
PRAZNIKOM NAPROTI – Še dobra dva tedna sta do božiča, za predpraznično vzdušje pa že skrbijo 
različni dogodki, kot je bil tudi nedeljski pod paviljonom na grajskem dvorišču v Brežicah, kjer je potekal 
praznični rokodelski sejem s stojnicami predvsem lokalnih ponudnikov oz. rokodelcev. Kdor še razmišlja, 
na kakšen način bi letos obdaroval svoje najdražje, mu lahko odločitev zagotovo olajša pestra ponudba 
lokalnih izdelkov (med drugimi jih je ponujala tudi zeliščarka in nabiralka divjih rastlin Karmen Gajšek s 
Kozjanskega, na fotografiji z obiskovalkama in izdelovalcem starih glasbil Vladom Nunčičem iz okolice 
Šmarja pri Jelšah). Več o sejmu na str. 14, ki je del tokratne že tradicionalne tematske priloge Decembrski 
vodnik po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju.  Foto: Rok Retelj
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Glave (naj bi bile) ohlajene,
občinski sveti »tečejo nov krog«

POSAVJE – Potem ko so se po lokalnih volitvah izoblikovali 
novi sestavi občinskih svetov, so že ali pa še bodo v kratkem 
tudi konstituirani. V Bistrici ob Sotli so ustanovno sejo sedem-
članskega sveta opravili že prejšnji teden (več na str. 2), v Sev-
nici je 25-članski svet prvič zasedal včeraj. Naslednjo sredo, 
14. decembra, bosta prvi seji v Radečah, kjer svet sestavlja 16 
svetnikov, in Kostanjevici na Krki, kjer je deset občinskih sve-
tnikov. Naslednji dan se bo prvič sestalo 30 svetnikov Mestne 
občine Krško, niz uvodnih sej občinskih svetov pa bo v pone-
deljek, 19. decembra, zaključil 30-članski svet v Brežicah. Upa-
mo, da so se glave po v nekaterih občinah kar razburljivem raz-
pletu na volitvah že toliko ohladile, da bo vseh 118 izvoljenih 
predstavnikov občanov nove mandate začelo preudarno in s 
skupnim ciljem delovati za dobrobit vseh.  R. R.

AKTUALNO

Župane izvolili še v treh
posavskih občinah

V drugem krogu lokalnih volitev so nove župane iz
volili še v krški, brežiški in kostanjeviški občini. Vo
livke in volivci so vodenje brežiške občine ponovno 
zaupali Ivanu Molanu, krško občino bo vodil Les
kovčan Janez Kerin, kostanjeviško pa Prekopčan Ro
bert Zagorc. 
 Stran 2 in 3

Recite nasilju NE!
Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami, 
ki se zaključujejo v tem tednu, služijo zgolj za opozo
rilo in ozaveščanje javnosti o oblikah in posledicah 
nasilja nad žrtvami, ne morejo pa ga preprečiti, če se 
žrtve s prijavo ne uprejo nasilnežu in dokler vsi tis
ti, ki za nasilje v svoji okolici vedo, o njem molčijo ... 

 Stran 6

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 22. decembra.

TAKŠEN JE MOJ DAN   str. 26

RAJHENBURŠKI DAN ČOKOLADE   str. 7

OD ČOPIČA DO NOTE   str. 32

VOLITVE V DRŽAVNI SVET   str. 5

USTANOVNA SEJA OS BISTRICA   str. 2

JUBILEJ OŠ PODBOČJE   str. 9

ZBORNIK SEVNIŠKIH VETERANOV   str. 8

Najslajši grajski dan v letu

Brata Jani in Zoran Košir

Štiri desetletja šolske stavbe

Zgodovinski dogodki iz leta 1991

Posavje bo zastopal Korene

Župan bo dovoljeval več debate
Ivanka Zevnik, predsednica društva 
Zmagovita pot:

V družinah, kjer je 
alkoholizem, trpijo 
predvsem otroci
 str. 4 in 5

ODGOVOR 
NA IZZIVE 

ENERGETSKE 
SAMOOSKRBE  

SLOVENIJE.

gen-energija.si

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €
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Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Strani 13–17

Policistka Sabina Košar
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Uvodoma se je župan Franjo 
Debelak, ki mu je večina ob-
čank in občanov zaupala vode-
nje občine tudi še v naslednjih 
štirih letih, zahvalil za zaupanje 
in poleg tega pohvalil delo Ob-
činske volilne komisije (OVK), 
ki je po njegovih besedah tok-
rat imela kar zahtevno delo s 
preštevanjem glasovnic. Pred-
sednica OVK Darja Gabron je 
v podanem poročilu o volit-
vah za župana in člane občin-
skega sveta med drugim na-
vedla, da je imelo na volitvah 
pravico glasovati 1177 voliv-
cev, od tega jih je glasovalo 
793 oz. 67,37 %. V občini Bi-
strica ob Sotli, kjer imajo samo 
eno volilno enoto, so bili v se-
demčlanski občinski svet iz-
voljeni Dušan Berkovič (429 
glasov), Andrej Knezić (394), 
Breda Kovačič (390), Ambrož 
Zorenč (378), mag. Valeri-
ja Slemenšek (333), Marjan 
Fendre (330) in Milena Ku-
nej (310). Prvi štirje nadalju-
jejo svojo funkcijo iz prejšnjega 
mandata, ostali trije so novinci 
(Slemenšek, Kunej) oz. povra-
tnik (Fendre). Franjo Debelak 

Župan bo dovoljeval več debate
BISTRICA OB SOTLI – 1. decembra se je v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli prvič sestal na novo izvoljeni 
občinski svet, ki je opravil z vsemi formalnostmi, značilnimi za ustanovno oz. konstitutivno sejo v novem 
mandatu 2022–2026. Potrdili so mandate županu Franju Debelaku in vsem sedmim občinskim svetnikom.

je prejel 487 oz. 62,44 % vseh 
oddanih glasov, Robert Žučko 
pa 293 oz. 37,56 %. Na lokalnih 
volitvah je tako še četrtič zapo-
red zmagal Debelak. 

V nadaljevanju ustanovne seje, 
ki jo je večinoma vodil najsta-
rejši svetnik v novem manda-
tu Fendre, so določili člane za-
časne mandatne komisije za 
pregled prispelih pritožb in 
pripravo predloga potrditve 
mandatov članov občinske-
ga sveta, pri čemer je Debelak 

omenil, da imajo v občini že kar 
pravilo, da so ti člani nato tudi 
člani KVIAZ-a. Za člane manda-
tne komisije in kasneje KVIAZ-
-a so potrdili mag. Valerijo Sle-
menšek (kot predsednico) ter 
Dušana Berkoviča in Marjana 
Fendreta (kot člana). Ugotovili 
so, da ni bilo nobene pritožbe 
na volitve, tako da je lahko ob-
činski svet potrdil mandate čla-
nov občinskega sveta kot tudi 
župana. Debelak je v krajšem 
nagovoru ob začetku novega 
mandata povedal, da jih že ta-

koj čaka veliko dela, saj se bodo 
lotili priprave občinskega pro-
računa za leto 2023, zato bodo 
22. decembra opravili še eno 
sejo, na kateri bodo sprejemali 
osnutek proračuna. Poudaril je, 
da bo ob spoštovanju postop-
kov in upoštevanju procedu-
re dovoljeval malo več debate, 
dis kurza. »Želim, da se debati-
ra o vsem, kar je na dnevnem 
redu, se predlaga kar koli ter 
se korektno in pošteno dela za 
dobrobit vseh v občini,« je še 
dejal. Rok Retelj

Člani novega sestava občinskega sveta z županom

Kerinu 837 glasov več  
kot Šišku

Na območju mestne občine 
Krško je vabilo za udeležbo v 
drugem krogu lokalnih volitev 
prejelo 20.962 volilnih upra-
vičencev ali štirje volivci manj 
kot v prvem krogu volitev 20. 
novembra. Medtem ko je dva 
tedna pred tem volilna ude-
ležba v mestni občini znašala 
47 %, je bila v drugem krogu 
za dobrih osem odst. točk niž-

ja, saj je znašala 38,83 %, kar 
pomeni, da je župana volilo kar 
1.716 volivcev manj oz. je gla-
sovnice oddalo  8.139 volilnih 
upravičencev, od tega jih je bilo 
36 neveljavnih.

Volivke in volivci, ki so izbi-
rali med dvema neodvisnima 
kandidatoma. 53-letnim inže-
nirjem logistike Dušanom Ši-
škom iz Krškega, ki je kandidi-

Župani so (p)ostali še Kerin, Molan in Zagorc
POSAVJE – V treh od šestih posavskih občin je bil za izvolitev župana potreben še drugi krog lokalnih volitev. Na minulo Miklavževo nedeljo so volivke in volivci v 
občini Brežice zaupali nov, že peti polni mandat Ivanu Molanu, mestna občina Krško in občina Kostanjevica na Krki pa sta dobili nova župana – prva Janeza Keri-
na, druga Roberta Zagorca. Volilna udeležba je bila, z izjemo kostanjeviške občine, skromna oz. še nižja kot v prvem krogu.

ral na predlog Dejana Staniča 
in skupine volivcev Liste Duša-
na Šiška – Energično za Krško, 
ter med višjim kriminalistič-
nim inšpektorjem Janezom 
Kerinom iz Leskovca pri Kr-
škem, ki bo v tem mesecu do-
polnil 55 let in je bil kandidat 
predlagateljice Marte Levi-
čar Magiera in skupine voliv-
cev Liste Modra smer, so odlo-
čili slednjemu v prid. Kerinu 
so namenili skupno 4.470 gla-
sov ali  55,16 %, Šišku pa 3.633 

glasov ali 837 oz. dobrih deset 
odst. točk manj kot protikan-
didatu Kerinu (44,84 %). Oba 
kandidata za župana sta s svo-
jimi podporniki in simpatizerji 
čakala na izid volitev na prvo-
tnih lokacijah, Kerin v kavarni 
Cvetličarne Lilija v domačem 
kraju, Šiško pa v Stadionu Caffe 
v Krškem. Bučneje je bilo na 
prvem prizorišču, saj je Kerin 
povedel v vodstvo že po prvih 

prispelih in preštetih glasov-
nicah na sedežu Občinske vo-
lilne komisije, okvirno do 21. 
ure,  ko je bilo štetje uradno za-
ključeno, pa se je prednost Ke-
rina samo še povečevala.

Novoizvoljeni župan, ki bo za-
čel opravljati funkcijo po po-
trditvi mandata v drugi polo-
vici decembra, je v prvi izjavi 
za javnost povedal, da name-
rava po objavi rezultatov pre-
ostanek večera preživeti v 
družbi sorodnikov, podporni-
kov, predvsem pa ekipe Modre 
smeri, ki je že leto in pol gradi-
la na vsebini in podobi društva 
ter strategiji za njegovo izvoli-
tev, da pa bodo že dan po voli-
tvah zavihati rokave in se po-
govoriti o nadaljnjih korakih. 
Ob tem je izpostavil, da name-
rava v novoizvoljenem sestavu 
Občinskega sveta Mestne ob-
čine Krško sodelovati z vsemi, 
ki bodo pripravljeni na tvorno 
sodelovanje in podpreti dobre 
projekte: »Verjamem, da bosta 
prevladala razum in modre od-
ločitve ter da bomo z lahkoto 
delali z vsemi tistimi, ki bodo 
želeli delati v dobro naših ob-
čank in občanov. Vsem, ki ste 
mi namenili glasove, se iskre-
no zahvaljujem. Zagotavljam, 
da bom naredil vse, kar bo v 
moji moči oz. moči župana, 
da bomo to občino popeljali v 
dobre čase in da bo ta v dobro-
bit za vse občanke in občane. 
Občutkov ta hip še ne morem 
strniti, kampanja je bila na-

porna, po drugi strani pa tudi 
prijetna. Družil sem se z raz-
ličnimi ljudmi, uspelo nam je 
nekaj, česar pred letom in pol 
ni še nihče izmed nas pričako-
val. Zahvaljujem se ekipi, ki je 
to obdobje garala, delala za to, 
da se danes lahko veselimo ter 
da so naše občanke in občani 
sprejeli tako modro odločitev, 
da so me izvolili za župana.« 
Dodal je še, da bo odločitev 
o tem, ali bo funkcijo župana 
opravljal profesionalno ali ne, 
sprejel v prihajajočih dneh, ka-
kor tudi ime osebe, ki mu bo v 
funkciji direktorice občinske 
uprave predstavljala desno 
roko pri vodenju mestne ob-
čine. Nižjo volilno udeležbo je 
pokomentiral z besedami, da 
je ta najverjetneje odraz nasi-
čenosti ljudi z volitvami, saj so 
bili teden za tednom vabljeni 
na volišča, k nekoliko nižji ude-
ležbi pa da je prispevalo tega 
dne hladno, predvsem pa čez 
cel dan deževno vreme.

Med številnimi čestitkami mu 
jo je osebno namenil tudi žu-
panski kandidat Dušan Šiško. 
Kot je povedal za naš časopis, 
tolikšne razlike ni pričakoval, 
v prihodnje pa je pripravljen 
sodelovati s Kerinom in Mod-
ro smerjo, v kolikor bo z nji-
hove strani prejel povabilo k 
sodelovanju oziroma če bodo 
pri načrtovanju projektov naš-
li skupne točke. Ob tej prilož-
nosti je ponovno zanikal, da bi 
se pred volitvami dogovarjal o 

podpori na volitvah s stranko 
SLS ali katero koli drugo stran-
ko, tovrstna namigovanja pa so 
verjetno botrovala tudi k temu, 
da je prejel nižje število glasov: 
»Kandidiral sem kot neodvisen 
kandidat in sem na to tudi po-
nosen. Vsekakor pa čestitam 
Janezu Kerinu za dosežen re-
zultat.«

Molan še enkrat  
premagal Zorčiča

V drugem krogu lokalnih vo-
litev je aktualni brežiški žu-
pan, 59-letni Ivan Molan zbral 
4.898 oz. 52,59 % glasov, nje-
gov protikandidat, 44-letni 

Igor Zorčič jih je prejel 4.416 
oz. 47,41 %. Na koncu je bila 
razlika torej 482 glasov v ko-
rist Molana. Volilna udelež-
ba je bila 46,53 % – v drugem 
krogu je glasovalo 9.379 od 
20.155 občank in občanov z 
volilno pravico (65 glasovnic 
je bilo neveljavnih) –, kar po-
meni, da je bila na koncu celo 
nekoliko višja kot v prvem kro-
gu (46,01 %). 

Že kmalu po preštevanju gla-
sovnic je bilo jasno, da je zma-
govalec drugega kroga Molan, 
kar pomeni, da bo na čelu 

brežiške občine že peti polni 
mandat. Občino namreč vodi 
že vse od leta 2005. Stari in 
novi župan je v gostilni Kru-
lc na Mostecu, kjer je tudi tok-
rat v krogu svojih zvestih pod-
pornikov pričakoval rezultate, 
ob zahvali vsem občankam in 
občanom, ki so mu namenili 
svoj glas, povedal, da to pod-
poro smatra kot priznanje svo-
jemu dosedanjemu delu, »kaj-
ti vemo, da se je poskušalo vse 
tisto, kar smo do zdaj s tru-
dom naredili in prigarali, na 
nek način uničiti, vendar ver-
jamem in se je tudi izkazalo, 
da so v naši občini še ljudje, ki 
cenijo poštenost in kvalitetno 

delo«. Molan se zaveda, da je 
nova izvolitev tudi velika od-
govornost za naprej, saj bo tre-
ba po njegovem še naprej šti-
ri leta trdo delati in nadaljevati 
s projekti, ki bodo v dobrobit 
občine Brežice ter vseh občank 
in občanov. Kot je še dejal, je 
njegova zmaga kar prepričlji-
va, kar mu daje še večjo mo-
ralno zavezo, da je treba delati 
v korist vseh občank in obča-
nov ter še naprej povezovalno 
z vsemi ljudmi, ne glede na to, 
kdo in kaj predlaga. »Je pa ver-
jetno na koncu odločila ta moja 
ljudskost, kajti vedno sem bil 

Novoizvoljeni krški župan Janez Kerin z družino (foto: B. M.)

Vzdušje pri Ivanu Molanu, ki ostaja na županskem položaju, 
in njegovih podpornikih je bilo razumljivo zelo prešerno (foto: 
R. R.).

Odziv Mojce Florjanič
Letošnja županska kandidatka v Brežicah Mojca Florjanič je 
v sporočilu za javnost zavrnila neresnice o javni nepodpori v 
drugem krogu županskih volitev v Brežicah. Kot je med dru-
gim zapisala, so »insinuacije o tem, da je moja in nepodpora 
Lokalnega Odbora Gibanje Svoboda Brežice kandidatu Igor-
ju Zorčiču v zameno za podžupansko mesto pri županu Iva-
nu Molanu prinesla njegov poraz na volitvah v drugem krogu, 
notorna laž in mečejo slabo luč tako na Lokalni odbor Stranke 
Gibanje Svoboda Brežice in name kot nekdanjo kandidatko na 
županskih volitvah«. Dodala je, da je kmalu po 20. novembru 
oz. prvem krogu lokalnih volitev »postalo evidentno, da zgod-
ba ni zaključena. Pristala sem na podiju nadaljevanja zgodbe, 
ki se imenuje pričakovanje podpore/nepodpore v nadaljeva-
nju drugega kroga županskih volitev.« »Sama se vrednotam 
protikandidata Igorja Zorčiča nisem priklonila iz utemeljenih 
razlogov, ki so posledica njegovih preteklih političnih odloči-
tev, ko je v slovenski politiki sodeloval kot predsednik Držav-
nega zbora in poslanec Državnega zbora RS. Zato bi bila moja 
podpora dejansko dejanje proti sami sebi in mojim vredno-
tam ter ciljem, ki sem jih predstavila svojim volivcem, ko sem 
jih nagovarjala,« je poudarila in še dodala, da niti z Zorčičem 
niti Molanom, ki sta po prvem krogu županskih volitev stopi-
la v kontakt z njo, ni bila sklenjena nobena kupčija. »Iskreno 
bi si, tako zdaj kot v bodoče, želela manj ’če nisi z nami, si pro-
ti nam’ miselnosti in več strpnosti, saj sem zastopnica sodelo-
vanja ne glede na ideološko opredeljevanje, temveč glede na 
kvaliteto predlaganih sprememb,« je še zapisala.
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Po napetem drugem krogu lokalnih volitev 
Posavje v naslednjih dneh vstopa v novo obdobje, 
dodobra so se premešali občinski sveti, štirim 
že izkušenim županom se za regijskim omizjem 
pridružujeta dva »novinca«. 

Na novinca bodo ostali župani gotovo prenesli 
tudi sporočilo, da lahko takšna regija, kot 
je Posavje, napreduje le, če je na bistvenih 
področjih doseženo soglasje o sodelovanju. 
Do tega spoznanja so dosedanji župani prišli 
tudi sami, ko so ugotovili, da lahko vsaka 
občina zase zelo hitro zdrsne z zemljevida 
enakopravnejše obravnave pri razvoju države 
in predvsem iz možnosti sofinanciranj, v 
kolikor ne nastopijo kot močnejša, smiselno 
zaokrožena celota. Celota, s katero se, tudi 
po veliki zaslugi našega medija, Posavke in 
Posavci identificiramo. 

Majhna občina na repu ogromne regije nikakor 
ni ugoden položaj, kot so pred leti modro 
ugotovili tudi v Bistrici ob Sotli. Sodelovanje 
v posavski zgodbi so znali dobro uporabiti za 
vse pomembnejše večje investicije in veliko 
vprašanje je, ali bi takšne dosežke sploh lahko 
priborili znotraj savinjske regije. Ne le majhne, 
tudi naše največje občine, kot je na primer 
krška, imajo zgodovinsko slabe izkušnje z 
»repi« velikih regij. Kot so jih znali poimenovati 
nekdaj vodilni ljudje naši krajev, je niso nikoli 
dobro odnesli z velikimi »kolonizatorji«, ki so 
jadrali na dolenjskih jadrih, si jemali institucije 
v svoj konec in videli naše občine, naša mesta, 
kaj šele vasi, kot vedno znatno slabše od tistih, 
ki jih je osrediščalo Novo mesto. 

Ravno omenjeno Krško je naredilo zgodovinski 
preboj v prejšnjem mandatu s statusom mestne 
občine po zaslugi odločnosti občinskega 
vodstva in neustrašnega angažmaja poslanca 
Dušana Šiška. Ostale slovenske mestne občine 
so po tej novici skočile pokonci, saj jim je Krško 
naenkrat stopilo ob bok. Zato je bilo prav 
smešno zadnji mesec opazovati dolge volilne 
debate o tem, zakaj neki bi sploh bilo dobro 
biti mestna občina ali zakaj bi bilo dobro imeti 
mestno občino za regijskim omizjem. Manko 
zgodovinskega spomina in razgledanosti o 
tem, kako pravzaprav delujejo centri moči, je 
v našem prostoru očitno enormen. Že samo 
en, najbolj »viden« dokaz novega položaja bi 
jim lahko dal misliti: nikoli v svoji zgodovini 
Krško ni bilo deležno tolikšne in tako 
dolgotrajne nacionalne medijske pozornosti 
in prepoznavnosti. Nikoli. Seveda pa se budni 
spremljevalci dela naših oblasti zavedamo, da 
je še pomembnejše kot imeti prepoznavnost to, 
za kaj se le-ta potem uporabi. Podobno kot pri 
zvezdnikih – slava te lahko izpridi, poletiš in 
padeš, ali pa ti omogoči, da delaš plemenita, 
dobra dela in, v tem primeru svoji občini in 
regiji, prineseš intenzivnejši razvoj. 

Državna pravila volilnih presenečenj  
lokalno ne veljajo

Tokratni volilni izid je potrdil, kar pri našem 
mediju ponavljamo v komentarjih kot stara 
plošča: da se lokalne volitve ne dobijo čez 
noč, temveč so tek na dolge proge. Dokaz so 
uvrstitve oziroma gotovo še bolj neuvrstitve v 
drugi krog v krški in brežiški občini. Tisti, ki so 
prvič stopili na politični lokalni parket, seveda 
niso mogli v dveh ali treh mesecih nadoknaditi 
svoje neprepoznavnosti na terenu in to bi 
vsaj uveljavljene stranke morale razumeti. 
Pomembno je tudi večplastno, samokritično 
oceniti svoj položaj, ki ga imaš v lokalnem 
okolju, in se ne zanašati na majhne mnenjske 
mehurčke ali na naročene ankete, ki jih je bilo, 
mimogrede, letos v Posavju rekordno veliko. 

V Kostanjevici na Krki naj bi vsaj na 
podeželskem delu občine tak rezultat po 
drugem krogu pričakovali, v Brežicah pa je 
očitno znaten del glasov volivcev levega pola 
namesto k bivšemu poslancu in predsedniku 
parlamenta Igorju Zorčiču odšel k sedanjemu 
županu Ivanu Molanu ali pa se volivci tudi 
zaradi omenjenega izbora volitev niso želeli 
udeležiti. Daleč najbolj resno so volitve vzele 
organizirane skupine v krški občini, a to 
znova niso bile glavne, velike stranke. Oba, ki 
sta gradila zgodbo dlje časa, sta se uvrstila v 
drugi krog. Kakor je povedal novi krški župan 
Janez Kerin – leto in pol priprav je bilo za njimi, 
spremljevalci dogajanja pa vemo, da začetki 
angažiranja pri glavnih pobudnikih sežejo 
vse do prejšnjih volitev. V takšnem času lahko 
zgradiš suvereno zgodbo, ki pripelje do uspeha, 
seveda, če imaš še do popolnosti izpiljeno 
organizacijo in ne popuščaš vse do konca.

Koga (ne) zanima prihodnost

Posavska kampanja je v zadnjih sedmih dneh 
prvega kroga, sploh pa ves čas drugega, 
marsikje prešla na neokusno navijaštvo in 
hujskaštvo, a ta pojav je, glede na stanje 
duha v državi in emocionalni naboj delovanja 
družbenih omrežij, že pričakovan. Pričakovano 
je bilo tudi posplošujoče in nekritično pljuvanje 
vsega dosedanjega preteklega dela občinskih 
vodstev. Bolj alarmantna kot to pa sta dva 
dokaza splošne apatije: prvi je, da se več 
kot očitno niti velike, etablirane in stabilno 
financirane stranke ne zavedajo pomena 
podmladka ali tega, da se mora kandidata 
na volitve pripraviti in ga s terenom seznaniti 
pravočasno. In drugi: da tudi o izvolitvi na tako 
pomembno odločevalsko mesto, kot je mesto v 
občinskem svetu ali župansko mesto, nato (tudi 
posledično) odloča manjšina ali le približna 
polovica vseh volilnih upravičencev.

Izgovor na slabo vreme, pa krizo strankarske 
demokracije ali preštevilne odhode na volišče 
v zadnjih tednih ne upraviči brezbrižnosti 
lokalnega nivoja do razvoja lastnega področja. 
Ali nam ne da misliti na primer naslednji 
zgovoren podatek o tem, kako apatični so volivci 
glede prihodnosti svoje občine: v Kostanjevici 
na Krki, ki ima občinski proračun približno 4,5 
milijona evrov, je v drugem krogu glasovalo 
(rekordnih) 69,70 % volilnih upravičencev, 
medtem ko je v mestni občini Krško, ki upravlja 
s kar desetkrat večjim proračunom okoli 45 
milijonov evrov, o nadaljnjem razvoju lastne 
občine odločalo in tudi odločilo le 38,83 % 
volivcev?

Stolčki so prešteti, a kombinatorika se šele 
začenja. Najprej krajevna, nato širše občinska, 
marsikje kombinatorika po zavodih in 
podjetjih, ki so z občinami povezana, nato, 
če bo regija želela delovati usklajeno, sledi 
regijska sestavljanka. V določeni meri se bo 
vanjo seveda mešalo tudi državno politično 
pogojevanje. Župani bodo sedli za skupno 
mizo in razprostrli svoje karte ter karte svojih 
podpornikov. Kako bodo znali igrati igro, 
bo znano že kmalu. Če jim bo šlo dobro, bo 
regija, ki ima pred sabo mnogo odprtih vrat 
in zgodovinskih priložnosti, napredovala, se 
krepila in uveljavljala v nacionalnem in celo 
evropskem prostoru. V nasprotnem se bo 
znatno oslabila in padla po kvaliteti življenja, 
seveda na veliko zadovoljstvo tistih, za katere 
v besedah in privoščljivosti ostajamo nerazviti, 
obmejni jugovzhod Slovenije. 

 Maruša Mavsar

komentar

Ste bili tako zadovoljni,  
da niste odšli na volitve?

Piše: Maruša Mavsar

župan vseh občanov,« je izjavil 
Molan, ki ga bo zaradi izvolitve 
za župana v občinskem svetu 
v svetniških klopeh zamenjal 
Mihael Petančič. 

Na vprašanje, česa se bo 
najprej lotil v novem manda-
tu, je odvrnil, da bo treba na-
daljevati vse že zastavljene 
naloge in projekte (npr. 'kole-
sarka' in rekonstrukcija držav-
ne ceste proti Dobovi ter proti 
Krški vasi, hidravlične izbolj-
šave, dozidava zdravstvenega 
doma, obnova atletskega sta-
diona, priprava dokumentaci-
je za nove šole, podvoze, ploč-
nike). Po Molanovih besedah je 
njegova prioriteta tudi okrepi-
tev ekipe, katere naloga bo po 
dveh koronskih letih čim bolj 
aktivirati in oživiti nazaj druž-
beno, kulturno, športno in dru-
go življenje v občini. Dodal je 
še, da trenutno še ne razmišlja, 
koga bo imel za podžupana, a 
bo vesel, če bo med njimi tudi 
kdo iz ostalih opcij, kot je bilo 
že do zdaj. »Nikoli nisem že-
lel, da so vsi podžupani samo 
iz moje opcije. Imam mož-
nost treh podžupanov, enega 
bom izbral iz svetniške sku-
pine SDS, za druga dva pa so 
vse možnosti še odprte,« je po-
udaril in še dodal, da pa nika-
kor ne bo pristal na to, da bi 
mu druge stranke vsiljevale, 
katero ime želijo za podžupa-
na. Povedal je še, da bodo člane 
za KVIAZ določili v dogovoru 
z drugimi svetniškimi skupi-
nami, kajti »definitivno je moj 
način, da se omogoči vključe-
vanje vsem, saj si res želim, 
da se vsak predlog, ki je stro-
kovno utemeljen in dober, tudi 
preuči in ni nobenega razloga, 
da bi se ga zavrnilo samo zato, 
ker je prišel s strani 'opozicij-
ske' skupine«.

Igor Zorčič, ki je na izide 2. 
kroga ponovno čakal v Bub-
ka baru v Dečnem selu, se je 
najprej vsem volivkam in vo-
livcem zahvalil za vso podporo, 
ki je bila po njegovem dobra, 
a priznava, da s tem rezulta-
tom ne more biti zadovoljen, 
»ne nazadnje je bilo v kampa-
njo vloženega veliko napora, 
bila je zelo intenzivna«. Izja-
vil je: »Imam občutek, da je na 
teh volitvah prevladalo to, da 
so nekateri molčali, tisti, ki so 
se v 1. krogu zavzemali za do-
ločene spremembe, potem pa 
je očitno prevladala nekakšna 
druga računica.« Omenil je, da 
je Molana tudi poklical, mu če-
stital in zaželel uspešno delo v 
naslednjem mandatu. Po Zor-
čičevem mnenju je v določe-
ni meri k volilni 'abstinenci' 
botrovalo tudi to, da je bila to 
že peta volilna nedelja v raz-
meroma kratkem času, »am-
pak še vedno mislim, da če bi 
bili tisti, ki so se zavzemali za 
spremembe, vsaj deklarativ-
no, bolj aktivni ter pozvali svo-
je volivke in volivce, da gremo 
na volitve, da nekaj spremeni-
mo v Brežicah, bi bil rezultat 
lahko bistveno drugačen«. Na 
vprašanje, kako naprej, je de-
jal, da bodo v občinskem svetu, 
kjer bodo imeli sedem svojih 
svetnikov z Liste Igorja Zorči-
ča in Sonce, zelo aktivni ter se 
bodo zavzemali za vse tisto, za 
kar so se tekom volilne kampa-
nje zavezali in obljubili.

Zagorcu prepričljiva zmaga

V drugem krogu županskih vo-
litev v občini Kostanjevica na 
Krki je zmagal dosedanji pod-
župan v funkciji župana Ro-
bert Zagorc, ki so mu voliv-
ke in volivci namenili 822 oz. 
57,36 % glasov, njegovi proti-
kandidatki Meliti Skušek pa 
611 oz. 42,64 % glasov. Volilno 
pravico je izkoristilo 1.422 od 
2.069 volilnih upravičencev, 
torej je volilna udeležba zna-
šala slabih 69,70 % oz. malce 
več kot v prvem krogu (69 %).

52-letni Robert Zagorc, ob-
činski svetnik v zadnjih dveh 
mandatih in podžupan zad-

njih šest let, je rezultate voli-
tev skupaj s svojimi privržen-
ci počakal v gasilskem domu 
na domači Prekopi. Potem ko 
je v prvem krogu dobil 681 
oz. 48,06 % glasov, je zmago 
v drugem krogu vsaj po tihem 
pričakoval. Volilno kampa-
njo v zadnjih 14 dneh je s svo-
je strani ocenil kot korektno: 
»Nikogar nisem nič obtoževal 
ali poniževal, drugi pa naj se 
sami ocenijo, ne bom komen-
tiral. Mislim pa, da so se neka-
teri spuščali preveč na oseb-
no raven. Vesel sem, da je bilo 
z moje in s strani moje ekipe 
korektno in na koncu se je iz-
kazalo, da poštenost in delav-
nost data rezultate.« Kot  že v 
kampanji je kot svoje osrednje 
vodilo poudaril povezovalnost. 
»Smo majhna skupnost in ima-
mo izkušnje iz preteklosti, kam 
nas pripelje razdruževanje in 
prepiranje med ljudmi. Kar se 
mene tiče, sem pripravljen na 
povezovanje, sprejemam vse 
predloge tako s strani obča-
nov kot občinskih svetnikov,« 
je dejal. V občinskem svetu bo 
imel na svoji strani šest od de-
setih izvoljenih svetnikov (Ma-
tej Kuhar, Primož Kadunc, 
Slavko Pucelj, Mihaela Keg-

ljevič, Alja Pincolič in Alen 
Lenič), s čimer ima zagotovlje-
no večino in lažje delo. »Am-
pak kot sem že prej poudaril, 
pričakujem, da bo stopilo sku-
paj vseh deset svetnikov. Če se 
zavedajo, da so izvoljeni s stra-
ni ljudi, morajo delati za obči-
no in ljudi in ne bo nikakršnih 
težav, če pa je kdo zaradi svo-
jih interesov, je druga stvar,« je 
še povedal novi kostanjeviški 
župan, ki bo župansko funkci-
jo opravljal poklicno, a bo do 
tega prišlo postopoma.

Protikandidatka, 63-letna Me-
lita Skušek, dolgoletna rav-
nateljica kostanjeviške OŠ in 
občinska svetnica v vseh do-

sedanjih mandatih samostojne 
občine, je volilni večer prežive-
la v krogu svojih podpornikov 
v Vinotoču Jelenič v Jablan-
cah. Kljub porazu je bila s svo-
jim volilnim rezultatom zado-
voljna, saj je višji kot v prvem 
krogu, ko je dobila 539 oz. 
38,04 % glasov. »Ljudje so se 
odločili, kot so se, volivci imajo 
prav. Vesela sem, da med nama 
ni bilo ne vem kako velike raz-
like. Je pa najbrž tudi dejstvo, 
da v Kostanjevici zelo težko 
zmaga ženska, do sedaj smo 
ženske imele zelo slabe rezul-
tate na volitvah in mislim, da 
je to najboljši rezultat ženske,« 
je komentirala izid volitev. Po 
njenem mnenju ni odločal pro-
gram obeh kandidatov, ampak 
drugi dejavniki: »V 42 letih, 
kolikor delujem v Kostanjevi-
ci na različnih področjih, sem 
se lahko najbrž res marsiko-
mu tudi osebno zamerila, če 
veliko delaš, pride tudi do za-
mer, če nič ne delaš, pa tudi za-
mer ni.« Napovedala je še svoj 
dokončni umik tako iz politi-
ke (za mesto v občinskem sve-
tu ni kandidirala) kot iz drugih 
sfer javnega življenja v občini.

Peter Pavlovič,  
Bojana Mavsar, Rok Retelj

Novoizvoljeni župan Robert Zagorc je skupaj z občinskimi 
svetniki, ki ga podpirajo, razrezal torto (foto: P. P.).

Novoizvoljeni župan 'zavihal rokav'
LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM – Novoizvolje-
ni župan Mestne obči-
ne Krško Janez Kerin 
se je dan po drugem 
krogu volitev udeležil 
krvodajalske akcije, ki 
je potekala v telovad-
nici OŠ Leskovec pri 
Krškem. To je bil nje-
gov 'krvodajalski krst', zato je priznal, da je imel pred tem malce 
strahu, a ga je uspešno prestal. »Za ta korak sem se odločil že v 
času predvolilne kampanje, vendar tega nisem želel izpostavlja-
ti, da ne bi izpadlo, kot da izkoriščam humanitarnost,« je pojas-
nil in dodal, da je tudi sicer humanitarec kot gasilec. »Moje spo-
ročilo je, da je humanitarnost zelo lepa vrlina, zato vabim vse, ki 
so sposobni, da se pridružijo krvodajalcem in drugim humanitar-
cem,« je še dodal.  P. P.
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TRAGEDIJA NA KRŠKI POLICIJSKI POSTAJI – V prostorih po-
licijske postaje Krško je 5. 12. zgodaj zjutraj prišlo do tragič-
ne nesreče, v kateri je za posledicami ran, ki mu jih je v gar-
derobi postaje s strelnim orožjem zadal 21-letni sodelavec, 
življenje izgubil 25-letni policist. »Slovenska policija se je da-
nes zjutraj zavila v črnino,« je v popoldanski izjavi za javnost 
pretreseno dejal v. d. generalnega direktorja Policije mag. Bo-
štjan Lindav ob tragični smrti policista, zaposlenega na Poli-
cijski postaji Krško. »Nesrečen dogodek, ki ga je zagrešil mlad 
policist, je še toliko bolj tragičen, ker je za posledicami tega 
dogodka umrl njegov najboljši prijatelj. Kaj je šlo narobe, ta 
trenutek še ne moremo povedati, je pa dejstvo, da sta oba po-
licista šla skozi usposabljanja tako kot vsi policisti do sedaj,« 
je še med drugim povedal Lindav. 
Direktor PU Novo mesto Janez Ogulin je povedal, da je bil o 
tragičnem dogodku obveščen nekaj pred 6. uro zjutraj: »Po 
prvih informacijah smo ugotovili, da je prišlo do sprožitve 
strelnega orožja in da je eden izmed policistov hudo ranjen. 
Poskušali so mu pomagati sodelavci, izvajali različne postop-
ke prve pomoči, prišli so reševalci. Ves čas smo upali, da po-
škodbe le niso bile tako hude in da se bo srečno končalo za 
našega 25-letnega kolega. Žal smo bili ob 7.12 obveščeni, da 
je naš sodelavec izgubil boj z življenjem. Takoj smo stopili v 
stik s svojci, s katerimi smo se srečali v brežiški bolnišnici, in 
ponudili vso pomoč, ki jo lahko ponudimo.« V bolniški oskr-
bi je bil tudi policist, ki se mu je, kot predvidevajo, strel v pri-
jatelja sprožil nehote. Gre za prvi tovrstni primer v zgodovini 
slovenske Policije, ki ga preiskuje Specializirana enota držav-
nega tožilstva, Ogulin pa je odredil tudi strokovni nadzor nad 
izvajanjem določenih nalog na Policijski upravi Novo mesto. 
Tako preminuli policist kot njegov kolega, s katerim sta sku-
paj zaključila Policijsko akademijo in bila s 1. oktobrom raz-
porejena na delo na PP Krško, sta doma z območja Štajerske. 

NOČNI PRETEP NA BENCINSKEM SERVISU – V noči na 29. 
11. je prišlo do pretepa na bencinskem servisu na območju 
PP Brežice. Brežiški policisti so se takoj odzvali in vzpostavi-
li javni red in mir. 28-letniku, ki ni upošteval njihovih opozo-
ril in ukazov, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za 
pridržanje ter mu izdali plačilni nalog.
 Zbral: P. P.

Suzana Žgalin, Pišece: Daril še ne nakupujem, 
ker zaenkrat še primanjkuje časa za to, po na-
vadi pridejo obdarovanja na vrsto tik pred pra-
zniki. Nekaj jih priskrbim pri domačih ponudni-
kih in v trgovini, kdaj tudi na spletu, sicer pa jih 
izdelam tudi sama, kar ima za druge še toliko 
večjo vrednost. Za darila zapravim do 20 evrov, 

med sabo se obdarujemo predvsem člani ožje družine.

Vanja Špan, Blanca: V naši družini za darila ne 
odštejemo veliko, za najmlajše kupimo kakšno 
igračko, sicer pa doma spečemo piškote in osta-
le sladice, s katerimi se potem sladkamo v praz-
ničnih decembrskih dneh. Če kar koli potrebuje-
mo, kupimo pri domačih, lokalnih ponudnikih, 
sicer pa radi ustvarjamo okraske iz naravnih 

materialov, ki jih je v naši okolici dovolj. 

Martin Flis, Krško: Ko sem bil mlajši, je bil glav-
ni dobri mož Miklavž, zdaj pa smo se prestavi-
li na Božička, tako da začnem darila nakupovati 
po decembrski plači oz. v drugi polovici mese-
ca. Glavna darila kupim preko spleta, malenkosti 
in sladkarije pa v trgovinah. Domačim namenim 
večja darila, ostalim malo manjša, a vse skupaj 

nanese več kot 500 evrov, kar povzroči precej 'glavobola'.

Vida Kocjan, Krško: Ker se je veseli december 
že pričel, že nakupujem praznična darila. Naj-
rajši nakupe opravim pri lokalnih ponudnikih. 
Meni osebno je najljubši praznik v decembru kar 
novo leto. Med prazniki grem na Švedsko obi-
skat sorodnike, tako da bom s seboj zaradi ome-
jitev prtljage nesla manj oz. manjša darila, sicer 

pa bom za letošnje obdarovanje namenila kar nekje 100 evrov. 

Že in kje nabavljate darila?
Zakorakali smo v praznični mesec december, zato smo an-
ketirance tokrat pobarali, kdaj začnejo nabavljati decem-
brska praznična darila, kako jih kupujejo – v trgovinah, 
pri domačih ponudnikih, preko spleta ... in koliko približ-
no bodo zapravili zanje.

anketa

Društvo, ki ga vodite, se ime-
nuje Zmagovita pot, s čimer 
že z imenom jasno sporoča-
te, da se je potrebno proti al-
koholizmu boriti in da je to 
proces, pot, ki lahko prinese 
zmago. Od kod ideja za ime 
društva in kaj je vaše osnov-
no poslanstvo?
Sprva je bilo v igri več imen 
za naše društvo, a na koncu 
smo se odločili za ime Zmago-
vita pot. Ideja se je porodila 
na podlagi obstoječe obsežne 
knjige s tem naslovom, ki go-
vori o vseh vidikih alkoholiz-
ma in o poti iz nje, napisal pa 
jo je sloviti dr. Janez Rugelj, ki 
je na področju urejanja alko-
holizma na Slovenskem pus-
til velik pečat. Seveda smo za 
dovoljenje za uporabo imena 
Zmagovita pot zaprosili njego-
vega sina Sama Ruglja, ki nam 
je dal zeleno luč v tem oziru.
Naše osnovno poslanstvo je 
nuditi pomoč v smislu podpo-
re pri nadaljevanju hospital-
nega zdravljenja alkoholikov 
in tudi v primeru ambulan-
tnega zdravljenja. Pri tem bi 
izpostavila, da v zadnjih le-
tih intenzivno delamo tudi 
na tem, da vključujemo v pro-
gram tudi svojce, ki imajo bliž-
njega na zdravljenju oziroma 
celo svojce, ki k nam pridejo 
po podporo, čeprav se njihov 
bližnji, ki ima problem z alko-
holom, ne odloči za vključitev 
v zdravljenje. Na ta način po-
skrbimo za to, da svojce opol-
nomočimo, da jih izobrazimo 
o problematiki alkoholizma, 
omogočimo jim, da lahko iz-
povejo svojo zgodbo. So ra-
zumljeni, slišani in kar je naj-
pomembneje, se na podlagi 
podpore, ki jo dobijo v sku-
pini, celo nemara odločijo za 
korenito spremembo v svojem 
življenju.

Koliko časa ste v Posavju že 
prisotni kot društvo in kaj 
vse spada v nabor vaših ak-
tivnosti?
Aktivno delujemo že pet let, si-
cer pa nadaljujemo delo pred-
hodnikov – skupin, ki so po-
tekale na krškem Centru za 
socialno delo vse od leta 1995 
dalje. Poznani smo po širokem 
naboru aktivnosti, pri čemer 
se naše osnovno delovanje 
osredotoča na delo z zazdrav-
ljenimi odvisniki od alkoho-
la; naša delovna točka v tem 
oziru je pomoč, da pridejo do 
tega, da se počutijo opolnomo-
čeni za soočanje s svojo situa-
cijo, da jo razumejo ter da lah-
ko zgradijo nov življenjski slog, 
ki temelji na vzdrževanju ab-
stinence. Društvo pomaga, da 
se vključeni v program naučijo 

pristne in iskrene komunikaci-
je, da laže izražajo svoje stiske 
in prepoznavajo vzorce, ki vo-
dijo v zasvojenost, obenem pa 
je v okviru delovanja društva 

na voljo tudi strokovno voden 
program, ki ga pripravljajo so-
delavci z dolgoletnimi izku-
šnjami. Omenila bi še, da pri 
izvajanju programa kot prosto-
voljci pomagajo tudi dolgoletni 
rehabilitirani člani, ki kot zgled 
pritegnejo udeležence skupin 
s svojimi uspešnimi življenj-
skimi zgodbami in dajo misliti 
ter tako nagovorijo slehernega 
udeleženca skupin. 
Poleg prej naštetih aktivnosti 
in rednih četrtkov srečanj se 
člani društva udeležujejo tudi 
mesečnih pohodov, ki pred-
stavljajo odlično priložnost za 
druženje in povezovanje vseh 
delujočih skupin v skupnost. 
Enkrat letno se odpravimo 
tudi na t. i. vikend druženje; 
lansko leto smo bili denimo v 
Bistrici ob Sotli in imeli smo 
se zelo lepo, dvakrat letno pa 
se člani društva udeležijo tudi 
delavnic skupaj s terapevti in 
strokovnjaki. Sicer pa člani re-
dno tudi aktivno pišejo dnev-
nike in beležijo svoja razmi-
šljanja, na skupinah se veliko 
pogovarjamo in obdelujemo 
tudi določene teme, na vsake 
dve leti pa pripravimo inter-
ni bilten.

Kako v vašem društvu ra-
zumete problematiko alko-
holizma na Slovenskem in 
predvsem v Posavju?
Dejstvo je, da omenjeno pro-
blematiko vidimo drugače in jo 
obravnavamo predvsem zelo 

resno. Ne moremo si zakriva-
ti oči, alkoholizem je aktivno 
prisoten v celotnem Posavju 
in predstavlja resen problem. 
Opažamo veliko stisk v mladih 

družinah – vsi vemo, kaj se do-
gaja za štirimi stenami, a ni ni-
kogar, ki bi naredil prvi korak 
oziroma ga naredi takrat, ko je 
že prepozno. 
V tem oziru bi poudarila, da je 
še kako pomembno tako za po-
sameznika kot za njegove svoj-
ce, da zgradijo nov življenjski 
slog in da pridejo do uvida, 
da je možno kvalitetno žive-
ti in se dobro počutiti v okolju 
tudi brez alkohola, se pravi ob 
vzdrževanju abstinence. 

Čas praznikov je tudi čas, 
ki zna biti precej naporen, 
sploh za ljudi, ki težave radi 
utapljajo v alkoholu. Kako bi 
nagovorili ljudi v stiski, v ka-
teri se znajdejo zaradi pre-
tiranega in škodljivega pitja 
alkohola?
Apelirala bi na svojce, naj bodo 
pozorni, saj so oni običajno tis-
ti, ki prvi zaznajo, da imajo v 
družini problem škodljivega 
pitja alkohola. Pomoč obstaja 
in je vedno na voljo; še enkrat 
bi poudarila, da zelo radi sprej-
memo v skupino tudi svojce in 
jim ponujamo skupinsko ter 
individualno svetovanje.
Društvo Zmagovita pot je tu-
kaj za ljudi s težavami zara-
di alkoholizma in tudi za nji-
hove svojce, saj ugotavljamo, 
da imajo ravno svojci izjemno 
moč, ki se je morda celo ne za-
vedajo. Pri tem pozivam tudi k 
temu, da pri dani problemati-
ki pomislimo predvsem nase 

in na otroke, ki trpijo, če kdo 
v družini svoje probleme uta-
plja v alkoholu.

Kako zajeziti družbeni pojav 
alkoholizma, ki vodi v oseb-
ni propad, uničene odnose 
in ne samo odraslim temveč 
tudi otrokom, ki odraščajo v 
takšnih družinah, pusti šte-
vilne posledice?
Priznam, da je to kompleksno 
in težko vprašanje. Na podla-
gi izkušenj opažamo, da se v 
Posavju ne povezujemo dovolj 
– v mislih imam zdravstvene 
ustanove, nevladne organiza-
cije in društva, ki delujejo na 
tem področju. Pri nas svoje-
ga poslanstva ne opravljamo 
kot službo od osmih do štirih, 
temveč dejansko prisluhnemo 
vsakemu posamezniku, ki je 
potreben pomoči. Pomembno 
pa je tudi vedeti, da vsi, ki v 
okviru društva nudimo po-
moč ljudem v stiski, imamo že 
v temeljih razčiščen odnos do 
alkohola in njegovih škodljivih 
posledic. 
Dejstvo je, da otroci v druži-
nah, kjer je prisoten alkoholi-
zem, vedno 'potegnejo ta krat-
ko' in so oškodovani, zato tudi 
njim nudimo podporo v dru-
štvu. Za lažje razumevanje 
stisk in travm, ki jih morajo 
predelati otroci, toplo pripo-
ročam ogled slovenskega do-
kumentarnega filma Otroci al-
koholikov.

Zakaj v vašem društvu verja-
mete, da je abstinenca ključ 
do zdrave družbe, urejenih 
odnosov in visoke kakovo-
sti bivanja?
Pri abstinenci je tako – 
preprosto jo je treba vzdrže-
vati in to je tisto, kar v prvi 
vrsti člani društva tudi živimo 
in skušamo živeti. Skupine v 
okviru društva nam pomaga-
jo razmišljati s svojo glavo, se 
postaviti za sebe in sprejema-
ti ljudi takšne, kot so. Spreje-
mamo vsa mnenja in drugače 
misleče ljudi. Ne sodimo, smo 
odprti in razumemo življenj-
ske situacije posameznikov; 
menim, da je to zdravo, edino 
dobro in za družbo tudi ključ-
nega pomena. 

V mesecu novembru ste iz-
vedli delavnico na temo al-
koholizma – nam lahko po-
veste več o njej?
Glede na to, da je mesec no-
vember posvečen osveščanju 
glede boja proti odvisnosti, 
smo na Velikem Trnu izvedli 
delavnico na temo alkoholiz-
ma. Udeležilo se je je 25 čla-
nov iz vseh skupin, ki delujejo 
v okviru našega društva, de-

Ivanka Zevnik, predsednica društva Zmagovita pot:

Ivanka Zevnik

V družinah, kjer je alkoholizem, 
trpijo predvsem otroci
KRŠKO – Tvegano in škodljivo pitje alkohola oziroma pojav alkoholizma je prisoten praktično na vsakem 
koraku ter v številnih slovenskih in ne nazadnje tudi posavskih družinah, ki se z njim spopadajo vsaka na 
svoj način, nekatere bolj, nekatere manj uspešno. Tisti, ki jih alkoholizem kakor koli prizadene, lahko ved-
no poiščejo strokovno pomoč in podporo za vzdrževanje abstinence tudi v podporni skupini – ena takšnih 
je posavsko društvo Zmagovita pot iz Krškega, ki ga na podlagi večletnega aktivnega udejstvovanja v njem 
uspešno vodi predsednica Ivanka Zevnik.
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lavnico pa je vodila upokojena 
terapevtka iz Psihiatrične bol-
nišnice Vojnik, z oddelka za 
odvisnost. Namen delavnice 
je bil predvsem novim članom 
predstaviti problematiko al-
koholizma, starejši člani pa so 
osvežili znanje s tega področja. 
Predavateljica je tako predsta-
vila postopke zdravljenja alko-
holizma v preteklosti, nato pa 
smo odšli tudi na krajši spre-
hod do tamkajšnje cerkve in 
čisto ob koncu smo se udeležili 
vaje, ki se je imenovala Pohod 
po puščavi – lahko poudarim, 
da smo na podlagi te vaje veli-
ko izvedeli o nas samih. Člani 
so na delavnici predstavili tudi 
svoje zapiske, vsebina delavni-
ce pa je bila tudi tema za naša 
naslednja redna srečanja v Kr-
škem. Vse skupaj je potekalo v 
sproščenem vzdušju, marsik-
do pa je prišel tudi do novih 
uvidov glede svoje življenjske 
situacije in nadaljnjega ureja-
nja ter vzdrževanja abstinen-
ce. 

Kako vas ljudje, ki imajo te-
žave z alkoholom oziroma 
so že na poti urejanja od od-
visnosti od alkohola, lahko 
kontaktirajo?
Anonimno smo dosegljivi na 
telefonski številki 051 664 
074, ravno tako pa nam ljud-
je v stiski lahko pišejo na ele-
ktronski naslov: zmagovita.
pot@gmail.com. Poudarila bi, 
da nas lahko kontaktira vsak 
– tisti, ki se sooča s težavami 
zaradi odvisnosti od alkohola, 
tisti, ki so zaključili hospitalno 
zdravljenje, dobrodošli so tudi 

svojci, otroci in prijatelji. Na 
voljo smo za ljudi, ki se znaj-
dejo v stiski ali pa bi samo že-
leli več informacij o dani pro-
blematiki. Apeliram tudi na 
posameznike, ki morda okle-
vajo pa čutijo ali so začutili, 
da je v njihovem okolju priso-
ten problem alkoholizma … V 
prvi vrsti je treba poiskati po-
moč za sebe, se informirati o 
bolezni, ki se ji reče alkoholi-
zem oziroma tvegano in ško-
dljivo pitje alkohola.

S katerimi besedami bi na-
govorili javnost ob zaključ-
ku pogovora?
Za konec bi še enkrat izposta-
vila, da je pri vzpostavljanju 
abstinence pomemben prvi 
korak in da se moramo zave-
dati, da pomoč obstaja, samo 
treba jo je poiskati, je pa več 
kot na dosegu roke. Poudarila 
bi, da se pravo delo na sebi in 
dejansko urejanje od alkoho-
lizma začne šele po zaključe-
nem hospitalnem zdravljenju 
in vsekakor je pri tem ključ-
nega pomena podpora svoj-
cev; tega se ljudje premalo za-
vedajo.
Splača se torej storiti prvi ko-
rak in poiskati strokovno pod-
poro in pomoč, a vsi, ki smo 
aktivni v društvu, vemo, da 
to ni lahko, zato boste pri nas 
razumljeni in spoštovani. To, 
da smo nemočni, je le izgo-
vor za to, da odlašamo s ključ-
no živ ljenjsko spremembo, ki 
je vedno težka. Zato je nemoč 
le izgovor za pitje, saj pomoč 
obstaja.
 Andreja Kališnik

Za predstavnika posavskih in-
teresov v Državnem svetu (vo-
lilna enota 20) sta kandidira-
la Brežičan Matija Kolarič iz 
stranke SD, ki ga je predlagal 
Občinski svet Občine Breži-
ce, in Gregor Korene iz Klad-
ja nad Blanco, član stranke 
SDS, ki ga je predlagal Občin-
ski svet Občine Sevnica (med 
njim in dosedanjim državnim 
svetnikom Srečkom Ocvir-
kom je odločil žreb). Ostali 
občinski sveti niso predlaga-
li svojih kandidatov za držav-
nega svetnika iz . Med njima je 
izbiralo 16 elektorjev, ki so jih 
v jesenskem času izvolili po-
savski občinski sveti (šest Kr-
ško – Matjaž Gomilšek, Janez 
Jože Olovec, Vlado Graho-
vac, Kristina Ogorevc Račič, 
Boštjan Pirc in Jože Slivšek, 
pet Brežice – Ferdo Pinterič, 
Peter Dirnbek, Martina Živič, 
Stane Tomše in dr. Tomaž Te-
ropšič, štiri Sevnica – Boži-
dar Groboljšek, Janez Ku-
kec, Marjan Ločičnik in Tanja 
Novšak ter enega Kostanjevi-
ca na Krki – Matjaž Jakše). Na 
volilnem zboru za Posavje, ki je 
potekal v Krškem, se je zbralo 
14 od 16 predlaganih elektor-
jev (kot je bilo zaslediti iz ob-
jav na družbenih omrežjih, 
sta manjkala elektorja iz Bre-
žic, in sicer Tomše in Teropšič, 
kar je v delu brežiške politike 

Posavje bo v Državnem svetu zastopal Korene
POSAVJE – 23. in 24. novembra so potekale volitve novih državnih svetnikov. Za 40 svetniških mest (22 predstavnikov lokalnih interesov in 18 predstavnikov 
funkcionalnih interesov) je kandidiralo skoraj 100 kandidatov. Interese Posavja bo v novem petletnem mandatu zastopal Gregor Korene.

naletelo na kar precej kritik). 
Gregorju Korenetu so nameni-
li enajst glasov, Matiji Kolariču 
pa tri glasove, tako da je sev-
niški kandidat postal novi dr-
žavni svetnik.

Kot smo že poročali pred ča-
som, so občine Brežice, Krško 
in Sevnica pred več kot dve-
ma desetletjema sicer dosegle 
nepisan dogovor, da bodo iz-
menično predlagale skupnega 
kandidata za državnega svetni-
ka, a sta si od leta 2002 dalje, 
ko je mandat državnega sve-
tnika zaključil Brežičan Bojan 
Petan, to funkcijo izmenjeva-
li le krška in sevniška občina: 
v mandatu 2002–2007 jo je 
opravljal Sevničan Štefan Te-
raž, od 2007 do 2017 Zdolan 
Jože Slivšek in od 2017 do iz-
teka mandata v novembru sev-

niški župan Srečko Ocvirk. A 
so se krški in sevniški elektor-
ji očitno znova družno odločili 
podpreti sevniškega kandida-
ta, tako da so Brežice ponovno 
'izvisele'. »Kolikor slišim, ni v 
nobeni regiji običajno, da bi se 
na ta način izbiralo kandidata 
za državnega svetnika. Kdo je v 
posavski regiji prekinil nenapi-
san dogovor, težko sodim, ker 
nisem bil zraven. Vsak ima svo-
jo razlago, svoje videnje, tako 
Brežičani kot Krčani in Sevni-
čani. Pri moji kandidaturi za 
državnega svetnika to ni bilo 
omenjeno v nobeni razpravi,« 
je dejal novi državni svetnik ter 
podal še nekoliko širšo izjavo 
za našo časopisno hišo.  

Povezovalnost bo imela 
pomembno vlogo

»Pri svojem delu v Držav-
nem svetu si bom prizadeval 
predvsem za enakomeren re-
gionalni razvoj in pravično 
financiranje občin; za pove-
zovalno regionalno prostor-
sko planiranje in ustvarjanje 
bivanjskih pogojev za zmanj-
šan odliv mladih z ruralnih ob-
močij v večja mesta; trudil se 
bom za uveljavljanje interesov 
občank in občanov posavskih 
občin na vseh področjih njiho-
vega delovanja in tudi za po-
vezovanje preko meja občin. 

Občankam in občanom bom 
skušal približati delovanje dr-
žavnih organov in izboljšati 
prepoznavnost državnega sve-
ta, predvsem pa jim prisluhni-
ti ter vzpodbuditi k aktivnemu 
vključevanju v obravnavo jav-
nih problematik na vseh nivo-
jih. Budno bom spremljal za-
konodajo, še predvsem tisto, ki 
se v večji meri dotika položa-
ja oziroma razmer v Posavju, 
podajal bom svetniške pobu-
de in vprašanja glede nerea-
liziranih državnih infrastruk-
turnih projektov na našem 
območju ter aktivno sodelo-
val s posavskimi poslankami 
in poslanci v Državnem zbo-

ru. Upam, da bo tudi v tem no-
vem mandatu s svojim delom 
nadaljeval Klub posavskih po-
slancev, kjer bi tudi sam z ve-
seljem sodeloval. Regija mora 
biti zastopana kot celota in pri 
tem mi bo v pomoč moje dob-
ro poznavanje lokalnega oko-
lja, saj sem uspel zaradi služ-
benih obveznosti spoznati 
življenje v vseh treh največjih 
posavskih občinah in seveda 
njihove prioritete. Med ures-
ničitev projektov sodi že dalj 
časa načrtovana gradnja tretje 
razvojne osi pa drugi blok Nu-
klearne elektrarne Krško, kjer 
moramo posavske občine na-
stopiti enotno tudi na držav-

nem nivoju. Kot nekdanji član 
upravnega odbora Sklada za 
financiranje razgradnje NEK 
in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK sem sprem-
ljal tudi potek načrtov grad-
nje. Vsi bi bili veseli, če bi se 
odlagališče zgradilo na Hrva-
škem, ker je Hrvaška lastni-
ca polovice elektrarne, a vem, 
da si nihče ne želi odlagališča 
na svojem ozemlju, a je to nuj-
no potrebno, zato upam, da bo 
vodstvu Sklada ter novemu 
vodstvu ARAO uspelo doseči 
dober dogovor. V mojem de-
lovanju državnega svetnika bo 
imela pomembno vlogo pove-
zovalnost tako na regijski kot 
državni ravni; močno orodje je 
tudi veto, ki ga ima možnost 
dati Državni svet ob katerem 
koli napovedanem sprejemu 
zakona,« je povedal sogovor-
nik, ki zagotavlja, da bo delo-
val odgovorno do vseh Posavk 
in Posavcev. 

Občini Radeče in Bistrica ob 
Sotli sta del volilne enote 5, ki 
obsega občine s širšega obmo-
čja Celja. Tamkajšnji elektorji 
(med njimi Manja Plut iz ra-
deške in Dušan Berkovič iz 
bistriške občine) so za držav-
nega svetnika izvolili Marka 
Zidanška, nekdanjega pred-
sednika stranke SLS.
 Peter Pavlovič, Smilja Radi

Gregor Korene

O Državnem svetu
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga 
Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo social-
nih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je 
iz predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni 
interesi) in predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni inte-
resi). Omenjene interese zastopa 40 državnih svetnic in svetni-
kov: štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delo-
jemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti in 22 
predstavnikov lokalnih interesov. Sestava Državnega sveta naj 
bi nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se predvsem preko 
Državnega zbora vključujejo v zakonodajni postopek. Držav-
ni svet ne predstavlja vseh državljanov Republike Slovenije, 
temveč le posamezne družbene in gospodarske interese. Nje-
gov položaj in njegova struktura zato narekujeta ustrezni vo-
lilni sistem, ki je različen od sistema volitev v Državni zbor. 

S strani okupatorja zaradi iz-
dajstva zajeto skupino v goz-
du v Rorah nad Krškim so ses-
tavljali Ivanka Uranjek, Jože 
Grabar, Peter Jernejec, Rado, 
Milan in Zdenko Kaplan, Raj-
ko in Franc Kastelic ter Franc 
in Anton Preskar. Enemu iz-
med slednje navedenih bratov 
je 29. 7. 1941 med hojo iz Kr-
škega proti gozdu v Rorah, ka-
mor je skupina prestavila ta-
bor z Žvike nad Krškim, opazil 
cestni delavec in mu sledil vse 
do skrite lokacije, ki jo je za-
tem razkril nemškemu okupa-
torju. Skupino so zajeli, po zas-
liševanju in mučenju pa so jo v 
zgodnjih jutranjih urah 30. ju-
lija prepeljali v gozd Dobrava, 
kjer so jih pokosili streli agre-
sorja. Za tedaj še ne 21-letne-
ga Tončija, kot so klicali Anto-
na Preskarja, naj bi bil usoden 
šele četrti strel v prsi, je pove-
dala avtorica osnovne razstave 
in vseh njenih dopolnitev Ire-
na Fürst, upokojena kustosi-
nja brestaniške enote Muzeja 
novejše zgodovine. 

Anton se je rodil zakoncema 
Preskar 29. decembra 1920, 
kjer je odraščal še z 12 soro-
jenkami in sorojenci. Za tako 
številčno družino je bil zas-
lužek z žganjem apna v kam-

Tonči je padel pri še ne 21 letih
KRŠKO – Na dan 77. obletnice prekopa ustreljenih prvih krških organizatorjev odpora iz gozda Dobrava 
pri Brežicah na krško pokopališče je bila 2. decembra v Mestnem muzeju Krško odprta 7. dopolnitev v letu 
2015 odprte stalne razstave Prvi krški borci, letos s predstavitvijo člana skupine Antona Preskarja.

nolomu, ki so ga imeli v lasti 
preskromen, zato so bili ot-
roci primorani opravljati tudi 
priložnostna dela pri premož-
nejših družinah. Da bi čim hit-
reje prišel do kruha, je Ton-
či po opravljeni osnovni in 
dveh raz redih krške meščan-
ske šole opravljal priučitev za 
urarja pri krškem urarju Jan-
ku Štrublju. A ker se je slednji 
po izbruhu 2. svetovne vojne 
umaknil v Ljubljansko pokra-
jino, se je Tonči zaposlil kot ce-
stni delavec, izven dela pa bil 
aktiven v eni od partijskih celic 
v Krškem in bil kurir Pokrajin-
skega komiteja KP Slovenije za 
Dolenjsko. S skupino skojevcev 

in partijskih delavcev se je ses-
tajal v kleti Kaplanove hiše, na 
gozdnatem pobočju nad mes-
tom Žvika in v taboru v Rorah, 
kamor je skupina skrila ne-
kaj orožja in streliva ter bila 
tudi zajeta. Kot je še med dru-
gim povedala Fürst, so Nemci 
že na dan njihove usmrtitve v 
opozorilu prebivalstvu, kakšna 
usoda mu je namenjena v pri-
meru sodelovanja z odpor-
niki, natisnili javni razglas o 
usmrtit vi, ki je bil prvi uradno 

objavljen razglas o usmrtitvi s 
strani okupatorja, zaradi česar 
ustreljena krška skupina velja 
tudi za prve žrtve okupatorja 
na slovenskih tleh. Posledice 
so nosile vse družine ustrelje-
nih. Starša, oče Alojz in mama 
Marija Preskar, sta sicer z mlaj-
šimi otroki prebegnila k sorod-
nikom v Osredek pri Podsredi, 
vendar je bil del družine avgu-
sta 1942 zaradi sodelovanja s 
partizani aretiran in interniran 
v taborišče Weiss, podružnico 
zloglasnega taborišča Dachau, 
kjer je mama Marija v juniju 
1944 umrla. 

Razstavo – njena koordinator-
ka je bila kustosinja dr. Helena 
Rožman, mavčni odlitek Što-
vičkove plakete s podobo An-
tona iz leta 1971 je restavrira-
la restavratorka Maja Ivanišin 
– je ob prisotnosti več svojcev 
bratov Preskar odprla direkto-
rica KD Krško Darja Planinc. 
Na ogled je od torka do sobo-
te v odpiralnem času muzeja. 

 Bojana Mavsar

Preskarjevi svojci na odprtju razstave v pogovoru z  avtorico 
razstave Ireno Fürst in kustosinjo Nino Sotelšek

www.PosavskiObzornik.si
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Ali znam pomagati otroku?
KRŠKO – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Krško vabi 
na brezplačen tečaj prve pomoči »Ali znam pomagati otroku?« 
Kot pravijo, so odločilne prve minute, z ukrepi prve pomoči pa 
ohranjamo življenje in preprečimo poslabšanje zdravstvenega 
stanja. Največ poškodb pri dojenčkih in malih otrocih se zgodi 
doma. Tečaj je namenjen staršem, skrbnikom, starim staršem, 
varuhom in vsem, ki so obkroženi z otroki ter bi želeli obnoviti 
svoje znanje prve pomoči. Potekal bo 19. decembra ob 17. uri 
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško 
(CKŽ 67) in bo trajal 90 minut, izvajali pa ga bodo licenčni pre-
davatelji prve pomoči Rdečega križa Slovenije. Ker je število 
mest omejeno, zbirajo prijave na rdecikrizkrsko1@gmail.com. 
 P. P.

Z navedenim sporočilnim zna-
kom o nasilju se je eni izmed 
žensk z območja Posavja uspe-
lo izviti iz primeža več let tra-
jajočega čustvenega, občasno 
fizičnega in celo spolnega na-
silja s strani moža, ko sta se na 
vratih zaradi anonimne prija-
ve, da je iz stanovanja slišati 
povišane glasove in jok, pojavi-
la policista. Mož je hladnokrv-
no reagiral, češ, ali nimajo dru-
gega dela?! Naj vendar ukrepa 
policija tam, kjer je treba, da so 
urejena in dobro situirana dru-
žina, ne nazadnje on opravlja 
pomembno funkcijo v družbi 
in da je prijava posledica so-
sedske nevoščljivosti, škodo-
željnosti ipd. Žena, stoječa po-
leg njega, je, ne vedoč, ali ji bo 
uspelo, sicer prikimala z glavo 
moževim besedam, a obenem 
brez besed in komaj opazno s 
prsti in zatem stisnjeno dlanjo 
v pest negirala moževe besede, 
kar sta policista prepoznala in 
ukrepala dalje. 

V primeru zanikanja  
ne morejo ukrepati

Gre za enega izmed, žal, še ved-
no prenizkega števila prime-
rov, ko se je ženska pozno, pa 
vendarle še pravočasno odlo-
čila, da prekine nad njo izva-

Ne molčite! Ali vsaj pokažite pest!
POSAVJE – Ste žrtev nasilja? Če si ga (še) ne upate ubesediti, opozorite nanj z dlanjo. Lahko diskretno, če se nahajate v bližini osebe, ki vas ogroža: stegnite štiri 
prste in spodvijte palec navznoter, zatem pa preostale prste stisnite v pest. To je mednarodni znak za pomoč proti nasilju.

jajoče nasilje. Slednje se na-
mreč, opozarja Sonja Žugič, 
dolgoletna koordinatorka za 
preprečevanje nasilja pri Cen-
tru za socialno delo Posavje 
(CSD), nikoli ne prekine samo 
od sebe, ravno nasprotno, pra-
viloma se ta stopnjuje. In tudi, 
da je vsak posameznik, ki je 
v svojem okolju zaznal, da je 
druga oseba, naj gre za otro-
ka ali odraslo osebo žrtev na-
silja, tega dolžan prijaviti, sicer 
je sokrivec za vsako njeno na-
daljnje trpinčenje, ki lahko, kot 
smo bili temu že priča v prete-
klosti in v začetku letošnjega 
leta na območju Posavja, pri-
vede tudi do za življenje žrtve 
nasilja usodnih poškodb. »Zelo 
redki posamezniki iz okolja 
so se pripravljeni izpostavi-
ti in prijaviti nasilje, a to lah-
ko podajo tudi anonimno, saj 
se lahko samo na podlagi pri-
jave pristojne službe takoj od-
zovemo,« pravi Žugič. V nada-
ljevanju pa je pogoj, da je žrtev 
pripravljena sodelovati, saj, če 
zanika kakršno koli izvajanje 
nasilja, ostajata bodisi CSD bo-
disi Policija v okviru izvajanja 
svojih pooblastil nemočna pri 
nadaljnjih aktivnostih v sme-
ri zaščite žrtve: »CSD na pod-
lagi suma, tudi ko prepozna 
potencialno nasilje, v primeru 

zanikanja ne more učinkovito 
ukrepati. V takšnih primerih 
z uporabo metod socialnega 
dela vzpostavimo vsaj takšno 
sodelovanje z družino, s ka-
terimi poskušamo vplivati na 
zmanjševanje dejavnikov tve-
ganja za nasilje.« Največ nasi-
lja se še vedno izvaja za štirimi 
stenami domov. K večjemu tve-
ganju je v minulih dveh letih 
prispevala tudi izoliranost, saj 
je posledično prišlo do večje-
ga obsega skupnega preživlja-
nja časa s povzročitelji nasilja, 
žrtvam pa posledično dodatno 
otežen umik iz okolja ali one-
mogočen klic na pomoč. V letu 
2021 je bilo zaradi izrečene-
ga ukrepa prepovedi približe-
vanja po Zakonu o policijskih 
nalogah in pooblastilih na ob-
močju Posavja izrečenih 18 
prepovedi približevanja v pri-
meru hudega nasilja, interven-

tna služba pri CSD, ki se takoj 
odzove s posredovanjem na te-
renu, pa je opravila več kot 20 
nujnih intervencij, pri čemer 
jih je bila večina povezanih z 
nasiljem v družini.

Žrtve nasilja tudi starejši …
 
Zaskrbljujoč je podatek, da je 
v porastu ekonomsko pa tudi 
fizično nasilje nad obema spo-
loma starejših, ki se zaradi sta-
rosti in bivanjskega sobivanja 
s svojci iz strahu, da bodo po-
sledično nameščeni v institu-
cionalno varstvo, ali stereotip-
nega dojemanja življenja in 
sramu, kaj se dogaja v druži-
ni in kaj si bo mislila okolica, 
ti ne odločijo za prijavo. Pred-
vsem so srce parajoče zgodbe 
o oblikah, ki se jih poslužujejo 
nasilneži, ko se tepeža ostare-
lih svojcev lotijo tudi z mokri-

mi brisačami, saj te ne puščajo 
sledi na koži, s čimer pred oko-
lico zakrijejo nasilje. Če pa že 
ostareli človek potoži nekomu 
iz okolja, to nasilneži najpogo-
steje negirajo z besedami, da 
svojec želi samo zbujati pozor-
nost, da zaradi starostnih de-
generativnih sprememb po-
staja prepirljiv in si preprosto 
izmišlja zgodbe. Med žrtva-
mi nasilja beležijo tudi inva-
lidne osebe, ki so odvisne od 
tuje pomoči, pa tudi osebe s 
posebnimi potrebami, ki niso 
sposobne ne presoje ne ustre-
zno ubesediti izvajajoče nasi-
lje nad njimi.

… ter otroci in mladostniki

Psihološko obravnavo pred-
stavljajo tudi primeri trav-
matiziranih otrok in mlado-
stnikov, največkrat zaradi 
zanemarjanja in grobega rav-
nanja s strani staršev, o čemer 
so v več primerih na CSD sez-
nanjeni tudi s strani šol. V to-
vrstnih primerih obravnava 
otrok poteka v sklopu celot-
nega dela s posamezno druži-
no. Samo na sevniški enoti CSD 
so v minulem letu izvedli obse-
žnejše obravnave v 14 prime-
rih otrok in mladostnikov, od 
tega so v osmih primerih izde-
lali oceno njihove ogroženosti, 
ki so bile zatem del potrebne 
dokumentacije v predlaganih 
postopkih za odločanje v ko-
rist otrok na sodišču. V treh 
primerih so v sevniški enoti na 
podlagi odredbe sodišča zara-
di ogroženosti otroka izvajali 
nadzorovane stike med otroki 
in starši, v brežiški enoti CSD v 
šestih primerih in v krški eno-

ti v petih primerih. V sevniški 
in krški enoti so lani urgen-
tno izvedli tudi po en ukrep 
nujnega odvzema otroka. V 
Kriznem centru za otroke in 
mladostnike so lani zabeležili 
kar 30 sprejemov otrok in mla-
dostnikov v starosti od 4,5 do 
17 let, v največ primerih zara-
di neurejenih družinskih raz-
mer, prepletenih z zanemarje-
njem in nasiljem, med drugim 
tudi zaradi suma spolne zlora-
be. V Zavetišče za ženske in ot-
roke žrtve nasilja so namestili 
šest žensk in tri otroke, pri če-
mer je najstarejša ženska šte-
la 68 let, najmlajša 28, najmlaj-
ši otrok pa dve leti.

Katarina Kočkovska Šetinc, 
koordinatorka programov 
EMMA, centra za žrtve nasi-
lja, katerega enota deluje tudi 
v Krškem, navaja, da je v zad-
njem obdobju več uporabnic z 
območja Posavja poročalo, da 
so jim trenutni/bivši partner-
ji nastavili sledilne naprave v 
avtomobilih, kamere/snemal-
nike zvoka znotraj stanovanj 
ali pa da preko določenih apli-
kacij v telefonu nenehno nad-
zirajo njihovo življenje. Tudi v 
tem primeru gre za hudo ob-
liko nasilja, ki postaja očitno 
vse bolj prefinjeno. In še bi 
lahko naštevali ... A zgolj šte-
vilke o žrtvah raznih oblik na-
silja so preskope ob zaveda-
nju, da je mnogo več od njih še 
vedno prikritega nasilja. Zato 
je skrajni čas, da kot družba 
odrastemo ter do nasilja tudi 
dejansko in ne zgolj na papirju 
zavzamemo ničelno toleranco.

 Bojana Mavsar

V organizaciji Zavoda EMMA, Centra za pomoč žrtvam nasilja, 
je 30. novembra v Kulturnem domu Krško potekal strokovni 
posvet o pogostosti in odzivnosti na nasilje na območju 
Posavja. Na njem so sodelovali (z leve): koordinatorka 
programov EMMA Katarina Kočkovska Šetinc, pomočnik 
načelnika Policijske postaje Krško Roman Zakšek, Vesna 
Draginc iz Varne hiše Novo mesto, Darja Koritnik iz Kriznega 
centra za otroke in mladostnike Krško ter koordinatorka za 
preprečevanje nasilja v Posavju Sonja Žugič iz CSD Posavje. 

S prizadevnostjo na področju 
prostovoljstva (skrb za živali, 
nudenje učne pomoči drugim 
v času korone, pomoč v knji-
žnici, soudeležba v organiza-
cijskih dejavnostih plezalnega 
kluba in skavtstvu), na podro-
čju veščin (učenje kovaštva, 
računalniškega slikanja, hitro-
stnega sestavljanja rubikove 
kocke, programiranja, numiz-
matike, branja …) ter na po-
dročju povečevanja športnih 
dosežkov so si v zadnjem letu 
Gašper Žigante, Ema Kež
man, Neja Avsec, Jaka Cer-
jak ter Vital Kortnik zasluži-
li priznanje na prvi, bronasti 
stopnji; Gašper Ružič, Rok 
Vintar, Jan Kozole, Marko 
Mlakar in Žan Kos pa na dru-
gi, srebrni stopnji. Priznanja 
sta jim podelila krški župan 
mag. Miran Stanko ter koor-
dinatorka Nacionalnega urada 
MEPI Neda Kajfež Ambrožič. 

Z govorom je prisotne počastil 

Srednješolcem MEPI priznanja 
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 2. decembra v okviru Srednje šole Krško potekala svečana podeli-
tev MEPI priznanj. Krški Mepijevci so dobili priznanja na srebrni in bronasti stopnji Mednarodnega pri-
znanja za mlade. 

tudi ravnatelj Srednje šole Kr-
ško Jože Pavlovič, mentorjema 
in delavcema v MEPI programu 
Alenki Špan in Mateju Mla-
karju pa so podelili plaketo 
za posebne dosežke na podro-
čju MEPI pustolovskih odprav 
in MEPI mentorstva. Dogodek 
je minil v prijetnem druženju 
z vrhunsko kulinariko restav-

racije na gradu Rajhenburg, 
z glasbenimi vložki so ga do-
datno obogatili kar nagrajenci 
sami, višek pa je predstavljal 
nastop vrhunske violinistke, 
Krčanke Žive Letnar. 

Pred podelitvijo je z eksklu-
zivnimi potopisnimi utrinki 
nagrajence navduševal popot-

nik in neutrudni iskalec nepre-
hojenih poti Silvo Rožman. V 
prepričanju, da se srečajo tudi 
v naslednjem letu, Mepijevci 
že snujejo načrte za medna-
rodne pustolovske odprave, ki 
jih bodo v kratkem predstavi-
li širši množici na svoji spletni 
strani.
 A. K./vir: Mepi Krško

Prejemniki MEPI priznanj z ravnateljem in županom

POSAVJE – Zaradi pandemije je nekoliko zastalo tudi delo Posav-
skega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, zato pa so 
toliko bolj aktivni letos. Izpeljali so nekaj daljših in krajših izletov, 
brežiški sekciji kegljačev in namiznoteniških igralcev pridno vadi-
ta, ob petkih se družijo na krajših pohodih in na martinovo so se 
spet množično družili. Posebno doživetje je bil zanje obisk podje-
tja TPV Automotive, ki ima v Brezini in Šentlenartu dve enoti z več 
sto zaposlenimi. Po sklepu upravnega odbora o uvedbi klubskih 
večerov so pripravili prvo predavanje o vojaških vidikih osamo-
svojitvene vojne 1991 v Posavju. Upokojeni polkovnik Slovenske 
vojske, brežiški rojak Mitja Teropšič, je nazorno predstavil do-
gajanje, ko so se posebej izkazale naše enote teritorialne obram-
be, predavateljev prispevek pa je znova potrdil, kako pomembno 
geografsko in strateško je posavsko območje. Prihodnji klubski 
večer načrtujejo sredi decembra, ko se bodo seznanili z oblikami 
neposredne pomoči starejšim. V. P.

Seniorji so spet bolj aktivni

Posavski seniorji na obisku podjetja TPV Automotive
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – Člani Društva izgnancev Leskovec so 
novembra počastili 30-letnico ustanovitve KO DIS Krško in DIS 
Leskovec pri Krškem. Prišlo je več kot 70 članov. Najprej so si 
ogledali film o izgnanstvu, ki je bil posnet v okolici Brestanice, 
nato je predsednica Anica Baznik pozdravila vse prisotne in po-
vabljene. Tajnica Zdenka Žičkar je opisala pridobitve statusa 
izgnanca ali begunca in delo KO DIS v obdobju 30 let. Sledil je kra-
tek in prisrčen kulturni program. Do srca so nam segle pesmi, ki 
sta jih v duetu zapeli mati in hči Anica in Bernardka Zorko. Naše 
srečanje so pozdravili predsednika Sveta KS Leskovec in Senuše 
Jože Olovec in Jože Tomažin, predsednik KO DIS Krško Justin 
Božič in podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak. Mlaj-
še članice so pripravile pogostitev. Prisotni so veselo kramljali in 
obujali spomine na čas izgnanstva, vsi pa so bili enotnega mne-
nja, da vojne ne bi radi doživeli nikoli več.
 Zdenka Žičkar, foto: Anton Hruševar

Leskovški izgnanci so obeležili 
30-letnico svojega društva

Zbrani na srečanju ob jubileju društva

BRESTANICA – Na Fakulteti 
za energetiko Univerze v Ma-
riboru so 23. novembra pode-
lili diplome študentom, ki so 
v študijskem letu 2021/2022 
zaključili študij na visokošol-
skem strokovnem, univerzitet-
nem in magistrskem študij-
skem programu Energetika. 
Na slovesnosti v veliki dvora-
ni gradu Rajhenburg je diplo-
me prejelo deset študentov 
visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Ener-
getika, trije študenti univerzi-
tetnega študijskega programa 
Energetika ter devet študentov 
magistrskega študijskega pro-
grama Energetika. Diplomante 
in ostale zbrane sta nagovorila 
dekan Fakultete za energetiko 
Univerze v Mariboru prof. dr. 

22 novih diplomantov energetike

Pri tem je organizator v pri-
merjavi s prejšnjimi leti naj-
slajši grajski dan v letu zamak-
nil iz prvega v zadnji teden v 
novembru, saj je nedelja na 
dan prireditve sovpadla s prvo 
adventno nedeljo: »S tem smo 
želeli obiskovalcem omogo-
čiti nakup prazničnih darilc, 
obenem pa smo želeli temat-
sko nameniti dan družinam, 
da lahko te družno ustvarja-
jo v več delavnicah, denimo 
izdelovanja čokoladnih lizik, 
prazničnih čokoladnih figuric, 
pa kroglic in likerja. Za otro-
ke smo pripravili tudi iskanje 
skritega zaklada in izdelova-
nje darilnih vrečk, tako za ot-
roke kot odrasle pa se je zvr-
stila tudi bobnarska delavnica 
na afriških tolkalih pod vod-
stvom izvrstnega bobnar-
ja Issiake Sanouja iz Burki-
ne Faso, pod čigar vodstvom 
katerega je nastopila tudi tol-

Najslajši grajski dan v letu
BRESTANICA – V novembru 2015 so v Kulturnem domu Krško na brestaniški grajski enoti prvič priredili Raj-
henburški dan čokolade in likerjev, 27. novembra pa so po dveletnem pandemskem premoru ponudniki čo-
koladnih proizvodov in spremljajočih dejavnosti v zadovoljstvo obiskovalcev ponovno, šestič »zavzeli« grad.

kalna zasedba Farafinslo,« sta 
povedali za naš časopis koor-
dinatorki čokoladnega dneva 
iz KD Krško Anita Radkovič 
in Zinka Junkar. Obenem so 
zainteresiranim obiskovalcem 
omogočili brezplačna vodena 

ogleda po grajski peninoteki s 
sočasno degustacijo penin po-
savskih vinarjev in po razsta-
vi Trapisti v Rajhenburgu, saj 
so prireditev zasnovali na bo-
gati dediščini na gradu delujo-
čih in živečih trapistov med le-

toma 1881 in 1947, ki so bili 
prvi industrijski izdelovalci čo-
kolade na Slovenskem, na vi-
norodnem Sremiču pa pridelo-
vali bela in rdeča sortna vina, 
kot prvi v našem okolišu pa 
leta 1895 tudi začeli proizvo-
dnjo penin.

V kleti pod romansko dvorano 
so stojnice s prodajnimi slad-
kimi in drugimi izdelki obložili 
ponudniki Kunej Vino in čoko-
lada iz Brestanice, Čokoladni-
ca La chocolate iz Ljubljane, 
krški zastopnik Torras čoko-
lade, Muzejska trgovina gradu 
Rajhenburg, prav tako pa so se 
lahko obiskovalci posladkali s 
ponudbo čokoladnih slaščic in 
z vročo čokolado v grajski Re-
stavraciji A3. Čokoladno graj-
sko popoldne je v večernih 
urah s koncertom zaokrožil 
duet Klara in Lovro.
 Bojana Mavsar 

Stojnice so se šibile pod težo čokoladnih pralin, raznovrstnih 
temnih in mlečnih čokolad, čokoladnih bonbonov z različnimi 
polnili, lizik, bonbonier ...

Sebastijan Seme ter v. d. pro-
dekana za študentska vpra-
šanja Fakultete za energetiko 
Univerze v Mariboru Srećko 
Kuzeljević. Slovesnost so z 

nastopi v prijetnem ambientu 
gradu zaokrožili učenci Glasbe-
ne šole Krško. 

V 14 letih izvajanja študijskih 

programov na Fakulteti za 
energetiko Univerze v Maribo-
ru je študij uspešno zaključi-
lo že 207 študentov visokošol-
skega strokovnega študijskega 
programa Energetika, 107 štu-
dentov univerzitetnega študij-
skega programa Energetika, 
140 študentov magistrskega 
študijskega programa Energe-
tika in štirje študenti doktor-
skega študijskega programa 
Energetika.
 P. P./vir: FE Krško

Del letošnjih diplomantov z dekanom fakultete

SEVNICA – 12. novembra so mažorete Društva Trg Sevnica v špor-
tnem domu pripravile živahen plesni in glasbeni večer, ki so ga 
poimenovale Martinovanje z mažoretami. »S pripravami za na-
stop smo pričele že v mesecu maju, saj smo želele pripraviti malo 
drugačen večer, kot smo ga imeli do sedaj. Odločile smo se, da ga 
povežemo z našim čudovitim praznikom, z martinovanjem. Kot 
vsako leto doslej je z nami sodelovala Godba Sevnica pod vod-
stvom Matica Nejca Kreče, a ker na martinovanju ni smela manj-
kati harmonika, so se vabilu z veseljem odzvali ansambel Naveza 
in Toni Sotošek s harmonikarji. Večer so z nastopom popestrili 
vokalna zasedba Veritas, plesna skupina Mlade Žurerke, pevski 
zbor OŠ Boštanj in pevski zbor OŠ Tržišče. Za zabavno povezo-
vanje je skrbel Sašo Dobnik,« je predstavila potek dogajanja Ta-
deja Mrgole, ki je bila del organizacijskega odbora skupaj z Leo 
Škornik in Anjo Popelar. »Večer je bil čudovit, trud je bil popla-
čan in verjamemo, da bi bila na nas ponosna tudi Janja Ribič, ki 
nas je dolga leta usmerjala pri naših plesnih korakih,« je sledila 
še zahvala nekdanji predani trenerki.  S. R., foto: T. M.

Martinovanje z mažoretami 

Sevniške mažorete v svoje vrste vabijo nove članice.

KRŠKO – Ljudska univerza Kr-
ško je v marcu 2022 razpisa-

Spomine so pretopili v zgodbe
la študijski krožek z naslovom 
Moja zgodba, moje življenje, 

moji spomini. Odziv je bil pre-
senetljiv in zbrala se je skupi-
na, ki je začela s pisanjem spo-
minov na otroštvo, mladost in 
posebne dogodke, ki so tako 
ali drugače zaznamovali živ-
ljenje posameznika. Srečevali 
so se enkrat mesečno in pre-
birali lastne zgodbe, se o njih 
pogovarjali in marsikdaj tudi 
nasmejali. Cilj krožka je bilo pi-
sanje, branje, medsebojno uče-
nje in izmenjava mnenj ter iz-
daja brošure zbranih zgodb in 
spominov na otroštvo. Bro-
šura, ki je zagledala luč sveta 
18. novembra, je prvi kamen-
ček v mozaiku prihodnosti. 
Mentorica študijskega krožka 
je bila Monika Novšak.
 P. P./vir LU KrškoČlani študijskega krožka z brošuro svojih zgodb
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Bronaste plakete kot prizna-
nje za ohranjanje spomina in 
za prispevek k razvoju Občin-
skega odbora Združenja bor-
cev za vrednote NOB Sevnica 
sta predsednica sevniškega ob-
činskega odbora Vladka Blas 
in župan Srečko Ocvirk pode-
lila Faniki Rupar in Vandi Go-
renjc iz Šentjanža, Frančišku 
Korenu in Julijani Jamšek iz 
Tržišča, Antonu Derstvenšku 
z Blance, Jožefu Hrženjaku z 
Malkovca in Ani Hočevar iz 
Krmelja.
 
Osrednji govornik je bil nek-
danji predsednik Zveze NOB 
Slovenije dr. Tit Turnšek in v 
svojem govoru je obudil nekaj 
dejstev iz »mračnega obdobja« 
druge svetovne vojne. »Hitler-
jeva soldateska si je leta 1941 
podredila že 13 držav, zavez-
ništva med Anglijo, Ameriko 
in Sovjetsko zvezo še ni bilo 
nikjer. Jugoslovanska kralje-
va vojska je klavrno razpadla. 
Kraljeva vlada in kralj sta po-

V spominskem zborniku so ob-
javljena dragocena osebna pri-
čevanja pripadnikov občinske-
ga štaba Teritorialen obrambe 
(TO) občine Sevnica in različ-
nih enot TO, Manevrske struk-
ture narodne zaščite (MSNZ) in 
Narodne zaščite (NO) kot tudi 
civilistov. 36 spominskih pri-
čevanj, ki osvetljuje dogodke 
iz časa osamosvojitvene voj-
ne iz leta 1991, je napisalo 27 
avtorjev – Mirko Ognjenovič, 
Ivan Božič, Vili Logar, Ljubo 
Motore, Venčeslav – Slavko 
Hočevar, Kristijan Janc, Toni 
Koren, Ivan Cajner, Drago 
Slukan, Alojz Završnik, Jože 
– Jani Košir, Vojko Kotnik, Bo-
jan Flajs, Rudi Kajtna, Ivan 
File, Simon Hočevar, Samo 
Hajtnik, Ivan Biderman, Ja-
nez Levstik, Franc Golob, Mi-
lan Beričič, Franci Sotošek, 
Tone Vidmar, Marko Boršt-
nar, Julij Jeraj, Pavel Perc in 
Oskar Zoran Zelič.

Zbornik, ki ima 232 strani, je 
vsebinsko razdeljen na tri dele: 
v prvem je predstavljena usta-
novitev in delovanje občinske-
ga štaba za TO, začetki MSNZ 
v Sevnici, organizacija in de-
lovanje Narodne zaščite, taj-
na skladišča orožja v občini 
ter začetek vojne; v drugem je 
predstavljen boj Sevničanov z 
oklep no-mehanizirano eno-
to JLA v Krakovskem gozdu; v 
tretjem pa dogajanje v zaled-
ju spopadov. Zadnjemu delu 
zbornika ’Odzvali smo se kli-

V zborniku zbrani pomembni 
zgodovinski dogodki iz leta 1991
SEVNICA – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Sevnica je 4. novembra v kulturni 
dvorani predstavilo spominski zbornik s pomenljivim naslovom ’Odzvali smo se klicu domovine Slovenije’ 
ter podelilo priznanja (spominske znake) udeležencem slovenske osamosvojitvene vojne.

cu domovine Slovenije’ je do-
dan še prispevek o začetku ve-
teranske organizacije v Sevnici 
ter seznam enot, organizacij, 
organov in odlikovancev. Vse-
binsko spominske zabeležke 
bogatijo fotografije udeležen-
cev osamosvojitvene vojne, iz-
virnih dokumentov, časopisnih 
člankov in zemljevidov.

Podelitev spominskih znakov

Spominski znak ’Vojašni-
ce 1991’ je prejelo 21 vetera-
nov, ki so leta 1991 sodelova-
li v zavarovanju vojašnice JLA 
v Cerkljah ob Krki (v imenu 
treh preminulih so priznanje 
posthumno prevzeli njihovi 
svojci). Prejemniki spominskih 
znakov so Boris Amon, Darko 
Blas, Ladislav Brzin, Marko 
Černič, Niko Fric, Martin Iv-
nik, Dušan Kozmus, Anton 
Krajnc, Mirko Lisec, Miran 
Močnik, Matjaž Njeguš, Ivan 

Pajk, Stanislav Požun, Vin-
ko Radišek, Bojan Rau, Jo-
žef Sečen, Jože Sehur, Dra-
go Slukan, Franc Srpčič, Jože 
Udovč in Milan Varlec. Spo-
minski znak ’Enote za posebne 
namene 1990–1991’ je preje-
lo šest veteranov OZVVS Sevni-
ca, in sicer Stanislav Fabijan, 
Gorazd Hrovat, Karol Radej, 
Franc Rupret, Jože – Jani Ko-
šir in Ljubomir Motore,

Slovesna prireditev, ki jo je po-
vezoval urednik spominskega 
zbornika in član OZVVS Sevni-
ca Oskar Zoran Zelič, se je za-
čela s slovensko himno, ki jo 
je zapel Jakob Štigl, solist iz 
razreda profesorice Martine 
Prevejšek v Glasbeni šoli Sev-
nica. Odpeti himni je sledilo 
svečano veteransko dejanje, ki 
sta ga izvedla namestnik pred-
sednika OZVVS Sevnica Dra-
go Slukan in vodja prapor-
ščakov Ivan Udovč, nato sta 

zbrane nagovorila predsednik 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Sevnica 
Franc Golob in predsednik Zve-
ze veteranov vojne za Sloveni-
jo Ladislav Lipič, ki je pouda-
ril: »Imeli smo čast in privilegij 
sodelovati v takratnih zgodo-
vinskih dogodkih. Sodelova-
li smo pri ustvarjanju lastne, 
samostojne in suverene drža-
ve, ki je v relativno kratkem 
času po koncu osamosvojitve-
ne vojne postala mednarodno 
priznana in enakopravna dr-
žava v mednarodni skupnos-
ti. Takšna priložnost je dana le 
redkim generacijam in naša je 
to zgodovinsko priložnost čast-
no izkoristila in opravila svojo 
zgodovinsko dolžnost in zato 
je prav, da je v zborniku opi-
sana organiziranost Teritori-
alne obrambe in njena vloga 
v vojni za Slovenijo ter vlo-
ga Manevrske strukture naro-
dne zaščite in milice. Enako po-
membna je tudi opisana vloga 
civilne obrambe, kar kaže na 
pomemben prispevek vseh, ki 
so sodelovali pri ustvarjanju 
države. To jasno pove, da je to 
naš skupni dosežek in ne zas-
luga le nekaj posameznikov.« 
Navzočim je nekaj spodbudnih 
besed namenil še župan Sreč-
ko Ocvirk.

Na zaključku z neformalnim 
druženjem so članice Aktiva 
žena Boštanj pripravile pogo-
stitev.  Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Veterani OZVVS Sevnica, ki so prejeli spominski znak 
’Vojašnice 1991’

Spomini na čas državotvornosti
SEVNICA – ZB za vrednote NOB Sevnica je 12. novembra v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu 
pripravilo slavnostno sejo s podelitvijo plaket za ohranjanje spomina na dogodke iz polpretekle zgodovine. 

begnila, slovensko ozemlje je 
bilo razkosano in razdeljeno 
med Sile osi, prišlo je do izse-
ljevanja ... Slovenski narod pa 
se ni uklonil in 27. aprila leta 
1941 ustanovljena Osvobo-
dilna fronta je postala simbol 
spontanega upora, simbol boja 
za obstanek ...« je nanizal nekaj 
dejstev in v svoj govor vklju-
čil tudi dogajanje na območju 
sevniške občine v času NOB ter 
v zaključnem delu spregovo-

ril še o osamosvojitveni vojni. 
»Leta 1991 smo vedeli, kaj mo-
ramo storiti, narod je bil eno-
ten tako kot leta 1941. V spo-
padu s takratno jugoslovansko 
armado smo ubranili svojo su-
verenost. Postali smo medna-
rodno priznana država in čla-
nica Evropske unije,« je dejal 
ter nadaljeval, da vsega tega 
ne bi bilo, če ne bi v narodno-
osvobodilnem boju dozoreli v 
državotvorno nacijo, zato je 

spodbudil k ohranjanju spo-
mina na dogodke, ki so botro-
vali nastanku samostojne dr-
žave. »Narod, ki ne spoštuje 
svoje preteklosti, nima priho-
dnosti,« je še opozoril in zak-
ljučil, da kadar je ogrožen na-
rod, postanejo v skupnem boju 
vse politične in ideološke raz-
like nepomembne, kajti »tak-
rat znamo Slovenke in Sloven-
ci stopiti skupaj«.       

S kulturnim programom so 
slavnostno sejo, ki jo je po-
vezovala Damjana Zupan-
čič Lisec, popestrile z recita-
lom učenke Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, z avtorsko 
pesmijo Jože Žnidarič in z za-
igrano skladbo na citrah učen-
ka Glasbene šole Sevnica. Pred 
slavnostno sejo je delegacija 
položila venec pri spomeniku 
padlih žrtev NOB v bližini že-
lezniške postaje in pri spomin-
ski plošči na stavbi sodišča. 

 Smilja Radi

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

1. december je v Radečah že tradicionalno prav poseben dan, saj 
pomeni uvod v praznično dogajanje v občini. Prijeten uvod v de-
cembrski praznični čas smo pričarali s prireditvama Na stojnicah 
svoja dela na ogled postavimo in Prižig lučk na smreki, ki sta po-
tekali v organizaciji Občine Radeče in KTRC Radeče.

Kljub deževnemu četrtkovemu popoldnevu je bilo dogajanje na plo-
ščadi ter v parku pred občinsko stavbo pestro in čarobno. Veliko šte-
vilo obiskovalcev je imelo priložnost spoznati bogato ponudbo lo-
kalnih ponudnikov, občinskih društev ter organizacij. Predstavilo se 
je kar 20 ponudnikov, čudovito okrašene stojnice pa so se šibile pod 
težo raznolikih izdelkov ter pridelkov.  
Spremljajoči kulturni program je pripravil KTRC Radeče, povezovala 
ga je Regina Jakšič. V sklopu programa so nastopili Pihalni orkester 
radeških papirničarjev, Klub RAP mažorete  Radeče, Klub novome-
ških mažoret ter plesalke Glasbene šole Laško-Radeče. Z božično 
obarvanimi melodijami so se predstavili trije zbori Osnovne šole 
Marjana Nemca Radeče, z venčkom pesmic je nastopil tudi zbor 
Vrtca Radeče.  

Obiskovalce je tik pred slavnostnim prižigom lučk nagovoril tudi žu-
pan Občine Radeče Tomaž Režun. Vsem zbranim je zaželel mirne in 
prijetne decembrske dni, predvsem pa, da bi bilo prihajajoče leto 
polno uresničenih skritih želja, zdravja, ljubeznivosti in zavedanja, 
da se sreča skriva v drobnih rečeh. Prireditev se je zaključila s pri-
žigom lučk ter z blagoslovom mestnega božičnega drevesa, ki ga je 
opravil radeški župnik, gospod Miro Bergelj. 

Radeče bodo tako še ves december odete v sijaj prazničnih luči, ki 
naj bodo simbol dobrih želja, upanja in topline. Obiskovalci si lahko 
v parku pred občinsko zgradbo ogledajo tudi pravljično deželo, ki s 
svojimi miniaturami opozarja na radeške turistične znamenitosti ter 
na ta način krepi blagovno znamko Visit Radeče. 
Iskrena hvala vsem, ki so pomagali pri okrasitvi mestnega jedra, ter 
vsem, ki so pomagali soustvarjati kulturni program obeh prireditev. 
Vse vas, spoštovani bralci in bralke, vljudno vabimo tudi na ostale 
dogodke, ki bodo decembra potekali v občini Radeče. Program pri-
reditev najdete na spletni strani Občine Radeče. Ob tej priložnos-
ti vsem skupaj želimo, naj bo praznični december čas obilice igrivih 
nasmehov in toplih besed. 

S Prižigom lučk v Radečah odprli pester 
praznični december

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



Posavski obzornik – leto XXVI, številka 25, četrtek, 8. 12. 2022 9IZ NAŠIH KRAJEV

Udeležence prireditve –  med 
njimi so bili namestnica direk-
torja Zavoda RS za šolstvo dr. 
Stanka Preskar, podžupanja 
MO Krško Ana Somrak, pred-
stavniki KS Podbočje in bli-
žnjih šol, donatorji, člani sve-
ta šole in sveta staršev, sedanji 
in nekdanji delavci šole ter se-
veda starši, učenci in otroci – 
je nagovoril ravnatelj OŠ Pod-
bočje Andrej Lenartič. Kot 
je povedal, priprave na izgra-
dnjo nove šole segajo v šol-
sko leto 1977/78, ko je bila 
sprejeta odločitev o gradnji 
nove šole. Takratni ravnatelj 
Jože Zupančič, ki je šolo vodil 
več kot 30 let, je s pomočjo KS 
Podbočje uspel prepričati Ob-
čino Krško, da je gradnjo uvr-
stila v svoj program. Pričela se 
je 15. 7. 1980 in trajala do ju-
nija 1982, ko je potekala slav-
nostna otvoritev nove šole, ki 
se je takrat imenovala Osnov-
na šola Gorjanskega bataljona. 
Šolska stavba je skozi desetle-
tja postala tudi značilen del ve-
dute kraja.

Lenartič je v nadaljevanju slav-
nostnega govora naštel dosež-
ke Zupančičevih naslednikov 
oz. svojih predhodnikov na 
ravnateljskem mestu, to so bili 
Anica Žugič (od šolskega leta 
1987/1988 do 2003/2004), 

Štiri desetletja šolske stavbe
PODBOČJE – Na zadnji novembrski petek so v OŠ Podbočje v okviru dneva šole pripravili slavnostno prire-
ditev ob 40letnici šolske stavbe in vrtca Levček, ki deluje pod okriljem šole. Pripravili so tudi tradicional-
ni bazar adventnih venčkov in prazničnih okraskov ter pogostili številne udeležence.

Branko Strgar (od šolske-
ga leta 2003/2004 do 31. 1. 
2018) in Marjeta Škrbina 
Rozman (od 1. 2. 2018 do  31. 
1. 2019). Razvoj šole v tem ob-
dobju so udeležencem priredi-
tve predstavili tudi skozi pri-
spevke šolskega radia Bočko. 
Izpostaviti velja energetsko sa-
nacijo šolske stavbe, ki je bila 
izvedena v letih 2017 in 2018 
in s katero so šoli podaljša-
li 'življenjsko dobo'. V priho-
dnosti si želijo predvsem do-
datnih prostorov za vrtec, ki 
je postal že pretesen. »Doga-
janje na šoli je bilo pestro. Še 
vedno je. Uspehi šole so pos-
ledica predanega dela vseh 
strokovnih in ostalih delavcev 

šole, za kar se jim ob tem le-
pem jubileju globoko zahva-
ljujem. Zahvaljujem se vsem 
staršem za sodelovanje in vso 
pomoč ter podporo, ki jo nu-
dite šoli. Zahvala vsem dona-
torjem, ki ste omogočili dana-
šnjo prireditev. Zahvala pa tudi 
vsem učencem za vse lepe tre-
nutke, ki jih preživljamo sku-
paj. In na koncu: Vse najbolj-
še, Osnovna šola Podbočje, še 
na mnoga leta!« je zaključil Le-
nartič. V tem šolskem letu pod-
boško šolo, ki ima 55 zaposle-
nih, obiskuje 180 otrok, v vrtcu 
je 94 malčkov.

V imenu Mestne občine Kr-
ško je zbrane nagovorila pod-

županja Ana Somrak, ki je iz-
postavila naložbe na področju 
šolstva v občini v zadnjem de-
setletju in pol, v katerem so 
bodisi obnovili bodisi zgra-
dili nove vse šole v občini, za 
izvedbo je ostala le še novo-
gradnja OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško. Šolskemu kolek-
tivu in otrokom je čestitala ob 
jubileju in jim zaželela, »da še 
naprej ustvarjate svetlo, sonč-
no in razigrano šolo«.

Skozi enourno prireditev so se 
na odru zvrstili pevski in ple-
sni nastopi številnih šolskih 
in vrtčevskih otrok vključno z 
vsemi šolskimi pevskimi zbo-
ri, s katerimi so zapele tudi čla-
nice vokalne skupine Mavrice 
in Pevke izpod Bočja, na har-
moniko pa je zaigral Toni 
Sotošek. Na koncu so vsi sku-
paj zapeli šolsko himno. Sle-
dil je še tradicionalni adventni 
bazar, za katerega so zaposleni 
na šoli ter učenke in učenci ob 
pomoči staršev izdelali števil-
ne adventne venčke, praznične 
okraske, voščilnice ipd., izku-
piček pa je bil namenjen šol-
skemu skladu. Na voljo je bil 
ogled novega šolskega čebel-
njaka, za vse zbrane so nato v 
šolski telovadnici pripravili še 
pogostitev.
 Peter Pavlovič

Vzgojiteljica Helena Banič je celotno delovno dobo preživela 
v podboškem vrtcu. Na prireditvi so jo povabili na oder in ji 
izkazali pozornost s posebnim darilom.

KRŠKO – Učenci in učitelji krške Osnovne šole dr. Mihajla 
Rostoharja so 29. novembra obiskovalce še drugič letos po-
vabili na glavno šolsko prireditev Likof. 

V maju so z namenom, da s tradicionalnim likofom obeležijo 
spravilo pridelkov in plodov s šolskega vrta in sadovnjaka, na 
odru kulturnega doma uprizorili cirkuško predstavo in z njo na-
domestili zaradi epidemije odpovedan lanskoletni jesenski ter-
min prireditve, tokrat pa so Likof tematsko posvetili čarovnijam. 
Male in velike čarovnije je s čarovniško palico in vezno besedo 
iz velikega klobuka vlekel čarovnik Jakob, nanje navezujoče te-
matske točke pa so skozi instrumentalne, pevske in plesne na-
stope uprizorili učenci vseh oddelkov šole s svojimi mentorji. 
Čarovnije z odra so napolnile obiskovalce z odkritim navduše-
njem, občudovanjem in spoštovanjem, med drugim tudi župana 
Mestne občine Krško mag. Mirana Stanka, ki je ravnateljici šole 
dr. Barbari Smolej Fritz, učencem in obiskovalcem ob tej pri-
ložnosti zagotovil, da bodo ne glede na njegov odhod z Mestne 
občine Krško – Likof je bila namreč zadnja prireditev, ki se je je 
še udeležil v funkciji župana – postopki umeščanja gradnje nove 
šole tekli dalje, saj je ta že več let predvidena v občinskem načrtu 
razvojnih programov, nekaj dni pred prireditvijo pa je na občini 
potekal tudi ogled izdelanih projektov šole, ki so jih pripravljavci 
poslali na razpis. »Upam, da bo do novogradnje šole kmalu priš-
lo, četudi je preprek trenutno še veliko, a sem prepričan, da bos-
te, ko bo prišlo do njene realizacije, pridobili neprimerno boljše 
pogoje za izvajanje učnega procesa in počutja tako šolajoči kot 
zaposleni,« je dejal mag. Stanko.
 B. Mavsar 

Čarovniško obarvan Likof

Utrinek iz uprizorjene točke Bi se gnetli na tej metli, zasnovani 
po istoimenski zgodbici o prijateljstvu.

Specialisti

Specialisti+

Hitreje do specialista 
v vaši bližini.

Poslušajte 
svoje telo.

triglavzdravje.si
Vaš partner za zdravje.

LIBNA – 19. novembra smo 
na Libni proslavili blagoslov 
obnovljene kapelice, ki sto-
ji ob cesti na poti v Libno na 
posestvu družine Jeraj. Ka-
pelica je z leti pričela propa-
dati in med vaščani, ki smo 
opazovali, kako počasi iz-
ginja za vedno večjo krošn-
jo ciprese, se je porodila mi-
sel, da bi kapelico obnovili 
in ji povrnili izgubljeni sijaj. 

Glavna pobudnica obnove Da-
nica Špiler se je povezala z 
lastniki kapelice, družino Je-
raj, ki so se z obnovo strinja-
li. Zelo hitro se je zbrala tudi 
ekipa, ki je prevzela dela in 
se prostovoljno lotila obno-
ve. Željko Vogrinc, naš moj-
ster gradnje, je naredil načrt 
in se lotil organizacije gradbe-
nih del. S svojim bogatim znan-
jem je znal poiskati prave ma-
teriale in tudi ljudi za pomoč 
pri delu. Vsak dan mu je pri de-
lih pomagala njegova Alma in 
mu stala ob strani pri ustvar-
janju nove podobe naše kapeli-
ce. Veliko mu je pri delu poma-
gal tudi Franc Živič. Razpelo 
je skrbno in imenitno obnovil 
Rafko Libenšek, čudovita ko-
vinska vrata pa je izdelal Mar-
jan Kužner. 

Vaščani smo na poti v Krško in 
domov z veliko mero občudo-
vanja spremljali, kako iz golih 
kosov kamenja in zidakov na-
staja nova preobleka kapelice. 

Kapelici povrnili nekdanji sijaj

In tako smo se v soboto zbra-
li na slavnostnem blagoslovu, 
ki se ga je udeležilo zares lepo 
število vaščanov in gostov. Bla-
goslov kapelice je opravil gos-
pod župnik Alojzij Kačičnik. 
V imenu družine Jeraj je Jurij 
Jeraj podelil zahvalno plaketo 
vsem, ki so sodelovali pri obno-
vi in se jim še enkrat zahvalil. 
Plaketo je v imenu sodelujočih 
prevzel Željko Vogrinc. Udele-
ženci smo se po blagoslovu še 
prijetno podružili ob okusni in 
bogati pogostitvi, za katero so 
poskrbele pridne roke naših 
vaščank in družina Jeraj.

Kapelica je tako danes v vsej 
svoji novi lepoti pripravlje-
na, da zapiše novo zgodovi-
no ter ponudi priložnost za 
počitek popotnikom iz naših 
vasi in mest. Zato, ko boste hi-

teli mimo nje, ustavite korak, 
upočasnite hitrost, za trenu-
tek ustavite divji vsakdanji 
tempo in si vzemite trenutek. 
Tako, kot so to počeli včasih, 
ko še ni bilo avtomobilov in so 
se ob kapelicah ljudje običaj-
no ustavili, odpočili in prosili 
za srečno pot. Odpočijte tu tudi 
vi kdaj svoje misli, telo in za-
prosite za srečo: zase, za svo-
je najbližje. In vaš korak naprej 
bo lažji, naša kapelica pa bo še 
naprej služila svojemu name-
nu in bogatila podobo naše 
vasi in krajev. 
Vsem, ki ste kakor koli pripo-
mogli k obnovi, še enkrat is-
krena hvala. Finančno so za 
obnovo prispevali: družina Je-
raj, Krajevna skupnost Dolen-
ja vas in vaščani s prostovoljni-
mi prispevki.
 Petra Libenšek Račič

Blagoslov obnovljene kapelice je opravil videmski župnik 
Alojzij Kačičnik.
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

dimno število,  
celotni prah  

[mg/m3]

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

PB 4* TG 0 - 111 - 14 - - -

PB 5* TG 0 - 80 - 4 - - -

PB 6** TG - - 75 - 3 - - -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[h]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki  
PB4, PB in PB6 1.372.162 29 9

CPB 18, 8280 Brestanica

TG	 -	tekoče	gorivo
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij
**	 -	pri	uporabi	TG	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

ZAGREB, POSAVJE – Slovenija in Hrvaška sta na gospodarskem 
področju pomembni partnerici, saj je v lanskem letu blagovna 
menjava dosegla skoraj 5,5 milijarde evrov, od tega več kot tri 
milijarde evrov izvoza iz Slovenije na Hrvaško. Za Posavje je Hr-
vaška najpomembnejša izvozna partnerica in ravno Krško, zara-
di NEK, je tisto, ki najbolj povezuje našo regijo s Hrvaško. Pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor je za zadnji državniški 
obisk izbral Hrvaško in na zadnji dan obiska sta se skupaj s pred-
sednikom Republike Hrvaške Zoranom Milanovićem sestala z 
vidnejšimi gospodarstveniki obeh držav. Rdeča nit poslovnega 
srečanja je bila »Energetika danes in jutri«, aktualna tematika in 
»akutni« problem v gospodarstvu. Oba predsednika sta pohvalila 
dobro sodelovanje gospodarstva, ki je eden izmed glavnih grad-
nikov uspešnosti medsebojnega sodelovanja obeh držav, po ka-
terem bi se morala zgledovati tudi politika. 

Krška obrtno-podjetniška zbornica že tradicionalno odlično so-
deluje s Hrvaško, ima tudi skupno obrtno-podjetniško zadrugo 
s sedežem v Zagrebu, dolgoletna direktorica OOZ Krško Janja 
Starc je članica upravnega odbora SLO CRO Poslovnega kluba in 
ravno klub je bil, skupaj slovenskim veleposlaništvom, organi-
zator srečanja. Srečanja sta se udeležila tudi dva gospodarstve-
nika iz Krškega. V drugem delu srečanja so strokovnjaki z ener-
getskega področja spregovorili o izzivih na energetskem trgu 
obeh držav z uvodnim nagovorom slovenskega resornega mini-
stra Matjaža Hana, ki je izpostavil predvsem pomen gospodar-
stva in tega, da mora politika prisluhniti gospodarstvu, ker prej 
kot ostali prepozna rešitve iz vsake krizne situacije. V panelu so 
sodelovali strokovnjaki energetskega področja iz obeh držav in 
ravno tu je bilo poudarjeno, da morata obe državi nemudoma 
sprožiti vse razpoložljive resurse za zagotovitev energetske ne-
odvisnosti. Obnovljivi viri energije so dolgotrajen proces, za za-
gotavljanje stabilnosti pa je nepogrešljiva ravno Nuklearna elek-
trarna Krško in tu je bilo izpostavljeno, da je treba takoj pričeti z 
aktivnostmi JEK2 in ravno tu bo pomembno vlogo imela Mestna 
občina Krško z umeščanjem novega jedrskega objekta. S prihod-
njim letom bosta za slovenske gospodarstvenike, ki poslujejo na 
Hrvaškem, dva pomembna mejnika, saj Hrvaška prihaja v schen-
gensko območje in z uvedbo evra vstopa v skupno evropsko mo-
netarno unijo. To bo vzvod za še boljšo gospodarsko sodelova-
nje, saj gospodarstvo že sedaj ni poznalo meja.
 P. P./vir: OOZ Krško

Gospodarstveniki obeh držav
na srečanju s predsednikoma

BREZINA – Podjetje TPV Au-
tomotive velik poudarek 
namenja trajnostnemu ra-
zvoju, ki je tudi na mednaro-
dnem trgu avtomobilske in-
dustrije temeljnega pomena. 
Že vrsto let svoje sile usmer-
jajo v zeleno izboljševanje 
tako njihovih lastnih proce-
sov kot izdelkov, ki jih razvi-
jajo in proizvajajo.

Premiki v zeleno se dogaja-
jo na vseh področjih. Vse viš-
je trajnostne zahteve postav-
ljajo njihovi kupci, prav tako 
jih podjetje tudi samo zahteva 
od svojih dobaviteljev. »Brez 
sprejetih trajnostnih načel in 
trajnostno naravnanega raz-
mišljanja ne moreš biti doba-
vitelj v avtomobilski industri-
ji. Kupcem pri vsaki ponudbi 
kot obvezno prilogo dodamo 
tudi izračun ogljičnega odtisa 
(CO₂) izdelka. Kupec Volvo nas 
je npr. uvrstil med ključne do-
bavitelje, ki so vključeni v ce-
lovit projekt zmanjšanja CO₂ 
odtisa avtomobila,« poudar-
jajo. Trajnostna naravnanost 
podjetja se kaže v več segmen-
tih, npr. pri ’zelenejših’ izdel-
kih. »Izdelki, ki jih proizvaja-
mo, uporabnikom vozil sicer 
na prvi pogled niso vidni, so pa 
kljub temu izjemno pomembni, 
saj zelo močno vplivajo na var-
nost, udobje pri vožnji, porabo 
vozila in s tem tudi na ekolo-
škost. Pri tem smo specialisti 
za t. i. lightweight koncept, ki 
je eden izmed ključnih tren-

Skrbijo za trajnostni razvoj

dov v avtomobilski industri-
ji. Izjemno pomembno je na-
mreč, da se vse bolj zmanjšuje 
teža vozil, saj lažje kot je vozi-
lo, manj goriva oz. energije po-
rabi – torej je tudi bolj ekolo-
ško,« pojasnjujejo v podjetju, 
ki ima od letos sedež v Brezi-
ni. Pri ’zelenejših’ procesih in 
materialih se njihova usmeri-
tev v zeleno kaže tudi pri upo-
rabi bolj ekoloških in energij-
sko manj potratnih procesov 
(npr. proizvodnja s hladnim 
preoblikovanjem, odgovorna 
raba recikliranega materiala). 
»Kot zanimiv primer lahko po-
damo enega od naših izdelkov, 
ki smo ga razvili in ga izdeluje-
mo v TPV Automotive, za kate-
rega so naši inženirji izračuna-
li, da bo v svoji življenjski dobi 
zaradi inovativno zasnovane-
ga zmanjšanja teže izdelka, 
zmanjšanja odpada in upora-

be ’zelenejših’ procesov izdela-
ve poskrbel za zmanjšanje emi-
sij CO₂ za kar 124.703 tone. Za 
absorpcijo takšne količine CO₂ 
bi milijon dreves potrebovalo 
kar šest let,« ponazarjajo. 

K odgovornemu odnosu do 
okolja in rabi energije redno 
spodbujajo tudi svoje zaposle-
ne z objavo raznih tematskih 
člankov, namenjenih ozavešča-
nju zaposlenih tako v privat-
nem okolju kot tudi v podjetju, 
s trajnostno naravnanimi izzi-
vi spodbujajo k zelenim inova-
cijam v sklopu njihove inovacij-
ske platforme TPV Innovation 
Station itd. TPV Automotive je 
tudi eden ambasadorjev slo-
venskega gospodarstva v sklo-
pu kampanje »Green. Creative. 
Smart.« javne agencije Spirit 
Slovenija.
 R. Retelj

Tudi v TPV Automotive premiki v zeleno (foto: TPV Automotive)

Priznanje za 15-letno nepre-
kinjeno opravljanje obrtne de-
javnosti so prejeli Izidor Ho-
čevar, Samo Hrga, Matjaž 
Šerjak, Matjaž Novak in Alen 
Tkalec. Prejemniki bronaste 
plakete za 20 let neprekinje-
nega opravljanja obrtne de-
javnosti so postali Aleš Keber, 
Žiga Konec, Boštjan Lednik, 

Benjamin Očko, Tatjana Vr-
tovšek in Tomaž Žužek. Pre-
jemniki srebrne plakete za 25 
let neprekinjenega opravlja-
nja obrtne dejavnosti so Mir-
ko Hočevar, Franc Krnc in 
Melita Zupančič. Zlato pla-
keto za 30 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavnosti 
so prejeli Martin Dolinšek, 
Roman Janc, Martin Metel-
ko, Peter Mirt, Avgust Oc-

Platinasta plaketa Francu Povšetu
SEVNICA – 1. decembra je Območna obrtnopodjetniška zbornica Sevnica v sevniški kulturni dvorani po 
dveh letih premora zaradi epidemije pripravila tradicionalno decembrsko srečanje obrtnic in obrtnikov s 
podelitvijo jubilejnih priznanj za neprekinjeno večletno opravljanje obrtne dejavnosti.

virk, Marija Rejc in Vojko Že-
leznik. Biserno plaketo za 35 
let neprekinjenega opravlja-
nja obrtne dejavnosti sta pre-
jela Božo Keršič in Alojz Ži-
bert. Prejemniki diamantne 
plakete za 40 let neprekinje-
nega opravljanja obrtne de-
javnosti so postali Stojan Ba-
utin, Alojz Vilčnik in Drago 
Krošelj. Za 45 let neprekinje-
nega opravljanja obrtne dejav-
nosti je platinasto plaketo pre-
jel Franc Povše, ki se je tudi 
zahvalil v imenu vseh preje-
mnic in prejemnikov jubilej-
nih priznanj. V svojem krat-
kem govoru je izpostavil slabe 
prometne povezave in odda-
ljenost Sevnice od avtoceste, 
pomanjkanje prostora za šir-
jenje obrtnih dejavnosti in 
dolgotrajne administrativne 
postopke za začetek gradnje 
poslovnih objektov. »Sloven-
ska birokracija dela ogromno 
škodo obrtnikom, ki svoje obr-
ti ne morejo razvijati tako, kot 
bi želeli. Tri do štiri leta čaka-
mo, da dobimo vse papirje, a v 
tem času marsikdo izgubi po-
sel,« je bil kritičen. 

Dražje surovine in energenti, 
pomanjkanje kadra

»Časi so zelo negotovi, kot še 
nikoli. Epidemija, ki je prizade-
la cel planet, je globoko zareza-
la tudi v naše vrste, mnogi naši 
obrtniki bodo še dolgo čutili 
posledice,« je v svojem govo-
ru izpostavil predsednik sev-
niške območne obrtno-podje-
tniške zbornice Alojz Tuhtar, 
ki so mu na junijski seji članice 
in člani zbornice zaupali nov 
štiriletni mandat. »Z današ-
njim dnem se začenja veseli 
december, toda skrbi upravi-
čeno ostajajo – vojna v Ukraji-
ni, energetska kriza, velik po-
rast cen materialov in kritično 
pomanjkanje ustreznih kadrov 
niso ravno dobri obeti za pri-
hodnost – ne vem, kdo sploh še 
bo delal, a treba bo delati ...« je 
poudaril in nadaljeval, da se bo 
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Sevnica s sekretarko 
Anito Pečnik in strokovnim 
sodelavcem Marjanom Ško-
bernetom skupaj z Obrtno-
-podjetniško zbornico Sloveni-
je še naprej trudila za dobrobit 

svojih članic in članov. »Vem, 
kako pomembno je, tudi v teh 
zahtevnih časih, prilagajanje 
in krmarjenje med takšnimi in 
drugačnimi ovirami, a obrtniki 
in podjetniki smo vedno znali 
najti način, kako preživeti in še 
naprej ustvarjati ter delati, kar 
najbolj znamo,« je bil spodbu-
den predsednik Obrtno-podje-
tniške zbornice Slovenije Blaž 
Cvar, ki se je dotaknil nekoliko 
korigirane novele zakona o do-
hodnini ter porasta cen različ-
nih surovin in energentov – v 
zbornici si prizadevajo za pri-
merno ceno porabe električne 
energije,  saj cena elektrike po-
membno vpliva na poslovanje. 

Dogodek, ki ga je povezoval 
Oskar Zoran Zelič, za okrasi-
tev odra pa sta poskrbeli Me-
lita Ramovš in Rosanda Pe-
klar, je s svojim nastopom v 
družbi prijateljev zaključil 
imitator Tilen Artač. Prije-
ten večer so zbrani zaključili 
v druženju ob pogostitvi pod-
jetja Sava avto iz Sevnice. 

 Smilja Radi

Prejemniki priznanj s predsednikoma OOZ Sevnica Alojzem Tuhtarjem in OZS Blažem Cvarom

Franc Povše
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8. GALA NOVOLETNI KONCERT

Janko Volčanšek, bas
Mateja Arnež Volčanšek, sopran
in gosti:
Rok Ferenčak, Marcel Slakonja,  
Darja Mlakar Maležič, Uroš Polanec

30. december, 19.00
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www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   

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

Dario Fo
Vse zastonj! Vse zastonj!

proletarska komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 9. 12., ob 19.30 uri

Erotika po Emeršiču
monokomedija

nedelja, 11. 12., ob 18. uri

Ansambel Saša Avsenika 
in Kvatropirci: 

Zimska pravljica
koncert

nedelja, 18. 12., ob 17. uri

KAPELE – V Turističnem društvu Kapele oz. njegovi sekciji 
Kapelski krampusi so na zadnjo novembrsko soboto končno 
le uspeli organizirati 1. kapelski Krampuslauf.

Številčni množici se je predstavilo deset skupin: Dobovske čarov-
nice, Vražji krampusi, Žetalski krampusi, Krampus Iberlauf, Rov-
tarski parkeljni izpod Boncle, Böltinski krampusi, Kungoški park-
li, Hudobni duhovi s Trnja, Solčavski tajflni in Kapelski krampusi 
kot gostitelji. Skupaj je bilo približno 130 nastopajočih. Povorka 
se je začela na kapelskem 'placu' in se vila proti Podvinjam, vse 
do odra pri poslovilni vežici v Kapelah. Obiskovalci, ki jih je bilo 
po nekaterih ocenah krepko čez tisoč, so se nakopičili ob ozna-
čeni trasi in uživali v mimohodu nastopajočih, ki so poskrbeli za 
marsikatero vragolijo, s pomočjo pirotehničnih sredstev in svetle-
čih oči pa so v večernih urah pričarali še toliko bolj spektakularno 

kuliso. Predsednik TD Kapele in sovodja skupine Kapelski kram-
pusi Robert Lubšina je bil po prireditvi kar malo vzhičen, saj je 
spektakularen prvi Krampuslauf po njegovih ocenah uspel nad 
pričakovanji. »Kapelski krampusi smo veseli, da so se nam prid-
ružile skupine od vsepovsod in navdušile občinstvo. Parklji, ča-
rovnice, angeli in seveda Miklavž so poskrbeli za poseben in ne-
pozaben večer ter nas popeljali adventu naproti. Še ena uspešna 
prireditev v Kapelah, ki bo zagotovo postala tradicionalna!« Za 
naslednje leto imajo namreč že določen datum 2. Krampuslaufa 
v Kapelah, in sicer 25. november 2023, kot kaže, tudi z mednaro-
dno udeležbo. Za zabavo v Kapelah sta poskrbela ansambel Jug iz 
Virštanja in posavska zasedba D'Palinka.
 R. Retelj, foto: F. Šavrič 

TRŽIŠČE – Članice Aktiva 
kmečkih žena Tržišče so v 
času prihoda Miklavža prip-
ravile pekovsko delavnico in 
nanjo povabile otroke. Ti so 
skupaj s članicami aktiva v 
njihovi skupni kuhinji z nav-
dušenjem sodelovali pri peki 
okusnih dobrot. Iz kvašene-
ga testa so po navodilih ob-
likovali parklje ali angelčke. 
Oblikovanim podobam iz te-
sta so dodali oči iz rozin, buč-
nih semen ali pisanih okrog-
lih bonbončkov in spleteno 
verigo iz testa. Izdelke so 
nato otroci položili na pekač. 
»Dovolj vzhajane in prema-
zane z jajcem smo jih posta-
vili v že segreto pečico. Pečene smo pustili, da se malo ohladijo, 
nato smo jih nekaj z užitkom pokusili. Res so bili odlični. Otroci 
so svoje unikatne pekovske izdelke zložili v papirnate vrečke in 
nestrpno čakali na starše, da jih pokažejo in odnesejo domov,« 
je sporočila predsednica AKŽ Tržišče Fani Borštnar, ki jo vese-
li, da se otroci radi udeležujejo kuharskih delavnic. »Nekateri so 
že zelo spretni, nekateri potrebujejo še malo pomoči, a v vsakem 
primeru jih je lepo opazovati pri ustvarjanju dobrot,« je še doda-
la.  S. R., foto: S. Markovič   

SEVNICA – 4. decembra je v 
poznem nedeljskem popol-
dnevu potekal že tradicional-
ni pohod Z lučko na grad. Ude-
leženke in udeleženci kratkega 
pohoda iz starega dela Sevnice 
so se na grad, ki bdi nad nek-
danjim trškim jedrom, podali 
v spremstvu vodnikov Planin-
skega društva Lisca Sevnica 
v soju bakel in doma izdela-
nih ročnih svetil. V praznično 
okrašenem atriju gradu je po-
hodnice in pohodnike s pe-
smijo pozdravil otroški pevski 
zbor OŠ Sava Kladnika Sevnica 
pod vodstvom zborovodkinje 
Barbare Dolenc. V hladnem 
dnevu se je bilo mogoče okrep-
čati s toplimi napitki in mede-
njaki, v dvorani Alberta Felici-
jana pa je občinstvo z lutkovno 
predstavo »Tri snežinke« raz-

Z lučko na 
sevniški grad

veselilo Grajsko lutkovno gle-
dališče, ki ima prostore v so-
banah sevniškega gradu. 
 S. R., foto: K. Bec

Miklavževa peka okusnih dobrot

Kuharska delavnica peke 
Miklavževih dobrot je uspela.

Krampusi poskrbeli za spektakel

Dobovske čarovnice

Spremstvo Kapelskih krampusov so tudi angeli.
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoprotetičnega izdelka.

 * Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 
mesecev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni 
pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.

Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 

Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.

Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 
uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

Hematolog najprej opravi 
s pacientom pogovor, kjer 
zbere podatke o zgodovini in 
življenjskem slogu pacienta, kot 
so prehrana, navade kajenja, 
ravni telesne aktivnosti in telesna 
neaktivnost, patologije, prejšnji 
posegi, družinska anamneza 
podobnih bolezni in vnos zdravil.l.

Po pogovoru sledi ustrezen 
klinični pregled, napotitev 
na laboratorijske in druge 
potrebne diagnostične 
preiskave. Hematolog osebno 
po potrebi opravlja citološko 
punkcijo in analizo kostnega 
mozga in bezgavk ter citološko 
analizo periferne krvi.

Kako poteka hematološki pregled?

Kaj nam pokaže hematološki pregled?
S hematološkim pregledom izključujemo ali 
diagnosticiramo in spremljamo bolezni krvi. 

Hematolog
si po potrebi

ogleda predhodne 
preglede ali jih predpiše 
in s tem določi ustrezen 

postopek nadaljnjega 
zdravljenja.

Aristotel zdravstveni center, Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško • 07 49 03 000 • info@aristotel.si • aristotel.si

Kakšen je namen hematološkega pregleda 
ter postavitev hematološke diagnoze in 
zdravljenje benignih in malignih:

• bolezni celic rdeče vrste
   (različne anemije in eritrocitoze)

• bolezni celic bele vrste
   (levkocitoze, levkemije, levkopenije,
    maligni limfoni, plazmocitomi)

 • bolezni trombocitov
   (trombocitoze, trombocitopenije)

• raziskava povečane sedimentacije
   neznanega vzroka

• diagnoza in zdravljenje tromboemboličnih
   bolezni in motnje strjevanja krvi

prim. doc. dr. Joško Vučković
dr. med. specialist interne medicine, hematolog
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Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Prvi dobri mož, Miklavž, je ot-
roke že obiskal. Miklavževanje 
je stara ljudska zimska šega, ko  
so otroci na predvečer godu sv. 
Nikolaja, 5. decembra, postavi-
li peharje na okenske police ali 
mize in nato naslednje jutro z 
velikimi pričakovanji pogleda-
li, kaj jim je dobri mož prinesel. 
V preteklosti je Miklavž otro-
kom nosil predvsem sadje (tis-
to, kar je bilo pri hiši), danes so 
darila drugačna, a pomen ob-
darovanja še vedno ostaja enak 
– vzeti si čas tako za izbiro da-
ril kot za druženje. Za otroško 
navdušenje in darila vedno po-
skrbita tudi dobri stari dedek 

Mraz in navihani Božiček, zato 
ima decembrski čas poseben 
čar. To je čas, v katerem lah-
ko preživimo nepozabne sku-
pne trenutke drug z drugim – 
s partnerjem, otroki, prijatelji 
... Skupaj z družinskimi člani 
lahko ustvarjamo slastne sla-
ščice v domači kuhinji, se igra-
mo družabne igre, odidemo na 
sprehod po lepo okrašenem 
mestu, se odločimo za ogled 
lutkovne ali gledališke pred-
stave, povabimo v kino ali na 
koncert … Možnosti za prijet-
na doživetja je veliko, le čas si 
skušajmo vzeti za drobne po-
zornosti in radosti.

V prihajajočih prazničnih de-
cembrskih dneh bo živahno v 
vseh posavskih občinskih sre-
diščih. V Krškem je že 25. no-
vembra potekal slovesen po-
tek prižiga prazničnih luči in 
pestro dogajanje se bo nada-

ljevalo vse do zadnjega dne le-
tošnjega leta. V Sevnici se je 4. 
decembra odvijal že tradicio-
nalen pohod Z lučko na grad, 
prižig prazničnih luči bo po-
tekal 15. decembra in nato se 
bo v prihajajočih dneh zvrsti-
lo še nekaj dogodkov. V Rade-
čah so 1. decembra po priži-
gu luči na mogočni smreki v 
parku pred občinsko stavbo v 
športni dvorani praznovali 40 
let radeških mažoret, v priha-
jajočih dneh do konca leta pa 
se bo odvilo še nekaj priredi-
tev. V Brežicah se bo odvijal 
raznolik program za vse gene-
racije pod skupnim naslovom 

»Brežice, moje praznično mes-
to 2022«. Med drugim bo 10. 
decembra potekalo odprtje 
drsališča pred brežiško šport-
no dvorano. V Bistrici ob Sot-
li je bilo 5. decembra živahno 
na Miklavževem pohodu, 18. 
decembra bo Božiček obiskal 
Kostanjevico na Krki in na Ta-
malem plac obdaril predšolske 
otroke. V drugi polovici decem-
bra bodo potekali tudi tradici-
onalni božično-novoletni kon-
certi, tako da bo priložnosti za 
druženja dovolj.

Ob vsem naštetem ne pozabi-
mo, da so vsi meseci in dnevi 
v letu primerni tudi za dobro-
delnost in tudi v decembrskih 
dneh se ustavite na tržnici in 
kupite domače izdelke ter po-
lepšajte dan prodajalki; morda 
boste z nakupom živil polepšali 
dan nekomu, ki si jih težko pri-
vošči; morda živi v vaši bližini 

nekdo, ki nima nikogar in bi ga 
vaš obisk razveselil ... Če ima-
te radi živali in imate prostor, 
da bi jim lahko ponudili topel 
dom, pojdite v katerega izmed 
posavskih zavetišč za živali in 
naredite nekomu od kužkov ali 
mačk življenje bolj igrivo. Vsi, 
ki bi želeli biti del projekta ’Ro-
novo zatočišče’ Društva Rono-
va Hišica iz Bojsnega pri Globo-
kem, lahko nakažete donacijo 
za ureditev dodatnih prosto-

rov za varstvo psov, predvsem 
brezdomnih.

Dobrodelnost ima mnogo ob-
razov, a vsem je skupno – priča-
rati iskrice hvaležnosti v očeh 
in privabiti nasmeh na obraz. 
Naj bodo prihajajoči praznični 
decembrski dnevi prežeti s to-
plino domačega ognjišča in do-
godki, ki bodo pričarali nasme-
ške na obraze. 
 Smilja Radi

Pridite k nam, v Cvetličarno Kerin v staro mestno jedro Krškega, 
in poiščite darilo, ob katerem bo vašemu obdarovancu zaigralo 
srce. Tudi naša cvetličarna je že polna prazničnega vzdušja.
Polepšajte si dom z lučkami, okraski, svečkami omamnih vonjev 
in lepih oblik, s svežimi jelkami, tako v loncu kot sekanimi. Ne 
pozabite niti na priljubljeno znanilko praznikov – božično zvezdo.

Še ne veste, kaj podariti? 
Otroke boste nedvomno razveselili z igračami iz naše ponudbe, 
odrasle pa lahko očarate z okrasno keramiko, dekorativnimi 
slikami, ličnimi urami in izbranim nakitom. Vsak bo našel nekaj 
zase. Mogoče poseben šopek rož, decembrsko aranžirane 
lončnice in orhideje, ki bodo vaše drage še dolgo spominjale na 
praznične dni. 

Vsa darila vam tudi aranžiramo ali dostavimo, kot pravo 
presenečenje, na določen izbrani naslov.

Pridite in se prepričajte o pestri ponudbi ter izvirnih darilih.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

CVETLIČARNA KERIN, CKŽ 65a, Krško, 
tel. 07 49 02 560, www.cvetlicarna-kerin.si

Mesec december, imenovan tudi gruden, je zadnji mesec v letu z najkrajšimi dnevi in najdaljšimi nočmi, ki 
jih skušamo s prižigom prazničnih luči naredite svetlejše. Mnoge prireditve vabijo k udeležbi in druženju. 
Veselo bo kmalu tudi v naših domovih, kjer bo zadišalo po orehovi potici in ostalih dobrotah. Na obisk je 
prišel že prvi od treh dobrih mož …

Grajski park sevniškega gradu lepšajo lesene skulpture 
različnih oblik in podob, ki vabijo k ogledu.

Na ograji sadovnjaka ob sprehajalni poti ob Savi v Loki pri 
Zidanem Mostu je na ogled več kot sto adventnih venčkov 
(foto: N. Vahtar). 

December – čas za skupne 
trenutke in dobrodelnost

IBAN: SI56 6000 0000 1019 153
Namen: Donacija Ronovo zatočišče, Sklic: SI00 ali SI99

BLANCA – S prvo adventno 
nedeljo se začnejo priprave na 
praznični december in z njimi 
so začele tudi članice društva 
aktiva kmečkih žena z Blan-
ce. »V tem predprazničnem 
decembrskem času spletemo 
adventni venček in prične-
mo s peko piškotov, da ima-
mo zalogo za praznične dni,« 
pove predsednica društva AKŽ 
Blanca Vanja Špan. »V Aktivu 
kmečkih žena Blanca smo le-
tos drugo leto zapored izdela-
le adventne venčke in z njimi 
okrasile most čez potok Blan-
ščica v središču vasi. Dvanajst 
članic je bilo prisotnih pri nji-
hovi izdelavi v naši društveni 
kuhinji. Po končanem delu je 

Adventni venčki na ograji mostu

sledilo druženje ob polni mizi 
dobrot, ki smo jih spekle. Hva-
la za trud aktivnim članicam – 
brez njih bi bilo težje opravi-

ti delo,« je dejala sogovornica 
in pohvalila še domače gasil-
sko društvo, ki je tudi letos v 
bližini mostu postavilo veliko 

smreko in jo okrasilo s svetli-
mi lučmi, ki zažarijo v temnih 
zimskih nočeh. 
 S. R.

Društvo AKŽ Blanca je z adventnimi venčki okrasilo ograjo mostu čez potok Blanščica.
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Optika na Vidmu vstopa v svoj drugi adventni december. V naši 
optiki nudimo korekcijska, sončna in zaščitna očala, vse za nego 
in shranjevanje korekcijskih in sončnih očal ter kontaktne leče 
in vse za nego le-teh. Prav tako imamo tedensko specialistične 
preglede za korekcijska očala in kontaktne leče.

Že eno leto in pol se trudimo po najboljših močeh, da ustrežemo 
vsaki stranki. Takih strank je vsak mesec več. Ali poznate koga, ki 
potrebuje očala? Pri nas lahko kupite darilne bone za našo optiko 
in svojim najdražjim podarite lepo darilo.

Tudi decembra nudimo odlično akcijo Varilux 1+1, kjer strankam 
ob nakupu progresivnih stekel Essilor Varilux ena stekla podarimo 
brezplačno. 

In ker je december mesec obdarovanj, bomo vsaki 
stranki pri nakupu nad 50 € podarili majhno darilo 

presenečenja.

Želimo vam lepe decembrske dni. Veseli bomo vašega obiska.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Optika na Vidmu, Cesta 4. Julija 40 a, 8270 Krško,  
040 31 51 31, www.optikanavidmu.si

PRAZNIČNI KONCERT

KRŠKO
KULTURNI DOM

18. 12. 2022
ob 17:00

VSTOPNICE:  Kulturni dom Krško 
 07 488 01 90; kd-krsko.si

PRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERTPRAZNIČNI KONCERT

Ansambel

Saša Avsenika
Kvatropirci
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Zimska  pravljica

BREŽICE – Pred prihajajočimi prazniki so v Posavskem mu-
zeju Brežice tudi letos poskrbeli za praznično obarvan ro-
kodelski sejem, ki je pod paviljon na grajskem dvorišču na 
prvo decembrsko nedeljo privabil 18 ponudnikov, ki so na 
praznično obloženih mizah ponujali številne izdelke, pri-
merne tudi za darilo najdražjim.

Po besedah Boštjana Kolarja iz PMB so se odločili, da bodo le-
tos praznično rokodelsko tržnico oz. sejem pripravili že malo prej 
(zadnja leta je bila po navadi vedno tretjo nedeljo v decembru), 
tako da so dogodek organizirali v sklopu zdaj že tradicionalne 
Prve nedelje v muzeju. Zadovoljni so bili z odzivom rokodelcev, 
ki so prišli ponujat svoje izdelke iz Posavja, Dolenjske, Bele kra-
jine in celo okolice Celja. Reden gost tovrstnih sejmov je tudi iz-
delovalec starih glasbil Vlado Nunčič, ki je z lajno in oprekljem 
poskrbel tudi za prijetno glasbeno vzdušje, s prepevanjem pa se 
mu je pridružila Karmen Gajšek, tudi ena od ponudnikov na sej-
mu. Kolar je še omenil, da so prvič uporabili tudi nove grelnike, 
s katerimi so poskrbeli, da je bilo predvsem tistim za stojnicami 
vsaj malce topleje. Med 18 ponudniki so bili tokrat: Zveza Son-
ček – VDC Sonček Krško, Erika Zupančič (E+VITA), Tanja Slu-
ga (Hiša Nature), Nina Kolar (Unikatnica), Petra Novak (PeNo), 
Božica Kerin, Sonja Klemenčič, Tatjana Flajnik, Štefka Bre-
znikar, Karmen Gajšek, Slobodana Slak (UniLestetica), Sabi-
na Dobršek Mladkovič, Čebelarstvo Černelč, Polona Žabkar 
Širec, Manca Grubič (Manca, narejeno s srcem), Branka Mar-
kelj, Miranda Seničar in Vlado Nunčič. Vmes je navzoče obiskal 
tudi Dobri mož, s katerim so se lahko tudi fotografirali, potekale 
so zabavne in poučne delavnice z ustvarjanjem zelenih smrečic 
pa tudi sladka ustvarjalnica z okraševanjem piškotov v obliki kr-
škopoljca.  R. Retelj

V muzeju že praznično vzdušje

Sladka ustvarjalnica

BREŽICE – »Po dolgih dveh letih, ko smo prižigali praznične 
lučke brez pohoda in druženja, smo se 1. decembra končno 
spet zbrali in si v živo pogledali v oči,« je svoj zapis o poho-
du vrtčevskih otrok in staršev z lučkami po Brežicah – bilo 
jih je kar okrog 500 – začela ravnateljica Vrtca Mavrica Bre-
žice Silvija Komočar.

Po besedah Silvije Komočar so v epidemičnih časih pogrešali 
osebni stik z družinami tudi v obliki neformalnih srečanj, zato 
so bili silno veseli tako številčnega obiska, pridružil se jim je tudi 
župan Ivan Molan. Kot je opisala, so se s svojimi majhnimi lučka-
mi odpravili od vrtca proti šoli, mimo bivše pošte v mestno jedro. 
Tam so se ustavili in vsi skupaj tako zelo migljali s svojimi lučka-
mi, da so predramili tudi velike praznične luči, ki so nato čarob-
no osvetlile celo mesto. Pot so nato nadaljevali mimo brežiškega 
bisera, obnovljenega vodovodnega stolpa, nazaj proti vrtcu, kjer 
jih je že čakal topel čaj in domači piškoti iz vrtčevske peči. Po-
hod z lučkami je v okviru Vrtca Mavrica organiziral Tim za luč-
ke (z vodjo Renato Miljanović), v fotografski objektiv je dogo-
dek ujela Jasmina Rogič, za varno pot so med celotnim pohodom 
skrbeli gasilci PGD Brežice, s piškoti in čajem so razvajali sode-
lavci iz vrtčevske kuhinje, stojnice so jim posodili na JP Komu-
nala Brežice d.o.o., smrečice podjetje HPG d.o.o. Brežice, za sam 
prižig lučk pa so sodelovali z Občino Brežice in podjetjem Elek-
tronik Kranjc d.o.o. »Mesto je zdaj osvetljeno, prižgali pa nismo 
le prazničnih luči, prižgali smo tudi iskrice v očeh – majhnim in 
malo večjim. In to največ šteje,« je Komočar še zapisala za konec. 
 R. Retelj

Prižgali so tudi iskrice v očeh

Utrinek s pohoda z lučkami po Brežicah (foto: Jasmina Rogič)
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Drevo je simbol življenja. Ali ste vedeli, da je bilo prvo božično 
drevesce hrast? Kelti so v zahvalo za dobro letino, svetlobo in v 
čast bogov s sadeži in svečami okrasili hraste. Podobno navado 
pritrjevanja sadežev in svečk na drevesa so ohranili tudi stari Rim-
ljani. V Slovenijo je navada okraševanja božičnih drevesc prišla iz 
Nemčije in se razširila po prvi svetovni vojni. 
Ali ste vedeli, da ima naravno božično drevo do 10-krat manj-
ši ogljični odtis od umetnega? Drevesce v loncu pa vam bo kra-
silo dom tudi čez leto. Izberite letos naravna božična drevesca.

Naša drevesca lahko kupite: v Sevnici: Vrtni center Dalija, na Bi-
zeljskem: Kmetijsko oskrbovalni center; v Krškem: Eurogarden; v 
Brežicah: HPG Brežice d.o.o. in v Dobovi: na sedežu podjetja. Lah-
ko pa si božično dreves ce naročite po telefonu 041 373 199 s pa-
ketno dostavo na dom. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TINEVA, d.o.o., Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, 
www.bozicna-drevesca.si, info@tineva.si, 

tel. 041 373 199, facebook: @bozicnadrevesca
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QLANDIA KRŠKO, VHOD A, 08 200 5666

Pri nas najdete vse 
za vaše 

hišne ljubljenčke.

zajcektrgovina.si

Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakujejo 
mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni butik Mla-
kar. Ker dober glas seže v deveto vas, se iz zelo oddaljenih krajev 
stranke pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno predela-
vo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, slanin, vsak 
dan vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa z okoliš-
kih kmetij. Mesni butik Mlakar namreč veliko skrb posveča od-
kupu govedine in svinine, da ostajajo zvesti sloganu »Pri nas 
meso domače, diši drugače!«. Meso je dobro znati tudi pravil-
no pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporabnim nasve-
tom bodisi spečejo meso po naročilu.  

Predlagajo, da si v prazničnem času iz njihove ponudbe privo-
ščite tudi okusen tatarski biftek.  

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar s.p., 
Kolodvorska 1a, 8270 Krško, tel.: 041 760 702

KRŠKO – V družbi Kostak s projektom Odgovorna svečka za do-
ber namen pred prvim novembrom ozaveščajo obiskovalce po-
kopališč, da bi prižigali manj sveč in se spominu na pokojne pok-
lonili na okolju prijazen način. V sodelovanju z Zavodom Knof 
ponudijo občanom lesene svečke, za katere lahko prispevajo do-
brodelni prispevek. Zbrana sredstva vsako leto namenijo drugi 
organizaciji oziroma društvu. V preteklih letih so bili prejemni-
ki: OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Društvo za boj proti raku 
Posavja in Obsotelja in Društvo junaki 3. nadstropja. Letos so 
sredstva v višini 1.000 evrov donirali VDC Sonček Krško. Glav-
nino tega zneska so prispevali občani, del pa je donirala druž-
ba Kostak. Sredstva sta predstavnici družbe Kostak Darja Mo-
dic in Valentina Požek predali direktorju Zveze Sonček Iztoku 
Suhadolniku, ki je povedal, da bodo v VDC Sonček Krško za ta 
denar kupili masažno posteljo. Na ta način bodo njihovim varo-
vancem polepšali bivanje v dnevnem centru, kjer ročno izdeluje-
jo različne izdelke, med drugim tudi novoletne voščilnice. Vodja 
centra Sonček Krško Karmen Preskar je skupaj s sodelavka-
mi predstavila delovanje centra in aktivnosti varovancev. Sicer 
v sklopu zveze deluje več kot 15 regijskih društev, ki združujejo 
več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnost-
mi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. V Kostaku se zah-
valjujejo vsem, ki ste s svojim prispevkom sodelovali v akciji Od-
govorna svečka za dober namen. 
 Vir: Kostak Krško

Letošnja donacija za VDC Sonček 

S predaje donacije predstavnikom VDC Sonček Krško

KRŠKO – Dogajanje na Tržnici Videm je 3. decembra potekalo 
v znamenju Miklavževega tematskega sejma, na katerem je ob 
že ustaljenih ponudnikih rokodelskih izdelkov ter kmečkih pri-
delkov in proizvodov več ponudnikov darilnega programa po-
nudilo v nakup pestro paleto unikatnih izdelkov, primernih za 
drobna obdarovanja tudi ob obisku prvega od treh decembrskih 
dobrih mož. Sočasno je Čebelarski krožek OŠ Jurija Dalmati-
na Krško za otroke izvajal ustvarjalno delavnico, članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič so nudile v pokušino v zgodnjih jutranjih 
urah pečene dobrote iz kvašenega testa, Društvo ljubiteljev su-
homesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem pa prekajene mes-
nine, ki so jih lahko obiskovalci poplaknili po grlu z rujno kaplji-
co vinarjev Društva vinogradnikov Sremič. Živahno dogajanje 
in glasbena spremljava v izvedbi pevske in instrumentalne za-
sedbe družine Drstvenšek je pritegnila na tržnico med obisko-
valce in nakupovalce tudi Miklavža s spremstvom, organizator 
tematskih sejmov – Center za podjetništvo in turizem Krško – 
pa je poskrbel tudi za praznično okrašeno foto točko, na kateri 
so lahko starši z objektivi in telefoni ovekovečili srečanje svo-
jih otrok z Miklavžem.
 B. M. 

Miklavžev obisk tematske tržnice

Pred prazničnim ozadjem je nastalo veliko skupnih fotografij 
otrok z Miklavžem in njegovim spremstvom.

DOBOVA – V Turistič-
nem društvu Dobova so 
že novembra pričeli z je-
senskozimskimi ustvarjal-
nimi delavnicami pred kon-
cem leta. 

Najprej so izdelovali novolet-
ne voščilnice z uporabo raz-
ličnih tehnik (izrezovanje 
različnih motivov, servietna 
tehnika, nalepke in šablonski 
motivi), sledila je delavnica 
izdelave adventnih venčkov, 
ki je bila množično obiskana, 
saj je bilo prisotnih 46 otrok. 
3. decembra so se osredotoči-
li na bližajoče se praznike in 
izdelavo bunkic. V soboto, 10. 
decembra, bo na vrsti eko de-
lavnica, na kateri bodo nasta-
jali izdelki z recikliranjem, te-
den kasneje pa še delavnica 
presenečenja in obisk Božič-
ka za vse tiste, ki so se redno 
udeleževali letošnjih delavnic 
(velikonočna, hortikulturna, 
dvodnevni poletni ustvarjalni 
tabor, izdelava novoletnih vo-
ščilnic, adventnih venčkov, no-
voletnih okraskov in dekoracij 
ter eko delavnice). 
»Na delavnicah se otroci sre-
čujejo in spoznavajo različ-
ne materiale, bodisi kuplje-
ne ali najdene v naravi bodisi 
tiste, ki so že bili uporablje-
ni ter se s ponovno uporabo 
in predelavo spremenijo nji-
hova namembnost, videz in 
uporabnost,« je ob tem dejala 
predsednica TD Dobova Bran-
ka Stergar.  R. R.

Udeleženci delavnice izdelave bunkic (foto: D. Lipej)

Dobovsko 
predpraznično 
ustvarjanje
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Čas prazničnih luči je čas veselja, razigranosti in sočutja. Pozor-
nost do najdražjih nam prižge iskrice topline in žarek upanja. 
Zazremo se vase in naše misli se vrtijo okrog zdravja in sreče - 
družine, sorodnikov, prijateljev, znancev ... V naši Bio prodajal-
ni Norma se tega zelo zavedamo. Vzeti si čas drug za drugega 
s kančkom drobne pozornosti razjasni še tako otožen pogled. 
Že veste, s čim boste podarili veselje? 

Poskusite lahko z opojnim vonjem bio čajev in začimb. Najdite 
svoj notranji mir v soju dišečih svečk in bio čokoladnih pregreh. 
Podarite bio dišeča mila, šampone ali naravna masažna olja. 
Dobra kuharska knjiga zdravih jedi ni le odlično darilo, temveč 
tudi vodnik do zdravja. Razvajajte z bio gurmanskimi sestavi-
nami, s katerimi boste pripravili nepozabno kosilo ali večerjo 
in prepričali še tako zahtevne obiske. Dovolite si biti izvirni in 
drugačni ter še vedno zdravi. Mi vam bomo stali ob strani in 
vam na tej poti pomagali. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

BIO PRODAJALNA NORMA (Qlandia Krško), 
CKŽ 141, Krško, tel. 07 492 51 51, www.norma.si

Kot je povedala vodja kostanje-
viške knjižnice Alenka Žugič 
Jakovina, se je ideja o kvačka-
nju zverinic porodila ob pode-
litvi Palčka bralčka v kostanje-
viškem vrtcu, od koder se je v 
knjižnico vrnila s posebnim 
spremljevalcem, drobcenim 
medvedkom, za katerega je 
otrokom obljubila, da bo čuval 
knjige. »Ker je našim gospem 
že malo zmanjkovalo idej, kaj 
bi še ustvarjale, saj so naredile 
že ogromno stvari, smo prišle 
na idejo, da bi začele izdelova-
ti te zverinice,« je pojasnila. Za 
pomoč so prosile vzgojiteljico 
iz vrtca Ajdo Krhin, ki je moj-
strica za izdelovanje teh zve-
rinic, in čeprav sprva ni bilo 
lahko, saj gre za kar zahtev-
no delo, so se počasi le priuči-
le nove spretnosti. »Dejansko 
sem se jaz več naučila od njih 
kot one od mene,« je na odpr-
tju povedala že omenjena Ajda 
Krhin, ki se je prvih zank nau-
čila od mame, izdelave zverinic 
pa preko Youtubea, Pinteresta 
in lastnih izkušenj.

Tako je v dobrem mesecu dni 
pod njihovim spretnimi prsti 
nastalo kar 135 zverinic – 53 
sovic, 46 zajčkov, 35 medved-
kov in ena muca, ki jih je Žugič 
Jakovina domiselno razpore-

Dobrodelno kvačkanje v knjižnici
KOSTANJEVICA NA KRKI – V kostanjeviški enoti Valvasorjeve knjižnice Krško so na zadnjo novembrsko so-
boto odprli razstavo kvačkanih zverinic. Ustvarila jih je skupina žensk, ki se ob četrtkih druži v knjižnici 
ob ročnih delih.

dila po vseh kotičkih knjižnič-
ne časopisne čitalnice. Le-ta 
se je tako začasno spremeni-
la v svojevrsten 'zverinjak'. 
Poleg mentorice so ustvar-
jale: Erika Brudar, Ivanka 
Dvojmoč, Jožica Gliha, Cirila 
Gradišar, Mili Grubar, Malči 
Jordan, Marjana Krhin, Mil-
ka Kuplenik, Danica Molek, 
Zinka Olovec, Majda Pavlin 
in Silva Pincolič. Ob četrtkih 
se dobivajo in ustvarjajo že 13 
let (skupina je nastala v okvi-
ru projekta Ljudske univerze 
Krško Center vseživljenjskega 

učenja in se je obdržala tudi 
po njegovem zaključku), v tem 
času pa so pripravile že okoli 
deset podobnih razstav. Raz-
stava bo v kostanjeviški knji-
žnici na ogled do 14. decem-
bra, potem pa bodo zverinice 
zapakirali v darila, ki jih bo Bo-
žiček dostavil vsem malčkom 
v občini.

Za pomoč pri nabavi preje so 
pridne rokodelke prosile Ob-
čino Kostanjevica na Krki, ki 
jim je pri tem prisluhnila. V 
njenem imenu je zbrane na 

odprtju nagovorila višja sve-
tovalka za družbene in go-
spodarske dejavnosti Anita 
Krajnc, ki se zahvalila gospem 
za uspešno opravljeno delo in 
dobrodelno gesto. »Upam, da 
vam bodo roke še dolgo služi-
le in nas boste razveseljevale s 
svojimi izdelki, ki nam mora-
jo biti vsem v ponos,« je deja-
la. Dogodek je z nekaj melodi-
jami na harfi popestrila mlada 
učenka Glasbene šole Krško 
Neli Milek.

 Peter Pavlovič

Kostanjeviške rokodelke z mentorico in vodjo knjižnice

Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA se nahaja že peto leto v sre-
dišču Brežic, kjer vam ponujamo patentirane konopljine izdel-
ke, lastne, slovenske pridelave in predelave: različne konoplji-
ne kapljice, konopljine mešanice, konopljina pršila, eterično 
olje konoplje in hidrolate, konopljin čaj in semena, konoplji-
ne trihome v kapsulah ...
 
Seveda imamo v ponudbi še nekaj drugih naravnih prehran-
skih dopolnil, ki so odlična podpora za imunski sistem v siner-
giji s konopljo, ročno izdelana mila in deodorante, pipe, bonge, 
grinderje ter novo v ponudbi na ogled – oblačila iz organskega 
konopljinega in bombažnega tekstila. Pri nas lahko najdete ko-
ristne, kvalitetne, zanimive in drugačne izdelke za decembrska 
darila vaših najdražjih.  

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice

Kontakt: 030 340 268, www.konoplja-osvobaja.si
info@konoplja-osvobaja.si, FB: Konoplja osvobaja

V prostorih bivše Kovinarske, zraven trgovine AudioPro, je očem 
malce skrit vrhunski lepotni prostor. Znotraj mističnega ambienta 
so strokovnjakinje frizerstva in kozmetike. 

Profesionalne frizerske storitve vam nudijo Bojana Černoga 
Udovč, Nataša in Natalija. Za prvovrstno nego obraza poskrbi 
Lidija Urbanč, nohte vam lično uredijo pri Nails by me, za 
izdelovanje trepalnic poskrbi Anja Frankovič, za popolno ličenje 
pa Tina Andolšek Baznik. 

Nasvet za decembrsko zabavo: 
Letos si lahko spet privoščite malo dvignjeno frizuro ali celo 
speto. Oblecite kaj z bleščicami in poudarite vaše ustnice z 
rdečo barvo. Tako boste čarobno zasijale na zabavi. 

Spremljate nas lahko tudi na

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

FRIZERSKI ATELJE »B«, 
Bojana Černoga Udovč s.p., CKŽ 137, Krško,  

tel.: 041 950 529

KRŠKO – Predpraznična sobota, 17. decembra, bo v Krškem 
tudi športno in dobrodelno obarvana, saj krški triatlonec Ja-
roslav Kovačič oz. društvo JK Tri Team pripravlja dobrodelni 
dogodek »Razgibajmo, pomagajmo – Krško teče«.

»Odločili smo se, da združimo šport in dobrodelnost, ki je v de-
cembru še bolj poudarjena in so ljudje še bolj kot sicer dov-
zetni za tovrstne akcije,« pravi Jaroslav Kovačič. Tako bodo v 
mestnem parku v starem jedru Krškega od 14. do 16. ure prip-
ravili tek/hojo/vožnjo z invalidskimi ali otroškimi vozički ali 
z otroškimi poganjalčki v 450-metrskem krogu, udeleženci pa 
bodo z vsakim opravljenim krogom, ki ga bodo ovrednotili gle-
de na prejeta sredstva s strani sponzorjev in donatorjev. »Vse, 
kar bomo dobili z njihove strani, bomo razdelili štirim organi-
zacijam: Društvu Sonček Posavje za terapevtsko jahanje otrok s 
posebnimi potrebami, Društvu Šola zdravja za rekreacijo za sta-
rejše, CSD Posavje za podporo kriznemu centru za otroke in mla-
dostnike in Športni zvezi Krško za sofinanciranje udeležbe mla-
dih športnikov na UWG v Celovcu,« pravi znani triatlonec, zelo 
zadovoljen s prvim odzivom na dogodek in spletnim glasova-
njem med omenjenimi prejemniki. Polovico sredstev bodo ver-
jetno enakomerno razdelili vsem štirimi organizacijam, polovi-
co pa po izglasovanih deležih. 
Na dogodek so vabljeni vsi, od tekačev in pohodnikov do družin 
z majhnimi otroki, invalidov, starejših ter ostalih zainteresiranih. 
»Osnovni namen je gibanje in skozi to promocija zdravega nači-
na življenja, hkrati pa pomagati tem štirim organizacijam,« pou-
darja Kovačič. Udeležba bo brezplačna za vse, po športno dobro-
delnem dogodku pa bo vsem seveda na voljo tudi pestro večerno 
dogajanje v starem mestnem jedru. P. Pavlovič

Pomagajmo z gibanjem

Trasa dobrodelnega teka v krškem mestnem parku
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Zdaj je pravi čas za nakup izvirnih, predvsem pa praktičnih daril. 
Da bodo dobri možje letos vedeli, kam postaviti darila, vas 
vabimo v vrtni center Eurogarden v Krškem, kjer je na zalogi 
pestra ponudba umetnih in naravnih drevesc. Izjemno popularne 
so kavkaške jelke, saj jim iglice ne odpadejo tako hitro. Poleg 
tega imamo na zalogi najbolj trendovske novoletne okraske, 
novoletne lučke in adventni dekor.

Na enem mestu boste dobili tudi vse za obdarovanje otrok – vse 
od mini samokolnic do mini rokavic in celo mini vrtno orodje. 
Lahko pa jim kupite tudi sanke ali model za izdelovanje snežnih 
kep. Izbirate lahko tudi med otroškimi pihalniki listja, motornimi 
žagami, kosilnicami in drugimi vrtnimi pripomočki, ki so izjemno 
realnega videza, ter traktorji, kopači in drugimi privlačnimi 
igračami.

Zanjo ali zanj pa lahko kupite čudovite darilne sete, dekor za dom, 
gospodinjske pripomočke in vrtne stroje. V kolikor še nimate 
ideje, vam svetujemo, da podarite kar Eurogarden darilni bon.

Želimo vam SREČNO 2023 in vas vabimo v 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

VRTNI CENTER EUROGARDEN, 
Cesta krških žrtev 147, Krško 

 tel.: 07 49 88 385, www.eurogarden.eu

Po dveh letih virtualnega pri-
žiga prazničnih luči je prire-
ditev v soorganizaciji Mestne 
občine Krško, Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško ter 
družbe Kostak ponovno po-
tekala v živo. Bržkone zaradi 
slednjega pa tudi relativno še 
ugodnih temperatur za druže-
nje na prostem je bil obisk s 
strani obiskovalcev vseh gene-
racij nadpovprečen, po naših 
ocenah najvišji po letu 2014, 
ko je bil po zaključeni obno-
vi Zatona, kot je poimenovan 
predel od mosta do vstopa v 
staro mestno jedro Krškega, 
prvič organiziran prižig luči, 
tedaj še na smreki velikanki, 
izdelani iz plastenk. Smreko je 
leta 2018 nadomestila okrasi-
tev v obliki velikega adventne-
ga venca, narejenega iz cevi in 
spojk za fasadne odre, s štiri-
mi svečami, na vrhu katerih 
se plamen v obliki luči prižge 
zaporedoma na vsako adven-
tno nedeljo do božiča. Adven-
tni venec je bil izdelan po idej-
ni zasnovi arhitektke Vesne 
Lapuh Vimpolšek iz družbe 
Kostak GIP, ki je za letošnjo ok-
rasitev pripravila tudi predlo-
go za okrasitev mestnega par-
ka pri Valvasorjevi knjižnici 
z vilinskimi krili, ki naj bi po 
keltski in slovanski simboliki 
prispevala k osebni izpolnitvi, 

Krško je praznično razsvetljeno 
KRŠKO – Z namenom praznične okrasitve in kot najava dogodkom, ki se bodo zvrstili v zadnjem mesecu 
leta, je Krško 25. novembra obsijala praznična razsvetljava, na instalaciji adventnega venčka v predelu Za-
tona pa je na pragu prve adventne nedelje zagorela prva od štiri lučk v obliki plamena sveče. 

blagostanju, uspehu, harmoni-
ji in notranjemu miru. Očitno 
pa tudi k sodelovanju, saj so za 
namen okrasitve vilinska kri-
la izdelali dijaki Šolskega cen-
tra Krško-Sevnica.  

Ob navedenih prazničnih okra-
sitvah Zatona in mestnega par-
ka so, kot že vrsto let do sedaj,  
članice Kulturnega društva 
Prostor vmes izvirno okrasi-
le Josipinin park, ob siceršnjih 
prazničnih okrasitvah glav-
nih ulic pa bodo, kot je pove-
dala za naš časopis direktorica 
CPT Krško Kristina Ogorevc 
Račič, 16. decembra v poznem 
popoldnevu na Hočevarjevem 

trgu luči osvetlile tudi jaslice, 
v tamkajšnji cerkvi sv. Janeza 
Evangelista pa bo ob 18. uri 
predbožični koncert mezzo-
sopranistke Mihaele Komo-
čar Gorše ob orgelski sprem-
ljavi Lucijana Cetina. Med več 
predprazničnimi prireditvami 
in delavnicami izdelave okra-
skov in zavijanja daril za ot-
roke in odrasle v izvedbi raz-
ličnih izvajalcev je Ogorevc 
Račič izpostavila še  praznični 
vikend v starem mestnem je-
dru 17. decembra od 16.30 ure 
dalje na glavni krški ulici pred 
občinsko zgradbo, ko se bos-
ta za najmlajše zvrstila Božič-
ni cirkus s povorko in božična 

predstava, za glasbeno vzdušje 
obiskovalcev pa bosta z nasto-
poma poskrbeli zasedbi BQL 
in Gadi.

In če se na kratko še vrne-
mo na prireditev ob prižigu 
praznične osvetlitve mesta: 
uvodoma je udeležence z od-
petimi pesmimi ogrel Otroški 
pevski zbor Osnovne šole Le-
skovec pri Krškem pod men-
torstvom Klavdije Mirt in 
Tamare Vajdič, nakar je na 
odru v veselje najmlajših obi-
skovalcev oživela zimska pra-
vljica Jelkin čudež, ki je med-
nje v izvedbi gledališča Ku-Kuc 
ponesla sporočilo o prijatelj-
stvu, hrepenenju in drobnih 
čudežih. Po njej je mag. Mi-
ran Stanko še zadnjič v funk-
ciji župana prižgal praznič-
ne luči, nakar je za prešerno 
vzdušje na prizorišču pos-
krbela priljubljena štajerska 
glasbena zasedba Polkaholi-
ki. Za okrepčilo so poskrbeli 
ponudniki toplih napitkov in 
različnih prigrizkov na stoj-
nicah, VDC Sonček Posavje in 
Čebelarska zveza Krško v so-
delovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije pa za ponudbo praz-
ničnih izdelkov in voščilnic ter 
za zdravje blagodejnih mede-
nih proizvodov.
 Bojana Mavsar 

V pričakovanju prižiga prazničnih luči

Staro mestno jedro Krško
17.12.2022, od 16.30

Povorka in otroška 
predstava Božični cirkus

Povorka in otroška 
predstava Božični cirkus

Od 14.00
• razgibajmo, pomagajmo - Krško teče
• praznične aktivnosti za otroke 

Od 16.30
• božični cirkus s povorko in predstavo
• ponudba na stojnicah 

Od 18.00
• nastop skupine BQL in Gadi

Več na www.visitkrsko.com
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vendar se je kmalu umaknil v 
akademsko kariero in bil med 
drugim dekan Pravne fakulte-
te v Ljubljani, predaval na šte-
vilnih univerzah doma in v tu-
jini ter sodeloval na kongresih. 
Leta 1958 je postal redni član 
SAZU in nekaj kasneje tudi do-
pisni član JAZU, objavil je ve-
liko strokovnih knjig in prejel 
veliko različnih priznanj.  Za-
nimivo je, da je že kot študent 
z znanim slikarjem Tonetom 
Kraljem v Krškem ustanovil 
umetniško društvo VIS in bil 
med ustanovitelji Moderne ga-
lerije v Ljubljani.

Brestanica
FRANC RAINER
(1902–1991)

Gozdarski strokovnjak Franc 
Rainer se je rodil 23. marca 
1902 v Brestanici, v osnov-
no šolo je hodil v Kranju, štu-
diral pa v Ljubljani in Brnu 
ter celo v Lvovu. Kot štipen-
dist FAO se je izpopolnjeval v 
Franciji, severni Afriki in Švi-
ci. Od leta 1927 je služboval v 
raznih gozdarskih ustanovah 
stare Jugoslavije in tudi v mi-

MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE 

Letos smo se spominjali 120letnice njihovega rojstva

Boštanj
VLADIMIR PREMRU
(1902–1949)

25. januarja 1902 je v Boštanju 
pri Sevnici začel svojo zelo ne-
mirno in žal razmeroma krat-
ko življenjsko pot književnik, 
kemik in pionir slovenske radi-
oterapije Vladimir Premru. Gi-
mnazijo je obiskoval v Novem 
mestu, v Ljubljani študiral medi-
cino in tudi filozofijo. Po diplo-
mi iz kemije in fizike leta 1929 
se je zaposlil na sred nji tehni-
ški šoli, nato pa od leta 1938 
v novoustanovljenem Bano-
vinskem inštitutu za preučeva-
nje rakastih tvorb vodil bioteh-
nični laboratorij. Leta 1939 je 
med študijskim potovanjem po 
Nemčiji proučeval organizacijo 
biokemičnih laboratorijev in se 
zanimal za možnosti uporabe 
kemoterapije pri zdravljenju 
raka. S tega področja je napi-
sal priročnik z naslovom Elek-
trokemija. Med drugo vojno je 
bil kot napredni intelektualec 
kmalu zaprt in predviden za 
talca, nakar so ga internirali v 
Dachau. Po vrnitvi je med dru-
gim postal načelnik oddelka za 

strokovno šolstvo pri ministr-
stvu za industrijo, a so ga leta 
1947 obtožili na t. i. Dachau-
skih procesih, kjer pa je bil 
najprej oproščen. Nato so ga po 
nekaj mesecih skupaj z druži-
no začeli preganjati kot inform-
birojevca. Življenje je izgubil na 
hrvaškem Golem otoku, kamor 
je bil izgnan skupaj s še ne pol-
noletnim sinom. Slovenske bio-
grafije Premruja navajajo pred-
vsem kot pesnika in prevajalca, 
sodobnika slovenske ekspresi-
onistične medvojne generacije 
literatov, čeprav je bila večina 
njegovih (rokopisnih) del uni-
čena med vojno, ostale pa so 
številne objave v revijah.

Krško
ZDRAVKO OMERZA
(1902–1985)

13. februarja 1902 se je v Kr-
škem rodil slovenski surdo-
pedagog, praktični fonetik in 
logoped Zdravko Omerza. Le 
leto pred njegovim rojstvom 
je v Ljubljani začel delovati 
osrednji zavod za slušno pri-
zadete otroke, ki so mu pra-
vili Gluhonemnica. Potem ko 

je učitelj Zdravko Omerza leta 
1931 opravil tudi strokovni iz-
pit za predmetnega učitelja 
gluhih otrok, je najprej pouče-
val na osnovnih šolah, nato pa 
na gluhonemnici, kjer je leta 
1942 ustanovil  logopedski 
oddelek, ki ga je od leta 1948 
tudi vodil. Kot velik praktik 
tega strokovnega področja je 
leta 1947 organiziral pregled 
govora pri vseh osnovnošolcih 
na ljubljanskih šolah in ugoto-
vil, da ima kar pet odstotkov te-
žave z govorom. Omerza je za-
govarjal mnenje, da je govor 
podlaga umskega in naravne-
ga razvoja otrok ter sredstvo za 
njihovo izobrazbo, zato je po-
udarjal odločilno vlogo pred-
šolskih ustanov in šol pri uče-
nju pravilnega govora. Od leta 
1956 do 1968 je bil predava-
telj logopedije na Višji peda-
goški šoli oziroma Pedagoški 
akademiji v Ljubljani. V svoji 
želji po napredku je zbiral tujo 
strokovno literaturo, se leta 
1939 odpravil celo na obisk 
v zavod za gluhoneme v New 
Yorku, doma pa ves čas sode-
loval pri izobraževanju peda-
gogov s tega področja. Bil je 

prvi predsednik slovenske sek-
cije logopedov, objavil več knjig 
(npr. Logopedija, 1959) in uč-
benikov ter okoli sto strokov-
nih člankov.

Krško
Dr. LADO VAVPETIČ
(1902–1982)

Akademik, raziskovalec, peda-
gog, pravnik in politik dr. Lado 
Vavpetič se je rodil 26. juni-
ja 1902 v Krškem, kjer je obi-
skoval osnovno šolo in prvi ra-
zred meščanske šole, nato pa 
nadaljeval šolanje v Ljubljani, 
kjer je doktoriral leta 1926. Do 
odhoda v partizane leta 1943 
je imel svojo odvetniško pisar-
no, že leta 1941 se je vključil v 
Osvobodilno fronto, med vojno 
je bil udeleženec Kočevskega 
zbora in 2. zasedanja AVNOJ v 
Jajcu. Vavpetič, na katerega izo-
brazbo sta v ranih letih vplivala 
znamenita prebivalca Krškega 
Janez Mencinger in dr. Anton 
Sovre, je eden tistih posavskih 
rojakov, ki so doslej dosegli naj-
višje družbeno-politične funk-
cije. Bil je namreč minister v 
prvi slovenski vladi leta 1945, 

nistrstvu za gozdove v Beo-
gradu. Po drugi svetovni voj-
ni, ki jo je preživel v nemškem 
ujetništvu, nato pa v partiza-
nih, je delal v raznih vladnih 
službah, po letu 1952 je nada-
ljeval s profesorsko kariero, 
nazadnje je bil dekan in pro-
dekan Biotehniške fakultete 
v Ljubljani. Kjerkoli je deloval 
kot strokovnjak za pogozdova-
nje in urejanje hudournikov, je 
za sabo pustil trajne rezulta-
te svojega dela, prav tako se 
ga radi spominjajo kot člove-
ka, ki je razvijal širok pogled 
na reševanje problemov, ki jih 
povzročajo naravna stihija, 
nepremišljena aktivnost ter 
neznanje ljudi. Tako imajo na 
primer v Banja Luki še danes 
urejeni izvir pitne vode z nje-
govim imenom. Kar 17 let je 
bil delegat pri organizaciji za 
kmetijstvo in prehrano FAO, 
je avtor številnih strokovnih 
člankov, skonstruiral je meha-
nično rampo za nakladanje in 
razkladanje motornih vozil – 
Rainerjeva nakladalnica in bil 
prejemnik različnih priznanj.

 Pripravila: M. M., S. M.

POSAVJE – Pa se ob koncu naše letošnje mini serije prispevkov o znamenitih posavskih rojakih spomnimo štirih mož, ki jim je zibka stekla v naših krajih pred 
okroglimi 120 leti. Tudi ti, kot večina naših ustvarjalnih ljudi, so se razmeroma kmalu, predvsem pa v želji po znanju, odpravili iz rodnega kraja in se vsi po vrsti 
uveljavili v eni izmed dejavnosti, zaradi česar so danes bolj ali manj opazno zapisani v dediščino naroda.

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

28. 11.–20. 12. 2022, 1.–31. 12. 2022, 

SOBOTA, 10. 12. 2022, 18.00–22.00
BALON MC CUP:

TEKMOVANJE Z BALONOM
PRIJAVE NA: kaja.crpic@mc-krsko.si

SOBOTA, 10. 12. 2022,

SREDA, 14. 12. 2022, 
18.00–19.30

PREDAVANJE: KAKO IZRAZIM SEBE IN OHRANIM 
DOBRE ODNOSE?

SOBOTA, 17. 12. 2022, 

21.00
KONCERT: PORTO MORTO & LELEE

SOBOTA, 17. 12. 2022, 
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

LOTI (22014B) 
je psica večje rasti, stara prib-
ližno dve leti. Je zelo živahna in 
ima veliko energije, zato išče od-
govoren dom in lastnika, ki ji bo 
posvetil veliko časa in se bo z njo 
aktivno ukvarjal. Je zelo prijaz-
na, željna pozornosti in človeko-
ve bližine. 

KARO (22417KO) 
je dobro leto star pes v tipu 
nemškega ovčarja. Je malce za-
držan, vendar ni agresiven. Išče 
primerne ljudi, ki bi mu nudili 
odgovoren dom in ljubečo roko. 
Če bi Kara radi spoznali, pokliči-
te na 07 496 11 56.

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.

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.

Skoraj stoletje in pol šolstva 
v kraju in skoraj 50 let vrtca 
predstavljata pomemben dose-
žek tako za šolo in občino kot za 
krajane. Šola in vrtec v kraju sta 
tisto središče, ki povezuje kraja-
ne in daje lokalni skupnosti živ-
ljenje. Šola je več kot prostor za 
učenje, saj je pomemben pove-
zovalni dejavnik celotnega kraja 
in občine, je dejal župan.

Popotovanje po zgodovini šol-
stva so predstavili bivši ravna-
telji šole. Franc Kene je opisal 
obdobje šolstva v času ravnate-
ljevanja od leta 1979 do 1992. 
»Deležni smo bili kar treh valov 
ukinitve šole v Globokem. Ob po-
moči takratnega ravnatelja v Pi-
šecah in župnika smo šolo v Glo-
bokem obdržali,« je dejal Kene. 

Po obdobju ravnateljevanja 
Franca Keneta je vajeti prevzela 
dr. Stanka Preskar. Šola je v tem 
obdobju doživljala številne spre-
membe, med drugim tudi uvaja-
nje novega pedagoškega progra-
ma, ki ga poznamo še danes, to 
je t. i. devetletka. Kot prva šola 
so uvedli tudi šolski humanitar-
ni sklad.

Nato je šolo do letošnje jeseni 
vodila ravnateljica Rozika Vodo-
pivec. V svojem nagovoru je po-
vedala, da v Globokem uresni-
čujejo skupno vizijo in vrednote 
šole ter vrtca – znanje, spošto-
vanje, zaupanje in medseboj-
na pomoč. »Za uspešno delo 
sta pomembna sodelovanje in 
povezanost tako med zaposle-

V Globokem obeležili 140 let šolstva
2. decembra so v Globokem obeležili 140. obletnico organiziranega šolstva, 46-letnico delovanja vrtca, 30. obletnico glas-
benega šolskega festivala in 15-letnico sodelovanja pri tradicionalni prireditvi Globoko poje. Ob tej priložnosti je župan 
Ivan Molan v. d. ravnateljice Zdenki Bregar Umek izročil plaketo Občine Brežice ob 140. obletnici organiziranega osnovne-
ga šolstva v Globokem za predano vzgojno-izobraževalno delo in pomemben prispevek h kulturnemu razvoju kraja.

nimi, učenci in starši ter šola-
mi, društvi, občino in ostalimi 
pomembnimi institucijami,« je 
pou darila. Izpostavila je uspešno 
sodelovanje z Zavodom za glu-
he in naglušne Ljubljana, saj je 
že tretjo leto globoška šola edi-
na šola v naši občini, ki ima in-
kluzivni oddelek. Prireditve se je 
udeležil tudi ravnatelj Zavoda za 
gluhe in naglušne Ljubljana Ma-
tjaž Jeruc.

OŠ Globoko in vrtec od letoš-
njega septembra vodi v. d. rav-
nateljice Zdenka Bregar Umek, 
ki se je zaposlenim zahvalila za 
podporo in sodelovanje. Za od-
lično sodelovanje in podporo se 
je zahvalila tudi staršem.

Župan je v svojem govoru po-
udaril: »Pohvalite se lahko tudi 
z različnimi priznanji, med temi 
bi posebej omenil naziv Naj uči-
telja leta 2011 in državno pri-
znanje Blaža Kumerdeja za 
izjemne dosežke pri razvoju. Če-

stitam vam za dosedanje uspe-
he in vam tudi v prihodnje želim, 
da OŠ Globoko poleg kakovostne 
izobraževalne institucije ostane 
kraj, kjer se učenci in otroci pri-
jetno počutijo, kjer so sprejeti in 
kamor se radi vračajo! Vaša šola 
in vrtec sta primer dobre prakse 
uspešnega sodelovanja z lokal-
no skupnostjo in seveda tudi s 
starši. 15 let že s svojimi učitelji 
in učenci ter otroci iz vrtca sou-
stvarjate tradicionalno priredi-
tev Globoko poje, ki s pesmijo 
povezuje celoten kraj in prispe-
va h kulturnemu utripu vaše kra-
jevne skupnosti. Kako pomemb-
na je glasba dokazuje tudi 30. 
oblet nica šolskega glasbene-
ga festivala, ki daje mladim pri-
ložnost, da se predstavijo občin-
stvu skozi glasbeno ustvarjanje, 
hkrati pa ima dogodek dobro-
delno noto z zbiranjem sredstev 
za šolski humanitarni sklad.«

V letu 2022 je občina Brežice za 
področje izobraževanja name-

nila skoraj 7 milijonov evrov. To 
so sredstva za otroško varstvo, 
doplačilo vrtcev za starše, mate-
rialne stroške, obnovo in vzdrže-
vanje šol, za prevoze otrok in 
plače zaposlenih do polne za-
poslitve - logopeda, kuharic in 
hišnikov. S tem je omogoče-
na strokovna pomoč za otroke, 
ugodnejša cena šolske prehrane 
in skrb za urejenost šol. Dodatno 
financiranje je usmerjeno k cilju 
zagotavljanja enakih pogojev za 
vse otroke, ne glede na to, kje ži-
vijo in kje obiskujejo šolo – ali v 
mestu ali na podeželju. 

Župan je še poudaril, da bo ob-
čina v letu 2023 v skladu s pro-
gramom investicij na področju 
šolstva nadaljevala z 2. fazo pro-
jekta Dograditve in rekonstruk-
cije šole Artiče. »Naslednja pa je 
na vrsti vaša šola, predvidoma v 
l. 2025. Ker bo do takrat minilo 
še nekaj časa, občina redno skrbi 
tudi za vzdrževalna dela. V letu 
2020 pa smo izvedli tudi ener-
getsko obnovo objekta v vred-
nosti dobrih 640.000 evrov. S to 
prenovo smo izolirali fasado in 
streho, zamenjali stavbno po-
hištvo, namestili termostatske 
ventile in prenovili ogrevalni sis-
tem, uredili smo tudi razsvetlja-
vo v objektu,« je še dejal.

Ob koncu uradnega dela je sle-
dil še ogled tematskih delavnic, 
na katerih so učenci in učitelji 
na zanimiv način predstavili po-
membne zgodovinske dosežke 
in dejavnosti šole.

Župan je v. d. ravnateljice OŠ Globoko izročil plaketo Občine Brežice.

Investicija, ki sta jo skupaj izvaja-
li Občina Brežice in Direkcija Re-
publike Slovenije za infrastruk-
turo (DRSI), je bila zaključena v 
roku. Po besedah župana Obči-
ne Brežice Ivana Molana si je 
občina prizadevala za ureditev 
tega nevarnega odseka državne 
ceste vse od izgradnje avtoce-
ste. Eden od najpomembnejših 
ciljev skupnega projekta občine 
in direkcije je odprava nevarne 
zožitve na državni cesti R3-675 v 
Podgračenem. Prostor za razširi-
tev so izvajalci pridobili z umes-
titvijo podpornih zidov. Projekt 
prinaša povečanje prometne 
varnosti z izgradnjo površin za 

V letu 2023 je načrtovan začetek gradnje novega večnamenskega 
doma v Cerkljah ob Krki, ki bo pod skupno streho združil PGD Cerklje 
ob Krki in ostale krajane. Izgradnjo skupnega objekta bo sofinanci-
ralo tudi gasilsko društvo, dom pa bo v upravljanju Krajevne skup-
nosti Cerklje ob Krki.

Občina pripravlja potrebno projektno dokumentacijo, trenutno je 
v postopku pridobivanja mnenj soglasodajalcev. Pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za nov dom bo treba prestaviti tudi nekate-
re komunalne vode ter izvesti arheološke raziskave. 

Dograditev OŠ Artiče

V letu 2023 se načrtuje nadaljevanje projekta šole v Artičah, in si-
cer začetek 2. faze: Dograditev in rekonstrukcija šole. Poteka nove-
lacija projektne dokumentacije, posodobitev načrta opreme šole  in 
uskladitve z veljavno zakonodajo, ki se je spremenila. Hkrati se bo 
dodatno preveril načrt strehe in elektrike na objektu, ki bo prilago-
jen za možnost namestitve sončne elektrarne. Uredili se bodo tudi 
nadomestni prostori za pouk v času izvajanje investicije. 

Občina Brežice skupaj z DRSI rešila nevarno zožitev ceste v Podgračenem
pešce, avtobusnih postajališč in 
ureditvijo vozišča. Vrednost po-
godbe za popolno rekonstrukci-
jo ceste in gradnjo pločnika je 
znašala dobrih 777.000 evrov,  
od tega je direkcija prispevala 
596.000 evrov, delež občine pa 
znaša 181.000 evrov. Povečanje 
prometne varnosti na tem od-
seku ceste je projekt zagotovil z 
odpravo ožine, izgradnjo pločni-
ka, ureditvijo avtobusnih posta-
jališč, izgradnjo cestne razsvet-
ljave, ureditvijo odvodnjavanja 
in ustrezno prilagoditvijo infra-
strukture, kjer so ponekod za-
radi utesnjenosti trase izvedeni 
oporni zidovi in narejena zaščita 

brežin ob cesti z mrežami proti 
padanju kamenja.

V občini Brežice poteka 92 km 
državnih cest, zato je pri obno-
vi državnih cest in gradnji ploč-
nikov izjemno pomembno dob-
ro sodelovanje in uskladitev 
pred nostnih nalog med občino 
in Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo (DRSI). Direk-
cija zagotavlja sredstva za ob-
novo državnih cest, sredstva za 
gradnjo pločnikov ob državnih 
cestah pa mora zagotoviti ob-
čina iz naslova lastnih sredstev.

V Podgračenem so odpravili ne-
varno zožitev.

Večnamenski dom Cerklje ob Krki
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Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2023
Občinska uprava Mestne občine Krško ureja bazo zavezancev za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 
2023, ki se odmerja v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Krško. Podatke o zavezancih in stavb-
nem zemljišču pridobiva na podlagi prijave neposrednega uporab-
nika zemljišča ter iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni prijaviti 
Občinski upravi Mestne občine Krško nastanek obveznosti plačila 
nadomestila po navedenem odloku in vse spremembe, ki vplivajo 
na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti 
oziroma po spremembi. Spremembe glede zavezanca za nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki nastanejo med letom, ve-
ljajo od 1. januarja naslednjega 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 napak, ko iz uradne evidence ni razviden zave-
zanec, lastnina ali površina (npr. sprememba najemnikov poslovnih 
prostorov ali stanovanj, sprememba uporabnika stanovanja, poslov-
nega prostora in podobno). Zaradi navedenega zavezance poziva-
mo, da pri občinski upravi preverijo podatke, predvsem kadar je šlo 
za spremembe, ki lahko vplivajo na izračun NUSZ. 
Dodatne informacije lahko zavezanci pridobijo na Oddelku za ureja-
nje prostora in varstvo okolja Mestne občine Krško pri Petri Povše. 
Telefon: 07 49 81 334, e-naslov: petra.povse@krsko.si.

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v krških 
šolah in vrtcih
V Sloveniji smo letos že dvanajstič zapovrstjo tretji petek v novembru obeležili dan slovenske hrane, ko je potekal 
Tradicionalni slovenski zajtrk pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«. V projekt se vsako leto vključujejo tudi 
vrtci in osnovne šole v mestni občini Krško, javni zavodi ter občinska uprava. Župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko je k slovenskemu zajtrku sedel z učenkami in učenci OŠ Brestanica.

Kot poudarjajo na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, je glavni namen 
dneva slovenske hrane pouda-
rek na v Sloveniji pridelani hra-
ni, ki se ji na ta dan nameni do-
datno pozornost, pridelovalcem 
in predelovalcem hrane pa po-
sebno priznanje. V okviru dneva 
slovenske hrane poteka projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk 
(TSZ), za katerega je leta 2011 
dala pobudo Čebelarska zveza 
Slovenije, ko se je projekt tudi 
prvič izvedel na vseslovenski 
ravni. Letošnji poteka pod slo-
ganom »Zajtrk z mlekom – su-
per dan!«. Tradicionalni sloven-

ski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko ali drugo 

sadje slovenskega porekla, nje-
gov namen pa je, da že najmlajši 

spoznajo pomen kmetijstva, ži-
vilske industrije, čebelarstva in 
varovanja okolja, prav tako pa 
poudarjanje pomena zajtrka za 
zdravo in uravnoteženo prehra-
no. Ljudje, ki redno zajtrkujejo, 
imajo boljše prehranske navade, 
saj v svojo prehrano vnesejo več 
prehranskih vlaknin, manj nasi-
čenih maščob in lažje vzdržuje-
jo primerno telesno težo. Vsa-
kodnevni zajtrk poskrbi tudi za 
jutranjo energijo, ki jo še pose-
bej otroci in mladostniki potre-
bujejo za lažje sledenje učnemu 
procesu, še dodajajo na mini-
strstvu.

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko na slovenskem 
zajtrku na OŠ Brestanica

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi letos izbiralo 
najbolj dostopna in urejena javna stranišča v Sloveniji. Akcija je 
potekala v treh kategorijah, in sicer so ocenjevali stranišča v vseh 
12 mestnih občinah, 88 ostalih slovenskih občinah ter na 56 ben-
cinskih servisih. Zmagovalce v posameznih kategorijah so razglasili 
dan pred svetovnim dnevom stranišč, ki je 19. novembra. Letošnja 
podelitev nagrad je potekala v Dominikanskem samostanu na Ptu-
ju, ker je Mestna občina Ptuj v lanskem letu osvojila naslov Naj jav-
no stranišče 2021 v kategoriji mestnih občin. Mestna občina Krško 
je v kategoriji mestnih občin zasedla 2. mesto. Nagrado je prevze-
la direktorica občinske uprave Mestne občine Krško Melita Čopar.

Spomin na žrtve prometnih nesreč
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč od leta 2007 
obeležujemo tretjo nedeljo v novembru. Na ta dan se spomnimo 
vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njiho-
vimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Tudi v Krškem, na Trgu 
Matije Gubca, so se v organizaciji Mestne občine Krško in Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s prižigom sveč spomnili 
vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.

Akcija Desetletje za večjo varnost v prometu 2021–2030 ima slogan 
Spominjajmo se, pomagajmo in ukrepajmo. V letošnjem letu bodo 
tisti, ki so jih posledice prometnih nesreč zaznamovale, nagovarjali 
k pozitivnemu pogledu na življenje skozi prizmo dostojanstva, pra-
vice, upanja, spoštovanja, solidarnosti, reševanja življenj, spomina, 
medsebojne pomoči, ukrepanja. Javnost pa nagovarjamo, kot je v 
nagovoru na dogodku dejal župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko, in s tem prispevamo k zavedanju o naši vsakdanji vlogi v pro-
metu tudi s takšnimi majhni dogodki, ki so opomnik, da se promet-
ne nesreče še vedno dogajajo in posledice prometnih nesreč vpli-
vajo na vse, ne samo na udeležence, temveč tudi na njihove bližnje.

Dogodek ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč

V okviru projekta »Izvedba krovsko-kleparskih del na objektu Špor-
tne dvorane Krško« so popravili deske in preplastili streho z novo 
kritino. Po preplastitvi so na območju posega obnovili strelovodne 
instalacije ter zmontirali snegolove, ki jih pred sanacijo ni bilo. Za 
varen dostop na streho so postavili novo kovinsko lestev. Da ne bi 
prihajalo do zatekanja na razpokani vertikali zgornjega dela stre-
he, so ta del obložili s pločevino. Končna vrednost investicije je ma-
lo manj kot 97.000 evrov, pri čemer je Šolski center Krško-Sevnica 
zagotovil 48 % sredstev, ostalo pa Mestna občina Krško.

Vzdrževalna dela na cestah ob meji z Republiko 
Hrvaško zaključena
Na cestah ob meji z Republiko Hrvaško, ki so namenjene in se upo-
rabljajo za varovanje državne meje, so bila izvedena vzdrževalna 
dela. Vrednost obnove cest je nekaj manj kot 38.000 evrov in je v 
celoti financirana s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Obnovljene so bile ceste od Gadove peči do Premagovc, od Plani-
ne do Premagovc, od Gradca do vodnega zajetja, od Trebelnika do 
Završja ter od Šutne do Trebelnika. V sklopu del so na vseh cestah 
opravili strojna in ročna krpanja makadamskih vozišč z dodajanjem 
kamnitega materiala, strojno obrezali drevje in grmovje – debeline 
do 10 cm, strojno pokosili travo, na cesti Gadova peč - Premagov-
ce so delno obnovili vozišče z asfaltiranjem, poleg tega so popravi-
li bankine ter odkopali zasute jarke.

Vzdrževalna dela na cestah ob meji z Republiko Hrvaško so za-
ključena.

V okviru projekta ureditve šolskega igrišča pri OŠ Adama Bohori-
ča Brestanica so sanirali obstoječo atletsko stezo. Sanacija je ob-
segala menjavo robnikov, odstranitev in izvedbo novega tlaka ste-
ze (tartan), odvodnjavanje meteornih voda in izris črt. Urejeni so 
steza za tek na 60 m, steza za skok v daljino, metališče za suvanje 
krogle in korito za skok v daljino. Zaradi dotrajanosti so odstranili 
obstoječe tribune in jih nadomestili z novimi, betonskimi. Celotno 
območje rekreacijskih površin so zavarovali z novo panelno ogra-
jo, obe igrišči imata novo razsvetljavo. Projekt v vrednosti skoraj 
305.000 evrov je v celoti financirala Mestna občina Krško.

V sklopu projekta rekonstrukcije ceste skozi naselje Stolovnik v 
Brestanici je bila izvedena 2. etapa rekonstrukcija ceste in grad-
nja večnamenske poti v dolžini nekaj več kot 600 metrov. Dela v 
vrednosti nekaj več kot 594.000 evrov so obsegala rekonstrukcijo 
ceste, gradnjo večnamenske poti in javne razsvetljave ter uredi-
tev odvodnjavanja ceste in zalednih voda ter ureditev ostale pod-
zemne javne infrastrukture. Trenutno se pripravlja in ureja doku-
mentacija za prevzem in komisijski pregled ceste. Z rekonstrukcijo 
ceste in gradnjo večnamenske poti se je izboljšala prometna var-
nost za vse udeležence v prometu.
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Občina Sevnica se v letošnjem letu pridružuje slovenskim obči-
nam, ki so k praznični decembrski okrasitvi pristopile v odgovor-
nosti do ravnanja z energijo. Zato se bodo praznične luči prižga-
le 15. decembra. 

Praznična okrasitev polepša decembrske dni, ki jih namenjamo pra-
znovanju in druženju. Občina Sevnica v sodelovanju z Javnim zavo-
dom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sev-
nica vsako leto namenja pozornost elementom okrasitve na najbolj 
obiskanih točkah v mestu Sevnica s posebnim poudarkom na ok-
rasitvi sevniškega gradu. V letošnjem letu bo Sevnica zaradi ukre-
pov varčevanja z energijo okrašena v nekoliko zmanjšanem obsegu, 
praznični prižig luči pa je prestavljen na 15. december.
Za praznično okrasitev so že več let v uporabi svetila oziroma luč-
ke LED, ki imajo nizko porabo električne energije. Pri LED svetilih se 
90 % porabljene energije spremeni v vidno svetlobo in le 10 % v to-
plotno energijo, kar pomeni, da se ne pregrevajo in da večino ener-
gije porabijo za oddajanje svetlobe. Praksa ugašanja LED razsvet-
ljave na način, da gori manj ur v dnevu, pa lahko vpliva na občutljiv 
sistem, ki je zaradi prepogostega prižiganja in ugašanja precej bolj 
obremenjen. Hkrati je sistem praznične okrasitve v Sevnici vezan na 
prižigališča javne razsvetljave, zato je ni mogoče ločeno regulirati ali 
ugašati. Z namenom prihranka porabe električne energije, ki je v de-
cembrskem času v sevniški občini višja za okoli 7 %, bo Občina Sev-
nica zamaknila prižig praznične okrasitve.
V začetku decembra bo mesto Sevnica okrašeno s prazničnimi ele-
menti, ki ne potrebujejo električne energije. KŠTM Sevnica, ki skrbi za 
praznično podobo mesta, bo v teh dneh uredil praznične aranžmaje 
in venčke na Kmečki tržnici in pred Doživljanjem v starem mestnem 
jedru ter selfie točki na sevniškem gradu in na ploščadi pri spome-
niku NOB.
V sklopu Čudežnega decembra, ki ga vsakoletno organizira KŠTM 
Sevnica, bodo v decembru potekali številni dogodki. Na dan priži-
ga prazničnih luči, 15. decembra 2022, bo ob 17. uri Čarobni obisk 
gradu s kulturnim programom, ki ga pripravlja-
jo naši najmlajši iz Vrtca Ciciban Sevnica. Celo-
ten program decembrskega dogajanja je objav-
ljen na občinski spletni strani in na strani KŠTM 
Sevnica. 
Čarobno obarvan bo tudi tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Godbe Sevnica s solistko 
Nino Strnad, ki bo 17. decembra 2022 ob 18. uri. 

Slavnostna podelitev štipendij Občine Sevnica
23. novembra 2022 je župan Srečko Ocvirk na slavnostnem sprejemu simbolno podelil štipendije dijakom in študen-
tom za šolsko leto 2022/2023.

Občina Sevnica že vrsto let s šti-
pendijami podpira mlade, ki se 
izobražujejo na smereh defi-
citarnih poklicev, na področju 
kmetijske, živilske in gozdarske 
stroke kot bodoči mladi prevze-
mniki kmetij, ter nadarjene po-
sameznike, ki se izobražujejo na 
področju kulture. 

V šolskem letu 2022/2023 je Ob-
čina Sevnica podelila 30 štipen-
dij v skupni vrednosti 36.775 
evrov. 

Štipendiranje dijakov in študen-
tov s področja kulture Občina 
Sevnica v sodelovanju z Regio-
nalno razvojno agencijo Posavje, 
ki tehnično izpelje razpis, izvaja 
od leta 2008. V letošnjem letu 
sta se na razpis prijavila in šti-
pendijo prejela 2 študenta. 

Proračunska sredstva za štipen-
diranje bodočih prevzemnikov 
kmetij Občina Sevnica namenja 
že več kot 25 let. S tem finančno 
pomaga rednim dijakom in štu-
dentom iz sevniške občine, ki se 
izobražujejo na področju kmetij-
ske, živilske in gozdarske stroke, 
da bodo lahko po zaključenem 
šolanju postali mladi prevzemni-
ki domačih kmetij. S tem želi Ob-
čina Sevnica povečati strokovno 
usposobljenost nosilcev kme-
tijskih gospodarstev, s čimer se 
spodbuja tudi uvajanje novih 
znanj in tehnologij kmetijske 
proizvodnje. V letošnjem letu 
sta štipendiji za bodoče prevze-

mnike kmetij prejela en študent 
in en dijak. 

Sedmo leto zapored Občina Sev-
nica razpisuje tudi štipendije za 
srednješolsko izobraževanje za 
deficitarne poklice. Štipendije 
se dodeljujejo z namenom za-
gotavljanja ustreznega kadra na 
trgu dela glede na povpraševa-
nje delodajalcev. Namen teh šti-
pendij je tudi spodbujanje vpisa 
na tiste smeri in področja izobra-
ževanja, ki pospešujejo gospo-
darski razvoj in izboljšujejo za-
posljivost, hkrati pa je namen 
teh štipendij tudi spodbujanje 
vpisa na tiste smeri izobraževa-
nja, za katere ni dovolj zanima-
nja. V šolskem letu 2022/2023 je 
štipendije za poklice elektrikar, 

gastronomsko-turistični tehnik, 
lesarski tehnik, elektrotehnik in 
strojni tehnik prejelo 26 dijakov. 

Župan Srečko Ocvirk je v svo-
jem nagovoru izpostavil pomen 
družbene vključenosti mladih. 
Poudaril je, da je želja Občine 
Sevnica, da se mladi počutijo 
sprejeti kot pomemben del lo-
kalne skupnosti. Izpostavil je, da 
domača podjetja izražajo potre-
bo po kvalificiranih delavcih s 
specifičnimi znanji in kompe-
tencami, mladi s pridobljenimi 
kvalifikacijami pa za ta podje-
tja predstavljajo razvojno pri-
ložnost. Poudaril je tudi pomen 
splošne družbene vključenosti 
v vse sfere dogajanja v občini, 
torej v šport, kulturo in druge 
družbene dejavnosti. Župan je 
sklenil, da družbena vključeno-
st v dogajanja v lokalni skupnosti 
pomeni višjo kakovost življenja 
posameznika. Prejemnikom šti-
pendij je zaželel uspešno učenje 
in doseganje zastavljenih ciljev. 

Direktorica Regionalne razvoj-

ne agencije Posavje mag. Nata-
ša Šerbec je zbranim predstavi-
la Posavsko štipendijsko shemo, 
v katero je vključena shema za 
štipendije v tujini za nadarjene 
dijake in študente, ki se izobra-
žujejo na področju kulture, ter 
izpostavila, da je Občina Sevni-
ca v času od pričetka izvajanja 
tega programa podelila že 44 šti-
pendij.

Saša Mohorko iz Zavoda za za-
poslovanje, območne službe 
Sevnica, je predstavila storitve 
Zavoda za zaposlovanje. Pouda-
rila je, da so kompetence, ki jih 
štipendisti, ki se izobražujejo za 
deficitarne poklice, zelo iskane 
pri delodajalcih. Povzela je aktu-
alno stanje na trgu dela v Posav-
ju. Zaradi ugodne gospodarske 
klime in dobrega stanja v posa-
vskih in sevniških podjetjih se 
beleži zelo nizka brezposelnost.
 
Razpisi za dodelitev štipendij 
Občine Sevnica so objavljeni 
vsako leto v jesenskih mesecih. 

Štipendisti Občine Sevnica

24. novembra 2022 se je župan Srečko Ocvirk skupaj s sodelavci iz 
Oddelka za okolje in prostor sestal s predstavniki Direkcije Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo in predstavniki inženirskih podje-
tij, ki pripravljajo projektno dokumentacijo za izgradnjo podvoza 
pod trebanjsko železnico v Boštanju. 

Načrtovani podvoz je umeščen na državno cesto G1-5 Zidani Most–
Boštanj–Krško–Drnovo. Investicijo vodi in financira Direkcija RS za in-
frastrukturo, ki je za ustrezno umestitev podvoza tudi že delno od-
kupila okoliška zemljišča in financirala odstranitev dveh objektov. 
Na sestanku so bili obravnavani projektni pogoji Občine Sevnica in 
predstavljene različice ukrepov za večjo prometno varnost in boljšo 
pretočnost prometa na tem območju. Skladno s projektnimi pogo-
ji, ki med drugim predvidevajo ohranitev avtobusnega postajališča, 
ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev ter ustrezno priključevanje 
objektov v Dolenjem Boštanju na državno cesto, so zbrani v razpravi 
iskali najboljše rešitve za optimalno ureditev poteka prometa. Gle-
de na projektne pogoje, terenski ogled in razpravo bodo projektan-
ti pripravili dopolnjene rešitve projekta, ki je v začetni fazi izdelave 
tehničnih rešitev. Projekt umeščanja podvoza čez železnico v Bo-
štanju je iz vidika prostorske umestitve izjemno zahteven, hkrati pa 
je ključnega pomena za ureditev pretočnosti prometa pešcev, ko-
lesarjev, javnega (avtobusnega), osebnega in tranzitnega prometa. 

Lokalna cesta, ki povezuje Grahovico in Jablanico v krajevni skup-
nosti Boštanj, je skupne dolžine 1.681 metrov. Občina Sevnica je s 
postopnimi ureditvami posameznih odsekov konec novembra za-
ključila rekonstrukcijo ceste.

V lanskem letu je bil urejen del najbolj poškodovanega odseka ces-
tišča, v letošnjem letu pa sta bila v sklopu investicij in rednega letne-
ga vzdrževanja cest urejena še preostala odseka ceste. V spodnjem 
delu so bile na posameznih odsekih, kjer so se pojavili večji usadi, iz-
vedene tudi globinske sanacije. Vrednost investicije, ki je bila zaklju-
čena v poletnih mesecih, je znašala 126.687,54 evrov. Rekonstrukci-
ja zgornjega dela cesta je potekala v jesenskih mesecih. Urejena je 
bila razširitev ceste z ureditvijo brežin in ureditvijo meteorne kana-
lizacije v skupni izmeri 380 metrov. Vrednost izvedenih del je zna-
šala dobrih 51 tisoč evrov.  
S to celovito rekonstrukcijo ceste bodo prebivalci Jablanice in okoliš-
kih krajev varneje in bolj udobno opravljali svoje vsakodnevne poti. 

Praznični prižig luči in decembrsko dogajanje  
v Sevnici

Načrtovanje izgradnje podvoza pod trebanjsko 
železnico v Boštanju

Zaključena je celovita rekonstrukcija ceste 
Grahovica–Jablanica 

Cesta Grahovica–Jablanica 

Sestanek za načrtovanje izgradnje podvoza

Program Čudežnega 
decembra 2022:
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Rok Zorko, nogometni tre-
ner: Kot vsake štiri leta, smo 
vsi nogometaši komaj čakali 
na začetek največjega šport-
nega dogodka na svetu. Kljub 
temu, da je bilo veliko nega-
tivne propagande na račun 
države gostiteljice, smo upa-
li, da bo dober nogomet pre-
magal temne napovedi prven-
stva.  Po otvoritveni tekmi in 
resnično slabi predstavi Katar-
ja, prvič po dolgem času tekme 
sploh nisem pogledal do kon-
ca, kar se mi ob gledanju te-
kem lige prvakov še ni nikoli 
zgodilo. Moram priznati, da se 
nogometna evforija sedaj po-
časi stopnjuje in upam, da bo 
z dobrimi predstavami 'naših' 
Jugo ekip le ta prevzela tudi 
Slovenijo. Nogomet bo, verja-
mem, boljši iz tekme v tekmo, 
ko bodo reprezentanti morali 
pokazati svoje najboljše pred-
stave za napredovanje. Sam 
navijam za dober nogomet, ki 
mora biti zanimiv za nas, gle-
dalce, ki si želimo videti ne-
varne akcije in napete tekme 
vseh 90 minut. Moja napoved 
prvenstva je zmaga Brazilije. 
Ima največjo posamično kva-
liteto in širok nabor igralcev 
ter izjemen motiv zopet poko-
riti nogometni svet.

Posavski poznavalci nogometa o SP v Katarju
POSAVJE – Vse oči svetovne športne javnosti so te dni uprte v majhno zalivsko državo Katar, kjer še deset dni poteka 22. svetovno prvenstvo v nogometu, ki je po 
svoje posebno že samo zaradi tega, ker poteka v predvsem za ljubitelje okroglega usnja s severne poloble nevsakdanjem času. Veliki finale SPja bo namreč teden 
pred božičem. Do zdaj je bilo odigranih že 56 tekem, ostalo jih je samo še osem, jutri se začenjajo četrtfinalni dvoboji. Nekaj Posavcev, ki so tako ali drugače pove-
zani z nogometom, smo ob koncu skupinskega dela prosili za njihov pogled na dosedanji potek SPja in napovedi o tem, kdo bo svetovni prvak.

Iztok Kapušin, nogometni 
trener: Menim, da 22. sve-
tovno prvenstvo v Katarju za-
enkrat še ni upravičilo slove-
sa, ki ga ima to tekmovanje. 
Razen nekaterih izjem še nis-
mo videli tekem, ki bi bile pri-
merljive s tekmami na najviš-
ji ravni. Tukaj mislim na Ligo 
prvakov in izvedbe vrhun-
skih moštev iz najboljših lig 
v Evropi. Kljub temu menim, 
da bomo v izločilnih dvobo-
jih gledali vrhunski nogomet 
in taktični boj za vsak centi-
meter igrišča. Zmagovalca vi-
dim v krogu moštev, ki so tudi 
do sedaj osvajala prvenstva, 
torej Francija, Anglija in obe 
južnoameriški reprezentan-
ci, Brazilija in Argentina. Pre-
seneti lahko Hrvaška, ki ima 
zelo kvalitetno moštvo. Nogo-
met bo v bližnji prihodnosti 
šel v smeri še hitrejše dinami-
ke igre. Kar pomeni, da bodo 
igralci brez žoge tekli hitreje, 
podaje bodo hitrejše, na dru-
gi strani pa bo časa za obvla-
dovanje žoge in tudi prazne-
ga prostora za vtekanje vedno 
manj.

Dražen Vegel, trener članske 
ekipe NK Brežice 1919: Letoš-
nje SP se igra v nenavadnem 
terminu, okolju in je specifič-

no po marsičem. Pokazalo se 
je, da danes ni več slabih re-
prezentanc (razen Katarja) ter 
da tudi azijske in afriške  re-
prezentance lahko pridejo v 
izločilne boje. Na SP sprem-
ljamo dva načina igre: defen-
zivni in na ’kontra’ napade 
(npr. Japonska in Maroko) ter 
ofenzivni (npr. Brazilija, Fran-
cija, Španija), pri čemer vidi-
mo, da oba načina prinaša-
ta dober rezultat. Značilno je, 
da pri uspešnih reprezentan-
cah prevladuje igra s kontro-
lirano posestjo žoge in hitri-
mi globinskimi podajami ter 
vtekanjem za hrbet nasprot-
nika. Sodniški dodatki so do-
ber način, da ekipe igrajo ’čis-
ti’ nogomet, ni zavlačevanja in 
obstrukcije, VAR pa po mojem 
mnenju samo uničuje emocije 

pri vseh udeležencih nogome-
tne igre, emocije pa so  najbolj 
pomemben dejavnik pri nogo-
metu. Glede na formo, način 
igranja, individualno kvalite-
to in tradicijo sta moji favori-
tinji Francija in Brazilija, ki ju 
pričakujem tudi v finalu.

Tanja Lekić, nekdanja nogo-
metašica in selektorica ženske 
reprezentance Slovenije: Me-
nim, da je SP do zdaj upravi-
čilo vlogo favoritov, najbolj 
so me navdušile afriške eki-
pe. Vsaj zame zaenkrat ni bilo 
nekih presežkov, kar se tiče 
tekem. Kar se tiče igre, bi iz-
postavila izjemno fizično prip-
ravljenost in tekanja, me pa 
sodniški podaljški dobesedno 
živcirajo, tako da me mine gle-
danje v nedogled. Zmagovalca 
na SP-jih nikoli ne napovem 
pravilno, zato ne želim niče-
sar napovedovati. Nimam ne-
kega favorita, navijam pa za 
sosede Hrvate, ki vsako tek-
mo igrajo, kot da je zadnja, si 
pa z zanimanjem pogledam 
Brazilce, pri katerih nikoli ne 
veš, kaj bodo naredili z žogo. 
Moje osebno mnenje je sicer, 
da je svetovna nogometna or-
ganizacija FIFA krepko udari-
la mimo z izborom države go-
stiteljice SP-ja, saj vse deluje 

zelo umetno, idealno, daleč od 
tega, kar nogomet v resnici je.

Marko Zalokar, vratar NK 
Maribor: Če povem iskre-
no, svetovnega prvenstva ne 
spremljam preveč podrobno, 
ker mi je nenavadno, da po-
teka pozimi. Glede igre bi re-
kel, da je na tem prvenstvu pri 
večini reprezentanc zelo ne-
povezana, razen Špancev in 
Brazilcev, ki se mi zdijo glav-
ni favoriti za naslov svetovnih 
prvakov. Najbolj so me razo-
čarali Belgijci, od njih sem pri-
čakoval, da bodo pokazali več. 
Glede vratarjev ne vem, koga 
bi izpostavil ... Morda vratar-
ja Nizozemske (Andries No-
ppert, op. a.), ker je bil veli-
ka neznanka za vse. Drugače 
pa mislim, da bo najboljši gol-
man prvenstva Brazilec Alis-
son. Kar se tiče dolgih sodni-
ških podaljškov: prav je, da se 
porabljen čas za ogled posnet-
kov VAR tudi na koncu nadok-
nadi, v tem ne vidim nič spor-
nega. Res pa je, da si sodniki 
včasih vzamejo preveč časa za 
ogled nekih zadev, ki so vidne 
že ob prvem posnetku.

Gregor Sikošek, igralec NK 
Maribor in reprezentant Slo-
venije: Spremljam vse tekme 

SP-ja, če nimam treninga ali 
tekme za klub, si tekme tudi 
pogledam. S prijatelji igramo 
igro napovedovanja rezulta-
tov Nostradamus na MMC RTV 
SLO, tako da je potem vse še to-
liko bolj zanimivo. Do zdaj je 
bilo prvenstvo zelo zanimivo 
in dokaj nepredvidljivo. Naj-
bolj so me razočarali gostite-
lji Katarci. Lani smo igrali pri-
jateljsko tekmo proti njim in 
so delovali veliko boljše kot 
letos. Razočarali so me Belgij-
ci, od katerih sem pričakoval 
veliko več. Glede samega na-
čina igre menim, da je ta do-
kaj izenačena in nepredvidlji-
va ter posledično bolj zanimiva 
za gledanje. Ekipe se na trenut-
ke branijo tudi s šestimi igral-
ci v zadnji liniji in takšen blok 
je potem favoritom težko pre-
biti. Dolgi sodniški dodatki mi 
po pravici povedano niso všeč, 
saj morajo igralci tako odigra-
ti tudi po 15 minut več na tek-
mo. Mislim, da so po naporni 
polsezoni igralci še dodatno 
izpostavljeni poškodbam. Moj 
favorit za naslov je Brazilija, 
čeprav bi najbolj privoščil Ar-
gentini oz. Messiju, da na svo-
jem zadnjem SP-ju dvigne po-
kal.

 Peter Pavlovič, Rok Retelj
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KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 16. novembra 
pripravili skupni posavski zaključek 12. sezone programa 
Posavci beremo skupaj, v katerem sodelujejo še Knjižnica 
Brežice, Knjižnica Sevnica in Posavska potujoča knjižnica.

Kot je povedala direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Pa-
unović, so v letošnjem letu sodelujočim v programu ponudili v 
branje leposlovna dela 17 slovenskih in 21 tujih avtorjev, med 40 
naslovi pa so jih 18 lahko brali tudi v elektronski obliki. V pro-
gram se je vključilo 116 bralcev, od tega si jih je 76 prislužilo knji-
žno nagrado. 42 si jih je knjige izposojalo v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško, deset v Knjižnici Brežice, 16 v Knjižnici Sevnica in osem 
v Posavski potujoči knjižnici. »Odločili smo se, da bodo v sklo-
pu programa Posavci beremo skupaj skupna tudi naša nadalj-
nja srečevanja na uvodnih in zaključnih prireditvah. Upamo, da 
se jih boste bralci udeležili tudi v krajih, ki niso vaši domači, ter 
si doživljajski dogodek z obiskom nekje drugje, kot ste sicer va-
jeni, popestrili še malce drugače kot običajno,« je še dejala Lob-
nikar Paunović.
Gost letošnjega zaključka je bil soavtor stripa o Jožetu Plečniku z 
naslovom Plečnik. dr. Blaž Vurnik, sicer kustos v Mestnem muze-
ju Ljubljana. Vurnik je na predavanju ob prizorih iz stripa predsta-
vil življenjsko zgodbo največjega slovenskega arhitekta in njegov 
bogat arhitekturni opus, pa tudi njegov miselni svet in pogosto 
nekoliko samosvoj značaj. Kot je ob koncu predavanja povedal Vu-
rnik, Plečnik ni pustil znanih sledi v Krškem, je pa bil precej po-
vezan s Kostanjevico na Krki oz. tamkajšnjo lekarnarico Emilijo 
Fon, s katero sta si dolga leta dopisovala, na njeno pobudo pa je 
za mesto na otoku Krke izdelal vrsto projektov. P. Pavlovič

Zaključili že dvanajste 'Posavce'

Bralkam in bralcem, ki so sodelovali v bralnem programu, so 
podelili knjižne nagrade.

Praznični december  
v Knjižnici Sevnica

V prvi polovici prazničnega meseca vas vabimo na naše 
naslednje dogodke:

 � v četrtek, 8. decembra 2022, ob 18. uri: potopisno 
predavanje Barbare Popit, naslov: Poklon Himalaji

 � v sredo, 14. decembra 2022, ob 17. uri: pravljična 
urica z ustvarjalno delavnico

 � do konca decembra je na ogled fotografska razstava 
Impoljca skozi čas (ob 70.-letnici delovanja)

Dragi naši bralci, bralke,  
obiskovalci ter obiskovalke!

V prihajajočem letu vam želimo:

Naj vaša majhna zadovoljstva  
postanejo velika.

Naj vse skrbi in žalost zamenja sreča tiha.

V sebi in drugih najdite  
samo dobre stvari.

Srečno 2023 in veliko odličnih knjig  
vam želimo! 

Vaše knjižničarke

TRANSVERZALA Z JAKOBOM J. KENDO – 
pogovorni večer

• petek, 9. december, ob 18.00 – Knjižnica Senovo

Doktor literarnih ved, prevajalec, avtor in pohodnik Ja-
kob J. Kenda nam bo v pogovoru z bibliotekarko Urško 
Šoštar ob knjigi predstavil 1200 kilometrov dolgo pre-
hojeno slovensko Transverzalo, ki jo je tudi prvi trasiral.

PRAVLJICA V GALERIJI – predpraznična 
pravljično-ustvarjalna srečanja za vse generacije

• torek, 20. december, ob 17.00  
– Galerija Božidar Jakac

• sreda, 21. december, ob 18.00  
– Galerija Božidar Jakac

Kostanjeviška krajevna knjižnica in Galerija Božidar Ja-
kac se že vrsto let v predprazničnih decembrskih dneh 
povezujeta v vabilu na pravljično-ustvarjalno druženje 
za vse generacije, na Pravljico v Galeriji. Na prvi, torkov 
večer, vabimo vse generacije na pravljično urico in božič-
no ustvarjalno delavnico. Sredin večer je bolj namenjen 
odraslim, ko bosta z nami pripovedovalka Špela Frlic in 
bobnar David Nik Lipovac, ki nas bosta ponesla v raz-
burljiv s humorjem in sočnim izrazjem začinjen čudež-
ni svet velikega italijanskega pravljičarja Itala Calvina. 

PRAVLJIČNE URICE 

• ob ponedeljkih ob 17.00 –  
Valvasorjeva knjižnica Krško

• ob torkih ob 17.00 –  
Knjižnica  Kostanjevica na Krki

• ob četrtkih ob 17.00 – Knjižnica Senovo

Od oktobra do aprila potekajo pravljične urice Pri Vili 
Rozalki v Krškem, Pri Kostanjevem škratu v Kostanje-
vici ali Pri Medvedku Sladkosnedku na Senovem. Pra-
vljične urice so primerne za otroke od 3. leta starosti.

BEREM IN SE SPOZNAVAM –  
biblioterapevtske delavnice

• četrtek, 8. december, ob 18.00 –  
Valvasorjeva knjižnica Krško

• četrtek, 22. december, ob 18.00 –  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Na delavnicah se ob romanu Nenavadno romanje Harolda 
Frya avtorice Rachel Joyce pogovarjamo o življenjskih 
izzivih, s katerimi se vsi neizbežno srečujemo, o odnosu, 
ki ga neprestano gradimo s seboj, ter o odnosih, ki jih 
ustvarjamo z drugimi. Delavnice vodi Manca Marinčič.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – literarna srečanja

• vsako sredo ob 10.00 –  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Vabimo vas na bralna srečanja, ki jih vodi profesorica 
slovenščine Marija Lelić. Srečanja bodo  potekala te-
densko v prostorih knjižnice.

BRALNI KROŽEK – pogovor o(b) knjigah

• vsak ponedeljek, ob 10. uri –  Knjižnica Senovo 

Pridružite se nam na bralnih srečanjih, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Boža Ojsteršek. Srečanja poteka-
jo v časopisni čitalnici knjižnice Senovo. 

SLADKI SADOVI DELA: izdaje in prevodi Slave 
vojvodine Kranjske – knjižna razstava

• od 15. decembra dalje –  
osrednja knjižnica v Krškem

Ob 333-letnici izida Slave vojvodine Kranjske, obsežne-
ga znanstvenega in zgodovinskega dela, deželne kroni-
ke, enciklopedije in baročne mojstrovine, postavljamo 
na ogled različne izdaje in prevode te monumentalne 
knjige polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja.  

Lepo vabljeni!

PRIREDITVE V DECEMBRU
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1100..  1122..  22002222    
ob 18.00  

v Domu Svobode  
  v Brestanici 

ARTIČE – V Prosvetnem domu Artiče so 25. novembra prip-
ravili literarni večer z upokojenim knjižničarjem Dragom 
Pirmanom, ki je predstavil svojo do sedaj še neobjavljeno 
avtobiografijo na štirih listih, kot se je šaljivo izrazil sam, 
skupaj z do sedaj še ravno tako neobjavljeno poezijo.

Drago Pirman, ki ga javnost pozna kot upokojenega knjižničarja, 
je bil zaposlen v OŠ Jurija Dalmatina Krško in v Knjižnici Brežice, 
v obeh krajih približno 17 let. Na tokratnem literarnem večeru so 
njegovo poezijo in prozo občinstvu predstavile Lučka Černelič, 
avtorjeva hči Katarina Pirman, Mateja Jankovič Čurič in Jana 
Kovačič, predsednica KUD Oton Župančič Artiče, ki je tudi orga-
nizirala večer. Pirman je o svojem pestrem življenju pripovedoval 
z izjemno natančnostjo in občutkom za humor. Tako je med dru-
gim izpostavil, da je svoje otroštvo preživel v Ljubljani; v mladih 
letih je nekaj časa živel v Londonu, sicer pa je študiral knjižni-
čarstvo. Preizkusil se je tudi v poučevanju angleščine, leta 1978 
pa je začel v Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem delovati kot 
knjižničar. Ustvarjalen je bil tudi v Literarnem klubu Beno Zu-
pančič. Redno se je udeleževal sejma otroških knjig v Bologni ter 
na podlagi 600 knjig v različnih jezikih ustvaril potujočo razsta-
vo pod imenom Mini Bologna, sodeloval pa je tudi z nekdanjo 
založbo Epta, v brežiški knjižnici pa je deloval vse do leta 2009. 
Ob koncu večera je predsednica sveta JSKD OI Brežice Diana 
Kosar podelila jubilejne značke za literarno dejavnost članom 
literarne sekcije KUD Oton Župančič Artiče. Bronasto značko sta 
prejela Maruša Kodrič in Matija Molan, zlato značko Mateja 
Jankovič Čurič, Jana Kovačič in Mitja Molan, častno značko ozi-
roma priznanje pa Danica Avšič in Ida Ostrelič. Za popoln ve-
čer sta z glasbo in petjem poskrbela Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić.  A. Kališnik

Drago Pirman v šali in zares

Drago Pirman z ekipo, ki je pripravila literarni večer
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KRŠKO – 20. oktobra je v Dvorani v parku Krško potekalo 
odprtje samostojne razstave grafik umetnice Liljane Čuček 
Femec. 

Dogodek je povezovala Petra Kampl Petrin, o postavitvi razstave 
grafik Liljane Čuček Femec pa je spregovorila Alja Fir, kustosi-
nja v kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac. Kot je dejala, razstavlje-
na dela prikazujejo »funkcije stavb, ki se z leti v mestu spreminja-
jo; nekatere preživijo, druge pa obstanejo v času«. Dejala je, da 
umetnica hodi mimo njih že leta, spremlja njihovo levitev pa tudi 
propadanje. »V detajlih umetnica opozori na preraščanje zapuš-
čene lesene lope z dodelanim dekorativnim okrasjem, na detajle 
štukaturnega okrasja na fasadah, na ornament na ograji pred ka-
pucinskim samostanom in več detajlov, ki bi jih ob pozornem opa-
zovanju našli na osrednji mestni ulici,« je še razložila kustosinja in 
izpostavila, da Liljane Čuček Femec tokrat ni zanimalo »klasično 
zarezovanje z iglo v kovinsko ploščo, temveč se je prepustila ra-
ziskovanju možnosti, ki jih ponujajo nekonvencionalni materiali«.
Umetnica, ki se je rodila v Beogradu, mladost preživela v Krškem 
ter se nato preselila v Novo mesto, a vendar se vseskozi vrača v 
Krško, nam je v krajšem pogovoru zaupala, da se z ustvarjanjem 
ukvarja že dalj časa in da je tokratna razstava že njena šesta po 
vrsti. Po njenih besedah je bila pobudnica razstave predsednica 
KUD Liber Branka Pirc, grafike pa so nastajale dolgo časa, saj gre 
za zahteven ustvarjalni postopek. 
Razstavo je uradno odprla podžupanja Mestne občine Krško Ana 
Somrak, za glasbeno popestritev je poskrbela citrarka Jasmina 
Levičar, organizatorji in nastopajoči pa so s strani avtorice raz-
stave v znak hvaležnosti v dar prejeli izbrane grafike. 
 A. Kališnik

Grafike Liljane Čuček Femec

Liljana Čuček Femec (v sredini spredaj) je razstavila svoje 
detajlirane grafike.

Podelitev bronastih, srebr-
nih in zlatih plaket je poteka-
la v Albert Felicijanovi dvora-
ni. Bronasto plaketo so prejeli 
Sabina Bakula iz Ljubljane, 
Bogdan Barovič iz Trbovelj, 
Roman Blatnik iz Krškega, Jo-
žica Brulc, Marija Smolič in 
Stane Udvanc iz Šent jerneja, 
Rosina Curhalek iz Dobove, 
Pavla Černigoj, Anton Kla-
kočar, Tanja Košar, Marko 
Okorn, Marjan Perič, Petra 

Pozderec, Erika Puc, Ber-
nard Pungerčič, Lea Punger-
čič in Ulrih Rupret iz Sevni-
ce, Mojca Musar iz Šentjanža, 
Gordana Dobriha iz Kladja 
pri Krmelju, Stane Fabjančič 
iz Brestanice, Nevenka Flajs iz 
Brezja pri Krmelju, Nina Gole 

Zgodbe na slikarskih platnih
SEVNICA – 17. novembra je potekal na sevniškem gradu plaket slovesen zaključek XXII. mednarodnega li-
kovnega shoda Grad 2022 s podelitvijo udeleženkam in udeležencem, ki so se v mesecu juniju udeležili eno-
dnevne likovne delavnice. Mlada prvakinja shoda je postala Lea Florjančič, prvakinja pa Milena Roštohar.

iz Križišča pri Krmelju, Bran-
ka Hauptman iz Metlike, Ja-
nez Klavžar iz Brežic, Ludvik 
Kos in Marija Oven iz Radeč, 
Judita Rajnar Prosen in Šent-
vida pri Stični, Milena Volk iz 
Velikega Mraševega, Tanja Vu-
grin z Jesenic na Dolenjskem, 
Ana Horvatiček Ivaniševič, 
Valerija Jelčič in Hanibal Sal-
varo s Hrvaške. Srebrno pla-
keto so prejeli Boža Jambrek 
iz Šentjerneja, Katja Jakoš iz 

Šentjanža in Andrej Pinterič 
z Mosteca pri Dobovi. 

Prejemnici zlate plakete

Zlato plaketo ter naziv Mla-
da prvakinja XXII. mednaro-
dnega sevniškega likovnega 
shoda Grad 2022 si je že dru-
go leto prislužila gimnazij-
ka Lea Florjančič iz Šentjan-
ža. Njena nagrajena slika nosi 
naslov Dreamspace. Mentor 
shoda Rudi Stopar je o nje-
nem delu zapisal: »Svoj talent 
in umetniško linijo je pokaza-
la tudi letos, spet s kolažem, 
z izbrano simboliko izrezkov 
brez dominante, s poslikani-
mi polji. Stilizirani elementi z 
izstopajočimi spiralami, vpe-
timi v megličasto, drobno ob-
lačnostjo, tvorijo nekakšno 
težko gostoto gmot.« Z dve-
ma slikama se mlada likovna 
ustvarjalka predstavlja tudi v 
Oknu Radogost zbirke Ogled. 
Zlato plaketo in naziv Prvaki-
nja XXII. mednarodnega sev-
niškega likovnega shoda Grad 
2022 je po izboru komisije, ki 
so jo sestavljali mentor shoda 
Rudi Stopar, ljubiteljski slikar 
Sebastjan Popelar, slikarka 
Martina Hegediš, predsed-
nik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak in župan 
Občine Sevnica Srečko Oc-
virk, osvojila Milena Rošto-
har iz Krajnih Brd nad Blan-
co. Njeno nagrajeno slikarsko 
delo nosi naslov Čuvaji najinih 
sanj. Ob tem je Rudi Stopar za-
pisal: »Slikarka Milena Rosto-
har je izrazno svojska slikar-
ka. Slika Čuvaji najinih sanj 
spada v njen opus, ki ga negu-
je že vrsto let. V njem replici-
ra svojo barvno paleto in figu-
ralno, abstraktno simboliko. 
Premišljeno razporejeni ima-
ginarni simbolni elementi da-
jejo osrednjo vsebino, ki jo po-
udarja z dominanto, to je bila 
ptica, letos človek, ki samega 
sebe zaznava kot simbol. Dela 

lahko gledamo z očmi glas-
be – ista kompozicija vedno v 
drugačnem aranžmaju.« Nas-
lednje leto v novembru se bo 
Milena Roštohar predstavila 
na samostojni razstavi v Sta-
ri galeriji, kajti vsakoletnemu 
prvaku organizator omogoči 
samostojno likovno razstavo 
na gradu Sevnica.

V Stari galeriji gostuje 
italijanski slikar

V Stari galeriji je na ogled sa-
mostojna slikarska razstava 
Alessandra Finozzia iz Ita-
lije, ki je lansko leto prepričal 
komisijo in prejel naziv Prvak 
XXI. mednarodnega sevniške-
ga likovnega shoda Grad 2021. 
Gre za leta 1958 v Milanu ro-
jenega ustvarjalca iz tržaške 
in istrske družine. Arhitekt 
po izobrazbi se s posebnim 
žarom posveča glasbi in li-
kovni umetnosti. Na Krasu in 
v Istri zbira zemljo in kame-

nje, ga ope-
re in izbere, 
zdrobi v mož-
narju, pre-
seje, dokler 
se ne reduci-
ra v pigmen-
te, iz katerih 
sestavi ab-
straktno-ne-
f o r m a l n e 
kompozici-
je na podla-
gi iz mavca. V 

svojih delih uporablja tudi vo-
ščenke, ki jih ustvarja sam, in 
sicer tako, da vosek iz čebeljih 
panjev zmeša s premogovim 
prahom, ki ga nabere sam. To 
mu omogoča integracijo barv 
in grafike ter ustvarjanje na-
mišljenega zemljevida, po-
dobnega geografskim zemlje-
vidom. Finozzi, ki je presegel 
določeno oblikovalsko okolje, 
se je doslej s svojimi slikarski-
mi deli predstavil na razstavah 
tako v Italiji kot na Hrvaškem 
in v Sloveniji, njegove slike 
domujejo v zasebnih in jav-
nih zbirkah v Italiji, Sloveniji, 
Franciji in Švici.

Vsebinsko bogat kulturni do-
godek sta s pevskim nastopom 
popestrila Zdenka in Andrej 
Pinterič, zbrane so nagovorila 
sevniški umetnik Rudi Stopar, 
predsednik ZKD Sevnica Jože 
Novak in sevniški podžupan 
Janez Kukec. 
 Smilja Radi

Milena Roštohar ob svoji sliki Čuvaji najinih sanj

Italijanski slikar Alessandro Finozzia s sinom 

KRŠKO – V Galeriji Krško so 11. novembra odprli razstavo 
slik z naslovom Habitat, ki jih je ustvaril priznani in večkrat 
nagrajeni slovenski umetnik Uroš Weinberger.

Kot je dejala kustosinja razstave 
Nina Sotelšek iz Mestnega mu-
zeja Krško, umetnik Uroš We-
inberger »razstavlja enajst slik 
velikih dimenzij, v tehniki olje 
na platnu, ki prikazujejo ne-
posredne odzive na sedanjost. 
Podobe najde v časopisu ali na 
spletu in z njimi kolažira prizo-
re ter jih projicira na platno, da 
naznači silhuete nove slike.« 
Uroš Weinberger je večkrat na-
grajeni umetnik srednje gene-
racije, ki je leta 2003 končal 
dodiplomski in leta 2005 po-
diplomski študij slikarstva na 

ALUO v Ljubljani. Ustvarjal in deloval je tudi v tujini. Je prejem-
nik študentske Prešernove nagrade, v lanskem letu pa je prejel 
tudi Trdinovo nagrado za pomembne trajne uspehe na področju 
likovne umetnosti, ki mu jo je podelila Mestna občina Novo mes-
to. Kot je dejal za naš medij, naslov razstave predstavlja skupni 
imenovalec slik, ki sicer prikazujejo življenjski prostor, digital-
nost, onesnaženje, raziskovanje vesolja in podobno, saj razstava 
namreč odraža iskanje življenjskih prostorov človeka. »Avtor se v 
svojem delu intuitivno odziva na sedanjost, ki ni samo odraz re-
alnega stanja, ampak ima tudi vizionarske kvalitete. V navidez-
no sproščen bivanjski prostor človeka vdira sodobna tehnologi-
ja nadzora, ki ji je ravno pandemija omogočila večjo prisotnost 
v življenju posameznika, zato je navdušenje nad tehnologijo na-
domestil dvom,« je še izpostavila Sotelšek v svojem govoru in 
dejala, da si ob Weinbergerjevi razstavi zastavljamo vprašanje, 
kakšna bo prihodnost. 
Razstavo, ki je na ogled do 28. februarja 2023, je uradno odprla 
direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, ki se je ob 
tem zahvalila Mestni občini Krško in Ministrstvu za kulturo za 
podporo projektu.  A. Kališnik

Weinbergerjev slikarski Habitat 

Umetnik Uroš Weinberger 
pred razstavljenim delom

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

DECEMBER V GALERIJI
Transformacija lesa, 
na ogled do 19. februarja 2023

MAŠA JAZBEC: Sintetični organizmi                                  
na ogled do 26. februarja 2023

ERIK MAVRIČ: Dolgo črno poletje
na ogled do 15. januarja 2023

sobota, 17. december 2022, ob 10. uri 
Delavnica kreativne robotike  (obvezne prijave na 
dejavnosti@galerija-bj.si ali 07 49 88 140)

PRAVLJICA V GALERIJI   
torek, 20. december 2022, ob 17. uri 
Pravljično-ustvarjalno popoldne za vse generacije  
sreda, 21. december 2022, ob 18. uri  
Pripovedovalski večer za odrasle
V sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško, 
izposojevališče Kostanjevica na Krki.
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kam v posavju
Četrtek, 8. 12.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delav-
nica »Izdelava spletne no-
voletne voščilnice v Canvi« 
(obvezne prijave na 051 279 
635)

• ob 15.00 v MC Sevnica: iz-
delava novoletnih voščil 

• ob 17.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
dogodek v sklopu Festivala 
Brati gore 2022 »1300 šte-
vilk Planinskega vestnika«

• ob 17.00 v Qlandii Krško: 
nastop glasbene skupine 
MJAV

• ob 17.00 v knjižnici POŠ 
Loka: pravljična urica 

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Poklon Himalaji (Barbara 
Popit)

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: biblioterapevt-
ske delavnice »Berem in se 
spoznavam«

Petek, 9. 12.

• ob 16.00 v Qlandii Krško: 
animacija in delavnice za 
otroke

• ob 16.00 v starem delu Sev-
nice in na gradu: sprehod po 
praznični Sevnici in čajanka 
z grofico Mathilde

• od 18.00 do 22.00 v MC Kr-
ško: večer družabnih iger

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovorni večer 
»Transverzala z Jakobom 
Kendo«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: 
Modri večer z ansamblom 
Modra frankinja in degusta-
cijo modrih frankinj

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: proletarska komedija 
»Vse zastonj! Vse zastonj!«, 
za Zeleni abonma in izven

Sobota, 10. 12.

• od 8.30 do 13.30 v atlet-
skem balonu pri Športni 
dvorani Brežice: sejem rab-
ljene in nove smučarske 
opreme

• ob 9.00 pred Športno dvo-
rano Brežice: Skok v zimo 
– otvoritev drsališča, smu-
čarski sejem, aktivnosti za 
otroke

• ob 9.00 v Naši hiši 470 na 
Velikem Trnu: delavnica 
»Narežimo si svoje rezance«

• ob 11.00 v cerkvi Treh kra-
ljev na Brunku: 16. Ambro-
ževa maša čebelarjev 

• od 11.00 do 13.00 v MC Kr-
ško: dobrodelno izdelovanje 
voščilnic

• ob 15.00 v prostorih KS Bi-
zeljsko: božično-novolet-
ne delavnice za otroke, ob 
17.00: otroška gledališka 
predstava, od 18.00 dalje v 
prostorih PGD Bizeljsko: za-
bava z ansamblom Naglas, 
ob 19.00: prižig lučk pred 
gasilskim domom

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Globoko: jubilejni kon-
cert ob 50-letnici Lovskega 
pevskega zbora Globoko

• ob 18.00 v Domu Svobo-
de v Brestanici: koncert ob 

279 633)
• ob 17.00 pred OŠ Maksa 

Pleteršnika Pišece: Maksov 
dobrodelni novoletni bazar

Petek, 16. 12.

• ob 16.00 v Qlandii Krško: 
animacija in delavnice za ot-
roke

• ob 16.00 v starem delu Sev-
nice in na gradu: sprehod po 
praznični Sevnici in čajanka 
z grofico Mathilde

• ob 17.00 na Kmečki tržnici 
Sevnica: kmečka tržnica in 
Sevn'ška kuhinja

• ob 18.00 v cerkvi sv. Janeza 
Evangelista v Krškem: pred-
božični koncert 

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: Med zeleno in vijolično 
– glasbeni večer s promoci-
jo nove zvočne zbirke MePZ 
Viva Brežice (rezervacija 
brezplačnih vstopnic)

Sobota, 17. 12.

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
delavnica kreativne robotike  

• ob 11.00 v Qlandii Krško: 
nastop Tonija Sotoška s har-
monikarji

• od 12.00 do 20.00 v 
Mestnem muzeju Krško in 
Galeriji Krško: ogled aktu-
alnih razstav; od 14.00 do 
20.00 v Mestnem muzeju 
Krško: ustvarjalni kotiček 
»Delavnica Stary«

• od 14.00 do 16.00 v 
mestnem parku v starem 
Krškem: dobrodelni dogo-
dek »Razgibajmo, pomagaj-
mo – Krško teče«

• ob 14.00 v Čebelarskem 
centru Krško: ustvarjalne 
delavnice za otroke 

• od 16.00 do 18.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: ok-
raševanje lectovih src pod 
mentorstvom mojstrice Maj-
de Arh Sevšek

• ob 16.30 v starem mestnem 
jedru Krškega: Praznični vi-
kend – božični cirkus s po-
vorko in predstavo, nastop 
BQL in Gadi

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica participativnega prora-
čuna »Udeleži se, sodeluj, 
prispevaj!«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: premiera kratkega 
igranega filma »The Snitch« 
režiserjev Gregorja Zoriča 
in Jakoba Preskarja v izved-
bi produkcijske hiše Dream 
Parcel

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: božično-novoletni 
koncert KD Godba Sevnica z 
gostjo Nino Strnad

• ob 21.00 v MC Brežice: ples-
no-glasbeni večer Xmas lati-
no party – bachata in salsa 
z DJ Pando in DJ Gašperjem

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Porto Morto & Lelee

Nedelja, 18. 12.

• ob 16.00 v baziliki Mari-
je Lurške v Brestanici: le-
tni koncert Rajhenburškega 
okteta z gostjo, sopranistko 
Anjo Žabkar

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Ansambla 
Saša Avsenika in Kvatropir-
cev »Zimska pravljica«

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
predbožični koncert MePZ 
Cerklje ob Krki

• ob 18.00 v Večnamenskem 
domu Pišece: božično-novo-
letni koncert ansambla Slo-
venski zvoki (vstopnina)

• ob 19.00 v MC Brežice: 
stand up komedija Uroša 
Kuzmana in Aleša Novaka 
»Mali otroci, veliki proble-
mi« (vstopnina)

Torek, 20. 12.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Krško 
(CKŽ 44): ustvarjalna delav-
nica za odrasle »Izdelovanje 
novoletnih voščilnic« (prija-
ve na info@vgc-posavje.si ali 
051 279632)

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: ustvarjalna de-
lavnica ob razstavi Delavni-
ca Stary »Lectova in medena 
srca iz filca« 

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljično-ustvarjalno po-
poldne za vse generacije

• ob 17.00 v OŠ Cerklje ob 
Krki: dobrodelni šolski ba-
zar

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: odprtje razsta-
ve »»Gol, gol, gol je krškega 
simbol« – 100 let nogometa 
v Krškem

Sreda, 21. 12.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centru Krško 
(CKŽ 44): kulinarična de-
lavnica »Praznični piško-
ti in medenjaki« (prijave na 
info@vgc-posavje.si ali 051 
279632)

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pripovedovalski večer za od-
rasle

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: praznični koncert 
orkestrov GŠ Laško-Radeče

40. obletnici Folklorne sku-
pine DKD Svoboda Senovo 
»Le okol, le okol, pa še gor 
in nazaj«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: Glasbeni večer Ta-
tjani – Klavirska promenada

• od 18.00 do 22.00 v MC Kr-
ško: Balon MC cup – tekmo-
vanje z balonom

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Big banda 
Krško ob 30. obletnici vode-
nja Aleša Suše

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: 
koncert Uporabniki 

Nedelja, 11. 12.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: monokomedija »Ero-
tika po Emeršiču«

Torek, 13. 12.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delav-
nica »Navigacija na pame-
tnem telefonu« (obvezne 
prijave na 051 279 635)

• ob 10.00 v Večgeneracij-
skem centru Krško (CKŽ 
44): Ustvarjamo mandale 
(prijave na info@vgc-posav-
je.si ali 051 279632)

• ob 17.00 v Qlandii Krško: 
nastop Maje & Robija

• ob 17.00 v Galeriji Krmelj: 
odprtje fotografske razsta-
ve fotonatečaja Dolina poto-
ka Hinje 

• ob 18.00 v grajski kleti Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje skupne novoletne sli-
karske in kiparske razstave 
Društva likovnikov Brežice

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje dr. Ota 
Lutharja »S stenskimi posli-
kavami v zgodovino«

Sreda, 14. 12.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje »Kako izrazim sebe 
in ohranim dobre odnose?«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: Novoletni koncert 
GŠ Laško-Radeče

Četrtek, 15. 12.

• ob 10.00 v Večgeneracij-
skem centru Krško (CKŽ 
44): O čuječnosti in zaveda-
nju (prijave na info@vgc-po-
savje.si ali 051 279632)

• ob 15.00 v MC Sevnica: iz-
delava novoletnih voščil 

• ob 17.00 v MC Brežice: 
otroška predstava »Božič 
na strehi« in prihod Božička 
(omejeno število brezplač-
nih vstopnic)

• ob 17.00 v Dvorani pomo-
či na domu (CKŽ 19) v Kr-
škem: predavanje o oblikah 
pomoči na domu za starejše 
v Posavju

• ob 17.00 v Koloniji Krmelj: 
druženje s knjigo

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
čarobni obisk gradu

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: informativni sesta-
nek za začetni tečaj španšči-
ne (obvezne prijave na 051 

Ko tudi letošnji veseli december hiti k svojemu izteku, je v zau-
žitem veselju čutiti odtenke negotovosti, ki ne dovoljujejo naj-
bolj širokega nasmeha. Vonj vojne in grožnja covida, ob ne rav-
no prijetnih posledicah podnebnih sprememb, zagotovo nista 
nekaj, kar prinaša mir in veselje. Vseeno, občutek, da se leto 
končuje in da je novo pred vrati – vznemirja. December torej 
vzbuja nepopravljivo upanje v lepoto jutrišnjega dne. Dan pred 
praznikom je bil vedno lepši kot sam praznik. Občutki, kot so 
radost, zadovoljstvo in veselje, odtehtajo decembru kratke dne-
ve in dolge noči, hladne in mokre ceste ter meglo. Tudi razsvet-
ljene in bogato okrašene ulice, pa še morebitne bele snežin-
ke, ne spremenijo dejstva, da je letošnji december drugačen. 

Prednovoletno vzdušje je posebne vrste ljubezen, ki jo decem-
ber v svoji darilni vreči prinaša vsem ljudem. V vsakem izmed 
nas namreč tiči otrok, ki se veseli daril in njihove simbolne spo-
ročilnosti. Srečni so tisti, ki znajo sprejeti darilo na simbolni 
ravni, torej razumeti njihovo govorico. Darilo je medij, preko 
katerega se odvija pogovor dveh, ki imata drug drugemu »kaj 
povedati«. Ne spreglejmo dejstva, da darila govorijo names-
to nas. Najboljše darilo drug drugemu smo ljudje, še posebej, 
ko se ob siju božičnega večera pod streho toplega doma zbere 
družina. Nikjer ni takega zavetrja, varnosti, topline in doživet-
ja sreče, kot ga nudi ljubezen družine. Pomen božičnega veče-
ra ostaja, medtem ko družina, znotraj katere človek nastaja – 
izginja. Nekateri sicer pravijo, da se družina le spreminja in 
posodablja, mar res? 

December je tudi mesec čestitk in voščil. Čestitke so namenje-
ne predvsem slavljenju »uspehov« in »uspešnih«, medtem ko 
spregledujemo, da gre tudi tistim, ki to niso, pravica do doži-
vetja sreče kot vsebine smisla. Zato so moja voščila topli kotič-
ki ubežnikom pred krivicami in so zatočišča za tiste, ki jih bo 
praznik našel v kartonskih škatlah pod mostovi. Naj te posla-
ne želje posušijo solze na obrazih vseh ljudi, zapuščenih od tis-
tih, katerim so najbolj zaupali. Prejemniki mojih voščil so tisti, 
ki se nikoli ne bahajo z besedami, ampak z dejanji. Naslovniki 
lepih želja so ljudje, ki ne mečejo kamenja na slavčke, in tisti, 
ki vsaki mravlji v vodi ponudijo list rešitve. 

Spregledani, pozabljeni, zaničevani in prezrti so naslovniki teh 
mojih iskrenih želja. Čestitam in vse najboljše želim tistim lju-
dem, ki si upajo ostati to, kar so, in takšni, kakršni so, ne glede 
na svoje vzpone in padce. Pošiljam čestitke in najboljše želje lju-
dem, ki klofutam usode stoično in tudi krščansko nastavijo še 
drugo lice. Želim si, da te lepe želje postanejo stvarnost tistim, 
ki odpuščajo z nasmehom, čeprav so bili užaljeni. Veliko pogu-
ma voščim tudi tistim, na katere so njihovi vrli potomci poza-
bili v domovih za ostarele ali pa celo v bolnišnicah. 

December ima posebno moč, ozira se nazaj in pogleduje na prej, 
prelistava po preteklosti minulega leta in predvideva dogaja-
nja v naslednjem letu. Veliko je tega bilo v odhajajočem letu, 
ki ga december pooseblja. Imeli smo covid, a vseeno smo poto-
vali na dopuste po svetu in se udeleževali »veselic«. Bolj kot ne 
nismo hodili na volitve, a vseeno dobili novo državno in lokal-
no oblast. Oblast kot vsebina politike še naprej ostaja največja 
slast, mamilo in afrodiziak. Upokojenci smo dobili uskladitev 
pokojnin, ki jo je inflacija že pojedla. Še naprej ostaja najbolj 
bolan zdravstveni sistem. Vse kaže, da zdravstvenega sistema 
ne gre zaupati zdravim ljudem. 

Če ste kaj v tem letu zamudili, nič za to, december bo prišel 
tudi naslednje leto. December je ravno tako test naivnosti po-
trošniške mentalitete in poštenosti trgovcev. V boju s čustvi ra-
zum vedno potegne kratko. Za spremembo bi bilo zelo v redu, 
da bi ljudje sami sebi namesto drugim zaželeli, da bi v nasled-
njem letu bili boljši – a ne od drugih, ampak do drugih. Da bi 
ljudje bili boljši od svojega včerajšnjega Jaza? Torej: »Človek, 
Ti bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu (Gandhi).«

Ta veseli 
december?

doc. dr. sc. Božidar Veljković

kolumna

PODBOČJE – Pevke izpod Bočja, ki pojejo pod taktirko Ivanke 
Černelič Jurečič, so 6. novembra v tamkajšnjem kulturnem domu 
pripravile letni koncert, na katerega so povabile še Pevsko sku-
pino Lavrencij z Rake, na odru se jim je pridružil tudi harmoni-
kar Aleks Mirt, seveda niso manjkale Podboške flavzarce. Dvo-
rana v Podbočju je bila v nedeljskem poznem popoldnevu polna 
do zadnjega kotička. Pesmi, ki so govorile o pticah in cvetju, so se 
prepletale med seboj in na koncu je zadonela skupna Pod rožna-
to planino. Kot pravi naslov koncerta, so v dvorani ostali še dolgo 
in tudi peli.  P. P., foto: KD Stane Kerin Podbočje

Ostani tam, kjer pojejo
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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 le letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 20 €, za tujino pa 75 €.
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.

Ob poklicu policista oziroma 
policistke mnogi najprej po-
mislijo na že obrabljene ste-
reotipne predstave o tem, 
kakšen naj bi ta poklic bil, a 
vendarle se je v sproščenem 
pogovoru s pomočnico načel-
nika Policijske postaje Krško 
Sabino Košar potrdilo, da to 
ni tako in da je ta poklic kljub 
svoji odgovornosti zelo lep, 
pester in zanimiv. 

Najprej nas je zanimalo, kdo 
pravzaprav je pomočnica na-
čelnika Policijske postaje Kr-
ško, na kar je sogovornica ta-
kole odgovorila: »Sem človek z 
velikim srcem in širokim nas-
mehom. Sem tudi mati pre-
krasnega sinčka in predana 
policistka, ki vedno prisluhne 
drugim, poznana pa sem tudi 
po tem, da imam veliko voljo 
do življenja.«

Od otroških sanj  
o baletki do policistke

Sabina Košar, ki sicer živi v 
Sevnici, se je v šolo za policiste 
vpisala leta 2010 in jo končala 
2011, nato pa se je zaposlila na 
Policijski postaji Krško kot po-
licistka. »V mladosti si nisem 
misila, da bom kdaj policist-
ka, saj sem bila vedno takšna 
mala upornica in sem se vide-
la v povsem drugih poklicih,« 
nam je zaupala. Po končani 
ekonomski šoli je diplomira-
la iz ekonomije, nato pa jo je v 
poklic policistke gnala čista ra-
dovednost. Smeje je pripomni-
la, da je že kot otrok v drugem 
razredu osnovne šole sanjala, 
da bo baletka, vsi sošolci oko-
li nje pa so dejali, da bodo po-
licisti: »No, sedaj pa sem edi-
na od vseh sošolcev in sošolk, 
ki je dejansko postala policist-
ka.« Po besedah sogovorni-
ce je za policista sedaj zahte-
vana 6. stopnja izobrazbe, ki 
jo pridobijo na višji policijski 
šoli; ravno tako poteka došo-
lanje obstoječih policistov na 
to raven, saj gre za zahteven in 
komplek sen poklic.

Sicer pa je o običajnem delov-
nem dnevu povedala nasled-
nje: »Ko pridem v službo, se 
preoblečem v uniformo. Se-
znanim se z dogodki, ki smo jih 
obravnavali v preteklih dneh, 
ter s tekočimi zadevami. Pre-
verim načrtovane naloge za te-
koči dan, udeležim se krajšega 
sestanka pri načelniku Policij-
ske postaje Krško, kjer se do-
govorimo o nalogah, ki jih je 
treba izvesti. Posredujem tudi 
naloge policistom, nato sprem-
ljam izvedbo nalog in kolegom 
policistom nudim strokovno 
pomoč.«

Pestrost poklica pomočnice 
načelnika Policijske postaje 
Krško

Poklic, ki ga opravlja Sabina 
Košar, je izredno pester in za-
nimiv. Med njene delovne na-
loge spadajo: izvajanje policij-
skih pooblastil, načrtovanje, 
organiziranje, usklajevanje in 
izvedba nadzora. »Zadolže-
na sem za področje prometne 
varnosti, sodelujem pri pre-
is kovanju hujših kaznivih de-
janj, prometnih nesreč in dru-
gih nezgod, opravljam delo 
prekrškovnega organa, vodim 

TAKŠEN JE MOJ DAN
Sabina Košar

POMOČNICA NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE KRŠKO 

zahtevnejše naloge, sodelujem 
pri organiziranju dela, izvajam 
različne nadzore, spremljam in 
usklajujem določeno operativ-
no problematiko na območju 
postaje ter predlagam dolo-
čene ukrepe načelniku. Nepo-
sredno vodim pomembnejše 
akcije, skrbim za strokovno 
izpopolnjevanje, usposablja-
nje in izobraževanje delavcev 
v enoti, jih vzpodbujam pri nji-
hovi aktivnosti, pripravljam 
različna poročila, analiziram 
prometno varnost, preverjam 
upravičenost pritožb občanov 
ali njihovih pobud za priso-
tnost policistov, kontrole pro-
meta in podobno.«

Sogovornica veliko časa pre-
živi v pisarni, sicer pa pri te-
renskem delu nudi pomoč 
policistom, vodi poostre-
ne nadzore in druge akcije. 
»Sama pretežno delam dopol-
dne ali popoldne, občasno op-
ravim tudi kakšno nočno izme-
no. Sicer pa naloge pomočnice 
načelnika opravljam približno 
eno leto. Pred tem sem delala 
kot policistka na Policijski po-
staji Sevnica in na Policijski po-
staji Krško. Z izobraževanjem 
za pomočnico načelnika sem 
nekaj časa opravljala tudi delo 
na Policijski postaji Trebnje,« 
je dejala Sabina Košar, ki je kot 
policistka opravljala delo v pa-
trulji, veliko svojega časa pa je 
posvetila ukvarjanju s kaznivi-
mi dejanji nasilja v družini – na 
tem področju je delovala tudi 
kot multiplikatorka, kar po-
meni, da je svoje znanje s tega 
področja prenašala na druge 
policiste.

Sogovornico smo povpraša-
li o vzporednicah in razlikah 
med prejšnjimi in sedanjim 
delovnim mestom: »Prej sem 
se ukvarjala z različnimi po-
dročji dela, saj sem delala kot 
policistka v patrulji na območ-
nih policijskih postajah in sem 
veliko delala z ljudmi. Sedaj se 
ukvarjam bolj z organizacijo in 
koordinacijo, skratka, delam 
bolj s policisti in policistka-
mi.« Pri tem je še izpostavila, 
da je več usmerjanja in načr-
tovanja nalog policistov, s ka-
terimi nato poskušajo doseči 
določene cilje in izvesti zada-
ne naloge.

»Svoje delo opravljamo na 
terenu in med ljudmi.«

Po besedah policistke je delo 
na policijski postaji zelo ra-
znoliko, živahno in aktivno. 
»Dnevno se srečujemo z raz-
ličnimi dogodki – od različnih 
kaznivih dejanj, prekrškov, ne-
sreč, dogodkov, prometnih ne-
sreč … ukvarjamo se s težava-
mi ljudi, vedno smo prisotni, 
tako v slabih kot tudi v dob-
rih trenutkih, saj smo ljudem 
ves čas dosegljivi,« je še razmi-
šljala o svojem poklicu in vlogi 
policije v družbi nasploh. Kot 
pomočnica načelnika se ukvar-
ja tudi s preventivnimi dejav-
nostmi, raznim svetovanjem, 
se udeležuje različnih sestan-
kov, posvetov z drugimi insti-
tucijami, odziva se na vse mo-
teče dejavnike, ki so prisotni 
v življenjskem okolju, saj op-
ravljajo svoje delo na terenu 
in med ljudmi.

K poklicu policistke seveda 
pritiče tudi nošenje uniforme, 
vožnja s policijskim vozilom in 
nošenje orožja. »Trenutno je 
moj največji prijatelj računal-
nik, za katerim prebijem veli-
ko časa. Beležimo in poročamo 
o vsem, kar naredimo na tere-
nu, o vseh postopkih. Pišejo se 
tudi kazenske ovadbe in drugi 
dokumenti, ogromno je dela s 
prekrškovnimi postopki, ki so 
zelo zahtevni za vodenje.« So-
govornica je še izpostavila, da 
v okviru svojega poklica po-
sluje z ogromno informacija-
mi in podatki, ki jih analizirajo 
in nato uporabijo pri načrtova-
nju dela. 

»Policiste večina ljudi srečuje 
le ob cesti, ko nadzirajo pro-
met, zato si javnost velikokrat 
zmotno predstavlja, da poli-
cisti samo pišejo kazni; sank-
cioniranje oz. ugotavljanje 
prekrškov je le manjši segment 
policijskega dela,« je poudarila 
Košar in v nadaljevanju dejala, 
da policisti skrbijo za varnost 
in s tem za nemoteno življenje 
ljudi. »Odzivamo se na različ-
ne težave ljudi, od izgubljenih 
ključev do hujših nesreč, ka-
znivih dejanj, pogrešanih oseb 
in podobno. Policijsko delo je 
zelo raznoliko in nepredvidlji-
vo,« je v tem oziru dejala po-
močnica načelnika Sabina Ko-
šar.

Ko si ženska nadene 
uniformo policistke …

»Mogoče znamo ženske bolje 
prisluhniti ljudem, smo bolj 
empatične, imamo drugačen, 
morda celo bolj materinski čut 
do ljudi in s tem na svoj način 
lahko laže rešimo kakšno teža-
vo, spor. Opažamo, da se je v 
zadnjem obdobju število poli-
cistk zelo povečalo,« je pouda-
rila sogovornica in izpostavila, 

da sama ni zaznala težav ozi-
roma predsodkov tako s strani 
širše kot tudi notranje javnosti. 

Sicer pa se je Sabina Košar naš-
la v tem poklicu, ker gre za lep 
poklic, ki pa je včasih zelo na-
poren in stresen. »Svoje delo 
opravljam z dušo in sem kar 
24 ur na dan vpeta v ta poklic; 
tudi v prostem času mi ni niko-
li težko odgovoriti na kakšno 
vprašanje policistov, ki ima-
jo pri svojem delu kakšno te-
žavo. Policisti smo tukaj za 
ljudi, skrbimo za njihovo var-
nost, radi jim prisluhnemo in 
poskušamo pomagati pri raz-
ličnih težavah,« je še dejala. 
Trenutno deluje na področju 
prometne varnosti, kjer delajo 
s ciljem, da bi promet potekal 
varno, brez prometnih nesreč 
in s tem povezanimi posledi-
cami.

Sogovornica je bila deležna ve-
liko zahval žrtev kaznivih de-
janj nasilja v družini, ker jim je 
pokazala neko novo pot, izhod 
iz nekega trpljenja, ki so ga do-
življale kot žrtve in so tako de-
nimo zapustile nasilnega par-
tnerja.

»Tudi policisti smo  
samo ljudje.«

Pomočnico načelnika policij-
ske postaje smo vprašali, ali je 
poklic policista oziroma poli-
cistke lahko zelo naporen za-
radi velike odgovornosti, ki 
temu poklicu pritiče. »Delo 
je res zelo naporno, saj poli-
cisti dejansko nosijo veliko 
odgovornost, ker posredujejo 
v različnih kaznivih dejanjih, 
prekrških, nesrečah in pri tem 
izvedejo različne ukrepe. In pri 
vsem tem ne smemo pozabiti 
– tudi policisti smo samo ljud-
je in pomembno je, da znamo 
prisluhniti ljudem, da smo to-

rej dejansko tudi mi spoštova-
ni kot ljudje in nismo razum-
ljeni le kot nekakšni uradniki.«

»Najbolj sem hvaležna, ko do-
bimo kakšno pohvalo, ko pre-
prečimo kaj najhujšega, ko 
vidim tako zadovoljne lju-
di kot tudi sodelavce, s kate-
rimi delam,« je izpostavila in 
se spomnila na dogodek, ko 
sta s sodelavko patruljirali po 
mestnih ulicah, nato pa je v 
bližnjem stanovanjskem blo-
ku nenadoma začel kričati in 
mahati nek občan. »Takoj sva 
pristopili do njega in ugoto-
vili, da na kraju potrebuje po-
moč, saj se je pri hoji po sto-
pnicah zapletel, padel in se 
pri tem poškodoval po glavi. 
Takoj sva mu nudili prvo po-
moč in o tem obvestili reše-
valce, ki so nato oskrbeli gos-
poda. Nama s sodelavko se to 
najino dejanje ni zdelo nič po-
sebnega, poškodovani gospod 
pa se nama je zahvalil tako, da 
je na policijsko postajo prine-
sel torto s posvetilom 'Zahva-
la policistkama',« je še dejala.

Ob neki drugi priložnos-
ti je Sabina Košar po službe-

ni dolžnosti odšla v vrtec, kjer 
je predstavila poklic policista 
in vrtčevske otroke peljala na 
sprehod, kjer so spoznavali 
varno pot. »Nasmeškov in srč-
nih vprašanj otrok nikoli ne 
pozabiš,« je z radostjo v srcu 
pripomnila. Spomni se tudi 
dogodka, ko jo je žrtev kazni-
vega dejanja nasilja v družini 
srečala v privatnem času in jo 
pocukala za rokav ter se ji zah-
valila za vse in ji povedala, da 
ji je uspelo. 

Sicer pa jo najbolj sprošča 
čas, ki ga preživi s svojo dru-
žino, doma na podeželju ali ob 
morju. Veliko časa preživi v 
svojem rastlinjaku in na vrtu, 
kjer goji čilije, različno zele-
njavo in zelišča. Prideluje tudi 
različne posipe, omake in čaje. 
»Na tem mestu bi se tudi zah-
valila partnerju, ki je načelnik 
ene izmed policijskih postaj 
na Dolenjskem, za vso pod-
poro in razumevanje mojega 
poslanstva. Posebna zahvala 
pa gre tudi mojima staršema, 
ki sta me vzgojila v to, kar sem 
danes. Hvaležna sem jima za 
privzgojene življenjske vred-
note,« je še izpostavila. 

»Poklic, kjer lahko rasteš, 
se razvijaš in vplivaš«

»Življenje je kratko, zato ga 
čim bolj izkoristimo, tako v 
službi kot v prostem času. Pris-
luhnimo drug drugemu, spoš-
tujmo drug drugega, saj nikoli 
ne vemo, kdaj bomo koga pot-
rebovali ali pa bo nekdo potre-
boval nas. Ob tej priložnosti bi 
k poklicu policista oziroma po-
licistke povabila vse, ki vas za-
nima razburljivo in raznoliko 
delo z ljudmi. Vabljeni so vsi, 
tako ženske kot moški, saj v 
našem poklicu ne delamo raz-
lik. Delamo kot ekipa in s tem 
pomagamo drug drugemu. 
Poklic policista je poklic, kjer 
lahko rasteš, se razvijaš in vpli-
vaš,« pravi sogovornica.

»Ker pa je že prišel praznični 
čas, bi samo še dodala, da vsem 
želim lepe praznike in da voz-
niki spoštujte cestnoprometne 
predpise ter se za volan nikar 
ne podajajte pod vplivom alko-
hola ali kakšnih drugih prepo-
vedanih substanc. Poskrbimo, 
da se bomo vsi udeleženci s 
prijetnih decembrskih druženj 
in zabav varno vrnili domov k 
svoji družini,« je čisto za konec 
strnila svoje misli pomočnica 
načelnika Policijske postaje 
Krško Sabina Košar.

 Pripravila: Andreja Kališnik
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sadeta Klenovšek, 

Brestanica – deklico,
• Desantila Likaj, Brežice – 

deklico,
• Larisa Budački, Senovo – 

deklico,
• Mojca Zavišek, Bukovje – 

deklico,
• Martina Kodrič, Šutna – 

dečka,
• Sara Zalezina, Mrzla 

Planina – deklico,
• Barbara Marić, Vonarje – 

deklico,
• Vanda Škoić, Šmartno pri 

Ljubljani – dečka,

rojstva

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

Petra Blatnik iz Grmovelj in Valentin Gramc iz Kraške 
vasi, 1. oktober 2022, Gostilna Janc na Studencu (foto: 
Video storitve Ivanšek)

• Maja Miljković, Krško – 
dečka,

• Urška Ferenčak, Brezina 
– dečka,

• Valentina Užmah, Spodnji 
Stari Grad – deklico,

• Gabrijela Hudorovac, 
Kerinov Grm – dečka,

• Daša Čakš, Pristava pri 
Mestinju – deklico,

• Katarina Grozina, Drnovo 
– deklico,

• Alenka Jerman, Kamenško 
– deklico,

• Maja Koren, Brestanica – 
deklico,

• Nives Gabrič, Sevnica – 
deklico.

ČESTITAMO!

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. ANDREJA BAJUKA – Verjamem v ljubezen
 2. (2.) Ans. POGLADIČ – Praznik tvoj
 3. (3.) Ans. POGUM – Slovo
 4. (4.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 5. (8.) Ans. UPANJE – Hišica ob morju
 6. (5.) Ans. AKTUAL – Učitelj'ca
 7. (6.) Ans. SAŠA AVSENIKA – Ena bolha za pomoč
 8. (7.) Ans. MLADI ASI – Odpuščanje ljubezni
 9. (10.) Skupina GADI – Gasilka
 10. (–.) Ans. POTEP – Poglejte pijančka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina GADI – Kako je lep ta čas

Kupon št. 652
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, 3. 12. 2022, ob 20. uri

KRŠKO, STRUNJAN – Člani in podporni člani Društva invalidov 
Krško smo se v oktobru odpravili na letovanje v Strunjan. Nas-
tanili smo se v hotelu Svoboda. Zjutraj smo imeli dihalne vaje na 
plaži in vodno telovadbo s fizioterapevtom, nato nordijsko hojo 
in vodno aerobiko, zvečer pa glasbeni večer. Kdor je želel, je lah-
ko šel v delavnico, kjer se je posvetil gongom in prisluhnil čarob-
nemu zvenu tibetanskih posod. Na voljo smo imeli tudi vse vrste 
masaž, lahko smo se prepustili tudi negi obraza. Vodstvo hotela 
nas je ob zaključku počastilo z brezplačno savno. Nekateri smo 
se povzpeli na hrib nad hotelom, od koder smo občudovali mo-
gočen, visok, kamnit strunjanski križ, ki se pne tik nad morjem. 
Ogledali smo si tudi strunjansko cerkev. Letovanje je zelo hitro 
minilo. Polni prelepih vtisov in doživetij smo se vrnili v Krško. 
Izlet je bil odlično organiziran in voden, za kar ima zasluge naša 
skrbna predsednica Mimica Stopinšek. Zora Pevec

Letovanje DI Krško v Strunjanu

Udeleženci letovanja v Strunjanu

CERKLJE OB KRKI – 21. oktobra smo se pred gostilno Pohak 
zbrali nekdanji učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki. Kar 50 let 
je minilo, odkar smo jo zapustili. Doslej smo se že večkrat sre-
čali, a obisk našega nekdanjega hrama učenosti ob tako častit-
ljivem jubileju je vendarle nekaj prav posebnega. Osmi razred 
nas je leta 1972 zaključilo 30 učencev ‒ 18 deklic in 12 dečkov, 
vabilu na srečanje se nas je odzvalo 15. Skupaj smo se odpravili 
na grob naše razredničarke Božene Ostrovršnik, ki si je tudi že-
lela biti ta dan z nami, a ji žal ni bilo dano; pokopana je bila dan 
pred našim srečanjem. Spomnili smo se tudi sošolke Valerije, ki 
je ni več med nami. Obema smo se poklonili z minuto molka. Za-
tem smo se sprehodili do šole, kjer nas je prijazno sprejela po-
močnica ravnateljice Andreja Urbanč in nas popeljala po pro-
storih stare in nove šole. V vseh nas so oživeli mnogi spomini na 
dogodke iz šolskih klopi in na učitelje, ki so nas vzgajali v duhu 
vrednot takratnega časa. Koliko novega, koliko sprememb v pol 
stoletja! Hvaležni smo vodstvu šole za prijazen sprejem ter za 
vodenje in pogostitev v zbornici šole. Srečanje smo nadaljevali z 
druženjem v gostilni Pohak v Cerkljah ob Krki, kjer smo bili lepo 
postreženi. Veliko smo si imeli povedati o vsem, kar smo dožive-
li v 50 letih. Še posebej smo se razživeli ob obujanju osnovnošol-
skih spominov. V vsakem od nas se je spet prebudil otrok: zdelo 
se je, da smo še pred nedavnim reševali naloge, stali pred tablo, 
pripravljali proslave, šli na izlete, si zaupali »velike« skrivnos-
ti ... Prav lep večer smo imeli, ponovno smo se zbližali, kar težko 
se je bilo posloviti. Obljubili smo si, da se kmalu spet najdemo. 
Sklenili smo, da se bomo odslej dobili vsako leto zadnji petek v 
oktobru in tako ostali čim bolj povezani.
 Darja Mandžuka v imenu generacije 1972

Srečanje po 50 letih zaključka OŠ

Srečanja se je udeležilo 15 nekdanjih sošolk in sošolcev.

BREŽICE – 19. oktobra smo se pri Gimnaziji v Brežicah zbrale 
gimnazijke 4.c razreda, ki smo maturirale leta 1972.  Pred gim-
nazijo nas je prijazno sprejel ravnatelj Uroš Škof, ki nam je čes-
tital za ta visok jubilej in namenil nekaj lepih besed, nato nas je 
povabil na ogled sedanje spremenjene gimnazije. Vesele in pre-
senečene smo si ogledovale razred za razredom – sveže, svetlo 
in lepo počiščeno, vse urejeno. Nekaj učilnic je še ostalo takšnih, 
kot  so bile že 1972, le urejenost je drugačna. Ob obhodu po ra-
zredih in spominih so se nam orosile oči. Spomnile smo se tudi 
na profesorje in dogodivščine, ki smo jih skupaj preživele. Pred 
odhodom smo se zahvalile g. Škofu za prijazen in duhovit  obhod 
po razredih, prof. Jana pa je naredila še skupinsko fotografijo za 
spomin. Pozno kosilo smo imele v restavraciji Štefanič, kjer so 
nam pripravili odlično kosilo in na koncu še sladico. Klepet se je 
razvnel, saj smo imele vse kaj povedati – o naših službah, otro-
cih in največ o vnukih, ki nam božajo dneve. Ure so kar bežale, 
preživele smo lepo popoldne in si obljubile, da se v bodoče sre-
čujemo vsako leto. Albina Zorčič

Srečanje gimnazijk 1968–1972

Udeleženke srečanja ob 50-letnici mature

Big band Krško 
vabi na koncert ob 

30. obletnici vodenja Aleša Suše.

Kulturni dom Krško, sobota, 
10. december, ob 19.00.
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www.bigbandkk.si

NOVO MESTO – 15. novembra je v Kulturnem centru Janeza Tr-
dine v Novem mestu v organizaciji Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti potekalo 57. srečanje najmlajših filmskih in video 
ustvarjalcev Slovenije. Po izboru selektorice Kaye Tokuhisa je 
bilo predvajanih 15 filmov iz celotne Slovenije. Med 15 najbolj-
ših so se uvrstili tudi trije filmi Luksuz produkcije iz Krškega, in 
sicer film Med zvezdami (avtorice Leni Pirc, Mia Pirc, Nika Zor-
čič, Klara Zorčič, Maša Parapid), Srhljivi zaklad (avtorice Lola 
Lika Luzar, Tiara Polovič, Ivana Klemenčič, Krasna Klemen-
čič, Vita Milek) in Bloody muffin (avtorji Brina Cedilnik, Neja 
Jevšnik, Urban Jevšnik, Kolja Milovanović). S svojim kratkim 
dokumentarnim filmom so se med 15 najboljših uvrstile tudi tri 
osnovne šole iz občine Sevnica, in sicer OŠ Boštanj z dokumen-
tarnim filmom o boštanjskem odseku železniške proge Trebnje–
Sevnica; OŠ Milana Majcna Šentjanž z dokumentarnim filmom o 
zgodovini šole v Šentjanžu in OŠ Tržišče z dokumentarnim fil-
mom o tržiškem odseku železniške proge Trebnje–Sevnica. 
 Vir: JSKD OI Sevnica in JSKD OI Krško

Nagrajeni kratki filmi

Nagrajeni mladi filmski ustvarjalci z mentoricami in mentorji
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

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

Bralec je ob poslani fotografiji na naše uredništvo zapisal: 
»Sramotno stanje zastave pred domom KS Dolenja vas. Na 
dan referenduma je pred voliščem KS Dolenja vas 'plapolala' 
zastava v takšnem stanju. Prepričan sem, da zastava ni pos-
tala takšna ravno na dan referenduma, ampak da ta žalost 
visi tam že dlje časa. Sramota.« Dodal je še, da bi bilo treba 
veliko bolj skrbeti za naše državne simbole.

SPOMIN

z Mencingerjeve 7, Brežice.

3. decembra so minila žalostna tri leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, stric in boter

Žalujoči: žena Slavica ter sinova Damjan in Aleš

BORIS GERŠAK
Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče in ga ohranjate 

v lepem spominu. Pogrešamo te!

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

SPOMIN

Pogrešamo vaju.

Brez vaju dom je tih in prazen, ostala je tišina in spomin.

HRIBAR

Letos je minilo eno leto,  
odkar te ni več med nami, 

draga naša

Letos je minilo petnajst let,  
odkar te ni več med nami,  

dragi naš

MIRKO MARIJA 

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

Davek na nepozidana kmetijska zemljišča je zločin nad podeže-
ljem oz. vasjo. Kmetje so bili stoletja varuhi neokrnjene narave in 
nam s tem ohranili raj pod Triglavom. Tudi naše vasi so nekaj po-
sebnega s svojo arhitekturo, ki se prilagaja okolju in vremenskim 
razmeram. Naši predniki so bili samouki, vendar umetniki. Tako 
lahko od Krasa do Goričkega, Gorenjske in Kolpe srečujemo raz-
nolike vasi, vtkane med cvetje sadnega drevja, zelenja, vrtov, ki 
so v preteklosti vedno skrbele za samooskrbo. Narodi, ki so uni-
čili naravo z raznimi posegi zaradi dobička (zanje je denar sve-
ta vladar), nam zavidajo še neokrnjeno naravo in lepoto naše Slo-
venije. Vendar jim tudi mi sledimo – v zadnjih dvajsetih letih se je 
uničilo več rodovitne zemlje in narave kakor v stoletjih pred tem. 
Vlada in posamezniki niso upoštevali zakonitosti narave, zato se 
pojavljajo plazovi in povodnji. Ne zavedajo se, da bo narava preži-
vela brez človeka, a ta ne brez narave. Tudi naši predniki so doži-
veli hude čase, potrese in lakoto, a tudi če so umirali zaradi lako-
te, so si vedno prihranili seme za naslednje leto, da so lahko sejali 
in želi. Žetev in mlatev je bil praznik, ki jih je družil v veselju, sre-
či in v zahvali Bogu za hrano in zdravje. In tako se mi zdi, da dr-
žava ni sposobna prodornejšega pogleda. Gleda le na danes, kaj 
se bo zgodilo čez 5, 30, 50 let, pa je ne zanima. Vzgoja človeka za 
moralne vrednote traja najmanj sto let, ker je potreben zgled, ali 
pa padejo v nekaj letih.
Z nepremičninskim davkom se je začela razlastitev in politično 
zgoščevanje vasi v strnjena naselja. To je isto, kot Kitajci politično 
naseljujejo svoje ljudi med Tibetance, s tem uničujejo narod, nji-
hovo kulturo in način življenja. Ravno tako se je dogajalo pred sto-
letji z Indijanci in domorodci Avstralije, ki so pristali v rezervatih. 
Podeželje mora imeti prostor za širjenje in razne dopolnilne dejav-
nosti za preživetje in konkurenčnost. Če pa naredite iz vasi strnje-
no naselje, bo kmetom onemogočena kmetijska dejavnost, ker pri-
seljence moti mukanje govedi, kikirikanje petelinov, lajanje psov, 
smrad gnojišč, ropotanje traktorjev v poznih nočnih in zgodnjih 
jutranjih urah ... Tako nastajajo resni spori in sovraštvo na vasi.
Če boste politiki ali tujci obdelovali našo zemljo, boste tudi rabili 
prostor za kmetijsko dejavnost, ker se brez hrane ne da preživeti.
 Milena Beribak, Vihre

Redko pogledujem na izražena mnenja posameznikov v elektron-
skih medijih. Vsakič me obide žalost nad kulturo izražanja in po 
moje veliko lahkomiselnost pod krinko »anonimnosti«. Žaljive be-
sede in nepravilna uporaba besede »smrt«, ki je nekako opredelje-
na za človeštvo, so vse prepogoste. Kratki teksti so polni pravopi-
snih napak, ki kažejo, da naše šolstvo ni opravilo svoje naloge glede 
slovenskega jezika. Žal tudi pri nekaterih akademsko izobraženih 
ljudeh. Ideologija ali trend nima smrti, temveč obstaja, preneha 
ali izgine. Žival po sedanji terminologiji pogine. Za živalske ljub-
ljenčke, ki nadomeščajo družinske člane, lastniki pogosto uporabi-
jo besedo »umre«. Tudi nič narobe za njih. Vse preveč so v uporabi 
besede: konj, osel, vol, bik, krava, prašič, prasica, koza, ovca, kura, 
gos, kača, podgana …, s katerimi skušajo pisci ali govorci negativ-
no označiti določeno osebo. V resnici so te nič krive živali bistve-
no boljše, kot jih posamezniki želijo uporabiti za svoj gnev do do-
ločene osebe, ki je pogosto osebno sploh ne poznajo. Vse dokler so 
te živali zaradi naše nejevolje v naših mislih, skrite pred okoljem, 
je morda še sprejemljivo. Ko so izgovorjene in zapisane, ne blati-
jo tistega, ki so mu namenjene, temveč avtorja, ki ga lastno jav-
no izražanje morda pomirja. To je zagotovo družbeno zlo. Tega bi 
se morali vse bolj vsi zavedati. V medijih se izjave ohranjajo in jih 
lahko kdor koli izbrska in zlorabi. Človek se z leti spreminja in no-
bene potrebe ni, da se kasneje sramuje zaletavih izjav v nekem mi-
nulem obdobju. Vsak se mora zavedati dometa svojih izjav. Če ne 
presegajo ozkega lokalnega prostora, so manj škodljive. Izražene 
v medijih iz politične usmerjenosti, vplivnih položajev v družbi in 
s strani katere koli vlade so zagotovo zelo škodljive.
Bomo odslej bolj pazili na svojo kulturnost, bomo zmanjševali med-
sebojno sovraštvo, ki nas zagotovo pelje proti propadu? Upam, da 
ja. Slovenci in državljani Slovenije, ki sprejemamo vrednote zmer-
nih kulturnih ljudi, smo temelj obstoja. Naj nas bo vedno več.
Pred nami naj bo čas za strpnost, razumevanje in spoštljivo komu-
niciranje! Če ne morem vplivati na vso Slovenijo, naj bo odziv vsaj 
v Posavju. Franc Černelič, Podbočje

Nepremičninski davek uničuje 
podeželje

Elektronski klepetalniki, dialogi  
in nič krive živali

Naj z vami delim prigodo, ki se mi je primerila konec avgusta. V po-
koju sem že tretje leto. Živim sama, in ker smo lani zaradi staros-
ti in bolezni izgubili hčerkino psičko, ki je bila zadnja leta večino-
ma pri meni, sem si nekaj mesecev za tem kupila svojo. Ni še minil 
mesec od sterilizacije, ko ji je na levem očesu izstopila solzna žleza. 
Potrebna je bila operacija in čeprav je sovpadala z registracijo mo-
jega avta, sem oboje finančno zmogla brez večjih težav. 
Teden po njej sva šli na večerni sprehod. Ob glavni cesti sva zavi-
li desno na stransko in jo mahali mimo prve hiše, ko je obe prese-
netil njihov velik pes. Pritekel je k nama na pločnik in moja mala 
psička, ki se praviloma nikogar ne boji, se je tako prestrašila, da mi 
je izpulila povodec iz roke in začela bežati nazaj proti glavni ces-
ti. On pa za njo. Zaman sem jo panično klicala, naj počaka, in ko so 
psa končno začeli klicati domov, je bilo že prepozno. Pok, tožeč cvi-
lež, in ko sem pritekla do nje, je zgrbljena ležala ob robniku na ces-
ti. Poskusila sem jo dvigniti, a me je hotela ugrizniti, zato mi jo je 
le z veliko težavo uspelo spraviti na pločnik. Božala sem jo in ji pri-
govarjala, da se pomiri, in klicala, naj mi pride že kdo pomagat. In 
res je prišla gospa na pomoč. Prinesla je celo dekico, in ker na spre-
hode ne jemljem telefona, je poklicala veterinarja in naju tja tudi 
odpeljala. Med vožnjo se je opravičevala, kako žal ji je, da se je to 
zgodilo, in povedala, da v podobnih situacijah kar zamrzne. Nisem 
bila jezna na njo, saj se takšne nepredvidene zadeve pač zgodijo, 
bila sem le prestrašena in skrajno zaskrbljena, da nima moja revi-
ca zlomljene hrbtenice, saj je bila še vedno nenaravno zgrbljena.  
Veterinar je po temeljitem pregledu in rentgenskem slikanju ugoto-
vil, da ima popoln zlom stegnenice, za kar bo potrebna čimprejšnja 
operacija. Samoumevno je, da sem pristala, čeprav nisem imela 
več dovolj denarja niti, da bi v celoti poravnala ta račun. Gospa, ki 
je ves ta čas stala ob meni, mi je začela razlagati, kako bi ona zelo 
rada poravnala vse stroške, ampak da nikakor ne more, saj ima 
dve hčerki, od katerih gre ena v srednjo šolo, in še kup drugih iz-
datkov. Preprosto ne more. Ker je govorila v ednini, sem pač smat-
rala, da je mama samohranilka in ker imam sama takšno izkušnjo, 
še predobro vem, kakšne večne borbe z denarjem so to. Zasmilila 
se mi je. Rekla sem ji, da sama še predobro vem, kako težko ji je, da 
si bom denar pač sposodila in ga vračala po obrokih. Denar sem si 
seveda res morala sposoditi in ga tudi po obrokih redno vračam. 
Pretekli mesec je šlo brez težav, ta mesec je pa druga pesem. Ime-
la sem zobozdravnika, ponoven pregled pri veterinarju in tankati 
sem morala avto, tako da mi je po vračilu obroka, plačilu položnic 
in nakupu hrane za mojo gospodično ostalo natanko 65 evrov in 
štirideset centov. Že prej sem omenila, da sem bila mama samoh-
ranilka, zato sem vajena skromnosti. Jajca, argo juhice, testenine 
in domača jabolka, pa gre.  
Pred dnevi pa srečam znanca. Beseda je dala besedo in pove mi, da 
je dotična gospa poročena, da ima njen mož s. p. in da imajo psa 
zavarovanega. Kaj??? Ni me zbegalo prvo, saj sem si v glavi sama 
zamislila tak scenarij, zbegalo me je drugo. Saj ni mogoče, da bi bil 
lahko nekdo tako krut in mi zamolčal, da je njihov pes, ki je povzro-
čil najino kalvarijo, zavarovan. Da bi lahko nekdo brez zadržkov 
vesti sprejel mojo nesebično pomoč in obenem namerno dopustil, 
da se tako mučim, čeprav bi lahko pomagal? Ma ne, gotovo ni tako, 
saj ne more biti … ali pač? Pa je to res? Je, je, pravi on, saj mi je sama 
povedala. Pa mi ja ne piše na čelu, da sem neumna kot noč? Nasled-
nji dan sem se po neprespani noči in z želodcem v grlu odpravila k 
njim, šesti čut pa mi je prišepetaval, naj bom pripravljena na vse. 
Ko sva se s psičko prikazali na njihovem dvorišču, naju je gospa 
prijazno sprejela, dokler nisem omenila denarja. Potem je pono-
rela. Kaj??? Da se z zahtevami prikažem zdaj, po tolikem času? In 
kaj se imam toliko zanimati za njih? Z možem da sta na minimal-
cu in – ali ni bila dovolj prijazna, saj naju je vendar odpeljala k ve-
terinarju?! Pa obljubila sem ji, da bom sama poskrbela za psičko! 
In naj dokažem vse skupaj! Njen soprog je bil dovzetnejši za pogo-
vor, in čeprav je sprva citiral ženo, da je minilo že preveč časa in se 
je psička meni izpulila iz roke, mi je nazadnje le nekoliko prisluh-
nil. Opravičila sem se, ker sem gospo nehote tako vznemirila in mu 
rekla, da se nisem prišla prepirat, ampak le pokazat psičko in vpra-
šat, zakaj, zaboga, mi niso šli na roko, če imajo psa zavarovanega 
in so vedeli, da sem si morala denar sposoditi. Seveda mi ni znal od-
govoriti drugega, kot da je bila žena takrat pod stresom. Pod stre-
som? Ona? Pa saj to je črni humor!!! 
Skratka, obljubil mi je, da se bo na zavarovalnici pozanimal, kako in 
kaj, in mi sporočil. Gospodu sem se še enkrat opravičila in zahvalila 
in ko sem odhajala z njihovega dvorišča, sem natanko vedela, da s 
temi ljudmi nočem imeti več nobenega opravka. Kar sem si skuha-
la, bom tudi pojedla. Šli sva v bližnji park. Postalo mi je tako slabo, 
da sem morala bruhati že za prvim drevesom in si obenem v mislih 
govorila, da se mi prav godi, saj bi me lahko izučilo že pri drugem 
primeru. Potem sem sedla na klopico in si položila svojo prijazno, 
desetmesečno kosmatinko na kolena. Božala sem jo, se razjokala 
in si ves čas ponavljala, da sem si kriva sama, ker sem trapa brez 
primere. Kadar me doleti kaj slabega, vedno krivim sebe, saj si prej 
opomorem, če ne valim krivde na druge, zdaj pa sem začutila, da 
je vse tole za mene le preveč in da posledic smole, ki se drži te male 
zverinice, mogoče ne bom zmogla prenesti ne tako in ne drugače. 
Za vse tiste pa, ki se jim primeri kaj podobnega, nasvet: »Skušajte 
se pomiriti in si ne dovolite, da vam dobrota zamegli presojo. Ne 
igrajte samarijana na svoj račun, ampak imejte srce le zase in za 
svojo živalico. Takoj, ko jo veterinar oskrbi in boste vedeli pri čem 
ste, prijavite nezgodo policiji. Napisali bodo zapisnik, nepazljive-
mu lastniku povzročitelja zagotovo tudi kazen in zadeva bo stekla 
naprej po uradni poti.« T. R., Krško

Prigoda s poškodovano psičko
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MARIJA BUČAR 
iz Kostanjevice na Krki.

ZAHVALA

V 93. letu se je od nas poslovila naša 
mama, stara mama, babica 

Pot zdaj vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam izrekli ustno in 
pisno sožalje, darovali sveče in svete maše. Hvala osebju kirurškega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice, ki ste ji lajšali bolečine. Hvala DU 
Brežice, ki ste se trudili razumeti vašo varovanko in njeno bolečino. 
Iskrena hvala ge. Majdi Kuntarič, ki ste ji redno pošiljali cerkvena 
oznanila in novosti iz njene Kostanjevice. Iskrena hvala g. župniku 
Jožetu Miklavčiču z ministrantoma za lepo opravljen pogreb z mašo. 
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogrebnega obreda s 
cvetjem. Hvala pevcem za zapete žalostinke pri maši in grobu. Hvala 
za zaigrano Tišino. Hvala Francu Dorniku iz DU Kostanjevica na Krki 
za nošenje praporja. Hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu. 

Žalujoči: sin Karl Drago, hčerke Slavica, Branka,  
Merica z družinami ter vnuki/nje in pravnuki/nje

ALOJZ ŽIBERT

ZAHVALA

V 94. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek, tast in stric 

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

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in denarne prispevke. Hvala g. 
župniku Mateju za lep nagovor in sveto mašo ter hvala pogrebni 
službi Žičkar za vse opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

LEOPOLDA OMERZUJA
s Senovega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti 

nositi v srcu
srečnih dni spomine.

se iskreno zahvaljujemo dr. Janji Zorko Kurinčič za njeno dolgoletno 
zdravljenje in trud, patronažni službi Primožu Kaduncu za njegov 
trud, internemu oddelku bolnišnice Brežice za vso pomoč, gospodu 
župniku za opravljen obred, pogrebni službi Kostak za vse storitve, 
Cvetličarni Irena ter vsem za darovane sveče in cvetje. 

Žalujoča: žena Milena

MIHAELE KOSEC 
iz Brežic 

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage 
mamice, hčerke in sestre 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in nas tolažili. Hvala za vsako besedo tolažbe, za stisk 
rok in za vse vaše objeme. Neizmerna zahvala za vso pomoč gre 
kolektivu Nuklearne elektrarne Krško. Hvala tudi Alenki Pirc in 
Mojci Florjanič za besede slovesa, Jonu Kraicu Tominu za tehnično 
podporo ter Turistični kmetiji Vimpolšek za pomoč.
Še enkrat od srca hvala vsakemu posebej in vsem, ki ste nam v teh 
težkih trenutkih na kakršenkoli način pomagali.

Žalujoče: hčerki Ena in Lina, mama Vera in sestra Tatjana

ANTONIJA LINDIČ
iz Dol. Boštanja 99.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila draga 
mama, babica, prababica in tašča 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Iskrena hvala pogrebni 
službi Komunale Sevnica, župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
Jarica za odpete žalostinke, trobentaču za odigrano Tišino. Posebej 
se zahvaljujemo osebju DU Sevnica, Meliti za ganljiv govor in iskrena 
hvala gospodu Fonziju. 
Hvala vsem, ki jih nismo imenovali in ste našo mamo pospremili k 
večnemu počitku.

Vsi njeni
MILANA TOMŠETA

s Ponikev

ZAHVALA

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

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel,

ki mine in pusti le spomine.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za vse stiske rok, izrečena sožalja, podarjene 
sveče in denarne prispevke. Posebna zahvala patronažni sestri 
gospe Janji Hriberšek za lajšanje bolečin ob njegovi bolezni, Marjetki 
Biščanič in Anici Kuhar za nesebično pomoč, Pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, njegovim bivšim sodelavcem kolektiva KOP 
Brežice ter vsem ostalim, ki vas nismo posebej imenovali. 
Najlepša hvala vsem, ki ste našega Milana v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. Naj počiva v miru!

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽICE PAVŠIČ 
z Velikih Malenc 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, sestre, tete 
in botrice 

Srce je onemoglo, 
tvoj dih je zastal,

 a spomin nate 
bo vedno ostal. 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, sodelavkam iz Jutranjke ter Koronarnemu klubu Brežice 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, rože, denarni prispevek in 
svete maše. Hvala pogrebni službi Leš, župniku Jožetu Packu za 
lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, cvetličarni Tina, 
predvsem pa zdravstvenemu osebju za lajšanje bolečin. Hvala tudi 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali in se od nje poslovili. 

Žalujoči: vsi njeni 

SLAVKO IVANŠEK
iz Trebeža 9.

ZAHVALA

Mnogo, mnogo prerano nas je zapustil naš dragi ati, tast, brat, 
svak, stric, bratranec, sosed in prijatelj

Življenje ti je stkalo pot,
da z nami boril si se

v svoji zadnji bolečini.
Bilo veliko je tihega trpljenja,

ki olajšala ga je le smrt.
Tebi dala mir je v večnosti,

a nam pustila je
praznino s hudo bolečino.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njegove bolezni in 
v teh za nas res težkih dneh stali ob strani.
Hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana in internemu oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice, hvala sodelavcem Komunalnega podjetja 
Brežice, bivšim sodelavcem KOP-a Brežice, podjetju HPG Brežice, 
vzgojiteljem in dijakom Dijaškega doma Grm Novo mesto, kolektivu 
vrtca Pišece, g. župniku Romanu, govornikoma ge. Afroditi Horvatič 
in g. Francu Gorišku. Hvala gasilcem PGD Spodnja Pohanca, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem in izvajalcu Tišine.
Vsak stisk roke, prijazna beseda in iskren pogled nam je v teh 
trenutkih ogromno pomenil. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, 
ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali sveče, denarne prispevke in 
za svete maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki 
ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. Hvala, 
da v bolečini nismo ostali sami. Pogrešali ga bomo.

Vsi, ki smo ga imeli radi

DAMJAN ŠKRBINA
(17. 8. 1975–10. 11. 2022), z Mrtvic. 

ZAHVALA

Zapustil nas je naš oče, življenjski partner, sin, 
brat, stric, nečak in boter 

Usoda kruta je hotela, tebe nam je vzela, 
odselil si se tja, kjer ni več trpljenja ne gorja. 
Usojeno ti ni bilo živeti. ZAKAJ …? ZAKAJ …? 

Ne moremo razumeti. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, podporo in denarno 
pomoč. Hvala pogrebni službi Kostak za pomoč pri organizaciji 
pogreba, pevcem za čutno zapete pesmi, gospodu Silvu za prebran 
poslovilni govor, kolektivu podjetja Arex Šentjernej. Posebna zahvala 
osebnem asistentu Mateju Žibertu, ki nam je srčno pomagal v 
zadnjem letu njegovega boja z boleznijo. Hvala vsem, ki ga boste 
ohranili v lepem spominu ali ste nam kakorkoli pomagali, pa vas 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ALEŠ MEDVED

SPOMIN

Mami in ati

Minilo je šest 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 ...

NADE TRAVNIKAR 
iz Brežic 

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pogrebni službi Žičkar za 
vso organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za lepo odpete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino. 
Hvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in kolektivu 
Kovis d.o.o. za izrečeno sožalje, podarjene sveče in kakršnokoli 
drugo pomoč v teh težkih trenutkih. 

Žalujoči: vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 

(T. Pavček) 

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Ugodno prodam dva različna 
kozolca. Tel.: 041 652 514

Prodam devet metrov suhih 
bukovih drv (cena 80 €/m) in 
šest metrov suhih kostanjevih 
drv (cena 60 €), brez prevoza. 
Tel.: 041 398 567

Prodam silažne bale prve koš-
nje. Tel.: 041 203 239

Prodam drva. 
Tel.: 06 81 66 987

Kupim gozd v občini Sev-
nica in okolici. 
Tel.: 041 597 309

Odkupim kmetijsko mehani-
zacijo, gradbene stroje itd. 
Tel.: 041 972 956

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino.  
Prav tako prodamo mešana ali 

041 659 659

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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obzornikova oglasna mreža

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

Prodam suho krmo za živino 
v kvadratnih balah, kvalitetno. 
Širina bale 50 cm, cena 5 €/
balo. Tel.: 040 309 402 

Prodam plug IMT 756, visok 
kliring, okolica Brežic. 
Tel.: 041 782 366

Prodam cirkular (Mio Stan-
dard) s priključki – skobelnik, 
mletje in še trije ostali, ohran-
jen, vhodna vrata, hrastove 
stebre in kopalniško opremo. 
Tel.: 030 380 154

Prodam suha bukova metrska 
drva, možen razrez in prevoz, 
Posavje. Tel.: 031 748 025

Kupim krompir beli, frizi ali 
kifeljček za domačo uporabo. 
Tel.: 07 49 75 190

Prodam koruzo 400 €/t, silaž-
ne bale 50 kom, kunce žive ali 
meso prašiča 130–150kg. 
Tel.: 041 972 956 

NEPREMIČNINE
V Krškem oddam v najem 
47 m2 veliko stanovanje, vsel-
jivo s 1. 1. 2023. Kličite po 15. 
uri. Tel.: 031 415 520 

Oddamo tri popolno-
ma prenovljene poslovne 
prostore (v celoti oprem-
ljene), velikost cca. 40 m2/
enoto, na Bizeljski ces-
ti v Brežicah. Enostaven 
dostop (tudi za invalide), 
brezplačno parkiranje, so-
doben izgled, možna tudi 
prilagoditev prostora po 
vaših potrebah. Agencija 
Spin d.o.o., CPB 11, Breži-
ce. Tel.: 070 777 795

Kupim hišo ali bivalni vikend 
na Raki ali širši okolici. 
Tel.: 070 105 500

KMETIJSTVO
Ekokurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti A1. 
Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si.

Kupim sadilec in izkopalnik 
krompirja. Tel.: 070 815 003
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri) 

Oddamo v najem vinograde, 
2500 trt, pri Goleku ter proda-
mo košaro za prevoz grozdja, 
cisterne ter kadi.
 Tel.: 031 396 150

Prodam sok aronije. Idealno 
darilo za praznike. 
Tel.: 031 820 773

Prodam mlado vino – meša-
no rdeče in mešano belo. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 701 924

Prodam mlado vino – mešano 
rdeče – cviček, modro frankin-
jo. Tel.: 041 913 383

Prodamo vino, letnik 2022: 
belo in rdeče (1,2 €/l) in fran-
kinja (1,5 €/l). Okolica Sevni-
ce. Tel.: 041 643 972 

Prodam orehova jedrca ter 
vino modra frankinja. 
Tel.: 041 832 024

Prodam vino belo, rdeče, 
modra frankinja in zweigelt. 
Cena po dogovoru, možna do-
stava. Tel.: 031 657 195

Prodam zelo kvalitetna jabol-
ka topaz za 1,20 € in opal za 
1 €. Po dogovoru tudi dosta-
vim. Tel.: 041 259 742

AVTOMOBILIZEM
Prodam Audi A3/20, letnik 
2005, in gozdarske verige za 
traktor. Tel.: 031 501 801

ŽIVALI

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

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

Prodam teličko limuzin, staro 
7,5 mesecev. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 272 695

Prodam dve leti staro krško-
poljsko svinjo, težko cca. 270  
kg. Prodam tudi porodni boks 
za svinje. Tel.: 041 882 116 

V okolici Dobove se prodaja 
težja svinja za domače koline. 
Tel.: 031 897 928

Prodam mini koze, Krško. 
Tel.: 041 729 984 

Prodam navadne rjave jelene, 
za nadaljnjo rejo ali meso. 
Tel.: 041 613 954 

Prodam dva bikca, datum roj-
stva: 21. 5. 2022 LIM/LS, 14. 8. 
2022 LIM/LS. 
Tel.: 070 303 583

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg, mulčar INO, širine 160 
cm, in transport za kockaste 
bale. Tel.: 031 304 274 

Podarim psička mešančka, 
starega devet mesecev, je cepl-
jen in čipiran. 
Tel.: 041 847 896

Prodam teličko simentalko, 
staro tri mesece, težko oko-
li 150 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652

Prodam prašiča oziroma svin-
jo, težko okoli 300 kg, hranjeno 
z domačo hrano, in kostanjeva 
drva, kratko žagana. 
Tel.: 051 477 243

Prodam kravo, staro pet let, 
brejo sedem mesecev, ter kra-
vo, staro tri leta, obe simental-
ki. Tel.: 031 698 469

Prodam odojke, težke 25 kg, in 
prašiče, težke 120–140 kg, ter 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

Prodam bikca, starega pet me-
secev, vajenega paše, zračne 
zavore za traktor in varnostni 
lok – preklopni. 
Tel.: 031 705 083 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 

ZGODOVINSKI  KOSTUMI
DEDEK MRAZ
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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, 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 – 20 EUR, 
v Evropski uniji – 75 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (26/2022) bo izšla v 
četrtek, 22. decembra 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 15. december 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Prodam svinjo za zakol, težko 
od 250 kg do 300 kg, krmljena 
z domačo hrano. Okolica Artič. 
Tel.: 041 445 867 

Prodam mladiče border collie. 
Tel.: 040 628 547

Prodam tri prašiče mesnate 
sorte, 150–160 kg, možen za-
kol in razrez. Polovica po dogo-
voru. Tel.: 040 796 830

RAZNO

Iščem žensko za pomoč v gos-
podinjstvu in druženje v oko-
lici Brestanice. Možno tudi bi-
vanje in hrana. Tel.: 051 735 
876 oz. 07 49 72 618 

Hp Keramika – nudimo kera-
mična dela. Hitro, kvalitetno in 
ugodno. Hitra pošta, d.o.o., Ob-
režje 19, Radeče. 
Tel.: 040 822 872 

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!

GLOBOKO – Združenje slovenskih častnikov Brežice v sodelova-
nju s podjetjem Arex iz Šentjerneja že vrsto let organizira tek-
movanje v streljanju s pištolo. Tekmovanja se udeležujejo ekipe 
iz častniških organizacij, vabljeni pa so tudi tekmovalci iz so-
rodnih veteranskih organizacij. Letos se je pri lovskem domu 
LD Globoko zbralo 14 tričlanskih ekip in nekaj posameznikov, 
skupaj 49 tekmovalcev. Osnovni cilj tekmovanja je varno izpe-
ljati strelsko tekmovanje in tako ohranjati strelske sposobnos-
ti članov in pri tem doseči čim boljše rezultate. Pred pričetkom 
so podelili priznanja dolgoletnim članom ZSČ Brežice, ki so jih 
prejeli Vlado Šibilja, Albin Jurkas, Anton Tkalec in Ivan Štos, 
bronasti medalji pa sta prejela Janez Godler in Peter Böhm. V 
tekmovanju s pištolo REX ZERO 1 na razdalji 25 metrov s tre-
mi poskusnimi in desetimi streli za oceno so bili najboljši An-
ton Tkalec (ZSČ Brežice 1) s 87 krogi od 100 možnih, Nejc Zor-
ko (ZVVS Kočevje) s 84 krogi in Alojz Škorjanec (OZSČ Laško) s 
83 krogi. Najboljša posameznica je bila Alina Maslova s 43 kro-
gi. Najboljša ekipa je bila ZSČ Brežice 1 v sestavi Anton Tkalec, 
Ivan Štos in Florijan Kerin s skupno 247 krogi, druga je bila 
ekipa Zveze veteranov za Slovenijo Kočevje v sestavi Nejc Zorko, 
Cveto Zorko in Cveto Gornik z 226 krogi, tretja pa ekipa  Novo 
mesto 1 v sestavi Marko Goršič, Igor Povž in Jure Pogačnik 
Ajdič s 180 krogi. V drugem delu tekmovanja so posamezniki 
tekmovali z lastnimi pištolami, pod enakimi pogoji kot v prvem 
delu. Najboljši med posamezniki je bil Marko Goršič s 96 krogi, 
drugi Slavko Kralj (OZSČ Pivka) s 93 krogi, tretje mesto sta si 
delila Ivan Štos in Nejc Zorko z 91 krogi. Dogodek smo zaklju-
čili s prijetnim druženjem, ob odličnem pasulju, ki ga je skuhal 
domačin Božidar Butara.
 Peter Böhm, foto: Janez Godler

Strelsko tekmovanje častnikov

Dobitniki medalj

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

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montažo/de-
montažo pohištva. Selitve-
ni servis Selec, Samo Čer-
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

Ugodno prodam nova viseča 
pomična vrata z vodilom na 
steni, dimenzija: 65 cm širina 
in višina 200 cm, barva maha-
gonij. Tel.: 031 344 407 

Kupim varilni aparat CO2 z je-
klenko, jakosti od 180 do 250 
amperov. Tel.: 040 309 402

Zelo ugodno prodam pet rab-
ljenih lestencev in bojler 10 l. 
Tel.: 041 913 715

Nujno potrebujem pre-
voz na delo kot sopotnica, 
ob delavnikih, iz Bojsnega 
ali Globokega, do Krškega 
in nazaj, v popoldanskem 
času. Stroške si lahko deli-
va. Tel.: 070 694 971

Iščemo nekajurno varstvo na 
domu za mamo med delavniki 
v Sevnici. Plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 796 331 

Prodam masivni jedilni kot – 
hrast, dimenzije 270 cm x 160 
cm, in masivno mizo 160 cm x 
90 cm, nerabljeno. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 566 399

Prodam ženski krzneni plašč, 
velikosti 42–44, kanadski bi-
zam, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 503 610

STIKI 

65-letni upokojenec bi rad 
spoznal sebi primerno gospo, 
da skupaj preživiva dolge sa-
motne dni. Tel.: 040 312 733

KRŠKO – 26. novembra so v 
veliki dvorani Kulturnega 
doma Krško po skoraj treh 
letih zaigrali člani Pihalnega 
orkestra Krško pod umetni-
škim vodstvom Dejana Žni-
deršiča.

Kot je v uvodu spomnila mode-
ratorka prireditve Klara Eva 
Kukovičič, je minilo 1036 dni, 
odkar je pihalni orkester na-
zadnje zaigral v veliki dvorani 
na javnem koncertu. Orkester 
je v koronskem času deloval 
v zmanjšanem obsegu, svojim 
poslušalcem ponudil kar nekaj 
virtualnih dogodkov, zaigral je 
tudi na prireditvah drugih or-
ganizatorjev.

Na koncertu so najprej premi-
erno predstavili noviteto do-
mačega skladatelja, fagotista 
in profesorja na Glasbeni šoli 
Krško Dejana Učakarja De 
profundis ad steallae (Iz brez-
na do zvezd), ki je dobila svoj 
navdih v koroni. Sledile so Po-
dobe mesta (Images of a city) 
skladatelja Franca Cesarinija, 
ki je spomnila na mestni vrvež 
in stres vsakdanjega življenja. 
Nato so premierno v Sloveniji 
zaigrali skladbo Sajelbon skla-
datelja Joséja Alberta Pine, ki 
zavrti čas nazaj, kot se to po-
gosto zgodi v mestu Noblejas. 
Redni del koncerta so zaključi-
li z glasbo iz tretjega dela filma 
Pirati s Karibov Na koncu sveta 
skladatelja Hansa Zimmerja.

Spet so zaigrali po treh letih 

Orkester v letošnjem letu obe-
ležuje 65 let delovanja, zato je 
ob tej priložnosti spregovori-
la predsednica društva Darja 
Dobršek, njen govor pa je bil 
namenjen Goranu Rovanu, ki 
je vse od 70. let redno sprem-
ljal delo orkestra. Zato so mu 
leta 2007, ob 50-letnici delo-
vanja orkestra, člani izkaza-
li zahvalo z nazivom častnega 
zunanjega člana. Kot je Dobr-
šek povedala v govoru, se je 
takrat pošalil, da mu bo ta na-
ziv najbrž prinesel več dela kot 
časti in se tudi ni motil, saj je v 
vseh teh letih za orkester po-
snel več 10.000 fotografij in več 
prispevkov za javno televizijo. 
Ob njegovi skorajšnji upokoji-
tvi so se člani orkestra zahva-
lili Rovanu z manjšim darilom.

Na prireditvi so predstavili 
tudi nove člane, ki so se prid-

ružili orkestru v zadnjih treh 
letih: Neva Žnideršič na oboi, 
na klarinetu Mojca Rosto-
har, Tita Žnideršič in Maša 
Žoher, na saksofonu Tina Ku-
selj in Ivana Žičkar, na rogu 
Anže Šeško, na trobenti Da-
vid Judež in Klemen Zabret 
ter na pozavni Aljaž Pirc in 
Jaka Sotošek. Predstavili so 
tudi člana Filipa Habinca na 
trobenti in pozavnista Nejca 
Zupanca, ki sta že zaigrala na 
koncertu, a ju niso še predsta-
vili. Ob tem so se zahvalili Glas-
beni šoli Krško, ki skrbi za nove 
kadre njihovega orkestra. Pri-
reditev so zaključili z Avseniko-
vo glasbo. Kot solist na pozavni 
je skladbo Ljubezen in hrepe-
nenje zaigral Toni Sotošek, na 
koncu pa so zaigrali še Na Go-
lici in dvignili s sedežev sleher-
nega poslušalca v dvorani.
 D. D., foto: Goran Rovan

Dirigent Dejan Žnideršič, moderatorka Klara Eva Kukovičič, 
skladatelj Dejan Učakar in solist na pozavni Toni Sotošek
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Margareta Marjetič, 
kulturnica iz Brestanice

Spadam v generacijo, ki je in-
formacije dobivala z branjem 
raznih pisnih virov, in zato mi 
je kljub vsestranskemu na-
predku tehnologije in digital-
nih medijev pisni vir še vedno 
najbolj pri srcu. Uživam, da se-
dem za mizo in razgrnem časo-
pis. In Obzornik je dober in pri-
meren vir informacij tudi vsem 
tistim, ki jim te tehnične novo-
sti niso najbolj blizu.

Od nekdaj sem rada prebira-
la glasila, ki so izhajala v naši 
občini. Še vedno rada preletim 
stolpce Našega glasa, predho-
dnika tam iz konca prejšnje-
ga stoletja. Obudi spomine na 

dogodke, ki jih je prekril čas. 
Enako vlogo čuvarja informa-
cij ima tudi Posavski obzornik, 
in ker so njegova področja zelo 
raznolika, ohranja spomine na 
naše življenje raznih obdobij 
in je hkrati dober vir podatkov 
za domoznanski oddelek naše 
Valvasorjeve knjižnice.

Po zaslugi vsestranskega ra-
zvoja načinov poročanja in gra-
fične tehnike je Obzornik dobil 
tudi privlačnejšo podobo. Sli-
kovni material, barvni poudar-
ki … pritegnejo bralca, k zado-
voljnemu prebiranju pa veliko 
prispeva tudi izrazno bogato 
novinarsko delo.

Vsakokrat ga z radovednostjo 
vzamem v roke in z zanima-
njem preletim od gospodar-
skih novic in pomembnejšega 
trenutnega dogajanja na prvih 
straneh preko informacij iz 
posameznih občin do opi-
sov osebnosti, ki izstopajo v 
ustvarjalnosti in izvirnosti na 
določenem področju. Hvaležna 
sem za vse prispevke, ki obu-
jajo zgodovinske dogodke iz 
naše bogate preteklosti.

Rada prebiram zanimivosti 
iz kulturnega in turističnega 
utripa in do napovednika Kam 
v Posavju? Presenečena sem, 

kako ga ljudje zvesto preletijo 
in izberejo zanimiv dogodek 
zase. Pa seveda do osmrtnic, 
med katerimi pa žal prepogos-
to preberem, da je umrl nekdo, 
ki sem ga poznala.

Mislim, da pa nisem edina, ki 
se podrobneje najprej posve-
tim dogajanju v domači občini, 
posebej pa sem seveda pozor-
na na prispevek iz domačega 
kraja. Vesela sem vsakega za-
pisa o prireditvah v Brestanici, 
in če je v njih tudi kanček po-
hvale za dobro delo, je to po-
memben vir spodbude.

Občudujem izvirnost, ki veje 
iz zapisov in v sebi o piscu tiho 
pomislim: Kako je pa to lepo 

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €

od čopiča do note

»Za vsakim najinim glasbenim 
nastopom se skriva veliko iz-
jemnih in skoraj neverjetnih 
zgodb,« pravita sogovornika 
ob ogledu fotografij, ki prebu-
dijo nešteto spominov. 65-le-
tni Jani Košir je v glasbene 
vode »zaplul« pri 17 letih, ko 
mu je stari oče kupil prve bob-
ne. »Moj oče je igral harmoni-
ko v kvintetu Kopitarne Sev-
nica, zato so se imenovali K 5, 
sam sem se odločil za bobne, 
saj so me ti prevzeli ob poslu-
šanju prvega albuma oziroma 
LP plošče Deep Purple In Rock 
ter zagrebške rock skupine 
Time,« se spominja sogovor-
nik, ki je želel osebno spozna-
ti oba bobnarja in želji sta se 
mu čez nekaj let uresničili, a ne 
samo to – pri bobnarju skupi-
ne Time se je v 70. letih 20. sto-
letja celo učil igranja bobnov, 
z bobnarjem skupine Deep 
Purple pa je postal dober pri-
jatelj vse do današnjih dni. »Še 
kot najstnik sem začel igrati v 
lokalnem ansamblu Martina 
Jamška, ki je bil tudi učitelj ki-
tare na sevniški glasbeni šoli. 
Nadaljeval sem v ljubljanskih 
komercialnih skupinah in z 
njimi nastopal na terasah ho-
telov na morju. Sledila je sku-
pina Jantar iz Trbovelj in nato 
Grupa 78, v kateri je igral kita-

Glasbi sta posvetila skoraj vse svoje življenje
SEVNICA – Brata Jani in Zoran Košir sta na svoji razgibani in z mnogimi nepozabnimi doživetji prepleteni glasbeni poti doživela marsikaj zanimivega in stkala mno-
go glasbenih vezi tako z domačimi kot tujimi glasbeniki. 'Muskontar' je bil tudi njun oče Jože, ki je bil eden izmed petih ustanovnih članov leta 1958 ustanovljenega 
kvinteta z imenom »K 5«. Po stopinjah svojih očetov stopajo Janijev sin Aleš in vnuk Peter ter Zoranova hči Ana. 

ro tudi moj brat Zoran. Usta-
novitelj trboveljske skupine 
Grupa 78 je bil najin bratra-
nec Aleksander Jež, znani slo-
venski kantavtor, pisec skladb 
in besedil ter vodja glasbenih 
oddaj Ježek show. Po služenju 
vojaškega roka leta 1981 sem 
se javil na oglas v reviji Stop in 
bil po avdiciji izbran v ljubljan-
sko skupino Ultimat, v kateri je 
bila pevka Simona Vodopivec. 
Kasneje sem več kot deset let 
sodeloval z ansamblom Cmok 
in še z nekaterimi ljubljanski-
mi skupinami, kot sta bili na 
primer Panda in Brina, ter z 
mnogimi estradnimi umetniki. 
Krasni spomini so povezani s 
hrvaško skupino Robert Vnuk 
Blues Band in skupino Take 
the Money and Run, s katerima 
sem veliko nastopal po festiva-
lih in klubih na Hrvaš kem in v 
Sloveniji. Lepe spomine imam 
tudi na sodelovanje z Zakyjo 
Hooker, hčerjo znanega ’blu-
eserja’ Johna Leeja Hookerja, 
in druge svetovno znane glas-
benike, s katerimi sem sodelo-
val. V nepozabnem spominu so 
mi ostali glasbeni festivali, kot 
so Slovenska popevka 1982 
in 1983, Dnevi jugoslovanske 
zabavne glasbe v Opatiji 1982 
pa največji in zelo pomemben 
mladinski festival Omladina 

1983 v Subotici. Na Festiva-
lu narečnih popevk v Maribo-
ru smo s skupino Cmok osvo-
jili prvo mesto in prejeli zlati 
klopotec. Za menoj je veliko 
snemanj raznih spotov ter ra-
dijskih in TV-oddaj, ko smo s 
karavano estradnih umetnikov 
obredli vse največje športne 
dvorane po Sloveniji ...« je ni-
zal podatke sevniški bobnar, ki 
je z mlajšim bratom Zoranom 
ustanovil tudi skupino Prvo 
srečanje. Z njo sta prvič nasto-
pila leta 1981 na prvi sevniški 

glasbeni prireditvi pod naslo-
vom Srečanje ansamblov Po-
savja, ki je potekala pri nek-
danjem taborniškem domu 
v Sevnici (danes je to planin-
sko zavetišče PD Lisca Sevni-
ca). »Bil sem eden prvih članov 
novonastale godbe na pihala v 
Sevnici v 70. letih preteklega 
stoletja, kasneje je postal član 
tudi Zoran, igral je saksofon,« 
še doda sogovornik, ki ga vese-
li, da po glasbeni poti hodi nje-
gov sin Aleš, ki je član sevniš-
ke godbe, občasno pa sodeluje 

tudi z Godbo Blanški vinogra-
dniki in še nekaterimi skupina-
mi. »Na odru je kot glasbenik 
že stal tudi moj petletni vnuk 
Peter,« se Jani dotakne še se-
danjosti.

Kitara je njegova zvesta 
spremljevalka

Zoran Košir, ki bo prihodnje 
leto dopolnil 60 let, je začel z 
obiskovanjem glasbene šole 
leta 1973. Takrat je pod okri-
ljem GŠ Hrastnik začela z de-
lovanjem GŠ Sevnica, v kateri 
je danes zaposlen kot profesor 
kitare (po nižji glasbeni šoli je 
šolanje nadaljeval na srednji 
glasbeni šoli v Ljubljani in di-
plomiral na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani, smer klasična 
kitara). Del njegovih spomi-
nov je prva kitara, ki mu jo je 
oče kupil v nekdanji sevniški 
trgovini Železnina. »Ko sva 
se ustavila pred razstavljeni-
ma kitarama, me je oče vpra-
šal, katero bom, levo ali desno, 
odločil sem se za desno, ker je 
bila lepša,« pove s posebnim 

leskom v očeh. »Dve leti kas-
neje sta mi starša kupila prvo 
električno kitaro v glasbeni 
trgovini v Celju, ojačevalec za 
kitaro pa od mojega učitelja 
Martina Jamška,« še doda ter 
obudi še enega izmed zgodnjih 
spominov. »Rad se spominjam 
svojega prvega nastopa. Star 
sem bil deset let in s sosedom 
Brankom Košarjem, ki je bil 
leto dni starejši in je igral har-
moniko, sva nastopila v teda-
njem sevniškem taborniškem 
domu. Oblečena sva bila v ta-
borniške srajce, kajti bila sva 
tudi člana Odreda treh smrek, 
kot so se takrat imenovali ta-
borniki v Sevnici, in zaigrala 
sva dve skladbi – Jager pa jaga 
in Hiš'ca ob cest'. Leta 1976 sva 
z Brankom ustanovila ansam-
bel Venera,« pove. Leta 1978 je 
nastopil na festivalu Rock Ce-
lje s skupino Grupa 78 in stro-
kovna žirija jim je podelila naj-
višje priznanje. »Z nami je igral 
klavir in orgle Renato Chicco, 
dolgoletni profesor na Akade-
miji za jazz v avstrijskem Gra-
zu in eden od vodilnih jazz 
glasbenikov na svetu. Bobne 
je igral moj brat Jani, kitaro in 
pel je 'žlahtnik' Aleksander Jež, 

pisec uspešnih besedil zabav-
ne glasbe. Leta 1978 sem za-
čel sodelovati tudi z orkestrom 
Big Band RTV Slovenija, kot 
studijski glasbenik sem začel 
delovati leta 1980. Glasbena 
pot me je vodila tudi v tujino. 
Od leta 1988 do 1995 sem kot 
multiinstrumentalist, aranžer 
in producent spoznaval kon-
certne odre in snemalne stu-
die v Švici in Kanadi,« naniza 
še nekaj podatkov ter omeni, 
da ga veseli, da je imel prilož-
nost igrati z najbolj prestižni-
mi orkestri, kot so Big Band 
RTV Slovenija, Plesni orkester 
RTV Slovenija, Simfonični or-
kester RTV Slovenija, Orkester 
in Zbor Slovenske filharmoni-
je, SNG Opera in balet Ljublja-
na. V prijetnem spominu mu je 
ostalo sodelovanje z elitnimi 
ansambli, kot so ansambel Šok, 
Petar Ugrin band, Lions band, 
Utrip, Duo KO-KO, z različnimi 
godbami na pihala po Sloveni-
ji in v nekaj lokalnih skupinah. 
Kot kitarist je na elitnih nasto-
pih spremljal Ota Pestnerja, 
Andreja Šifrerja, Alenko Go-

dec, Darjo Švajger, Nušo De-
renda, Uroša Perića, Majdo 
Sepe, Marjano Deržaj, Aniko 
Horvat, Aleksandra Mežka, 
Vlada Kreslina – celotno vo-
kalno elito slovenske zabavne 
glasbe. Kot avtor skladb je so-
deloval na Melodijah morja in 
sonca ter Veseli jeseni – festi-
valu narečnih popevk. Bil je so-
list v velikem simfoničnem or-
kestru, sestavljenem posebej 
za Eurosong 1987, ko je bila 
Slovenija še ena izmed jugo-
slovanskih republik. »V veliko 
čast mi je bilo, da sem bil član 
tega največjega orkestra, ki-
tarski 'parti' so bili zahtevni in 
igralo se je vse v živo,« se spo-
minja. Sodeloval je tudi na pri-
reditvah, kot je Slovenska po-
pevka, ter v oddajah, snemanih 
v živo, Veseli tobogan in Kar 
znaš, to veljaš v okviru RTV-or-
kestra. »Doma in v tujini sem 
spoznal ogromno vrhunskih 
glasbenikov, dirigentov, pro-
ducentov, spominov pa se je 
nabralo za vsaj tri debele knji-
ge,« pove in doda, da glasbeno 
pot v njegovi petčlanski druži-
ni nadaljuje hči Ana, ki obisku-
je ure solo petja v GŠ Sevnica. 
 Smilja Radi

Brata Košir občasno zaigrata tudi v duetu.

Jani in Zoran Košir z očetom Jožetom (foto: osebni arhiv)
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povedal! Primerjam vtise, ki jih 
kakšen dogodek vzbudi v lju-
deh, in pogosto najdem navdih 
za lasten način dela. Posavski 
obzornik nam daje občutek po-
vezanosti v prostoru in hkrati 
ponese utrip domačega kra-
ja v svet. 

V življenju človeka srebr-
ni jubilej pomeni, da iz vihra-
vih mladih let prehaja v zre-
lejše ustvarjalno obdobje. Naj 
25-letnica Posavskega obzor-
nika na področju informiranja 
Posavcev pomeni, da je časopis 
v resnem obdobju, ko smelo in 
sigurno stopa svojemu pos-
lanstvu naproti, in naj kot do-
ber prijatelj še dolgo vstopa v 
naše hiše.


