš tradicionalni bo-
žični sprejem otrok, da skupaj praznujemo božič. V zimskih časih 
nam priprave na Božička prinesejo čudovite delavnice, ob katerih 
se ustvarja lepa družinska klima. Pride mnogo otrok iz raznih do-
mov, kjer nas obiskujejo in preživljajo pri nas vsako mesečne vi-
kende, saj smo mi edini, kamor hodijo, in pri nas se počutijo, kot 
da smo njihov drugi dom.
� Ada�Požeg,�predsednica�DMD

Zahvala Male hiše Pilštanj 

Preden občinarji razgrnejo rdečo preprogo poslancu Dušanu Ši-
šku, bi rada podelila nekaj opažanj.
Šiško je resda veliko pripomogel za to, da imamo mestno občino, a 
cena za to je velika. Njegova stranka je dala svoje glasove za nov 
zakon o policiji, ki je ta teden prinesel obglavljanje vseh policijskih 
komandirjev in načelnikov, četudi so ti delali zavzeto in strokov-
no, in v stisko spravil okoli 150 družin. To le zato, da bo o šefih po-
licije odločeno po kriterijih ministra, politika. Kam to pelje, vemo. 
Glas so dali tudi za ustavnega sodnika, ki je potreboval kar 17 let, 
da je zaključil študij prava (sicer to traja 5 let), nikoli ni deloval v 
pravu, kaj šele v sodstvu, je pa človek skrajnih stališč predvsem do 
marginalnih skupin. Ni pravni strokovnjak, zasedel pa je zelo po-
membno mesto. Hvala bogu, da v državnem zboru ne imenujejo 
kirurgov. Vse to pa ni pomembno, saj »Narod je glup«, kot je pove-
dal Šiškov šef in od česar se naš poslanec ni nikoli distanciral. Nje-
gov strankarski šef na primer ni videl potrebe po tem, da bi Anho-
vo dobilo nov vodovod in je glasoval proti! V dobro ljudi?
Prav tako je Šiškova stranka podprla člen o verbalnem deliktu, 
ki postavlja funkcionarje nad ljudi, saj le-ti lahko žalijo ljudstvo 
(Narod je glup), mi pa jim ne smemo izreči, kar jim gre oz. bomo 
preganjani. 
Dvomim v dobre namene Šiška, saj gre občini Krško precej dobro, 
bolj vprašljivo je, ali denar namenja pravim stvarem in za ljudi. 
Šiško ni naštel niti pet koristi, ki jih bo imela zdaj mestna občina. 
Prebivalcem mesto ne zagotovi niti optičnega kabla oz. hitre po-
vezave, ker ne more ali noče skopati 100 m jarka. Kaj mi bo me-
stna občina, če živim manj kvalitetno kot na vasi? 
Šiško in njegova stranka je ves čas podpirala izčrpavanje Sloven-
ske tiskovne agencije, napade na RTV in neodvisne novinarje, kad-
rovanje v gospodarstvu, slabo upravljanje vlade z epidemijo … da 
o odnosu stranke do okoljske problematike ne izgubljam besed … 
občina pa se zahvaljuje.
Zahvala, ki ste jo izrekli Šišku na velikanskem plakatu, ni izrečena 
v mojem imenu, zato na tem mestu: ne hvala, Dušan Šiško. 

� Manja�Voglar,�Krško

Dušan Šiško – ne hvala

ALEŠ MEDVED

SPOMIN

Mami in ati

Minilo je pet let spominov, solz in bolečin ... 
Ni dejanj in ni besed, ki izbrisali bi tvoj nasmeh. 

In nekoč, ko tudi nas ne bo, ko postali bomo vsi nebo, takrat z 
objemom srečamo se vsi.

Vsak�se�komu�v�dar�rodi,
s�srečo�ga�mladost�obsije.

A�pride�čas,�nasmeh�se�pogreni.
Le�kdo�ve,�kaj�je�to�življenje,
sreča,�ki�vzdrži�trpljenje�...
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ZAHVALA

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

se zahvaljujemo za pomoč dr. Janji Zorko Kurinčič, patronažni sestri 
Slavici Molan, zdravstvenemu osebju Splošne bolnice Brežice –
interni 1.
Posebna zahvala vnukovi ženi, medicinski sestri Ani Škoberne, za 
vso skrb za zdravila na domu. Hvala pogrebni službi Robert Novak, 
njihovim pevcem, govornici Renati za besede slovesa in njihovemu 
trobentaču za odigrano Tišino. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred. Hvala Cvetličarni Irena – Ireni Omerzel za vso 
pomoč pri organizaciji.
Hvala prijateljem, sosedom, znancem ter sorodnikom za podarjeno 
cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE ŠKOBERNE
z Reštanja 82 pri Senovem

Mama,�odšla�si,
doma�ostala�je�praznina,
a�v�srcu�huda�bolečina.�

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mojega dragega moža,  
strica, botra, svaka, bratranca, soseda  

in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in podarjene svete 
maše. Posebej hvala gospodu Mitji Stergarju, gospodu Žičkarju in 
lovcem LD Dobova za organizacijo pogreba. Hvala gospodu župniku 
Mateju za lepo opravljen obred. Hvala tudi gospodu Aljažu Božiču za 
ganljive besede ob slovesu in pevcem za zapete žalostinke. Posebej 
hvala Lovski družini Dobova, praporščakom, dobovskim rogistom in 
gospodu Jožetu Lepšini za govor ob odprtem grobu.

Še enkrat hvala vsem, ki vas nisem posebej omenila, a ste mi 
pomagali v teh težkih trenutkih ter mojega Tinčeta pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoča: žena Rezika 

MARTINA KEŽMANA
iz Cvetne ulice 22, Dobova

Smrt�ne�more�nas�ločiti,
le�za�hip�nas�loči�čas.

Spomini�ne�morejo�oditi,
večno�zdaj�so�živi�v�nas.

ZAHVALA

V 85. letu nas je za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, tast, dedek, pradedek in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarne prispevke. 
Hvala njegovi dolgoletni zdravnici Zdenki Marinček, kolektivoma 
Avta Krka in Term Paradiso, g. župniku za opravljen obred, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke in za zaigrano Tišino ter 
ge. Ivanki Zupančič za ganljiv govor. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ali bili v mislih 
z nami in ga boste ohranili v lepem spominu. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

VINCENC VIDMAR
iz Dednje vasi.

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,

a�spomin�na�tebe
bo�za�vedno�ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame 

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Najlepša hvala 
osebju intenzivnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, 
podjetju Novak za organizacijo pogreba, gospodu župniku za 
opravljeno pogrebno sveto mašo, kvartetu AS pa za izbrano petje. 
Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče ter darovali svete maše 
za našo mamo. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam stali ob 
strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE PAPEŽ
iz Marendola pri Tržišču 

In�tvoja�podoba,�
ko�sediš�na�klopci�pred�našo�hišo,�
oblečena�v�rožnati�predpasnik,�

ne�bo�nikoli�zbledela.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega očeta, starega očeta, 
brata, tasta, strica, svaka, bratranca in botra 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem 
ter prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, svete maše in 
darove za cerkev. Posebej hvala medicinskemu osebju internega 
oddelka bolnišnice Brežice, duhovnikom Ludviku Žagarju, Janezu 
Žaklju in Benjaminu Bevcu za lepo opravljen obred in besede slovesa, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste našega 
očeta pospremili na zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: otroci Štefka, Ivan in Mateja z družinami

IVANA PLEVANČA
iz Veniš

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�…

ZAHVALA

15. novembra smo se poslovili  
od naše drage mame, babice, prababice, 

dobre prijateljice in sosede 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in vso pomoč. 
Hvala govornici za lepo izrečene poslovilne besede, pevcem za 
zapete žalostnike, župniku za opravljen obred in pogrebni službi za 
organizacijo pogreba. Hvala tudi vsem tistim, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Vsi tvoji, ki te neizmerno pogrešamo

MARIJE HEIMBRING – 
MERICE

s Ponikev 22. 

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre.

Le�daleč,�daleč�je.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega moža, atija, 
ateta, brata in bratranca 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe in nesebično pomoč, ter 
vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani in čutili z nami, 
nam podarili sveče, darovali svete maše in denarne prispevke. Hvala 
službi Kostak za organizacijo pogreba, cvetličarni Kerin za aranžma 
in pevcem Rajhenburškega okteta za zapete žalostinke. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranjali v 
lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA ZAKŠKA 
z Armeškega 10 

Ko�življenje�tone�v�noč,�
še�žarek�upanja�išče�pot,�

ostala�pa�je�bolečina�
in�tiha�solza�večnega�spomina.�

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka, 
brata, tasta, svaka, strica, bratranca  

in dobrega prijatelja 

se najtopleje zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom in sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in nam priskočili na pomoč. Iskrena hvala za vsa izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. 
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, tudi tistim, ki vas 
v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste našega dragega pokojnika 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

ŠTEFANA SKOMINE
iz Dobove

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre.

Le�daleč,�daleč�je�...��

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam 
kakorkoli pomagali, se od nje poslovili na zadnji poti ter jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE ŽUPAN 
roj. Conta, z Dolenjih Skopic 12

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nam ob bolečih trenutkih stojite 
ob strani. Vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti ter nam izrekli 
sožalje, poklanjali cvetje in sveče. Iskrena hvala zdravstvenemu 
osebju ZD Krško, družbi Kostak, OZVVS Krško, Ribiški družini 
Brestanica - Krško, KS Senovo, Združenju borcev za vrednote NOB 
Krško, Rajhenburškemu oktetu ter še posebej kulturnemu društvu 
DKD Svoboda Senovo. Ohranimo jo v lepem spominu, polnem 
radosti in topline, kakršna je bila sama. 

Žalujoči: vsi njeni

ANE BREZNIKAR 
z Dovškega

Ko�se�življenje�moje�bo�izteklo,
ne�položite�me�prehitro�v�zemlje�hlad.

Pustite,�da�na�poslednjem�odru
opojnosti�naužijem�se�še�zadnjikrat.

(A.�Breznikar)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Še posebej se zahvaljujemo župniku Janezu Žaklju za lepo 
opravljen obred, pogrebnim storitvam Žičkar, pevcem za lepo 
zapete žalostinke, nosilcu križa Jožetu Jankoviču, Jožetu Staniču za 
lepo zaigrano Tišino, Darji Krošelj in Sari Krošelj za lepo prebran 
nagovor, bratoma Stanetu in Marjanu z družinami, družini Boltes, 
družini Novak, družini Gerjevič, Športnem društvu Krka Krška vas in 
prijateljem, kolektivu Petrola in ZPTM Brežice ter vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje, sveče in pomoči. Hvala 
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri tej boleči izgubi in vas nismo 
posebej imenovali. Naj vam naša Irena ostane v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

IRENE JANKOVIČ 
iz Krške vasi 17

Ni�res,�da�si�odšla�–�nikoli�ne�boš!
Ujeta�v�naša�srca,�z�najlepšimi�spomini,
boš�vsak�naš�korak�spremljala�v�tišini.

Bila�si�kot�drevo,�ki�daje�zavetje.� 
Ohranili�te�bomo�v�najlepšem�spominu.� 

Bila�si�naše�srce�in�boš�za�večno.� 
Za dobroto tvojih rok ostala je beseda hvala. 

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Prodam cirkular, 3 faze, moč 
motorja 3,5 kW, generalno ob-
novljen. Prodam desna vhodna 
hrastova vrata po ugodni ceni. 
Tel.: 031 464 776

Prodam dve cisterni za gno-
jevko, 2200 l, notranjost izo-
lirana, in 2500 l, odlično 
ohranjeni. Cena in ogled po do-
govoru. Tel.: 031 673 370

Prodam suha drva. Lahko dos-
tavim. Tel.: 041 838 962

Prodam pšenično slamo, seno, 
transportni polž za žita, pše-
nico, ječmen, koruzo, ajdo, 
molzni stroj. Tel.: 031 845 064

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, in praši-
ča, težkega od 150 do 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

Prodam traktor Fiat 25 KM, 
diskasto kosilnico 230 cm in 
ružilec za koruzo s puhalni-
kom za čiščenje plev. 
Tel.: 041 243 343

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana 
ali bukova drva. Informacije 
na tel.: 031 306 559, po 17. uri

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

Kupim traktorsko prikolico 
ter trosilec za hlevski in ume-
tni gnoj. Tel.: 030 998 658

Prodam brezova in kostanje-
va drva, kratko žagana, suha, 
in zajce za zakol ali nadaljnjo 
rejo ter štiri zajce belgijski or-
jak. Tel.: 051 477 243

Kupim kvalitetno seno v ok-
roglih balah – Otočec. Tel.: 041 
758 958

Prodam cca. 1 m3 suhih desk 
divje češnje debeline 2 cm. 
Dobi se tudi žganje – hruško-
vec in decembra svinjska po-
lovica. Tel.: 040 149 247

Prodam ružilec koruze na kar-
dan 2009-l, kot nov in pred-
setvenik 180 cm (ježek), malo 
rabljen, ugodno. 
Tel.: 041 233 834

Prodam polža z ELM za pelete, 
dolžine 2,5 m, zelo dobro ohra-
njenega. Cena 30 €. 
Tel.: 051 225 851

Prodam mešana drva, mast in 
ocvirke ter pave. Okolica Bre-
žic. Tel.: 031 415 574 

NEPREMIČNINE
Hišo prodam ali menjam za 
manjše stanovanje ali garso-
njero v I. nadstropju. Ogled na 
internetu. Tel.: 041 961 293

Oddamo v najem parcelo, ve-
liko 41,9 a, k.o. Veliko Mraševo. 
Tel.: 07 49 69 215

AVTOMOBILIZEM

Prodam avtomobilsko prikoli-
co s cerado in orehove koreni-
ne. Tel.: 041 732 934

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,90 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Tomi 
Lipar s.p., Stara vas 17e, Bi-
zeljsko. Tel.: 031 276 666

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf   1   20. 10. 2016   15:13:44

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
rn

er
j G

lo
go

vš
ek

 s
.p

., 
R

ib
n

ic
a 

6,
  J

es
en

ic
e 

n
a 

D
ol

en
js

ke
m

Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam slanino prašiča za oc-
virke, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 782 83

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 svinjo, težko od 200 
do 230 kg, in odojke od 22 do 
33 kg. Tel.: 031 346 747

Prodam več prašičev, težkih 
od 100 do 150 kg. 
Tel.: 051 210 504

Prodam svinjo, težko 250 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 843 282

V okolici Dobove se prodajata 
dva težja prašiča. 
Tel.: 031 897 928 

Prodam prašiče, težke od 150 
do 200 kg, hranjeni so s kuha-
no hrano. Poklek nad Blanco, 
cena 2,30 €/kg. 
Tel.: 041 926 660

Prodam dva prašiča, krmlje-
na s kuhano hrano, težka 180–
190 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 489 683

Prodam ovna, starega dve leti. 
Tel.: 031 656 947

Prodam 100 kg in 190 kg tež-
ke prašiče. Tel.: 040 304 032

Prodam lepega, prijaznega 
burskega kozla, starega 15 m., 
kozo, staro 17 m., in 2 kozlička, 
stara 6 mesecev. 
Tel.: 051 661 380

Prodam prašiča od 160 do 
180 kg. Hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 031 492 837 

Krškopoljske prašiče, težke 
100–110 kg, prodam. Možen 
zakol. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 290 916

Prodamo telico simental-
ko, brejo 6 mesecev, od dobre 
krave. Tel.: 07 81 43 109, 041 
586 271

Prodam prašiče, težke od 110 
do 130 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, težke od 
170 do 200 kg, hranjene 
z domačo hrano. Okolica 
Brestanice. Tel.: 031 738 
479, 07 49 71 593

Prodam prašiče pitance, 120–
140 kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega od 180 kg do 220 kg. 
Krmljenega z domačo hrano. 
Tel.: 041 445 867

Prodamo odojke, 25–35 kg, in 
prašiče, 40–65 kg. Možna do-
stava. Tel.: 031 843 595 ali 07 
49 68 348

Prodam odojke in prašiče, tež-
ke od 30 do 50 kg. Možen za-
kol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam bikca pasme LS, sta-
rega 16 dni, in prašiča, težkega 
okoli 200 kg, hranjenega s ku-
hano hrano. Tel.: 051 306 556

Prodam prašiče od 30 do 60 
kg in od 80 do 200 kg ter svi-
njo, 280 kg, možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam prašiče pitance ra-
znih velikosti, hranjene z do-
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 040 767 262
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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.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (25/2021) bo izšla v 
četrtek, 9. decembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. december 2021.

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

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

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. PETAN – Ko si mi pomežiknila
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 3. (10.) Ans. APLAVZ & TAMBURAŠI ROGATEC –  
   Ko spomladi zacvetijo jablane
 4. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 5. (3.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA – Kaj mi daš
 6. (7.) Ans. PETRA FINKA – Tam dol' za vasjo
 7. (8.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Srečno srce
 8. (9.) Ans. SPEV – Špelca
 9. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI – Očetova hiša
 10. (–.) TRIO KPK – Moja Slovenija

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Nemir & Nuša Beuc – Kdor prepeva se ne stara

Kupon št. 598
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. 11. 2021, ob 20. uri

SEVNICA – Kot smo že pisali, se je letos poleti posavski glasbenik 
in podjetnik Roman Abram lotil korenite obnove nekoč znane-
ga lokala »Nula – nula« v starem mestnem jedru Sevnice.  Žal so 
zdravstvene razmere preprečil Romanove načrte za otvoritev lo-
kala (pod novim imenom Nula) z velikim koncertom, na katerem 
so sodelovanje že potrdili skupini SanDiEgo in Makadam, Miran 
Rudan, Vili Resnik, Alenka Godec in seveda po 40 letih obnov-
ljeni Nuclear 003. Dogodek bo prestavljen na pomlad, medtem 
pa sam lokal Nula začenja s poslovanjem že ta konec tedna, zato 
lepo vabljeni v Sevnico.  Ur.

»Nula« se vendarle odpira

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Komaj nekaj tednov je minilo od odprtja obnovljenega žele-
znega mostu čez Savo in Krko v Brežicah, pa so že prišle na 
plan pomanjkljivosti pri obnovi. Bralec Bojan Fridl nam je 
poslal nekaj fotografij luž, ki so na mostu ostale po deževju. 
»A res pri nas, ob tako lepi sanaciji mostu, ni asfalterjev, ki 
bi delo opravili strokovno? Odtoki so suhi, višje postavljeni, 
vmes pa mlake. Res škoda!« je zapisal.

Prodamo odojke in prašiče, 
težke od 70 do 110 kg. Okoli-
ca Boštanja. Tel.: 041 662 730

RAZNO 

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

Lareks hišni servis in prevozi. 
Hitro, natančno, ugodno. Mar-
ko Prevolšek s.p., Pekarska pot 
6, Leskovec pri Krškem, 
tel.: 030 344 977

Prodam ohranjeno okroglo 
masivno kuhinjsko mizo pre-
mera 120 cm s sredinsko nogo. 
Tel.: 031 649 387 

Iščem osebo, ki bi mi spletla 
nogavice iz moje domače vol-
ne. Tel.: 031 606 829

Ugodno prodam odlično ohra-
njeno peč za centralno kurjavo 
Buderus, oljni gorilec Man ter 
bojler za vodo 200 l. 
Tel.: 031 649 387 

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

STIKI

Vem, da nekje živiš in da si ob-
časno zvestega prijatelja zaže-
liš. Sem dečko abrahamovih 
let, situiran – premožen, manj-
kaš mi samo ti. Pokliči me.
Tel.: 040 741 687

V ljubezni razočaran, 
preskrbljen ljubitelj vseh le-
pih stvari, želim spoznati go-
spodično od 40 do 55 let. 
Tel.: 041 282 581

PODARIM

Podarim globok otroški vozi-
ček znamke Tutek, s kombina-
cijo sedeža, zelo dobro ohra-
njen. Tel.: 051 225 851

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

TRŽIŠČE – Na zahvalno nedeljo, 7. novembra, so vaščani iz Zgor-
njih Mladetič v farni cerkvi v Tržišču lepo okrasili oltar s pridelki 
letošnjega leta, članice Aktiva žena Tržišče so pripravile sladke in 
krušne dobrote, ki jih je domači župnik Jože Kohek najprej bla-
goslovil, nato so z njimi pogostile krajanke in krajane. Ni manj-
kala niti goska, ki jo je prinesel Stane Sebanc, in odličen cviček 
letošnjega kralja cvička Matjaža Goloba. Del dogodka je bila tudi 
Kmečka tržnica z bogato ponudbo drobnega peciva, ajdovega 
kruha z orehi, potic, krompirjeve in korenčkove marmelade, si-
rupov, zelišč … Zahvalna nedelja je bila za AKŽ Tržišče tokrat še 
posebej praznična, saj je župnik blagoslovil nove prostore aktiva 
s kuhinjo, ki je sodobno opremljena z najnovejšimi aparati. Bla-
goslov novih prostorov so z nastopom popestrili pevci Društva 
vinogradnikov Malkovec. »Zahvalna nedelja je dan hvaležnosti za 

Bogat program zahvalne nedelje 
in blagoslov kuhinje v Tržišču

vse, kar imamo in kar nam je 
podarjeno, hvaležnost za vsa-
ko pomoč, prijateljstvo in dru-
ge dobrine. Hvaležne in vesele 
smo, da nam je zadnji dan pred 
novimi strožjimi korona ukre-
pi uspelo izpeljati še ta dogo-
dek,« so sporočile članice AKŽ 
Tržišče, ki so na prireditveni 
prostor postavile tudi stojnico 
z ročnimi deli.
 S.�R.,�foto:�S.�Markovič

Župnik�Jože�Kohek�je�blagoslovil�nove�prostore�s�kuhinjo�AKŽ�
Tržišče.
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Izdelava adventnega venčka 

»Osnova za izdelavo venč-
ka je lahko obroč iz slame ali 
sena, lahko ga naredimo iz vej 
rdečega drena, a ker smo sre-
di vinogradov, rada upora-
bim vinsko rozgo,« je začela s 
predstavitvijo in nato je zače-
la na obroč iz slame, ki ga je 
izbrala za osnovo, privezovati 
različne vejice in rastlinje, ki 
ga je nabrala v okolici svojega 
doma. S tanko zeleno vrtnars-
ko žico, ki jo je ovijala okoli 

obroča, je enakomerno prive-
zovala izbrani naravni mate-
rial, s katerim je popolnoma 
prekrila obroč. Ozelenelemu 
venčku, v katerem so bile po-
leg vejic ciprese in bora tudi 
pisane vejice božjega drevca 
ter jesensko obarvani listi ri-
bezovega grma in žajbelj v vi-
jolični barvi, je nato dodala 
majhne storže bora in na krat-
ko narezane ter s tanko žico v 
majhne butarice povezane 
vinske rozge, kar je spominja-
lo na cimetove palčke. »Lahko 

bi dodala tudi posušene rezi-
ne pomaranč, jabolčne krh-
lje, orehe in tako dalje, a ved-
no se odločam po trenutnem 
navdihu in rastlinju, ki v na-
ravi pritegne moj pogled,« je 
pojasnila še izbiro okrasnega 
naravnega materiala, ki ga je 
dodajala na rastlinje s pištolo 
za vroče lepljenje. Za zaklju-
ček je na obroč pritrdila štiri 
sveče s pomočjo nastavkov za 

sveče, ki jih je kupila v trgovi-
ni, lahko pa bi jih pritrdila tudi 
z žico. »Na adventne venčke, 
ki jih bomo pritrdili na vrata, 
svečk ne dajemo,« še pove ter 
nato vzame v roke še osnovo 
iz vinske rozge, razporejeno v 
krog, in svetuje, da naredimo 
dekoracijo samo iz zelenja, a 
tako da se vidi del rozge. »Na 

terasi imam adventni venček, 
ki sem ga pred leti naredila iz 
drobnih storžkov in ga še ved-
no z veseljem postavim na vi-
dno mesto,« predstavi še eno 
možnost za izdelavo venčka, 
pri katerem lahko sodelujejo 
vsi družinski člani. »Otroka, 
ko sta bila mlajša, sta rada so-
delovala pri izdelavi, sedaj pa 
vnuka pomagata svoji mamici. 
Sin mi je iz kocena (steblo zelj-

ne glave, op. p.) izdelal poseben 
podstavek, ki ga okrasim z zele-
njem in čajnimi svečkami,« pri-
poveduje in pokaže sinov izde-
lek, ki bi si ga lahko marsikdo 
izdelal tudi sam doma. »Na raz-
stavi adventnih venčkov nisem 
nikoli sodelovala, pripravim 
pa si vedno razstavo doma in 
s tem polepšam sebi in druži-

ni ter vsem, ki nas obiščejo, de-
cembrske dni in še posebej ve-
čere, ko prižgane sveče oddajo 
posebno svetlobo upanja,« po-
časi zaključuje pogovor ob iz-
delovanju adventnega venč-
ka, kar si je še vedno možno 
ogledati na Facebook strani 
Posav skega obzornika. 

Prijeten in zanimiv večer se je 
zaključil z ogledom zbirke ma-

jolik, ki šteje več kot 1500 pri-
merkov iz 65 držav in vseh 
kontinentov. Zbirka je začela 
nastajati leta 2000 in marsika-
tero majoliko, vrč za vino, iz ka-
terega so tudi pili, so prinesli 
družini Babič prijatelji in znan-
ci s potovanj.  
� Smilja�Radi,�
� foto:�Rok�Retelj�

Čas, ko so dnevi vedno krajši in 
je delo v vinogradu s 15 tisoč 
trtami zaključeno in prav tako 
na njivi ter vrtu, Lea Babič 
rada namenja pripravi izdel-
kov iz testa in se posveča deko-
racijam iz naravnih materialov. 
»Zakaj bi kupovali adventni 
venček, če ga lahko naredi-
mo sami?« pravi in v okolici 
doma vsako leto poišče različ-
ne naravne materiale, kot so li-
sti in cvetovi bršljana, vinska 
rozga, vejice božjega drevca, 
bora, ciprese, brina, rožmari-
na, rdeče obarvan plod šipka … 
»Adventni venček ima tradici-
onalno obliko kroga, ki simbo-
lizira neskončni krog življenja 
in vrtenje letnih časov. Zimze-
lene rastline, ki jih vpletemo v 
venček, so znamenje upanja 
in novega življenja. Štiri sve-
če predstavljajo štiri adventne 
nedelje. Prižigamo jih štiri za-
poredne adventne nedelje in z 
vsako prižgano svečo smo bliž-
je božiču. Po krščanski tradici-
ji sveče simbolizirajo luč Boga, 
ki prihaja na svet preko rojstva 
Jezusa. V dolgih decembrskih 
večerih nam osvetljujejo do-
move in prinašajo pričakova-
nje novega začetka, novega 
leta, ko se vse začne znova,« 
pojasni pred začetkom izdela-
ve adventnega venčka, na kate-
rem bo v nedeljo prižgala prvo 
svečko. 

Leini adventni venčki s Posavskim obzornikom
BUKOVJE NA BIZELJSKEM – Približuje se praznični december in z njim adventni čas, v katerem bodo marsikateri dom polepšali adventni venčki – tudi dom Lee Babič, 
ki se izdelovanju venčkov posveča z veliko pozornosti in domišljije. Pri njej je bila ekipa Posavskega obzornika, ki je njeno ustvarjanje  v živo prenašala preko FB.

Lea�Babič�že�vrsto�let�za�praznične�decembrske�dni�doma�
izdela�adventne�venčke�iz�naravnega�materiala,�ki�ga�nabere�
v�okolici�lastnega�doma.

Iz�olesenelega�kocena�(stebla�zeljne�glave)�
izdelan�podstavek�Lea�okrasi�z�zelenjem�in�
čajnimi�svečkami.

Prijetna� praznična� dekoracija� so� lahko�
stekleni�kozarci,�okrašeni�z�vejicami�božjega�
drevca�in�čajno�svečko.�


