
Vse najlepše vam voščijo:
ARAO * Aristotel * Avto Krka * Avtodvigala 
Kerin * Avtoline * CPT Krško * Darsad * Delavska 
hranilnica * Dentalni center Tatalović * DeSUS * 
Društvo invalidov Krško * DS Smith * Elmont * 
Evropski poslanec Franc Bogovič  * Galerija 
Božidar Jakac * GEN energija * Handte-ost * 
HESS * I.H.S. * Infra * Ino Brežice * JB energija * 
JSKD Brežice, Krško in Sevnica  * Kamnoseštvo 
Jakša * Karodi * Knjižnica Sevnica * Komunala 
Brežice * Komunala Sevnica * Kostak * Kovis * 
KS Brestanica * KS Cerklje ob Krki * KS Dolenja 
vas * KS Gora * KS Koprivnica * KS Krško polje * 
KS Leskovec pri Krškem * KS mesta Krško * KS 
Podbočje * KS Raka * KS Rožno – Presladol * 
KS Senovo * KS Senuše * KS Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna * KS Veliki Podlog * KS 
Veliki Trn * KS Zdole * KT Tršinar * Kulturni 
dom Krško *Lastinski Pak * Lekarna Brežice * 
Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * LMŠ  * 
MC Krško * Metalna Senovo * MKT Radej * 
Mlin Katić * NEK * Numip * Perutninarstvo 
Ciglar *PGE Krško * Plastoform * Posavski 
muzej Brežice * Posavski župani * Poslanec v 
DZ Dušan Šiško * Požun * Preis Sevnica * Primo 
telefonija * RRA Posavje * Rudar Senovo * SD  * 
SDS * Segrad *Siliko * Sipro * Sklad NEK * SMC * 
Stadler * Stranka ROK * ŠC Krško – Sevnica * 
Špena * Tanin * TEB * THD Zdole * Valvasorjeva 
knjižnica Krško * Zavarovalnica Triglav * Žarn 
Krško *

Za zaključek tega nenavadnega leta smo pred vas, drage bralke in bralci, postavili poseben izziv – 
praznični natečaj za naslovnico Posavskega obzornika, ki smo ga objavili na našem Facebook profilu. 
Nanj ste se kljub kratkem roku res lepo in številčno odzvali, tako da smo imeli zahtevno nalogo izbrati 
tako zmagovalno fotografijo kot še devet finalistov, katerih fotografije objavljamo na zadnji strani 
časopisa. Odločili smo se za fotografijo Janija Vimpolška, ki jo je posnel na eni najbolj priljubljenih 
posavskih izletniških točk – zasneženi Lisci, ki se kopa v sončnih žarkih, medtem ko dolino prekriva 
skrivnostna meglena preproga. Naj zimska idila v vas prebudi prijetne občutke, le-ti, pogum in zdravje 
pa naj vas spremljajo v prazničnih dneh in v letu 2021!  P. P., foto: Jani Vimpolšek
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 7. januarja.

www.kd-krsko.si

Potrjujejo nov razvojni svet 
POSAVJE – Na sejah posavskih občinskih svetov v tem času po
trjujejo tako skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sve
ta regije Posavje (dosedanjemu namreč z zaključkom finanč
ne perspektive 2014–2020 poteče mandat) kot mag. Natašo 
Šerbec za direktorico RRA Posavje. Na omenjeni skupni listi, 
ki jo je pred tem sprejel Svet regije Posavje, so kot predstav
niki občin vsi posavski župani (Franjo Debelak, Ivan Molan, 
Srečko Ocvirk, Tomaž Režun, Ladko Petretič in mag. Miran 
Stanko), kot predstavniki gospodarstva so na njej Alojz Tuh-
tar, Darko Gorišek, Janko Hrastovšek, Igor Arh, Danijel Le-
vičar in Boris Orešek, kot predstavniki nevladnih organiza
cij pa Andreja Pavlin, Sašo Obolnar in Nataša Resnik. Tako 
novo sestavo razvojnega sveta kot Šerbčevo so doslej potrdi
li že na občinskih svetih v Krškem, Brežicah, Bistrici ob Sotli, 
danes je ta točka na dnevnem redu sej v Sevnici in Kostanje
vici na Krki, v Radečah pa bo na seji 30. decembra.  P. P.

AKTUALNO

 
Naslednja številka 

Posavskega obzornika 
bo izšla predvidoma 

v četrtek, 28. maja.

Info:  040 302 809 

Podjetniki na kolenih
Ukrepi za zajezitev epidemije močno vplivajo na 
gospodarstvo, najbolj izrazito na manjše pod-
jetnike v storitvenih dejavnostih, od gostinstva do 
osebne nege. Zlasti v obrtnih zbornicah opozarja-
jo, da je med njihovimi člani veliko negotovosti in 
strahu pred prihodnostjo. Poleg tega je bilo v Po-
savju konec novembra 450 več brezposelnih kot v 
istem mesecu pred letom dni.

 Strani 2 in 3
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Zahvaljujemo se 
vam za zaupanje 

v iztekajočem se letu. 
Vabimo vas, da z nami 

tudi v letu 2021 
uresničujete ideje ceneje.

Mirne in zdrave praznike 
ter vse dobro v letu 2021!

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2020

Pestro praznično branje
Za božično-novoletno prilogo Praznično Posavje smo znova 
pripravili pestro paleto zgodb o zanimivih posameznikih in 
družinah, tako ali drugače vrednih pozornosti. Preberete 
lahko pogovor z ustanoviteljema društva Družina in Življenje 
Danijem in Vilmo Siter, zgodbi mladih podjetnikov Suzane in 
Damjana Wallner ter vinogradnikov Andreje in Janka Kobal, 
o klekljarici Tini Železnik, krvodajalki Nataši Žagar, ljubiteljici 
psov Meti Kuhar, operni pevki Bibi Novak, mojstrici bizeljskega 
ajdovega kolača Erni Rožman, izdelovalki okraskov iz naravnih 
materialov Antoniji Ban, pripovedovalki pravljic Katji Puntar, 
speedwayistu Maticu Ivačiču in zlatem MEPI-jevcu Klemnu 
Geršaku, poleg tega pa še o mladinskih prazničnih delavnicah 
v Dobovi, prazničnih običajih od adventa do svetih treh kraljev 
in nasvetih za praznično branje iz posavskih knjižnic. Uživajte 
v branju!
 Strani 9–32
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Več kot polovični izpad 
prometa

»Posledice epidemije bodo v 
gospodarstvu katastrofalne,« 
ocenjuje Janja Starc z Obmo
čne obrtno-podjetniške zbor
nice (OOZ) Krško, kar je v prvi 
vrsti posledica več kot štiri
mesečnega zaprtja storitve
nih dejavnosti, posledično pa 
bo gospodarska kriza zara
di 'domino efekta' zajela tudi 
proizvodna podjetja, zlasti v 
transportni industriji (avto
mobilska, letalska, navtična …). 
Najbolj so prizadete storitvene 
dejavnosti, ugotavljajo na vseh 
posavskih obrtnih zbornicah: 
gostinstvo, turizem, avtobusni 
prevozi, frizerske in kozme
tične storitve, cvetličarne, av
topralnice, kemične čistilnice, 
neživilske prodajalne, gradbe
ništvo … V teh bodo letos bele
žili kar 50-odstotni ali še višji 
upad prometa na trgu. 

Prejšnji torek in nato še v so
boto so se sicer odprle nekate
re dejavnosti, a le začasno, saj 
se z jutrišnjim dnem ponovno 
zapirajo. »Želimo si delnega 
odprtja tudi za gostince, saj so 
slednji zaprti najdlje. Predlaga
mo, da se jim omogoči vsaj delo 
na terasah lokalov in za podje
tja s pogodbami. V kritičnem 
položaju so tudi mali avtobu
sni prevozniki, ki jim bo mora
la z ustreznimi ukrepi pomaga
ti država,« pravi Anita Pečnik 
iz sevniške zbornice, medtem 
ko Slavica Kostevc iz brežiške 
zbornice ugotavlja, da so v tr
govski dejavnosti z neživili ne
katera podjetja našla rešitev v 
spletni prodaji ter se na ta na
čin prilagodila nastali situaciji. 
»Sicer je vmes tudi kakšen pri
mer, ki pravi, da zaenkrat še 
kar dobro funkcionirajo oz. da 
imajo celo večji promet, vendar 
gre res za redke izjeme,« še do
daja Kostevčeva. Na zbornicah 
med podjetniki opažajo tudi 
čedalje več psihološke krize, 
saj je, kot pravi Starčeva, »pri
sotne veliko negotovosti, raz
mišljanja, kako plačevati kre

dite od investicij, zagotavljati 
delo zaposlenim, kako preži
veti in ali ima sploh smisel še 
naprej vztrajati«. O konkretnih 
številkah je zaenkrat še težko 
govoriti oz. bodo znane, ko se 
bo zaključevalo poslovno leto, 
pravi Kostevčeva: »Danes pa 
lahko kot stanovska organi

zacija podjetnikov in obrtni
kov povemo, da prav vsak dan 
slišimo tarnanje le-teh, gre za 
različne zgodbe, različne situ
acije, skoraj v vseh primerih pa 
za težave.« 

Obrtne zbornice so že ob 
prvem valu epidemije na ob
čine naslovile predloge, s ka
terimi bi lahko tudi lokalna 
skupnost pripomogla k blaže
nju gospodarske krize, in šte
vilni so bili bodisi na državni 
bodisi na lokalni ravni že us

lišani. »Odprta zahteva je še 
nadomestilo za uporabo stav
bnega zemljišča, ki je izvirni 
prihodek občine. Upamo, da 
bomo našli obojestransko re
šitev v obliki javnega razpisa, s 
katerim bodo imeli upravičen
ci možnost delnega povračila 
ali subvencioniranja nadome

stila,« pravi Starčeva. Med
tem Kostevčeva izpostavlja 
nujnost spremembe pristopa 
k reševanju situacije: »Podje
tniška stroka je prepričana, da 
je mnogo bolje odpreti dejav
nosti, ki se bodo tako izvajale 
pod strogim nadzorom, posle
dično bo tudi manj okužb, saj 
bomo sočasno zajezili delo na 
črno.« Sicer pa se povsod za
vedajo, da bo okrevanje priza
detih panog vsekakor dolgo
trajno, saj se bodo posledice 
omejitev zaradi epidemije ču

tile še dolgo. »Podjetniki pove
do, da prava kriza šele priha
ja. Počasno dogajanje hromi 
celotno družbo. Preventivni 
ukrepi so sicer dobro zastavlje
ni, vendar pri izvedbi pešamo. 
Število obolelih pada prepoča
si, ljudje so brez služb, zaslužka 
ni. Med ljudmi se širi depresi
ja, grozi globalna recesija. Eko
nomske napoved za leto 2021 
so temačne. Upajmo, da cepivo 
prinese svetlejši jutri,« pa ugo
tavlja Pečnikova. 

Občine poskušajo pomagati

Upad prihodkov podjetij se bo 
odrazil tudi v nižjih prihodkih 
občin iz tega naslova, ob tem pa 
se povišujejo socialni izdatki, 
povezani z vse večjimi stiskami 
ljudi in povečano brezposelno
stjo, vendar številk in deležev v 
tej fazi še ni možno opredelje
vati. Glede pomoči lokalnemu 
gospodarstvu in podjetništvu 
na občinah izpostavljajo, da so 
najbolj pomembni ukrepi, ki jih 
sprejema država, občine pa jih 
poskušajo nadgrajevati na na
čin, da ne bo prišlo do podva
janja. »Tak primer je možnost 
ukrepa skupne promocijske 
aktivnosti za lokalne turistič
ne ponudnike, vinarje in kme
tovalce. V naslednjem letu bo 
občina skušala slediti in odgo
voriti na potrebe lokalnega go
spodarstva tudi s prilagoditva
mi pogojev javnega razpisa za 
podjetništvo,« sporočajo z Ob
čine Brežice, kjer si veliko obe
tajo tudi od podaljšanja ve
ljavnosti turističnih bonov za 
okrevanje turizma. 

Na Občini Krško poudarjajo, da 
je bilo občinam s PKP 6 omo
gočeno, da za svoje poslovne 
prostore odpišejo stroške na
jema, kar tudi izvajajo na pod
lagi vloge najemnikov, podo
ben ukrep pa je v veljavi tudi 
v drugih občinah. Krški občin
ski svet je pred kratkim spre
jel sklep, na podlagi katere
ga bodo pravne osebe, ki jim 
je v času epidemije onemogo
čeno opravljanje dejavnosti ali 

RADEČE – 3. decembra je preko virtualne povezave potekala 
12. podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost, po
imenovana HORUS. Prejemnik nagrade za strateško celovitost 
pravne osebe – za strateški pristop zavoda k družbeni odgovor
nosti – je Zdravstveni dom Radeče. »Namen nagrade je poiska
ti in nagraditi celovite pristope organizacij in posameznikov k 
družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju,« sporočajo iz 
radeškega zdravstvenega doma, v katerem so se v letu 2018 raz
veselili priznanja in certifikata ’Dobra organizacijska energija’, 
v lanskem letu pa priznanja za zmagovalni HRM projekt 2019 
za uspešno delo z zaposlenimi. »Zdravstveni dom Radeče je bil 
v prvi fazi ocenjevanja izbran za finalista, ker je dosegel več kot 
51 % vseh možnih točk. V drugem krogu ocenjevanja je komi
sija za zmagovalca kategorije majhne neprofitne pravne osebe 
izbrala radeški zdravstveni dom, ki je osvojil 86,75 % vseh mo
žnih točk,« so še sporočili prejemniki nagrade, ki je spodbuda 
za nadaljnje dobro delo. 
 S. R./vir: ZD Radeče

V zadnji izdaji Posavskega obzornika, v članku z naslovom Pro-
računu 2021 prva kljukica (z dne 10. 11. 2020), smo zasledi
li omembo projekta RUNE, ki ga vodi podjetje RUNE Enia d.o.o. 
Omembe smo sicer veseli, a so žal informacije, ki jih navajate, 
neustrezne in zavajajoče. Nahajajo pa se v naslednjem stavku:
»Sprva naj bi to težavo rešili v okviru projekta RUNE, ki z optič-
nim omrežjem pokriva t. i. bele lise, kjer ni komercialnega intere-
sa večjih ponudnikov, a so nato predstavniki projekta »poniknili«, 
interes za gradnjo omrežja pa je pokazal Telekom ...« 
Kot prvo projekt RUNE ne gradi omrežja na območju belih 
lis. Bele lise so gospodinjstva, za katere nihče od komercialnih 
operaterjev, torej tudi ne RUNE, niso izrazili namena, da jih bodo 
zgradili. Zato so za pokrivanje belih lis predvideni projekti, sofi
nancirani z EU sredstvi. Za območje občine Kostanjevica na Krki, 
po nam znanih podatkih, projekti na razpisu niso bili oddani in 
bo razpis ponovljen v začetku naslednjega leta.
Prav tako ne drži, da smo »poniknili«. V občini Kostanjevi
ca na Krki bomo gradili optično infrastrukturo v vseh naseljih, 
kjer ta še ni bila narejena s strani drugih operaterjev. Konkre
tno v Črneči vasi bomo začeli z deli v roku enega leta. Ker ne 
bomo gradili priključkov na vseh naslovih, je na spletni stra
ni www.ruralnetwork.eu pred oddajo zahtevka za naročilo pri
ključka treba preveriti, ali je posamezen naslov vključen v pro
jekt RUNE. RUNE Enia d.o.o.

LJUBLJANA, POSAVJE - Gospodarska zbornica Slovenije je 30. 
novembra 18. leto zapored podelila nacionalna priznanja 
GZS za inovativnost v letu 2020. Med prejemnike priznanj 
so se zapisala tudi podjetja iz Posavja: Radeče papir nova, 
INO Brežice in krška podružnica družbe Numip iz Ljubljane. 

Podjetje Radeče papir nova je na podelitvi nacionalnih priznanj 
najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in dru
gih organizacijah v okviru Dneva inovativnosti prejelo srebrno 
priznanje kot eno izmed skupno 24 srebrnih nagrajencev, in si
cer za inovacijo Optimizirana vgradnja specialnih papirnih blan
šet (inovatorji: ekipa papirnega stroja 5), medtem ko sta se podje
tji INO Brežice in Numip iz Krškega uvrstila med pet prejemnikov 
bronastih priznanj. V podjetju INO so inovatorji Tone Vogrin, Ju-
rij Žnideršič in Branko Kos razvili inovacijo Pametni modeli vi
bracijskih podrahljalnikov z inovativno opremo za precizno glo
binsko pnevmatsko dognojevanje v vinogradih in sadovnjakih, 
inovatorji v krški enoti ljubljanske družbe Numip Matej Pleter-
ski, Joško Andrejčič in Robert Metelko pa inovativno namensko 
varilno napravo za predfabrikacijsko varjenje cevnih segmentov. 
Omenimo še družbo TPV AUTOMOTIVE d.o.o. iz Novega mesta, ki 
se z gradnjo tovarne v brežiški Brezini posredno prav tako uvršča 
v Posavje. Njihova z zlatim priznanjem nagrajena inovacija Uni
verzalna robotska »bin picking« celica je rezultat sodelovanja šte
vilne zasedbe inovatorjev iz TPV AUTOMOTIVE in ALPINEON in 
predstavlja popolno novost v svetovnem merilu. Robotska celi
ca zagotavlja večjo natančnost, hitrost in zanesljivost delovnega 
procesa, občutno poenostavi proizvodni proces, ki bi sicer zahte
val ergonomsko naporno in časovno zamudno ročno delo, ob tem 
pa zagotavlja tudi preprosto in hitro prilagajanje na nov izdelek.
 B. Mavsar

Nacionalna priznanja inovatorjem

HORUS za ZD Radeče

Popravek napačnih navedb

MARIBOR, KRŠKO – Rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. 
Zdravko Kačič, je s 15. decembrom za vršilca dolžnosti deka
na Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Kr
škem imenoval izr. prof. dr. Sebastijana Semeta, so sporočili s 
fakultete. Red. prof. dr. Bojanu Štumbergerju, ki je fakulteto kot 
dekan vodil zadnjih osem let, se je namreč iztekel mandat. Fa
kulteta za energetiko bo redni postopek za izvolitev dekana iz
vedla v naslednjih mesecih.  P. P.

Seme v. d. dekana FE Krško

Najbolj trpijo mali podjetniki v storitvenih dejavnostih
POSAVJE – Kar velikokrat je bilo letos že rečeno, da pri epidemiji bolezni covid-19 ne gre le za zdravstveno, 
ampak širšo družbeno in tudi gospodarsko krizo. Ukrepi za njeno zajezitev namreč močno vplivajo na go-
spodarstvo, podjetništvo in obrt, prizadeli pa so zlasti manjše podjetnike in obrtnike v številnih storitve-
nih panogah, ki so bile zaradi prepovedi obratovanja zaprte več kot tretjino leta, pa tudi v nekaterih pro-
izvodnih dejavnostih. Gospodarska kriza se v Posavju odraža tudi na trgu dela oz. v izrazito povečanem 
številu brezposelnih glede na lansko leto.

Peter Mirt, Mirttours: Ena od panog, ki je najbolj na udaru kri-
ze, pa se o njej manj govori, so avtobusni prevozi. »Vsesplošna 
ocena je, da je prevozništvo letos naredilo največ 10 % lanske-
ga prometa, torej imamo letos 90-odstotni izpad,« pravi lastnik 
podjetja Mirttours z Blance Peter Mirt in izpostavlja, da gre v 
tej panogi (v primerjavi z nekaterimi drugimi storitvenimi de-
javnostmi) za zelo draga osnovna sredstva in jim bodo po kon-
čanem moratoriju 'za vratom' še vedno stali veliki leasing obro-
ki in kreditne obveznosti. Država je sicer dala možnost, da gredo 
vozniki avtobusov na čakanje na delo, a jim za ta čas namenja 
le minimalno plačo, zato 'uhajajo' v druge službe, denimo v pre-
voz tovora, na železnice ipd. »Bojimo se, da bo čez čas v naši pa-
nogi veliko pomanjkanje voznikov avtobusov,« dodaja prevoznik, 
ki sicer ni odpustil še nobenega voznika, tudi po zaslugi tega, da 
so si našli nekaj dela – z dvema kombijema iz njihovega vozne-
ga parka razvažajo pakete za pošto. Ker jim sprostitev linijskega 
prometa ne pomeni veliko, upajo, da se bodo po novem letu za-
čeli vsaj šolski prevozi, s čimer bodo malce 'zaživeli', medtem ko 
je za zdaj manj upanja na ponovni začetek prevozov v turizmu.

Robert Blazinšek, Oštarija Margareta: Med najbolj prizade-
timi panogami se izpostavlja gostinstvo, kjer sta dovoljena le 
osebni prevzem in dostava hrane. Kot pove krški gostinec Ro-
bert Blazinšek, lastnik Oštarije Margareta, delajo v tretjini si-
ceršnjega obsega: »Naredili smo dve ekipi, tako da je medtem, 
ko ena dela, druga na čakanju. Tudi če bi v kolektivu prišlo do 
okužb, bi tako lahko delali še naprej.« Blazinšek sicer meni, da 
bi lahko na podlagi smernic in priporočil NIJZ gostom zagotav-
ljali varnost tudi v lokalih. Država jim je s protikoronskimi ukre-
pi prišla nasproti s pokritjem določenih stroškov in zagotavlja-
njem likvidnosti, vendar bistveno prepočasi. Odpuščali niso oz. 
so v mesecih med obema epidemijama celo zaposlovali, zdaj pa 
pričakujejo, da se bo drugi val epidemije umiril in da bodo lah-
ko delali z enakimi kapacitetami kot prej. Kar se tiče prihodnosti 
gostinstva, je prepričan, da se bodo navade zagotovo spremenile 
in da se bo to vsaj na začetku najbrž poznalo tudi v gostinstvu, 
vendar meni, da si ljudje še vedno želijo druženja. »Če bo prišlo 
še do tretjega, spomladanskega vala epidemije, pa bo smotrnost 
naše panoge res pod vprašajem,« zaključuje Blazinšek. 
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KRMELJ – 15. decembra je 
91 zaposlenih v podjetju In-
kos v Krmelju izvedelo, da 
je podjetje v stečaju in kr-
ško sodišče predvideva, da 
je razlog insolventnost go-
spodarske družbe, ki je zras-
la na pogorišču nekdanjega 
obrata Metalna.
 
»To je izreden udarec za kraj in 
okolje. Za tako situacijo zago
tovo nismo krivi delavci, ki pa 
bomo na koncu potegnili krat
ko,« zapiše v svojem kratkem 
sporočilu predsednik sindika
ta SKEI v Inkos d.o.o. Krmelj 
Vojko Kos in doda, da začetki 
kovinarstva v kraju v Mirnski 
dolini segajo v leto 1962. »Tak
rat so zaprli rudnik, potem pa 
ustanovili obrat Metalne in po 
njenem zaprtju je bil pred 27 
leti ustanovljen Inkos. Čez dve 
leti bi praznovali častitljivih 
60 let kovinske industrije, a 
očitno ne bo jubileja,« zaključi.
Podjetje, ki je v svoj program 
med drugim vključevalo proi
zvodnjo ladijskih krmil, žerja
vov, dvigalnih in transportnih 
naprav, kovinskih konstruk
cij, strojev ter kovinskega in 
stavbnega pohištva, je zras
lo na pogorišču nekdanjega 

krmeljskega obrata Metalna, ki 
je bil ustanovljen leta 1962 po 
zaprtju rudnika rjavega pre
moga. Leta 1991 se je Metal
na preoblikovala v samostoj
no družbo z imenom Tovarna 
konstrukcij in naprav ter delo
vala do leta 1993, ko je zara
di izgube osnovnega namen
skega programa, recesije na 
zahodnem trgu in krize v slo
venski kovinskopredelovalni 
industriji šla v stečaj. Še istega 
leta je bila ustanovljena nova 
družba Inkos, ki je v zaključku 
letošnjega prestopnega leta 
sama vložila predlog za zače
tek stečajnega postopka. Okro
žno sodišče v Krškem, ki je 15. 
decembra začelo s stečajnim 
postopkom, predvideva, da je 
razlog insolventnost (podje
tje ni več sposobno poravna
vati svojih zapadlih obvezno
sti daljše časovno obdobje). 
Iz zadnjega objavljenega po
slovnega poročila, objavlje
nega na Ajpesu, je razvidno, 
da je Inkos d.o.o., ki je v ve
činski lasti (81,89 %) druž
benika Fibmarkt d.o.o., v lan
skem letu ustvaril 5,7 milijona 
evrov prihodkov od prodaje 
ter s tem zmanjšal čisto izgu
bo na 603 tisoč evrov, vendar 

pa podjetje bremenijo še prek 
tri milijona evrov težke kratko
ročne obveznosti do dobavite
ljev in bank. Stečajni postopek 
bo vodil Grega Lippai, upniki 
pa imajo čas za prijavo terja
tev ter ločitvenih in izločitve
nih pravic do 15. marca 2021. 
Eden izmed krajanov, ki je svo
jo službeno pot začel v podje
tju, za našo medijsko hiše strne 
misli: »V trenutku, ko gre neka 
firma v stečaj, se vprašaš o raz
logih. Vse, kar v firmi imaš, so 
ljudje, zaposleni, in če ti spoš
tuješ svoje delavce ter njihovo 
delo, če delaš, kot bi bili dru
žina, potem vsaka firma uspe. 
Vse finančne viške, ki jih imaš, 
moraš vložiti nazaj v razvoj in 
razširjeno reprodukcijo, kar 
pomeni, da obnavljaš tehno
logijo in z njo podjetje. Zapo
slovati moraš najboljši kader, 
ki ga je potrebno tudi finanč
no stimulirati. Menim, da bran
ža v podjetju, ki je v postopku 
stečaja, ni bila ogrožena. Ver
jamem, da je možno na tem 
že tretjem ’pogorišču’ ponov
no vzpostaviti industrijo. Ver
jamem, da bo prišel nekdo, ki 
bo imel interes in vizijo ter bo 
pripravljen na dolgoročno vla
ganje.«  S. Radi

Inkos v stečajnem postopku
Vlada odločila o HE Mokrice: 
prevlada javne koristi
LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 9. decembra izdala odločbo 
o prevladi javne koristi energetike oz. obnovljivih virov energi
je nad javno koristjo ohranjanja narave v povezavi z integral
nim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. 
»Vlada je pretehtala javno korist energetike – obnovljivih vi
rov in javne koristi ohranjanja narave ter odločila, da javna ko
rist energetike – obnovljivih virov energije, v primeru hidro
elektrarne Mokrice, prevlada nad javno koristjo ohranjanja 
narave,« so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor, ki ga 
vodi Brežičan mag. Andrej Vizjak. V primeru Mokric so ugo
tovili bistven vpliv večnamenskega projekta, ki zagotavlja tudi 
poplavno varnost, izboljšanje stanja podzemnih voda ter prila
gajanje na podnebne spremembe na dve evropsko pomembni 
vrsti – zvezdogleda in platnico. Ker tega ni bilo mogoče omi
liti s preprostimi ukrepi, je vlada določila tudi izravnalne uk
repe, ki jih mora izvesti investitor, družba HESS: drstišče pod 
jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in 
v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji ter ureditev 
izlivnega dela Krke, ureditev zatonov na izlivnih delih prito
kov Orehovec in Grajski potok in posebno ohranitveno obmo
čje Krke s pritoki. V posebnem ohranitvenem območju Krka 
s pritoki je kot izravnalni ukrep določila še ribji habitat in dr
stišče na izlivnem delu reke Krke. Zaradi delnega strokovne
ga dvoma v uspešnost ukrepov v izlivnem delu Krke za popu
lacijo zvezdogleda je Vlada iz previdnosti določila še dodaten 
izravnalni ukrep – naselitev zvezdogleda na območje Sava–
Medvode–Kresnice. V postopku so, zagotavljajo na MOP, so
delovale tudi nevladne organizacije, o postopku pa je bila ob
veščena tudi Evropska komisija.  P. P.

Najbolj trpijo mali podjetniki v storitvenih dejavnostih
jo opravljajo v bistveno manj
šem obsegu, za obdobje raz
glasitve epidemije delno op
roščene plačevanja odlaganja 
odpadkov, medtem ko denimo 
v Brežicah pojasnjujejo, da je 
za ta ukrep pristojna država in 
da se lahko vsa podjetja, ki ne 
obratujejo, glede tega obrnejo 
nanjo, zato občina ne podvaja 
tega ukrepa. Na Občini Sevni
ca izpostavljajo pomen redne
ga obveščanja podjetij, saj na 
več kot 550 e-naslovov pos
redujejo vsakršno spremem
bo oz. pomembne informacije, 
povezane z aktualnimi vlad
nimi ukrepi na področju epi
demije covid-19. Povsod pou
darjajo še pomen nadaljevanja 
investicijskega cikla občin, kar 
je prav tako pomemben del go
spodarskega toka, ter javnih 
razpisov za področje (malega) 
gospodarstva, kjer bodo preu
čili tudi možnosti sofinancira
nja podjetništva zaradi posle
dic epidemije. In ne nazadnje: 
bodisi občinske strokovne 
službe bodisi zavodi s področ
ja podjetništva so na voljo za 
svetovanje in odgovore na ra
zna vprašanja v zvezi z ukrepi 
in njihovim koriščenjem.

Gospodarstvo se bo skrčilo 
za največ desetino

Precej milejše ocene in manj 
črnoglede napovedi kot v obr
tnih zbornicah, ki zastopajo 
manjše podjetnike in obrtnike, 
imajo v posavski gospodarski 
zbornici. Medtem ko je ob spo
mladanski razglasitvi epide
mije oz. zmanjšanju poslovnih 
aktivnosti na minimum, vključ
no z zaporo zračnega prome
ta na ravni celotne EU in širše 
po svetu, kazalo na neizhodno 
situacijo, pravi direktor po
savske gospodarske zborni
ce Darko Gorišek, pa konec 
leta zrejo v leto 2021 bistve
no bolj optimistično. »Seveda 
so določene dejavnosti moč
no prizadete, vendar se bodo 
zaradi državne pomoči, dolo
čene v protikoronskih pake
tih od 1 do 7, v večini ohranile 
in bodo lahko delovale naprej, 
ko se bodo sprostili omejitveni 
ukrepi. Na osnovi razgovorov 
z vodilnimi posavskimi podje
tji ocenjuje, da se posavsko go

spodarstvo letos po prihodkih 
ne bo skrčilo za več kot 10 %, 
prihodki iz poslovanja pa 
bodo, po napovedih zbornice, 
znašali malo pod štiri milijar
de evrov (v letu 2019 so zna
šali 4,2 milijarde evrov, op. a.). 
»S sprostitvijo ukrepov, strik
tnim spoštovanjem priporočil 
NIJZ in cepljenjem, ko nam bo 
na voljo, bi lahko izpad nado
mestili že v naslednjem letu,« 
meni Gorišek. Na vprašanje, 
katere panoge so najbolj pri
zadete oz. kje najbolj občutijo 
posledice epidemije, Gorišek 
najprej poudarja, da na zborni
ci niso seznanjeni s primerom, 
ko bi kakšno posavsko podje
tje izgubilo trg, so pa podje
tja, ki so doživela upad naro
čil in hkrati prestavitev dobav 
na kasnejše roke. Najbolj pri
zadete dejavnosti v Posavju so 
gostinstvo, ki v regiji zagota
vlja okoli tisoč delovnih mest, 
promet in skladiščenje, s pou

darkom na javnem prometu, ki 
v Posavju zagotavlja okoli 150 
delovnih mest, k tem pa je tre
ba dodati še podjetja iz prede
lovalne dejavnosti, kamor priš
tevajo tudi trgovce z oblačili in 
obutvijo, frizerske salone ipd., 
močno prizadeta je tudi kultur
na, razvedrilna in rekreacijska 
dejavnost, ki nudi delo več kot 
130 zaposlenim (v to niso vš
teti zavodi).

Porast brezposelnosti

Posledice spremenjenih go
spodarskih razmer zaradi epi
demije se seveda odražajo tudi 
na trgu dela, kjer smo letos pri
ča velikemu preobratu. Potem 
ko so se še v začetku leta števil
ni delodajalci soočali s pomanj
kanjem ustreznega kadra, se 
je spomladi po razglasitvi epi
demije in upočasnitvi ali zau
stavitvi večine gospodarskih 
dejavnosti močno povečalo 

število brezposelnih, zmanjša
lo povpraševanje po delavcih 
in s tem povezano zaposlova
nje, pravijo na sevniški obmo
čni službi Zavoda za zaposlova
nje. »Zadnji podatki kažejo, da 
je bilo konec novembra v regi
ji 3.550 brezposelnih oseb, 
kar pomeni, da se srečujemo s 
14,5 % porastom brezposelno
sti oz. povečanjem števila brez
poselnih oseb za 449 glede na 
isti mesec v letu 2019,« ugo
tavljajo. V relativnem smislu 
je ta porast najvišji v občinah 
z najnižjim številom brezpo
selnih oseb (v Bistrici ob Sotli 
kar za 26,9 % in v Kostanjevi
ci na Krki za 25 %), sledi obči
na Sevnica (20,5 %), porast v 
brežiški (14,4 %) in krški obči
ni (11,9 %) je nižji od povpre
čja v regiji, v občini Radeče pa 
je to povečanje zgolj 3,3 %. 

Zlasti očiten je priliv delavcev 
v odprto brezposelnost s pod
ročja gostinstva, medtem ko 
je bil v prvem valu močnejši 
priliv iz predelovalnih dejav
nosti, trgovine, gradbeništva, 
drugih raznovrstnih poslov
nih dejavnosti, izobraževanja, 
prometa, osebnih storitvenih 
dejavnosti … »Epidemija je že 
dodobra zlasti finančno kot 
tudi kadrovsko izčrpala števil
ne delodajalce, ki so bili spričo 
omejevanja izvajanja dejavno
sti najbolj prizadeti. Z inter
ventnimi ukrepi države so se 
do sedaj uspela ohraniti števil
na delovna mesta, za prihod
nje leto pa napovedi niso tako 
optimistične, kar zlasti velja za 
najbolj prizadete dejavnosti,« 
še sporočajo iz Sevnice. 
 Peter Pavlovič

Jožica Budič, Hair Style: Lastnica frizerskega salona Hair Style 
na Dvorcah Jožica Budič ugotavlja, da so letošnji protikoronski 
ukrepi najbolj prizadeli male podjetnike, zlasti v storitvenih de-
javnostih. »Frizerska dejavnost je bila zaprta skoraj štiri mese-
ce, če upoštevamo oba vala epidemije. Težki časi so potrkali na 
vrata vsakogar, ki se ukvarja s katero koli dejavnostjo, še toliko 
huje se to odraža v dejavnostih, ki zaposlujejo večje število ljudi. 
Če upoštevamo še, da ima marsikdo poleg vseh stroškov še na-
jemnino, verjemite, da ni lahko,« opisuje težave v podjetništvu. 
Država jim je v prvem valu epidemije res ponudila pomoč, ki pa 
je pri nas, če se primerjamo z drugimi državami, prišla z zamu-
do, kar žal prisili delodajalce k težkim odločitvam, tudi odpušča-
nju in celo zapiranju določenih segmentov. Frizerji so v teh dneh 
sicer dobili zeleno luč za (začasno) obratovanje, vendar zaradi 
prepovedi gibanja med občinami opažajo bistven upad strank. 
Budičeva kljub vsemu naštetemu zaključuje z lepo mislijo: »Ka-
kor koli je težko in vsak po svoje preživljamo težke čase, mora-
mo vsi skupaj kot družba stopiti v novo leto pozitivni z mislijo 
na lepše čase, ki zagotovo pridejo.« 

Kaj bo s termami?
Mnogi se sprašujejo, kaj se 
dogaja v posavskem turistič
nem gigantu Termah Čatež, 
na katerega je med drugim 
vezana tudi krovna regij
ska turistična destinacija. Iz 
podjetja na naše vprašanje 
niso odgovorili, nobenih in
formacij nimajo niti na po
savski gospodarski zbor
nici, saj terme niso njihov 
član, medtem ko so z Obči
ne Brežice odgovorili, da po 
njihovih informacijah Ter
me Čatež opravljajo stori
tve v dovoljenem obsegu, 
torej zdraviliško dejavnost, 
zaznali pa so tudi, da izvaja
jo močno oglaševanje za tu
ristične storitve v 2021.

POSAVJE – Naša regija je bila v zadnjem času večkrat de-
ležna medijske pozornosti oz. omenjena v nacionalnih me-
dijih kot regija z najslabšo epidemiološko sliko. Kar nekaj 
časa smo bili na vrhu neslavne regijske lestvice po števi-
lu aktivnih primerov na 100.000 prebivalcev, podobne raz-
mere pa ima tudi Jugovzhodna Slovenija, ki nas je kak dan 
tudi že prehitela.

Ker do zaključka redakcije včeraj še ni bilo novih podatkov po 
regijah in občinah, lahko povzamemo zadnje podatke, ki velja
jo za minulo nedeljo. Ta dan so v Posavju odkrili 14 okužb, kar 
je izenačeno najnižje število v tem mesecu (toliko jih je bilo tudi 
v nedeljo, 13. decembra). Skupno so bili 20. decembra okuženi 
1104 ljudje iz Posavja (največ, 1205, jih je bilo 11. decembra), pri 
čemer je še vedno največ okuženih v občini Krško (451), v sev
niški občini jih je 305, v brežiški 261, v kostanjeviški 38, v radeški 
36 in v bistriški 13. V Krškem je bilo tudi že skoraj 600 okuže
nih v začetku prejšnjega tedna, a se je nato število precej zniža
lo. V sevniški občini je celo nekoliko več potrjenih primerov na 
sto tisoč prebivalcev kot v krški. Kostanjevica, kjer število spet 
nekoliko raste, je po aktivnih okužbah prehitela Radeče, zadnje 
dni je ponovno več okuženih tudi v Brežicah in Bistrici ob Sotli.

V Splošni bolnišnici Brežice se je po posredovanih podatkih di
rektorice Anice Hribar v torek na njihovem covid oddelku zdra
vilo 40 pacientov (32 iz Posavja in osem iz drugih regij). V enem 
tednu so na novo sprejeli 34 bolnikov na zdravljenje, med za
poslenimi pa trenutno preboleva bolezen covid-19 17 oseb. Živ
ljenje v Domu starejših občanov Krško se po kritičnem obdob
ju počasi spravlja v stare tirnice, je v ponedeljek na Facebooku 
zapisala direktorica Ani Nuša Masnik. »V našem domu je bila 
do zdaj okužena večina stanovalcev. Ozdravljenih je 121 in tega 
smo zelo veseli. Aktivno okuženih je še 33, tudi zanje upamo, da 
bodo čim prej ozdraveli. Nekaj stanovalcev je še v bolnišnici. Ne
kaj stanovalcev je za vedno odšlo, njihovim svojcem izrekamo 

iskreno sožalje,« je zapisala in še omenila, da skušajo organizi
rati obiske tako, da ima čim več stanovalcev možnost snidenja s 
svojimi sorodniki, seveda po vnaprejšnjem dogovoru in ob upo
števanju ukrepov za preprečitev širjenja bolezni. »Da bodo pra
zniki lepši, bodo obiski do konca leta vse dni v tednu,« še sporo
ča Masnikova. Z virusom se še naprej soočajo v DU Sevnica, kjer 
je bilo do zdaj (spletna objava 16. decembra) 24 okuženih stano
valcev in na ta dan okuženih 14 zaposlenih, v rdeči coni v Dvor
cu Impoljca pa je bilo nastanjenih 13 stanovalcev.
 R. Retelj

V zadnjih dneh okuženih 
nekoliko manj Posavcev

Množično testiranje tudi v Sevnici
Včeraj se je začelo množično prostovoljno testiranje s hitri
mi antigenskimi testi za SARS-CoV-2, ki jih bodo opravljali v 
13 mestih po državi, med drugim tudi v Sevnici. V covid akut
ni ambulanti ZD Sevnica bo testiranje brez predhodnega na
ročanja potekalo še danes, 23. decembra, med 11. in 15. uro.
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ZAPELJAL NA NASPROTNI VOZNI PAS – V torek, 15. 12., se 
je pripetila huda prometna nesreča v Radečah. Povzročil jo je 
79-letni voznik osebnega vozila, ki je med vožnjo iz smeri Jag
njenice zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 45-le
tnega voznika osebnega vozila, ki je pripeljal nasproti. 79-letni 
moški je v trčenju utrpel hude telesne poškodbe.

MERCEDES PORINIL POLA V ASTRO – 18. 12. se je v jutra
njih urah pred MMP Obrežje pripetila prometna nesreča, ki jo 
je povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila znamke Mer
cedes, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozi
lom in trčil v zadnji del avtomobila WV Polo, ki je stal za stoječo 
kolono vozil. Pola, v katerem sta bila poleg voznika, državljana 
Bolgarije, še dva potnika, je zatem odbilo še v vozilo Opel Astra. 
Voznik Pola se je v nesreči poškodoval huje, sopotnika pa lažje.

PREVRAČANJE S TRAKTORJEM – V večernih urah istega dne 
so sevniški policisti v večernih urah obravnavali nesrečo na 
Vrhu pri Boštanju, kjer je 55-letni letni traktorist z delovnim 
strojem zapeljal z lokalne ceste na travnik, kjer se je zatem pre
vrnil. Na srečo jo je odnesel brez poškodb, je pa pihnil 0,58 mg 
alkohola, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog in z njegovo 
vožnjo pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

ROMI POKLICALI NA 113 – Krški policisti so 12. 12. posredo
vali v romskem naselju Kerinov Grm, v katerem je moški v opi
tem stanju kršil javni red in mir, nadlegoval prebivalce naselja 
in jih ogrožal z nevarno vožnjo. Policisti so ugotovili, da je vo
znik ne le vozil neregistrirano in nezavarovano vozilo Renault 
Clio, temveč da za vožnjo tudi nima veljavnega vozniškega do
voljenja. Ker se možak tudi po prihodu policistov ni umiril, so 
ga ukrotili s prisilnimi sredstvi in ga odpeljali v prostore za 
pridržanje, zasegli vozilo in zadevo predali sodnim oblastem.

IGNORIRAL POLICISTE – Brežiški policisti so imeli z opitim 
voznikom imeli opravka dan kasneje, 13. 12., ko so pri Dolenjih 
Skopicah ustavljali voznika osebnega avtomobila, a neuspešno, 
saj je ta s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo vse do Vrbine, 
kjer je zapeljal v gozd in ustavil vozilo. Policisti so 34-letnega 
voznika izsledili in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 
0,88 mg alkohola. Seveda so ga zaradi kršitev pridržali in tudi 
njega napotili na sodišče. Zbrala: B. M.

Primož Božič, Prušnja vas: Iz vsega, kar je bilo 
v tem letu negativnega, lahko potegnemo tudi 
kaj pozitivnega. Preživeli smo več časa z bližnji
mi in tudi videli, kaj je najpomembnejše – dru
žina. Poleg nekaterih lepih trenutkov sem hva
ležen tudi, da sem imel redno delo. Glede na 
razmere je bil to velik plus. Ponosen sem, da 

sem bil lahko del nastajanja centra Sonček v Bušeči vasi.

Andreja Jurečič, Črešnjice: Vsi doma smo os
tali zdravi in se lepo razumeli, kar sta zame naj
pomembnejši vrednoti. Med pozitivnimi stvar
mi oziroma dogodki v tem letu je bilo tudi to, 
da je sin dobil zaposlitev za nedoločen čas in 
da sem preživela res nadvse lep dopust. Doma, 
sproščeno. Za Krko in v čolnu po Krki, kar mi je 

obudilo tudi prijetne spomine na mladost. 

Jože Šoln, Senovo: Najbolj mi bo ostal v spomi
nu štiridnevni septembrski dopust v Portorožu, 
ko sem izkoristil turistični vavčer. Takrat je bilo 
res lepo vreme in nobene gneče, krasno. Pozi
tivno je tudi to, da imamo še vedno delo. Ni vse 
slabo in ne moreš vsega metati v en koš, čeprav 
nas je res prizadel ta covid. Tudi to, da vsak dan 

prideš domov k ženi in otrokom, nekaj pomeni. 

Tadeja Dobriha, Čanje: Prestopno leto, ki se 
počasi zaključuje, mi je prineslo veliko lepe
ga, kljub koronskim omejitvam. V začetku leta 
sem postala predsednica Kulturno umetniške
ga društva Budna vas in moje dodatne obvezno
sti v društvu so nagrajene z odličnimi rezultati 
članic in članov. Spremembe so se zgodile tudi 

v zasebnem življenju – selitev, nova služba, zaroka. 

Bodo ostali tudi lepi spomini?
Letošnje leto nam bo zagotovo ostalo v spominu zlasti po 
koronavirusu, naše tokratne anketirance pa smo posta-
vili pred izziv, da nam povedo, ali se je letos zgodilo tudi 
kaj, po čemer jim bo leto ostalo tudi v lepem spominu, bo-
disi v osebnem bodisi v javnem življenju.

anketa

Prihodki proračuna Občine Bi
strica ob Sotli za prihodnje leto 
so načrtovani v višini približ
no 2,3 milijona evrov, odhodki 
pa slabe tri milijone evrov. Po 
besedah Lidije Centrih, ki je 
na občini zadolžena za finan
ce, bodo sredstva namenje
na za gradnjo večnamenskega 
objekta, hidravlične izboljša
ve vodovodnega sistema, ob
novo športnega igrišča, sanaci
jo plazov na lokalni cesti Sveti 
Križ–Okič in v Dekmanci, pro
jekta Urbana obrt in Mar nam 
je za skupnost, obnovo zobne 
ambulante, pridobitev projek
tne dokumentacije za pridobi
tev gradbenega dovoljenja za 
razširitev telovadnice in dozi
davo vrtca, obnovo športnega 
objekta, ureditev Bratuševe 
hiše itd. Kot je izpostavil župan 
Franjo Debelak, kljub težke
mu letu investicijski del v ob
čini ni preveč ’trpel’, prav tako 
so ohranili višino financira
nja krajevnih društev. Omenil 
je, da so že izdelani terminski 
načrti za hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema, tako da 
bi sredi leta 2021 že lahko za
čeli s tem projektom. Sanacija 
plazu Hrastje gre proti koncu, 
pri čemer so uspeli pred ne
varnostjo obvarovati dve sta
novanjski hiši, je še navedel.

Potrjena je bila cena socialno
varstvene storitve Pomoč dru
žini na domu na območju ob
čine Bistrica ob Sotli za leto 
2021, ki bo za uporabnike ne
koliko višja – po novem bodo 
za omenjeno storitev prispe
vali 6 evrov/uro (0,73 evra/

uro več kot v letih 2019 in 
2020), ob nedeljah in prazni
kih pa 6,51 evra/uro. Pri toč
ki »poročilo župana« so se do
taknili tematike načrtovanja 

slovenskih pokrajin, pri če
mer načrtujejo do konca mar
ca 2021 izpeljati zavezujoči 
referendum, na katerem bodo 
občani odločali, h kateri pok

rajini bi se raje priključili – Za
savsko-posavski ali Savinjski. 
Zadnji predlog občino Bistri
ca ob Sotli sicer uvršča med 
Zasavsko-posavsko pokraji
no. »Odločitev bo sprejel ob
činski svet, ampak za to pot
rebujemo širšo podporo ljudi, 
ki bodo povedali, v katero po
krajino bi bili radi uvrščeni,« 
je dejal Debelak in dodal, da 
bo občinska uprava pripravila 
rokovnike za izvedbo referen
duma, še pred njim načrtuje
jo tudi okroglo mizo, na kate
ro bodo povabili predlagatelje 
Zakona o pokrajinah. Svetni
ki so tudi soglašali z imenova
njem mag. Nataše Šerbec za 
direktorico RRA Posavje.

 R. Retelj

V Bistrici bo referendum
BISTRICA OB SOTLI – Članice in člani Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli so 11. decembra na 14. seji, 
zadnji v tem letu, prvič obravnavali proračun za leto 2021. Župan Franjo Debelak je svetnike seznanil tudi 
s tem, da bodo v občini izvedli referendum v zvezi z novim zakonom o pokrajinah.

Bistriški občinski svet na 14. seji v predavalnici obnovljene 
»Sušilnice«

Toplotne          črpalke Klima         naprave

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

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Kot je razložila Suzana Ogo-
revc, vodja občinskega oddel
ka za investicije, občinsko pre
moženje in javna naročila, je 
želja Občine Brežice, da vodo
vodni stolp s ciljem promocije 
in razvoja turistične dejavno
sti spremeni v razgledno toč
ko. Vodovodni stolp ni ravno 
v najboljšem stanju, na njem 
so vidne poškodbe, ki so pos
ledica dotrajanosti, lokalnega 
zamakanja ali pa raznih teh
noloških in geoloških vplivov. 
Potem ko so v tem letu svetni
ki že potrdili sklep o prekinitvi 
najemne pogodbe za vodovo
dni stolp, je občina pripravila 
idejno zasnovo ureditve stol
pa in njegove preureditve v 
razgledno točko. Za najustre
znejšo med štirimi varianta
mi se je izkazala tista, ki pred
videva postavitev paviljona 
ob stolpu, saj se v njem zaradi 
premajhne površine ne more
jo izvajati vzporedne aktivno
sti, kot so info točka, trgovinica 
spominkov, kavarna, sanitari

je, vinoteka itd. Vendar Zavod 
za varstvo kulturne dediščine 
nasprotuje postavitvi paviljo
na tik ob stolpu zaradi ome
jitev spomeniškega varstva 
objekta in mestnega obzidja. 
»Pokazala se je priložnost za 
odkup sosednje parcele, ka
terega postopek je v zaključ
ni fazi. Paviljon v sosednjem 
objektu, v nizu hiš v ulici Sta
re pravde, se zelo lepo nave
zuje na vodovodni stolp, ki bo 
na daleč še naprej lepo viden, 
okolica bo očiščena, stolp sta
tično ojačan, ravno tako bo 
urejena njegova notranjost – 
klet, pritličje in šest nivojev, 
ki bodo primerni za razstave 
in bodo služili kot razgledna 
točka,« je pojasnila Ogorevče
va. Pot po stolpu od pritlič
ja do dveh razglednih točk 
nad vodohranom bo omogo
čena s stopnicami in dviga
lom, kar omogoča dostopnost 
vsem. Del objekta zraven stol
pa, ki bo kmalu v lasti občine, 
bodo morali ohraniti (zara

di kulturno zaščitene vzhod
ne fasade kot dela mestnega 
obzidja). V njem bo torej pa
viljon s prej naštetimi aktiv
nostmi, pred njim bo zasajena 
vinska trta in postavljena vod
na fontana. Omenila je tudi, da 
idejne zasnove stolpa in pavi
ljona obravnava komisija za 
umestitev turističnih zname
nitosti v občini Brežice, ki ju 
je ocenila kot pozitivni. Glede 
terminskega plana investici
je je Ogorevčeva dejala, da bi 
se dela začela v drugi polovi
ci leta 2021 ter se nadaljeva
la in zaključila v 2022. Pro
jekt je ocenjen na nekaj manj 
kot 1,9 milijona evrov, pri če
mer so viri financiranja trenu
tno omejeni samo na občinska 
sredstva, vsekakor pa ima ob
čina namen projekt prijavi
ti na razpis ministrstva, če in 
ko bo kakšen na voljo. Župan 
Ivan Molan je navedel, da bi 
lahko dodatna sredstva zago
tovili tudi z rebalansoma pro
računov 2021 in 2022.

V razpravi sta Peter Dirnbek 
(Levica) in Jožica Sušin (De
SUS) izpostavila, da so že zdaj 
določene vsebine, ki jih bo po
nujal paviljon, tudi v Mestni 
hiši Brežice (npr. trgovinica, vi
noteka, info točka), zato jih ne 
bi bilo najbolj smiselno ime
ti na dveh lokacijah in na tako 
kratki razdalji. Župan je dejal, 
da bodo imeli z načrtovanjem 
vsebine v paviljonu še pre
cej dela, jih bodo pa zagotovo 
kombinirali tako z Mestno hišo 
kot tudi s Posavskim muzejem 
in Društvom za oživitev mes
ta. Brežiški svetniki so na seji 
podali soglasje k imenovanju 
direktorice RRA Posavje mag. 
Nataše Šerbec in na tajnem 
glasovanju potrdili skupno 
listo kandidatov Razvojnega 
sveta regije Posavje. V svetni
ških klopeh pa je prvič sede
la Zdenka Mirtek, ki je nado
mestila preminulega svetnika 
stranke ROK Marijana Žiberta.

 Rok Retelj

Stolp bo dopolnjeval paviljon
BREŽICE – Članice in člani Občinskega sveta občine Brežice so 17. decembra na 15. redni seji potrdili inve-
sticijski projekt »Vodovodni stolp – razgledna točka«, kar pomeni, da bo ena najvidnejših znamenitosti v 
Brežicah v prihodnosti namenjena promociji in turizmu.
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VISOKOKAKOVOSTNA 
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Zima je tu in vozilo je treba 
pripraviti na nizke tempera-
ture. Kako to najbolje stori-
ti, nam je zaupal mehanik 
Alojz Stegenšek. V njegovi 
avtomehanični delavnici, ki 
se nahaja v poslovni coni pri 
HE Boštanj, vse od začetka 
samostojne poti v letu 1998 
vzdržujejo in servisirajo to-
vorni vozni park podjet-
jem in samostojnim pod-
jetnikom, zadnjih osem let 
pa nudijo tudi popravila in 
vulkanizacijo osebnih vozil.

Kaj je po vaših dolgoletnih 
izkušnjah ključno za pripra-
vo vozila na nizke tempera-
ture?
Poleg rednega servisiranja vo-
zila ter menjave filtrov in olj je 
treba preveriti viskoznost hla-
dilne tekočine oz. antifriza, da 
je razmerje med vodo in hla-
dilno tekočino ustrezno oz. 
da zagotavlja zaščito motor-
ja pred zmrzovanjem. Vozilo 
mora imeti ustrezne zimske 
pnevmatike (minimalno 3 mm 
profila), pri čemer je treba pred 
nakupom pnevmatik preveriti 
priporočen zračni tlak, starost 

in obnašanje pnevmatik – op-
rijem na mokri, suhi cesti, sne-
gu, ledu. Ne smemo pozabiti 
na zimsko tekočino za pranje 
vetrobranskega stekla, da ne 
zmrzuje. Pri akumulatorju pre-

verimo napetost baterije, saj je 
v hladnih dneh oz. pri nizkih 
temperaturah bolj obremen-
jen, z nižanjem temperatur se 
zmanjšuje zmogljivost oz. moč 
baterije (npr. pri 0 °C je zmog-
ljivost 80 %).

Zakaj je treba v avto pozimi 
točiti drugačna goriva?
Posebej na nizke temperatu-
re so občutljivi dizelski motor-
ji, ker se z nizko temperaturo 
gorivo gosti – gosto gorivo po-
vzroča mašenje filtrov, črpalk, 

dovodov goriva, zato je še po-
sebej pomembno točenje kva-
litetnega goriva z ustreznimi 
dodatki, ki izboljšajo uporab-
nost goriva pri nizkih tempe-
raturah. Sodobna goriva, kot 
npr. iz družine visokokako-
vostnih goriv Q Max, ki so do-
datno izboljšana z raznimi adi-
tivi, v veliki meri preprečujejo 
pojav zgoraj omenjenih težav 
ter dodatno omogočajo tudi 
popolnejše in čistejše izgore-
vanje gorivne mešanice v mo-
torjih ter manjše obremenitve 
okolja in kompleksnega siste-
ma čiščenja izpušnih plinov.

Zakaj so kvalitetna goriva 
ključna za zdravje avta?
Z uporabo kvalitetnega gori-
va podaljšamo delovno dobo 
motorja oz. stanje motornih 
delov ter povečujemo zašči-
to in zanesljivost delovanja 
motorja. S točenjem visoko-
kakovostnih goriv, kot so go-
riva Q Max iz Petrola, se zman-
jša poraba, delovanje motorja 
je tekoče, zmanjšajo se obra-
be delov na sistemu goriva v 
motorju, tako da nas vozilo ne 
more pustiti na cedilu.

Kako pripraviti vozilo na zimo

Prvi dobri mož, Miklavž, je otvoril letošnje precej drugačno praznič-
no vzdušje. Upamo, da je vsak otrok v teh dneh že prejel vsaj kakšno 
manjše presenečenje. Če ne drugega, vsaj kaj sladkega v pravljič-
ni deželi pod smreko v parku. V občini Radeče so ali pa bodo v teh 
dneh vsi otroci s stalnim prebivališčem, stari med 2-5 let, prejeli tudi 
darila dedka mraza. Tokratni prihod dedka mraza ni tak kot običaj-
no. Doslej so bili otroci povabljeni v Dom kulture ali v KS Vrhovo in 

v KS Svibno, kjer je po otroški gledališki predstavi sledilo obdaro-
vanje posameznega otroka in po želji tudi fotografiranje z dedkom 
mrazom. Tokrat bo imel dobri mož svoje posrednike in bodo otro-
kom darila na domače naslove dostavljali prostovoljci DPM Rade-
če. Kot nam je prišlo na uho, pa v KS Vrhovo z dedkom mrazom so-
delujejo člani Prosvetnega društva Vrhovo. Nikoli pa se ne ve, če ne 
boste kje v mestu ali na vasi srečali dedka mraza med dostavo daril 
na domove. Mogoče pa ga kdaj v prazničnih večerih naključno sre-
čate tudi v pravljični deželici pod smreko v parku v centru Radeč – 
pustimo se presenetiti. 

Nismo pa pozabili na naše starejše občane. Vsako jesen so občani, 
starejši od 80 let, povabljeni na družabno srečanje. Ker srečanja ni 
bilo mogoče organizirati, smo se organizatorji Društvo upokojen-
cev Radeče, Rdeči križ Laško – Radeče in Občina Radeče odločili, da 
bodo vsi starostniki letos na domače naslove prejeli praktično darilo 
s spremnim dopisom in voščilom soorganizatorjev, zloženko z zbra-
nimi podatki in raznimi informacijami, kam se lahko občani obrnejo, 
ko kaj potrebujejo (CSD, Center za starejše Dobra energija, uradi …) 
ter vsak dve pralni maski, ki so jih šivale prostovoljke. Pri razdelje-
vanju daril na naslove sodelujeta GZ Radeče in KTRC Radeče, ob 
upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Starejšim, ki so nastanjeni v 
zavodih, bo občina darila dostavila ali poslala v domove starejših.

Odzivi obdarovanih so neprecenljivi – sploh v teh čudnih in težkih 
časih so še bolj hvaležni za vsako najmanjšo pozornost in predvsem 
veseli, ko kljub medsebojni razdalji z nekom spregovorijo par besed. 
Verjemite, to je najlepše darilo in zahvala tudi za vse, ki smo sode-
lovali pri pripravi in organizaciji obdarovanja.

Naj zaključimo z željo za vse naše občanke in občane, vse bralke in 
bralce Posavskega obzornika. Naj vam v prazničnih dneh toplino v 
srca prinesejo drobne pozornosti, prijazne besede in plemenita, tudi 
najmanjša dejanja. To leto nam je marsikaj vzelo, a vsi smo spozna-
li, da so skromna lepa dejanja vredna več kot bogata darila. Naj bo 
novo leto srečno, srčno in zdravo.

Praznična obdarovanja v občini Radeče

Po besedah Jožeta Leskovar-
ja, direktorja Kostakovega sek
torja Komunala, bodo položni
ce za izvajanje gospodarske 
javne službe za štiričlansko 
družino, ki je uporabnik vseh 
komunalnih storitev, v letu 
2021 v primerjavi s tekočim 
letom na mesečni ravni nižje 
za okoli 25 centov, za uporab
nike na podeželju pa za dva do 
tri cente. V Kostaku sicer spri
čo situacije tudi sami beležijo 
izpad prihodkov, vendar name
ravajo izgubo pokriti s sredstvi 
iz naslova razvoja in ne na ra

Položnice za spoznanje nižje
KRŠKO – 14. decembra se je na 18. redni seji, zadnji v letu 2020, sestal krški občinski svet, ki je tudi tokrat 
zasedal v domala polni zasedbi. Na njej so med drugim potrdili izvajanje gospodarskih javnih služb in cene 
izvajanja v letu 2021, pa tu nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe na območju občine.

čun dviga cen komunalnih sto
ritev, saj se zavedajo, da mnogo 
gospodinjstev zaradi situacije 
prejema nižje mesečne prihod
ke. Na podlagi sprejetega pro
grama za izvajanje gospodar
skih javnih služb nameravajo 
v prihodnjem letu izvesti ne
kaj obnovitvenih del tako na 
vodovodnem kot kanalizacij
skem omrežju, vložiti sredstva 
v nabavo opreme, med drugim 
v nakup novega vozila za odvoz 
odpadkov, med ostalimi inve
sticijami pa, kot je še povedal 
Leskovar, urediti nekaj doda

tnih ekoloških podzemnih oto
kov, saj so ti pri občanih nale
teli na izredno pozitiven odziv 
tako z vizualnega kot ekolo
škega vidika. Sicer se strošek 
gospodarskih javnih služb na 
letni ravni približuje že viši
ni 8 milijonov evrov, je pove
dal župan mag. Miran Stanko, 
pri čemer znaša individualna 
raba storitev, torej v delu, ki jo 
plačujejo občani, okoli 4,8 mi
lijona evrov, medtem ko kolek
tivna raba (javna razsvetljava, 
urejanje cest idr.) okoli 3 mili
jone evrov. 

Koriščenje Save v ribolovne, 
športne in turistične namene

Svetniki so potrdili odlok o do
ločitvi plovnega režima na reki 
Savi na območju pretočne aku
mulacije HE Krško in osnutek 
odloka o podelitvi koncesi
je za upravljanje pristanišč in 
vstopno-izstopnih mest na reki 
Savi na območju HE. Gre za ob
močje Save dolvodno od Bre
stanice proti HE Krško, ki ga bo 
mogoče uporabljati pod dolo
čenimi pogoji in načini tudi v 
turistične, športne in ribolovne 
namene. Občinski svet bo pred
vidoma že v januarju potrdil 
tudi predlog o podelitvi konce
sije pravni osebi, ki bo v nada
ljevanju izpolnjevala tehnične 

pogoje za upravljanje z vstop
nim in izstopnim mestom na 
reki Savi pri gostišču Pečnik 
na Guntah, ki je tudi eden iz
med potencialnih koncesionar
jev. Brez pripomb je bil sprejet 
tudi osnutek odloka o katego
rizaciji občinskih cest v obči
ni Krško, po katerem bo zaradi 
uskladitve obstoječega občin
skega odloka z dejanskim pote
kom cest oz. posnetimi digital
nimi osmi cest teh po novem za 
dobrih 3,9 km manj, to je sku
paj 725.146 m, kar po grobih 
ocenah pomeni tudi 20.000 
evrov manj priliva v proračun 
občine iz naslova odmere pri
merne porabe.

Svetniki in svetnice so v na
daljevanju seje soglasno po
trdili mag. Natašo Šerbec za 
direktorico Regionalne razvoj
ne agencije Posavje za obdob
je štirih let ter pod na sejo do
datno uvrščeno točko potrdili 
sklep, da bodo podjetja, ki jim 
je v času epidemije onemogo
čeno poslovanje ali tega izvaja
jo v zmanjšanem obsegu, delno 
oproščena plačevanja odlaga
nja odpadkov. Podjetja bodo 
morala podati vlogo za oprosti
tev plačila na Kostak Krško naj
kasneje dva meseca po prekli
cu epidemije.
 Bojana Mavsar

Podprli nadaljevanje MOST-a
Občinski svet je soglasno podprl predlog nadaljevanja pro
jekta dolgotrajne oskrbe MOST na območju občine Krško, ki 
je do sedaj potekal kot eden izmed treh pilotnih projektov v 
državi. Ker se je zaključil, ga država do sprejetja krovnega za
kona o dolgotrajni oskrbi ne bo več financirala, bo pa to obve
znost, največ za obdobje dveh let, s 50 % subvencioniranjem 
storitve občanom prevzela Občina Krško, ki bo iz proračuna 
za izvajanje storitev, ki jih izvaja CSD Posavje, namenila dob
rih 110.000 evrov sredstev.  »To je izjemna novica za vse naše 
oskrbovance, ki jih je skrbelo, kako bodo nadaljevali življenje 
brez nas, in za našo šestčlansko ekipo, ki bo nadaljevala z za
črtanim delom,« je povedala vodja projekta Carmen Rajer. 
Pilotni projekt integrirane oskrbe v občini Krško »Most« se 
je pričel oktobra 2018 in se po polletnem podaljšanju zaklju
čuje konec leta 2020. Za izvedbo je Center za socialno delo 
Posavje dobili 1,7 milijona evropskih in državnih sredstev, v 
dveh letih in pol pa je ekipa testirala nove rešitve na podro
čju integrirane oskrbe.

RADEČE – Radeški občinski 
svet je 7. decembra na 12. re
dni seji, ki je potekala pre
ko videopovezave, obravna
val predlog proračuna za leto 
2021. Prihodki so načrtovani v 
višini 5.648.155 evrov, odhod
ki pa v višini 6.540.213 evrov, 
kar pomeni, da bo nastal pro
računski primanjkljaj v zne
sku 892.058 evrov, ki ga bodo 
pokrili iz dolgoročnega kredita 
in salda na transakcijskem ra
čunu. Občina Radeče namera
va 44 % proračunskih sredstev 
nameniti investicijam, 39 % te
kočim transferjem in 17 % te
kočim odhodkom. Med investi
cijske prioritete sodi izgradnja 
pločnika od radeške papirnice 
do Jagnjenice in v naselju Gaj 
v Radečah, nadaljevala se bo 
obnova posameznih cestnih 
odsekov in sanacija usadov 
na občinskih cestah, stekla bo 
priprava projektne dokumen
tacije ter izgradnja vodovodov 
in kanalizacije po odsekih. V 
načrtu je tudi projekt ureditve 
odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v porečju srednje Save 
za naselji Krakovo in Močilno 
ter Cesto za gradom. Ocenjena 
vrednost projekta je 590 tisoč 
evrov s sofinancerskim dele
žem EU. V letu 2021 je načr
tovana tudi izvedba projekta 
Po-Savski rečni turizem, ki je 
namenjen ureditvi ribiške va
sice v bližini ribnika in ribiške
ga doma na Hotemežu. 
 S. Radi

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Prijazni in prikupni muc SIMBA 
se je zaradi spremenjenih raz-
mer pri posvojiteljih žal moral 
vrniti v zavetišče. Star je osem 
mesecev, navajen na mačje stra-
nišče in uživa v družbi ljudi. Išče 
svoj stalni notranji dom in ljube-
čo družino.

MAGDA (20295B) 
je leto dni stara mucka, ki išče 
svoj stalen dom. Je umirjena in 
prijazna, primerna tako za sta-
rejše ljudi kot za družine z otro-
ki. Je zelo prilagodljiva in cartlji-
va. Išče prijazne in odgovorne 
lastnike, ki ji bodo nudili topel 
dom.

MERY (20323B) 
je zelo prijazna petmesečna 
muca. Obožuje pozornost, igro 
in ljudi. Je zelo čista, navajena na 
mačje stranišče. Želi si nov in od-
govoren dom. Če bi jo radi spoz-
nali, pokličite v zavetišče na 07 
496 11 56!

OBČINA BREŽICE OBJAVLJA JAVNE RAZPISE 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

V LETU 2021 ZA NASLEDNJA PODROČJA:
1. KULTURA

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

vzdrževanje
c) Drugi programi na področju kulture:

 ◦ nakup ali obnova opreme (npr. inštrumenti, notna 
stojala …);

 ◦ stroški prostora za vadbo; 
 ◦ uniforme;
 ◦ priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in 

vizualnih projektov;
 ◦ raziskovalna dela na področju kulture.

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

2. ŠPORT (programi športa)

Kontaktna oseba: Damjan Žerjav, 
tel.: 07 620 5534, damjan.zerjav@brezice.si

3. MLADINA (projekti mladih in za mlade)

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

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

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

5. TURIZEM (programi turističnih društev in zvez)

Kontaktna oseba: Roman Matjašič, 
tel.: 07 620 5532, roman.matjasic@brezice.si

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »OBJAVE – RAZPISI« s 23. decembrom 
2020.

Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je 
ponedeljek, 1. februar 2021.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti 
prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za 
posamezna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan 
občine Brežice.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

Leto, ki se počasi izteka, je bilo 
zahtevno in polno presenečenj, 
doživeli smo skoraj popolno za-
ustavitev vsakdanjega življenja, 
kot smo ga poznali doslej. Po za-
četnem šoku ob razglasitvi epi-
demije smo se začeli hitro pri-
lagajati novim razmeram tako z 
zagotavljanjem normalnega de-
lovanja občinske uprave in jav-
nih zavodov občine kot z organi-
zacijo pomoči za tiste, ki so v naši 
skupnosti najbolj ranljivi in po-
moč tudi najbolj potrebujejo – to 
so predvsem naši starejši občani.

V 1. valu epidemije smo v ob-
činski upravi organizirali delo 
v skladu s predpisanimi ukre-
pi in svoja prizadevanja usmeri-
li na glavne naloge – skrb za ob-
čane, izvajanje javnih naročil za 
investicije, pripravo dokumen-
tacije za nove projekte, ter pri-
dobivanje sredstev. Kljub vsemu 
smo skušali na občini tako v 1. 
kot v 2. valu čim bolj normalno 
delovati z upoštevanjem vseh 
ukrepom in prilagoditvijo de-
lovnih procesov. Predvsem smo 
se v letu 2020 usmerili na ure-
sničevanje načrtovanih projek-
tov in investicij, kar nam je tudi 
uspelo. Največje investicije tega 
leta so gotovo obnova dveh mo-
stov čez reko Krko, gradnja dveh 
vrtcev (Artiče in Dobova) in ener-
getska sanacija 15 javnih stavb v 
lasti občine, ki je potekala na na-
čin javno zasebnega partnerstva. 
Tako so energetsko obnovljene 
skorajda stavbe vseh osnovnih 
šol, pa tudi stavba na nogome-
tnem stadionu, športna dvora-
na v Dobovi, knjižnica, ipd. Po-
sodobili smo nogometni stadion 
v Brežicah in izvedli revitalizaci-
jo starega Doma upokojencev 
Brežice (dokončali 1. fazo), ki je 
omogočila obnovo prostorov za 
potrebe varovancev VDC Krško – 
Leskovec, enota Brežice. izved-
li smo tudi projekte participativ-
nega proračuna. Poteka gradnja 
večnamenskega doma na Veli-
kih Malencah, po vseh krajev-
nih skupnostih so bila izvedena 
vlaganja v cestno, vodovodno ali 
kanalizacijsko infrastrukturo, saj 
je vodilo občine enakomeren ra-
zvoj vse 20 krajevnih skupnosti.
  
Izjemno uspešno je leto 2020 
na področju gospodarstva, saj 
je skupina TPV na področju ob-
čine umestila širitev svoje proi-
zvodnje. Občina je hitro in učin-
kovito uredila dokumentacijo in 
omogočila širitev proizvodnje 

Nagovor župana ob praznikih

skupine TPV, ki je strateškega po-
mena tako na ravni občine kot na 
ravni države. Novi dve proizvodni 
enoti sta urejeni kot sodobni pa-
metni tovarni, naložba pa bo vsaj 
10 let omogočala delovna mes-
ta v občini.

Letos smo se soočali s finančni-
mi izzivi zaradi izpada prihodka. 
Poleg izpada turistične takse so 
se zmanjšali tudi prihodki javnih 
zavodov, ker ni bilo uporabnikov, 
medtem ko so stroški ostali, saj 
večine ni bilo mogoče zmanjša-
ti. Npr. v vrtcih ni bilo otrok, zato 
starši niso plačevali varstva, stro-
ški zaposlenih pa so ostali. V pri-
meru vrtcev je občinam poma-
gala država, ki je krila stroške. 
Kot župan sem bil tudi vesel viš-
je povprečnine, ki je osnovni 
prihodek občine. S temi sredstvi 
nam je uspelo nadomestiti izpad 
dohodkov, ohraniti proračunske 
postavke in uresničiti večino na-
črtovanih investicij v občini.

Razmere zaradi novega korona-
virusa pa so močno okrnile pe-
strost družabnega življenja v ob-
čini, saj številnih dogodkov in 
prireditev, ki so tradicionalni (po-
letni festival Brežice, moje mes-
to, Brežiški oktober), žal ni bilo 
mogoče izvesti. Tako društva 
niso mogla realizirati velike veči-
ne dogodkov in programov zara-
di aktualnih razmer, zato smo se 
na občini odločili, da vsem dru-
štvom zagotovimo sredstva za 
delovanje v načrtovani višini. Na 
takšen način želimo kot lokalna 
skupnost pomagati društvom, da 
bodo preživela te zahtevne čase, 
saj je kakovost življenja v obči-
ni povezana z delovanjem dru-
štev. Ker smo kot občina ime-
li manj prireditev in dogodkov, 
smo sredstva za ta namen pre-
usmerili za pomoč gasilcem, hu-
manitarnim organizacijam, tudi 
Zdravstvenemu domu Brežice za 
novo vozilo za prevoz bolnikov in 
za energetsko sanacijo.

Kakšni so načrti Občine Brežice 
za naslednje leto? Nadaljevali 

bomo z obnovo mostov čez Krko 
in gradnjo vrtcev ter projekti par-
ticipativnega proračuna. Zače-
li bomo z izgradnjo kolesarskih 
stez, hidravličnimi izboljšavami 
vodovodnega sistema, obnovo 
vodovodnega stolpa in širitvi-
jo Zdravstvenega doma Brežice, 
urejanjem dostopnega Vodne-
ga centra Brežice ter številnimi 
manjšimi investicijami po vseh 
krajih naše občine. Želimo si tudi 
ureditve novih turističnih atrak-
cij, kot je npr. razgledna ploščad 
pri Svetem Vidu.

Občina Brežice bo tudi v 2021 
sledila svoji viziji in skušala po-
magati ter prilagoditi svoje de-
lovanje glede na potrebe občan-
ki in občanov. Moja osebna želja 
in želja kot župana je, da se v teh 

zahtevnih časih skušamo poeno-
titi in združiti moči, da se bomo 
še naprej uspešno soočali z novi-
mi razmerami ter se pripravili za 
delo v času po koronavirusu. Vas 
spoštovane občanke, spoštovani 
občani vabim, da aktivno sode-
lujete pri ustvarjanju življenja v 
občini, da skupaj naredimo našo 
občino spet dinamično in vese-
lo, prijazno za vse, ki tu živimo 
in delamo, ter za vse, ki obišče-
jo naše kraje. 

Ob koncu leta smo lahko kljub 
vsem težavam, spremembam in 
ukrepom v občini hvaležni za do-
sežene cilje. Hvaležni smo lahko 
predvsem za ljudi, ki ste vsak s 
svojim znanjem, strokovnostjo 
in zagnanostjo skrbeli za to, da 
je vsaj del življenja ostal v sta-
rih tirnicah. Iskreno zahvala je 
namenjena vsem zaposlenim v 
službah t. i. kritične infrastruk-
ture, in vsem prostovoljcem, ki 
skrbite za najranljivejše občan-
ke in občane, tako s prevozi kot 
z dostavo zdravil in hrane. Hvala 
tudi občinskemu svetu za dobro 
in učinkovito delo, ki je rezultat 
uspešnega sodelovanja.  

Vesele božične praznike in vse 
dobro v letu 2021!
� Vaš�župan�Ivan�Molan

www.brezice.si
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Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za 
pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPPN 2)  
za Poslovno cono Drnovo – vzhod 

udeležence urejanja prostora (zainteresirana javnost, nosilci ure-
janja prostora in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo SD OPPN 2 za PC Drno-
vo – vzhod« je izdelal Savaprojekt, d.d., v novembru 2020 in je na 
ogled na spletni strani Občine Krško v rubriki »Obvestila in objave«. 
Pisne predloge za oblikovanje izhodišč lahko podate do vključno 
20. januarja 2021 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali 
e-naslov obcina.krsko@krsko.si s pripisom Izhodišča za pripravo SD 
OPPN 2 za PC Drnovo – vzhod, zadeva št. 3500-2/2020.

Občina Krško ureja bazo zavezancev za plačilo nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2021, ki se odmerja v skladu 
z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v obči-
ni Krško. Podatke pridobiva na podlagi prijave neposrednega upo-
rabnika zemljišča ter iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni občini 
prijaviti nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in 
vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, v 30 dneh po 
nastanku obveznosti oz. po spremembi. Za izračun se uporabljajo 
podatki iz uradnih evidenc. Spremembe glede zavezanca, ki nasta-
nejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na na-
čin in v roku, ki ga določa odlok, priglašene občinski upravi. Čeprav 
bazo zavezancev redno ažuriramo, še vedno obstaja verjetnost na-
pak, ko iz uradne evidence ni razviden zavezanec, lastnina ali povr-
šina (npr. sprememba najemnikov poslovnih prostorov ali stanovanj, 
sprememba uporabnika stanovanja ipd.). Zato zavezance pozivamo, 
da pri občinski upravi preverijo podatke, predvsem kadar je šlo za 
spremembe, ki lahko vplivajo na izračun NUSZ. Dodatne informaci-
je: Petra Povše, tel.: 07 49 81 334, e-naslov: petra.povse@krsko.si.

Pregled dela v občini Krško v 2020 
Občina Krško je v iztekajočem se letu uspela uresničiti večino zastavljenih načrtov. Dokončala je številne naložbe, za-
čela so se dela novih večjih naložb.

Na področju kulture smo zače-
li z eno večjih naložb leta, to je 
gradnjo prizidka  Valvasorjeve 
knjižnice Krško, obnovili smo 
dvorano Kulturnega doma Svo-
boda v Brestanici ter bili uspešni 
v posavskem skupnem projektu 
Posavske potujoče knjižnice oz. 
Bibliobusa.

Na področju predšolske vzgo-
je in šolstva je občina spomladi 
začela z gradnjo novega skoraj 
ničenergijskega vrtca na Seno-
vem, ki je že v zaključni fazi, se-
litev otrok pa je predvidena v 
spomladanskih mesecih. Za-

ključena je izgradnja prizidka 
z dvema učilnicama in knjižni-
co ter preureditvijo kuhinje na 
OŠ Koprivnica. Zaključili smo z 
gradnjo večnamenskega doma 
na Zdolah, v katerem ima pro-
store poleg krajevne skupnosti 
in župnije tudi vrtec. Podpisa-
li smo pogodbo za gradnjo no-
vega objekta podružnične šole 
in vrtca v Velikem Podlogu, ki 
bo po načrtih zaključena v letu 
2022. Aktivnosti za gradnjo no-
vega objekta OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja v starem mestnem 
jedru Krškega se nadaljujejo.

Na področju rednega in investi-
cijskega vzdrževanja občinskih 
cest je med večjimi naložbami 
v obnovo cestne infrastruktu-
re 2. faza rekonstrukcije ces-

te Anke Salmičeve v Leskovcu 
pri Krškem, izgradnja pločnika 
Zdole v sodelovanju z DRSI, za-
četek obnove Ceste na ribnik v 
Brestanici, obnova ulic na Vid-
mu in v mestu Krško, občina 
sodeluje z DRSI pri načrtovanju 
novega mostu na Brodu v Pod-
bočju, poteka tudi ureditev par-
kirišč na Kovinarski ulici na ob-
močju doma za starejše.

Na področju trajnostne mo-
bilnosti so v teku aktivnosti za 
kolesarsko povezavo Krško–
Kostanjevica na Krki, za projekt 
državne kolesarske povezave 

Krško–Kozje, ki ga sicer vodi mi-
nistrstvo za infrastrukturo, tre-
nutno poteka izbor projektanta, 
Občina Krško pa sodeluje pri pri-
dobivanju služnosti. Za kolesar-
sko povezavo Krško–Sotelsko–
Brestanica po sistemu deljenja 
vozišča so se dela začela v za-
četku novembra. 

Kolesarska povezava Brestani-
ca–Senovo je z letošnjim letom 
zaključena, saj smo dokončali še 
odsek kolesarske povezave skozi 
Senovo. Pridobili smo tudi grad-
beno dovoljenje za gradnjo peš 
mostu čez Savo v Krškem, ki se 
bo začela v letu 2021.

Na področju gospodarstva je 
Občina Krško zaključila z ob-
novo objekta na CKŽ 44 v sta-

rem mestnem jedru za potre-
be Podjetniškega inkubatorja 
Krško. Na področju kmetijstva 
se zaključuje komasacija Veliki 
Podlog, nadaljujemo z agrome-
lioracijami v Velikem Podlogu. 
Občina bo pristopila k uvajalni 
fazi projekta namakanja kme-
tijskih zemljišč iz Save. Nada-
ljujemo z ureditvijo komunalne 
infrastrukture v naselju Veliki 
Podlog, tečejo pa tudi aktivno-
sti ureditve trga na Raki.

Na področju skrbi za starejše je 
zaključena ureditev dnevnega 
centra v objektu nekdanje Pod-
mornice na Vidmu. Zaključuje 
se gradnja oskrbovanih stano-
vanj. 

Na področju zaščite in reševanja 
je bilo leto v znamenju gradnje 
prizidka gasilskega doma PGE 
Krško, ki se nadaljuje z obno-
vo obstoječega objekta ter no-
vogradnjo objekta za potrebe 
PGD Videm ob Savi.

V letu 2020 smo uspešno izved-
li vse predlagane in izglasova-
ne projekte v okviru participa-
tivnega proračuna leta 2019. V 
postopku, ki je potekal v začetku 
letošnjega leta, pa so občanke in 
občani izglasovali dvajset novih 
projektov po različnih krajevnih 
skupnostih, ki jih bomo izvedli v 
letu 2021.

Gradnja�prizidka�Valvasorjeve�knjižnice�Krško

Zaključek�gradnje�vrtca�na�Senovem

DODATNIH�PET�TISOČ�EVROV�OZ�RDEČEGA�KRIŽA�KRŠKO�–�Obči-
na�Krško�vsako�leto�sofinancira�delovanje�Območnega�združenja�
Rdečega�križa�v�Krškem.�V�času�epidemije�se�je�tudi�obseg�njiho-
vega�dela�za�pomoč�ranljivim�skupinam�povečal,�zato�se�je�Obči-
na�Krško�odločila�za�povišanje�letošnjih�sredstev�Rdečemu�križu�v�
višini�5.000�evrov.�Aneks�k�osnovni�pogodbi�sta�podpisala�župan�
občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�in�sekretarka�OZ�RK�Krško�Moj-
ca�Vizler.�Vse�od�marca�do�danes�so�po�njenih�besedah�pomagali�
560�občanom,�ves�čas�delajo�štirje�prostovoljci�in�dva�zaposlena,�
na�pomoč�priskočijo�še�prostovoljci�krajevnih�organizacij�in�eki-
pa�prve�pomoči,�skupno�35�prostovoljcev.�Z�dostavo�živil�ali�zdra-
vil�pomagajo�predvsem�starejšim�občanom,�ki�živijo�sami,�kronič-
nim�bolnikom,�pa�tudi�tistim,�ki�zaradi�omejitev�stikov�ne�morejo�
več�skrbeti�za�sosede�ali�znance.�Župan�se�je�ob�tem�zahvalil�vsem�
prostovoljcem�za�njihovo�nesebično�pomoč.

Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se za participativni proračun v 
letu 2021 nameni 270.000 evrov ter pozval k razmisleku o pove-
zovanju naselij Kremen, Narpel, Žadovinek in Leskovec z mestom 
Krško. Predlagal je sklic konstitutivne seje Sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin, v zvezi s policijsko preiskavo glede zlorab 
socialnega sistema pa predlagal, da se občinska uprava seznani z 
izsledki preiskave, vloži zahtevke za vračilo neupravičeno izplača-
nih sredstev iz javne blagajne, da se odvzamejo statusi za prebiva-
nje ali delo vsem, ki so jih pridobili s prikazovanjem lažnih podat-
kov, da se uvedejo postopki proti poslovnim subjektom, ki so pri 
tem sodelovali in potrjevali lažna potrdila, ter da občina v sodelo-
vanju s pristojnimi službami sproži ustrezne postopke, ki bodo one-
mogočali nelojalno konkurenco, delo na črno in izkoriščanje poce-
ni delovne sile v škodo javne blagajne.
Boštjan Pirc (SLS) je ponovno vprašal, s kolikšnimi sredstvi razpo-
laga Športna zveza Krško, za katere namene so bila v preteklih le-
tih namenjena in kdo je bil končni prejemnik.
Dušan Dornik (SMC) je predlagal, da se vse mostove na Savi po-
imenuje z zgodovinskimi imeni, npr. po Adamu Bohoriču, Juriju 
Dalmatinu, Valvasorju, Štovičku, v spomin na kmečki upor 1573 ali 
npr. most krških žrtev.
Aleš Suša (Levica) je podal pobudo svetnicam in svetnikom iz 
vrst SMC, Desus in NSi, naj zastavijo svoje dobro ime in prepri-
čajo poslanke in poslance svojih strank, naj končno sprevidijo, da 
smer razvoja Slovenije vodi v nepopravljivo škodo v državi in to v 
zelo kratkem času.
Tajana Dvoršek (SMC) je predlagala, da se glede na situacijo vsa 
sredstva, ki so še namenjena za veseli december, uporabijo v na-
mene, ki bodo res nekomu pričarali veseli december, kot npr. od-
pis najemnin, saj je skupin občanov, ki potrebujejo pomoč, veliko.

Pobude, predlogi in vprašanja z 18. redne seje OS

Oskrba zapuščenih živali
Občina Krško obvešča, da bo v letu 2021 oskrbo za zapuščene 
živali na območju občine Krško izvajalo ZAVETIŠČE Turk, Zajčji 
Vrh pri Stopičah 4, Novo mesto. Kontakt: tel: 041-609-240 in 
07/30-89-430 ali e-pošta turk.kd@siol.net.

Odmera NUSZ za leto 2021

SODELUJEJO: 
ERNEST BREZNIKAR, 

MARIJA GRIČAR, 
VIDA BAN, 

DANILO SITER, 
GORAN ROVAN, 

JOŽE GRAJŽL, 
IVAN MIRT,

UČENCI OŠ RAKA.

OB PRAZNIKU BOSTA ČESTITALA TUDI PREDSEDNIK DZ RS IGOR ZORČIČ 
IN ŽUPAN OBČINE KRŠKO MAG. MIRAN STANKO.

OBČINA KRŠKO V SODELOVANJU Z EPOSAVJE TV VABI K OGLEDU
DOKUMENTARNEGA FILMA 

OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Dnevi svetlobe              in upanja

NA EPOSAVJE TV, NA FB PROFILU EPOSAVJE 
IN FB POSAVSKI OBZORNIK TER SPLETNI STRANI OBČINE KRŠKO.

 V SOBOTO, 26. DECEMBRA 2020,
OB 18. URI
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REDNO UMIVANJE IN
RAZKUŽEVANJE ROK

HIGIENA KAŠLJAUPOŠTEVANJE VARNOSTNE 
RAZDALJE

V TRGOVINO HODI 
LE EN ČLAN

GOSPODINJSTVA

SKRB ZA REDNO
ZRAČENJE

PROSTOROV

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

Spremljajte nas na:

Štab Civilne zaščite občine Sevnica zato vnovič poziva vse občanke in občane k doslednemu
izvajanju vseh predpisanih ukrepov, ki preprečujejo širjenje bolezni. 
S tem omejujemo zdravstvene, gospodarske in širše družbene posledice zaradi epidemije.

Novi prostori akutne covid-19 ambulante so v pritličju Zdravstvenega doma Sevnica. 
V ambulanto pacienti prihajajo naročeno, na podlagi napotitve izbranega ali nadomestnega
zdravnika oziroma nujne medicinske pomoči. 
Pacienti počakajo zunaj, pred vhodom, tam naj bodo 10 minut pred naročenim terminom.

December je po tradiciji mesec praznovanja in raznih srečevanj, ki pa letos lahko potekajo zgolj na
daljavo, brez osebnih stikov. Podatki o stanju okužb v sevniški občini so v zadnjem obdobju ves čas
zelo zaskrbljujoči.  

Na zdravstveno obravnavo pri izbranem osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru oziroma
specialistu se je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti.
V primeru nujnega stanja pokličite na 112. Pred vstopom v zdravstveni dom je treba oddati izpolnjen
vprašalnik* o zdravstvenem stanju. Več informacij je dostopnih na www.zd-sevnica.si.

Policija
113

Gasilci
112

Zdravstveni dom Sevnica
07 81 61 500

Nujna medicinska pomoč
112 in 07 81 61 511

SKUPAJ ZAJEZIMO ŠIRJENJE OKUŽB S COVID-19
Tradicijo praznovanja prilagodimo odgovornosti do zdravja.

Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe

Ostanimo povezani na daljavo.

Vsebino je pripravila Občina Sevnica.www.obcina-sevnica.si

DOSTOP DO STORITEV V ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA

in na

*Vprašalnik je dostopen na www.zd-sevnica.si.

Zaradi zaščite krvodajalcev in za-
poslenih ter preprečevanja mo-
žnih prenosov bolezni je krvo-
dajalska akcija potekala pod 
posebnimi pogoji v sevniškem 
športnem domu, v izvedbi Ob-
močne organizacije Rdečega kri-
ža (OZRK) Sevnica in sodelavcev 
Zavoda za transfuzijsko medici-
no. Pri sami izvedbi akcije so so-
delovali tudi prostovoljci ekipe 
prve pomoči Rdečega križa Sev-
nica.

Mojca Pinterič Krajnc, sekre-
tarka OZRK Sevnica, je po izved-
bi akcije strnila sledeče misli: 
»Hvaležni smo vsem 285 krvo-
dajalcem, ki so se tudi v teh raz-
merah udeležili krvodajalske 
akcije. Nekateri med njimi, ki so 
Covid-19 že preboleli, so darova-
li plazmo. Na podlagi dosedanjih 
izkušenj zdravljenja drugih koro-
navirusnih okužb (SARS, MERS) 
je prebolevniška plazma možno 
in učinkovito zdravilo tudi za Co-
vid-19. Prav zato tudi v Sloveniji 
zbiramo prebolevniško plazmo, 
ki jo lahko zagotovijo le prebo-
levniki Covid-19 z darovanjem 
plazme/krvi. Iz zbrane prebolev-
niške plazme pa nameravajo na 
Zavodu za transfuzijsko medici-
no izdelati tudi imunoglobuline, 
ki so koncentrirana oblika proti-
teles in bodo v prihodnosti eno 
izmed možnih zdravil pri zdra-
vljenju Covid-19. Na Zavodu za 
transfuzijsko medicino z zbira-
njem prebolevniške plazme sle-
dijo vsem sodobnim strokovnim 
smernicam v svetu.«

OZRK Sevnica se za pomoč pri iz-

vedbi krvodajalske akcije zahva-
ljuje javnemu zavodu KŠTM Sev-
nica, ki je omogočil potek v lepo 
urejeni in ogrevani dvorani. Pri 
pripravi dvorane so sodelovali 
tudi prostovoljci Rdečega križa 
in sevniški gasilci. Vsem izreka-
jo iskreno zahvalo.

Na Rdečem križu Sevnica ak-
tivno delujejo tudi v teh epi-
demičnih predprazničnih časih. 
»V našem skladišču in na tere-
nu pomagamo vsem, ki so naše 
pomoči potrebni. Zaradi zapr-
tih trgovin z oblačili zaznava-
mo povečan obisk za oblačila in 
obutev. Prihajajo predvsem star-
ši mlajših otrok, ker so otroci ob-
lačila prerasli. Delitev poteka ob 
upoštevanju vseh zaščitnih ukre-
pov, za eno stranko naenkrat in 
brez pomerjanja. Naše starejše 
prostovoljke pa še vedno ohra-
njajo stike s krajani po domo-
vih za ostarele, da lajšajo njiho-
ve stiske in jim popestrijo dan s 
telefonskim pogovorom. Tudi si-
cer v naši pisarni zaznavamo po-
rast klicev osamljenih ljudi, ki jim 
trenutne razmere vse bolj veča-
jo tesnobo in slabo počutje,« po-

jasnjuje Mojca Pinterič Krajnc. 

V letošnjem letu zaradi epidemi-
ološkega stanja niso mogli izves-
ti tradicionalnega dobrodelnega 
koncerta »Občani Sevnice, sto-
pimo skupaj«, kljub temu pa je 
še vedno odprta akcija zbiranja 
sredstev. Zahvaljujejo se vsem, 
ki so akciji že prisluhnili, in vsem, 
ki ji še bodo. Delovanje Rdeče-
ga križa redno podpira tudi Ob-
čina Sevnica, ob letošnji situaciji 
je bila ta pomoč še bolj izdatna.
 
Dodaja še, da so zelo hvalež-
ni vsem občanom, ki darujejo v 
njihove košarice v trgovinah in 
vsem, ki so se odzvali njihove-
mu pozivu in darovali finančna 
sredstva. V teh dneh bodo raz-
delili tudi prehransko-toaletne 
pakete pomoči Rotary kluba 
Sevnica in novoletne pakete 
Kmečke zadruge Sevnica. »Po-
hvalno je, da posamezniki in lo-
kalna podjetja v kraju čutijo sti-
sko sokrajanov in pomagajo po 
svojih močeh,« zaključuje sekre-
tarka OZRK Sevnica. 

� Foto:�OZRK�Sevnica

Sobivam, sodelujem, soodločam
Zaključek leta je priložnost, da se ozremo na prehojene poti in na opravljeno delo. V letu 2019 je Občina Sevnica v 
sklopu projekta »Sobivam, sodelujem soodločam« prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju pre-
dlogov v proračun za leto 2020 – v obliki tako imenovanega participativnega proračuna, za kar je bilo namenjenih 70 
tisoč evrov.

Cilj participativnega proračuna 
je, da zajame ideje in predloge, 
ki omogočajo izvedbo širše upo-
rabne vrednosti. Takšne, ki  pri-
spevajo kamenček v mozaik pri-
jetnega bivanja v posameznem 
kraju. V sledečem prispevku 
prestavljamo vse ureditve, ki so 
v sklopu letošnjega participativ-
nega proračuna na zelo razno-
likih območjih občine in pod-
ročjih življenja vnesli s strani 
občanov predlagane izboljšave.

Zamenjava strehe z barvanjem 
strešnega opaža je potekala v 
večnamenskem domu na Kom-
polju. Na domu je bil nameščen 
tudi defibrilator, prav tako pa je 
tam zamenjana košarkarska ta-
bla z obročem. Izvedena je bila 
ureditev mansardnih prostorov 
in stopnišča v večnamenskem 
domu na Artu. Sanacija sani-

tarij, ureditev dodatnega pros-
tora za shrambo in zagotovitev 
ogrevanja so ureditve, izvede-
ne v pritličnih prostorih pri sev-
niškem bazenu, ki jih uporablja 
Mladinski svet občine Sevnica.

Na Šmarčni je ob vstopu v kraj 
izvedenih več ukrepov za umir-
janje prometa. Na Dolnjem 
Brezovem so bili za namen izo-
bešanja zastav ob državnih pra-
znikih opremljeni drogovi jav-
ne razsvetljave. Na prometnici 
skozi ta kraj je bila urejena tudi 
zvočna izolacija pokrovov ka-
nalizacijskih jaškov. Na igrišču 
je urejena parkovna oprema, v 
kraju sta novi dve solarni sve-
tilki.

Na Logu so bila urejena otroška 
igrala na območju ob Savi, prav 
tako elementi za zunanji fitnes 

na prostem. V kraju Škovec je 
potekala prenova treh počiva-
lišč za pohodnike pa tudi uredi-
tev okolice kozolca, namenje-
nega družabnemu dogajanju. 
Restavratorsko-konzervatorska 
dela so potekala na Glavnem 
trgu v Sevnici na kužnem zna-
menju, ki ga poznamo tudi pod 
imenom Martinovo znamenje. 

V krajevni skupnosti Blanca in 
v naselju Dvorec so bili ureje-
ni hidranti, ki omogočajo hitrej-
šo odzivnost v primeru gasilskih 
intervencij. Urejena in asfaltira-
na je bila protiprašna zaščita od 
parkirišča pri trgovini Lidl do 
večnamenske poti za Savo.

Ker je bil odziv na sodelovanje 
zelo pozitiven, je Občina Sevni-
ca k projektu »Sobivam, sode-
lujem, soodločam« pristopila 

tudi letos. Na poziv je bilo pre-
jetih 48 pobud, od tega je bilo 
45 obravnavanih, ena je bila vlo-
žena prepozno, dve sta bili v re-
alizaciji že letos. Po opravljenih 
ocenah pobud z vidika pristoj-
nosti oziroma formalno-prav-
nih vprašanj je bilo 28 sprejetih 
in uvrščenih v proračun za leto 
2021. Za projekt se v proračunu 
leta 2021 nameni dobrih 96 ti-
soč evrov.

Pobude, ki v procesu razpisa še 
niso uspele biti uvrščene, pa go-
tovo spodbudijo k razmisleku, 
da v naslednjih letih del posta-
nejo del bodočih ureditev. Pre-
jete pobude, za katere Občina 
Sevnica ni pristojna, se posre-
dujejo drugim ustreznim orga-
nom z namenom aktivnega so-
delovanja pri izvedbi.20. decembra bi se, ob drugačnih okoliščinah, v sevniškem športnem 

domu odvil tradicionalni božično-novoletni koncert Godbe Sevnica. 
Koncert, ki je v Sevnici vselej najbolj pristen glasbeni razglas, da so 
prazniki tik pred vrati. Godbenice in godbeniki Godbe Sevnica pa 
niso pozabili na svoje zveste poslušalce. Pripravili so božično-novo-
letni kolaž kot združenje glasbenih spominov koncertov preteklih let. 
Z dobro uro dolgim   posnetkom vas bodo popeljali po prijetnih glas-
benih spominih. Vabijo k ogledu posnetka preko strani YouTube: po-
vezava je objavljena na spletnih straneh www.kd-godba-sevnica.si 
in www.obcina-sevnica.si ter na Facebook straneh Godbe Sevnica 
in Občine Sevnica.

Ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov 
uspešno izvedli že tretjo krvodajalsko akcijo

Pomoč sočloveku v obliki darovanja krvi je izjemno plemenito dejanje, saj kri rešuje živ-
ljenja. Ob upoštevanju vseh epidemioloških zaščitnih ukrepov je bila, po že dveh akci-
jah v aprilu in avgustu, 14. in 15. decembra v Sevnici uspešno izvedena še tretja krvoda-
jalska akcija. 

Božično-novoletni kolaž Godbe Sevnica

Fotografija�s�koncerta�leta�2017�(arhiv�KD�Godba�Sevnica)
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Zadnji dnevi iztekajočega 
leta so čas, ko naredimo 

analizo preteklega in načrt 
prihajajočega leta. Za 

mnoge je to leto, ki bi ga 
bilo, glede na vse dogodke, 

najbolje kar pozabiti. In 
vendar se vse zgodi z  

razlogom in vsak trenutek v 
življenju šteje. 

Pustimo slabe stvari za sabo, 
veselimo se novih zmag 

in pogumno zakorakajmo 
novim izzivom naproti. Naj 
bodo prihajajoči praznični 
dnevi polni topline, miru, 

družinskega veselja, 
predvsem pa polni zdravja. 

Želim vam lep 
in doživet božič 

in vse dobro v letu 2021.  

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Spoštovani,
za nami je posebno leto, 
a verjamem, da bodo v 

prazničnih dneh vezi med 
nami kljub fizični razdalji še 

tesnejše.
Vsem se zahvaljujem za 
sodelovanje in želim, da 

vas praznični čas obdari z 
zdravjem, srečo, veseljem in 

izpolnjenimi željami. 
Ne pozabimo na vse, ki so 

sami in potrebujejo pomoč. 
Naj mesto najde topla in 
spodbudna beseda, ki bo 

prižgala iskrice v očeh.
Polni upanja in poguma 

stopimo novemu letu 
naproti.

Srečno, Krško. 
Srečno, Posavje.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovani bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

Naj vas v decembrskem 
prazničnem času povezujejo 

lepe misli in iskrene želje 
ter upanje, da bo novo leto 

prineslo boljše in lepše čase. 
Želim vam, da praznike 
preživite v krogu svojih 

najdražjih. 

Hvala vsem, ki se trudite, da 
v posavski regiji 

skupaj premagujemo 
izzive tega najbolj 

nepredvidljivega leta.

Vsem vam želim vesel božič 
in vse dobro v novem letu! 

Čestitam vam tudi 
ob dnevu samostojnosti 

in enotnosti.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Cenjene občanke, 
spoštovani občani,
Posavke in Posavci, 

bralke in bralci,

leto, ki se izteka, je prineslo 
mnogo preizkušenj, 

v katerih imata spoštovanje 
in razumevanje najvidnejšo 

vlogo. Na temeljih 
medsebojnega spoštovanja 
ter sodelovanja prestopimo 

prag novega leta z 
optimizmom, pogumno 

se soočimo z izzivi in 
priložnostmi, ki jih prinaša 
novo leto. Vse, kar upate, 

naj se izpolni; kar iščete, naj 
se odkrije; 

kar si želite, naj se uresniči.

Vesel in miren božič, srečno 
ter zdravo novo leto 2021! 

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovane Posavke, 
spoštovani Posavci.

Leto 2020 si bomo zapomnili 
kot leto mnogih preizkušenj. 
Zapuščamo ga z več znanja 
in izkušnjami, ki nam bodo 

v pomoč pri soočanju 
s prihodnjimi izzivi. Ob 

dobrem sodelovanju smo 
v kar največji meri izvedli 

načrtovane projekte in cilje, 
za kar se zahvaljujem tudi 
vsem posavskim občinam.

 Pred vrati so praznični 
dnevi. Naj bodo prijetni 

in osrečujoči. Iskrene 
čestitke tudi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti. 
V novem letu 2021 pa vam 

voščimo predvsem zdravja in 
zadovoljstva.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2020

Spoštovane in spoštovani,
z letom 2020 smo 

nepričakovano vstopili v 
čas negotovosti, strahu in 

nezaupanja, ki se bo očitno 
prelilo tudi v leto 2021. Do 

trenutka, ko bomo spet živeli 
življenje, kot si ga želimo, 

nas čaka še prenekateri izziv, 
zato ostanimo odgovorni, 

potrpežljivi in sočutni. 
Pomagajmo tistim, ki pomoč 

potrebujejo, v želji, da mi 
sami pomoči ne bi nikoli 

potrebovali.

V letu 2021 tako vsem skupaj 
želim predvsem miren 

vsakdan z obilo zdravja in 
družinske sreče!

 
Tomaž Režun,

župan občine Radeče,
s sodelavci

Spoštovane občanke in občani,
izteka se leto težkih preizkušenj tako za 
posameznika kot za družbo nasploh. 

V letu 2020 sem si kot državni poslanec in 
občinski svetnik prizadeval, da bi čim več 
prispeval k razvoju naše države, lokalne 
skupnosti in regije. Še več rezultatov bo 
vidnih v novem letu 2021, v katerem vam 
želim predvsem zdravja, pa tudi vsega 
drugega, kar si najbolj želite. 

SREČNO 2021!

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru 
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Cenjene bralke in spoštovani bralci regionalnega časopisa Posavski obzornik, 
staro leto se poslavlja, prihaja novo in z njim številne preizkušnje. Pogumno 
se soočimo z novimi priložnostmi, ovire naj postanejo premostljive, naj 
vsak sveže popisan list papirja pripoveduje zgodbo o zadovoljstvu, uspehu, 
miru, spoštovanju in razumevanju. Na temeljih medsebojnega spoštovanja 
ter sodelovanja prestopimo prag novega leta z optimizmom in  zaupanjem, 
odločno in pogumno. Naj bo leto 2021 podobno torti, v kateri bodo najboljše 
sestavine, ki se imenujejo ljubezen, dobrota, hvaležnost, zaupanje ... 
Vesel in miren božič, srečno ter zdravo novo leto 2021!  Uredništvo
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Letos mineva že 20 let, od-
kar sta ustanovila društvo 
Družina in Življenje. Kaj je 
botrovalo temu, da sta se od-
ločila za ta korak?
Dani: Pred 20 leti sva začuti
la poklicanost, da svoje znanje, 
izkušnje in moči posvetiva delu 
z zakonci in družinami, da jim 
poskušava predvsem na podla
gi lastnih izkušenj, pa tudi na 
podlagi določenega znanja, ki 
sva ga pridobila na mednaro
dnih usposabljanjih, živeti do
ber medsebojni odnos, se pra
vi kvaliteto sobivanja v zakonu.
Vilma: Pravzaprav sva takrat 
razumela, da je to velika potre
ba te družbe, da je tako, kot je 
nama težko živeti dober zakon, 
to težko tudi mnogim drugim. 
Ko sem delala kot zdravnica, 
sem opažala, da ljudje pogos
to zbolevamo zaradi napačnih 
medsebojnih odnosov, ker ne 
znamo živeti drug z drugim. 
Tako sva se potem odločila, da 
sva šla na to pot. Mi temu re
čemo gradnja dobrih odnosov, 
tega pa se ne učimo samo zase, 
ampak to poskušamo posredo
vati drugim, da bodo tudi oni 
to lahko posredovali dalje, pa 
seveda tudi otrokom v svojih 
družinah.

Če pogledata na minulih 20 
let, na kaj sta najbolj pono-
sna, vama je bila kdaj žal, 
da sta pustila svoji prejšnji 
službi in se podala na to 
(tvegano) pot?
Dani: Posebej sva vesela in po
nosna, da se je to pri nas pri
jelo, da sva ta orodja, ki so jih 
pred tem uporabljali že v šte
vilnih drugih državah, 'poslo
venila' tako jezikovno kot 
kulturološko, da sva jih prila
godila potrebam slovenskega 
človeka in da so jih ljudje tako 
lepo sprejeli.
Vilma: Jaz pa sem najbolj po
nosna na ljudi, ki nama sledi
jo, zdi se mi, da je to veliko bo
gastvo, saj jih res ni malo. To 
je kot ena reka, ki ima ved
no nove pritoke. Ljudje, ki so 
že hodili z nami, so vabili svo
je znance in tiste, za katere so 
videli, da to potrebujejo. Tako 
smo se res zlili skupaj kot reka 
in drug drugega opogumljamo, 
da gremo po tej poti, pravza
prav proti toku reke, ki sicer 
teče v svetu, v katerem živimo. 
Dani: Ponosna sva tudi, da je 
za nama tudi že ekipa mladih, 
ki od naju prevzema to pos
lanstvo, da so vedno bolj gore
či in usposobljeni za to delo, da 
služijo potrebam zakoncev in 
družin po Sloveniji, da jim po
magajo ne samo preživeti, am
pak kvalitetno živeti. To je naše 
osnovno poslanstvo: pomaga
ti razumeti vlogo moža in žene, 
očeta in mame v današnjem 
svetu, da te stvari ne pridejo 
same po sebi, ampak so to ži
vljenjski poklici, za katere se je 
treba usposabljati. 

Vilma: Naš slogan se glasi 
»Gradimo odnose, za katere je 
vredno živeti in jih prenašati 
naprej.« S tem povemo, da to 
ni tako enostavno, ampak zah
teva nenehno delo in trud, po
zornost in čuječnost, da se ne 
zasedimo, misleč: Saj zdaj sva 
pa že kar dobra. Nikoli ne sme
mo obstati.

Družinsko življenje je da-
nes pogosto oteženo oz. na 
prepihu zaradi vse daljšega 
in 'raztegljivega' delovnega 
časa, prostočasnih dejavno-
sti tako odraslih kot otrok, 
vpliva družbenih omrežij 
ipd. Kako v teh razmerah oh-
raniti vsaj minimum časa, ki 
je potreben, da se družina še 
lahko 'drži skupaj'?
Vilma: Verjamem, da je oh
raniti ta minimum res nujno, 
zahteva pa predvsem usmer
jenost v to, da želimo ohraniti 
družino in da svoje družinsko 
življenje živimo ozaveščeno. 
Misliti, da se bomo samo po
ročili in bo že nekako šlo ali 
pa se sploh ne bomo poročili, 
je iluzija. To je skoraj tako, kot 
če bi sedli v avto, pa ne bi držali 
volana v svojih rokah. Živeti za 
družino pomeni postaviti pri
oritete, tudi če je to le en sku
pen obrok v dnevu, le en iskren 
pozdrav, lahko še objem in po
ljub, med možem in ženo vsa
ko jutro. Nujno je imeti neke 
rituale, ki nama pomagajo, da 
se še vedno dojemava kot mid
va in kot osnova najine druži
ne. Problem v tej družbi je, da 
je pogosto zelo pedocentrič
na oz. da so otroci glavni, mis
leč: Če bodo otroci zadovoljni, 
bova tudi midva. To je ravno 
obratno, kot bi moralo biti. Ne 
morejo otroci voditi sveta, od
rasli smo tisti, ki imamo toliko 
izkušenj, da ga vodimo. Najprej 
morava vzdrževati odnos med 
nama, četudi samo z iskrenim 
pozdravom zjutraj, preden gre
va vsak na svoje delo, pa da si, 
ko se vrneva domov, pogleda
va v oči in se objameva ter si 
dava potrditev: Tukaj sem zate, 
čeprav me cel dan ni bilo doma. 
Pa da vnašava v najino sobiva
nje t. i. HOP kulturo, kar pome
ni, da redno uporabljamo be
sede hvala, oprosti in prosim, 
tako med nama kot z otroki. Če 
ni tega, med nama mimogrede 
nastanejo razpoke in kot pravi 
papež Frančišek, se v teh raz
pokah izgubijo naši otroci. 
Dani: Dan je razdeljen na 1440 
minut. Če ga razdelimo na sto 
enakih delov, je ena stotinka 
dneva slabih 15 minut. Prvo 
porabim za jutranjo toaleto, 
drugo za kavo in zajtrk, tre
tjo pa že lahko nameniva drug 
drugemu. Vredni smo tega, da 
si posvetimo čas, da si vzame
mo nekaj minut na dan, vsaj 
za ta objem, poljub in pogled v 
oči. Pri poroki se nam zdi, da bo 
vse šlo gladko, potem pa spoz

namo, kako nas obremenju
je 'tiranija nujnega' oz. imamo 
ogromno obveznosti, ko pa pri
dejo res stiske in bolečine, vča
sih ostaneva samo midva. Zato 
drug drugemu privoščiva med
sebojno naklonjenost, sočutje, 
spoštovanje in ljubezen. V Sve
tem pismu piše: Možje ljubite 
svoje žene, žena pa naj moža 
spoštuje. To so temeljne smer
nice, v katerih vidimo, da delu
jejo, seveda, če jim dovolimo 
vstop v naše odnose.

Posebna preizkušnja za dru-
žine je zagotovo letošnji ko-
rona čas. Po eni strani se go-
vori o tem, da so se družine 
zaradi več časa, ki ga (ne 
vedno prostovoljno) preži-
vijo skupaj, bolj povezale, 
po drugi strani se govori o 
povečanju nasilja za družin-
skimi zidovi. Kaj vidva opa-
žata v zvezi s tem?

Vilma: Mislim, da je zdaj priš
lo na dan tisto, kar je bilo prej 
skrito. Če smo bili že prej nava
jeni delati na odnosih, smo zdaj 
veseli, da smo več časa skupaj, 
hudo pa je tam, kjer so že prej 
bežali en od drugega vsak v 
svoje aktivnosti, ker so se tež

ko prenašali in so iskali zado
voljitev drugje. Seveda potem 
eskalirajo hude stvari, pred 
katerimi smo si prej zapirali 
oči, zato se mi zdi, da je ta ko
rona čas lahko odpiralec oči. 
Tudi v mnogih družinah, ki so 
na zunaj videti idealne, si mo
ramo upati pogledati resnici v 
oči in si priznati: Glej, zavozila 
sva, ampak imava novo prilož
nost. Iz vsake preizkušnje lah
ko naredimo bodisi katastro
fo bodisi jo vzamemo kot novo 
priložnost in naredimo nekaj 
dobrega.
Dani: Tudi zdaj marsikdo pra
vi: Nimamo časa, so otroci in 
šolanje, gospodinjska opravi
la, služba … Je pa čas za na
daljevanke, hobije, to in ono. 
Vprašanje je res, kakšna je 
moja lestvica vrednot, kaj je 
meni najpomembneje, koliko 
mi pomeniš ti, koliko nama po
menijo otroci. Tudi zakonci iz 

naših zakonskih skupin se sre
čujejo z vsemi omenjenimi sti
skami, pa so se vendarle mnogi 
zavestno odločili, da izkoristi
jo priložnost in nekaj naredijo. 

Kako ste to obdobje prežive-
li v vaši (razširjeni) družini? 

Kolikor vem, je korona pre-
izkušnja že za vami ...
Dani: Res je, midva sva bila 
v tem času že pozitivna, pa z 
nama vred še dve naši druži
ni. Najbolj sva bila zaskrbljena 
za Vilmine starše, ki sta stara 
88 in 90 let in živita v isti hiši 
s sinovo družino, kjer so imeli 
prav tako okužbo, pa so bili 14 
dni tako izolirani, razkuževali 
kljuke in prezračevali prosto
re, da sta ostala zdrava.  
Vilma: Okužba je prišla kot 
presenečenje, dobila sva jo od 
domačih, ki niso vedeli, da so 
okuženi …
Dani: … potem sva jo midva 
prenesla drugim domačim, ker 
tudi nisva vedela, da sva oku
žena …
Vilma: Isti dan sva dobila vro
čino, najprej je bilo njemu 
slabše, meni pa nekaj dni kas
neje, tako da sva se izmenje
vala pri skrbi drug za drugega. 
Midva sva jo kar dobro presta
la, imela pa sva hude glavobo
le in utrujenost je trajala še kar 
dolgo časa.
Dani: Bi pa dodal še tole: v 
času, ko sva to preživljala, so 
nama prijatelji iz zakonskih 
skupin pri vratih puščali kosila 
in razne druge dobrote, skrat
ka, so nama kar stregli, tako da 
se jima javno zahvaljujeva. Ču
diva se, kako v takšnih trenut
kih pride na površje človekova 
dobrota. Mislim, da je v sloven
skem narodu še veliko dobro
te in da je samo prikrita zara
di vseh težav in stisk, ki visijo 
nad nami kot Damoklejev meč. 
Če bi si dovolili, da smo odpr
ti za potrebe drug drugega, 
bi se marsikaj spremenilo, tu 
imamo še precej manevrske
ga prostora.
Vilma: Bila sva deležna tudi 
številnih molitev in tako seve
da tudi midva moliva za druge, 
to je velika duhovna podpora v 
času preizkušenj.

Pred nami je prazničen bo-
žično-novoletni čas, ki bo 
letos zagotovo drugačen, saj 
ni javnih prireditev, ki so 
mu dajale posebno vzdušje, 
vprašanje je tudi, ali bodo 
možni verski obredi ... Kako 
ga preživeti v teh razmerah, 
da bo kljub vsemu prazničen 
in ne le prazen?
Dani: Za Jezusa, Marijo in Jo
žefa je bilo glavno, da so ime
li drug drugega, da so bili drug 
z drugim povezani v ljubezen
skem objemu, četudi je bila 
okoli njih štala. Podobno se 
lahko zdaj prenese na nas in 
naše družine, če skrbimo drug 
za drugega, če smo si naklonje
ni in prizanesljivi, če gojimo 
nežno medsebojno toleran
co, saj nihče med nami ni po
poln. Za to toleranco se mora
mo vzgajati, da se bomo lahko 
sprejemali takšne, kot smo, si
cer ne bomo mogli sprejemati 
niti drugih ljudi, ki so drugač

ni, ki drugače mislijo. Pri teh 
božičnih praznikih je zame po
membna ta skrivnostna Božja 
bližina, kar v nas zbuja upanje. 
Vilma: Tudi družinam, v kate
rih nimajo najboljših odnosov, 
bi predlagala, da v tem času 
sklenejo premirje, da dajo na 
stran stare zamere in neod
puščene stvari, nanje pozabijo 
vsaj za 14 dni in poskusijo zno
va. Dajmo stran naša pričako
vanja o popolnosti predvsem 
pri drugih in rajši sprejmimo 
realnost in bodimo hvalež
ni zanjo. K sreči večina ljudi v 
Sloveniji ni lačnih in je na to
plem, zaenkrat še imamo mir, 
če pa kdo pozna koga, ki teh 
osnovnih stvari nima, naj mu 
pomaga in mu denimo nese 
eno vrečko dobrot. Skrb eden 
za drugega je bistvena za dru
žine in se mora razširiti tudi 
izven naših domov, tudi če je 
korona čas, saj ni treba, da se 
srečujemo s sosedi, lahko se le 
pokličemo.
Dani: Morda kdo rabi uho, ki bi 
ga poslušalo in poskušalo ra
zumeti, da bi bil nekdo do nje
ga vsaj malo sočuten, tega pa 
nam korona ni vzela. Res nam 
je vzela množične, kulturne in 
športne prireditve, pa gostilne 
ipd., ni nam pa vzela možnosti, 
da smo drug do drugega sočut
ni, čuteči in spoštljivi. 
Vilma: Vzela nam je zunanje 
stvari, bistvenega pa nam ni 
vzela. Bistvo praznika je v na
ših dušah, ne v tistem, kar je 
zunaj.

Kakšno sporočilo oz. želje bi 
naslovila na naše bralke in 
bralce ob koncu tega in za-
četku naslednjega leta?
Vilma: Čisto vsaka družina 
šteje, vsak otrok, vsaka žena 
in vsak mož štejejo, vsaka ba
bica in dedek štejeta. Vsi smo 
zelo dragoceni ne samo v Bož
jih očeh, ampak naj postane
mo tudi drug za drugega. Ne
izmerno veliko lahko storimo, 
da bo svet boljši, čeprav se 
nam zdi, da pri tej spremem
bi nimamo nobenih možnosti – 
imamo, ker lahko vplivamo na 
to, kako bomo gledali in spre
jemali druge.
Dani: Ne moremo si izbrati 
staršev, bratov in sester, lahko 
pa izbiramo, kakšni bomo drug 
do drugega, kako bomo udeja
njali ali dobroto ali 'žlehnobo'. 
Ob letošnjem božiču se odloči
mo za dobroto, naklonjenost, 
ljubezen, pripadnost in zve
stobo. Prepričana sva, da je v 
slovenskem narodu ogromno 
potenciala ne samo za znanost 
in razvoj, ampak tudi za prijaz
nost in prijateljstvo. Dopusti
mo mu, da se med nami razvi
je in da bo v prihodnjem letu 
kljub raznim težavam in sti
skam, ki se bodo gotovo še po
navljale, prevladovalo dobro.

 Peter Pavlovič

Dani in Vilma Siter, društvo Družina in Življenje

Bistvo praznika je v naših dušah, ne v zunanjosti
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Zakonca Dani in Vilma Siter, on učitelj angleškega jezika in knjižničar, ki je bil v 90. letih poldrugi mandat župan občine Krško, ona zdravni-
ca, specialistka splošne prakse, ki je 20 let delala v ambulanti na Senovem, sta se leta 2000 podala na povsem novo pot – ustanovila sta društvo Družina in Življenje 
ter se posvetila delu z zakonci in družinami. Društvo je v dveh desetletjih delovanja preraslo v vseslovensko gibanje, v katerem je pomoč in zatočišče našlo že na tiso-
če parov. Lansko jesen sta prejela najvišje priznanje Slovenske škofovske konference, odličje sv. Cirila in Metoda, Občina Krško jima je ob letošnjem občinskem pra-
zniku podelila priznanje. Sicer pa sta Vilma in Dani poročena že 42 let ter starša štirih odraslih in poročenih otrok ter babica in dedek 16 vnukom.

Vilma in Dani Siter

Njuno društvo je v dveh desetletjih preraslo v vseslovensko 
gibanje.
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Želimo vam mirne in prijetne praznike
v krogu vaših najbližjih.
Leto 2021 pa naj vam vsak dan
nakloni obilo sreče,
zadovoljstva in uspehov.

KS Gora

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

DOLENJA VAS

Poiščimo srečo
v tistih stvareh, ki vžigajo

iskrice v naših očeh.
Pozabimo vse žalostne reči
in se veselimo dobrih dni.

Naj bo leto, ki prihaja,
polno sreče, zdravja
in izpolnjenih želja!

Svet KS Dolenja vas

Spoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!

Živeti s pozitivnimi mislimi ima prednosti – 
vedno te potiskajo naprej ...

Krajevna skupnost
mesta Krško

V novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaše življenje pa polno uspehov in lepih trenutkov.

Vesele božične praznike in srečno novo leto!

Predsednik Janez Barbič in Svet KS Podbočje

Spoštovane krajanke in krajani!

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2021

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Predsednica Ana Srpčič in Svet KS Veliki Trn

Spoštovane krajanke in krajani KS Raka!

Prisrčno Vam voščimo vesele 
in blagoslovljene božične praznike.
Novo leto naj bo radodarno z zdravjem,
veseljem, srečo, uspehi, naj bo v miru,
zaupanju in sodelovanju preživeto.

Iskreno Vam čestitamo tudi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

Svet KS Raka,
predsednik sveta Primož Šribar

www.raka.si

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov
in prijetnega počutja, v letu 2021 pa vam želimo zdravja, 

sreče in dobre medsebojne odnose.

Predsednik Damjan Bogovič

Naj vas v letu 2021
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj oboga�mo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno – Presladol

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Želimo vam lepe praznične dni,
v letu 2021 pa naj vas spremljajo
sreča, zdravje in zadovoljstvo.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Svet KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
in predsednik Andreas Repše

Spoštovane krajanke in krajani, občanke 
in občani, v novem letu vam želimo zdravja, 

sreče in zadovoljstva v drobnih stvareh 
ter lepo praznovanje v družinskem krogu.

Spoštovane bralke in bralci Posavskega 
obzornika, drage Posavke in Posavci!

Izteka se v vseh pogledih nenavadno in težko leto 2020, 
zaznamovano z epidemijo Covid-19, ki je povsem spre-
menila naša življena, način dela, izobraževanja ter omeji-
la naše socialne stike na minimum. Znašli smo se v razme-
rah, ki jih za časa naših življenj nismo poznali, zgodovina 
človeštva pa. Mnogo ljudi je zbolelo, žal je ta nova bolezen 
terjala svoj žalostni davek tudi v življenjih. Iskreno sožalje 
vsem svojcem, ki so izgubili najdražje zaradi okužbe s tem 
novim koronavirusom. Iskrena hvala zaposlenim v zdra-
vstvu, domovih za ostarele, za vaše nadčloveške napore v 
boju za življenja.

Pa vendar dovolite, da ob koncu leta izpostavim tudi tista 
redka pozitivna spoznanja, ki nam jih je spopadanje z za-
jezitvijo širjenja tega virusa prineslo. 

Večina ljudi je bila primorana ostati doma in biti tako več 
časa s svojo najožjo družino. Četudi je bilo za marsikoga 
težko usklajevati vse obveznosti od doma, še posebej za 
družine, ki imajo majhne in šolajoče otroke, pa smo ven-
darle imeli priložnost biti več časa skupaj in se na novo 
družinsko povezati. V zavetju družine smo lahko našli mi-
ren pristan v razburkanem morju letošnjega leta. Tudi 
sam sem hvaležen koroni, da sem prvič v času svojega dol-
goletnega političnega dela lahko toliko časa preživel z do-
mačimi in hkrati delal od doma.  

Tudi na pomen solidarnosti v družbi nas je opomnila epi-
demija. Da s tem, ko spoštujemo vse ukrepe, ne pazimo le 
na svoje in zdravje najbližjih domačih, temveč pazimo tudi 
in predvsem na vse najranljivejše v naši družbi, na starej-
še, na kronične bolnike. Kot družba smo vsi skupaj in vsak 
posameznik odgovorni za to.

Epidemija nas je spomnila, kako velika prednost je žive-
ti na podeželju, v manjših mestih. Ko si soočen  z omeji-
tvijo gibanja, si še vedno imel možnost dela, rekreacije na 
samem, na svežem zraku v neobljudenem gozdu. Mnogi 
ljudje v strnjenih naseljih mest so nam upravičeno zavida-
li. Te možnosti v tem času žal niso imeli.  

Čez noč smo se mnogi naučili komunicirati, delati in izo-
braževati na daljavo. Pri tem smo mnogi, tako starejši kot 
šolarji, s svetlobno hitrostjo nadgradili svoje digitalne ve-
ščine. Mnoga podjetja so okrepila svoje digitalne storitve 
za potrošnike. In še bolj kot prej smo se zavedli, kako nuj-
no je imeti širokopasovne povezave tudi na podeželju. 

Vesel sem, da smo se v Evropi hitro odzvali, pokazali so-
lidarnost med državami in sprejeli pomembne ukrepe za 
spopadanje z izzivi, ki nam jih prinaša epidemija. Tako 
smo še v decembru na zadnji seji Evropskega parlamenta 
sprejeli ambiciozne finančne svežnje pomoči za reševanje 
posledic zdravstvene, gospodarske in socialne krize, pri 
čemer smo tudi v moji poslanski skupini EPP Group, odi-
grali pomembno vlogo, Evropska unija pa je tudi odigra-
la ključno vlogo pri spodbujanju hitrega razvoja tako tež-
ko pričakovanih cepiv. 

Spoštovani,
čeprav letošnje pričakovanje božiča in novega leta preživ-
ljamo drugače, kot smo vajeni, vseeno poskrbimo v najož-
jem krogu za doživeto družinsko praznovanje. Napolnimo 
sveti večer z resničnim pomenom božiča, mirom in ljubez-
nijo ter se še tesneje povežimo z družino, z najbližjimi. V 
novo leto 2021 pa položimo upanje, da bo boljše, četudi se 
bomo še nekaj časa soočali z izzivi epidemije.  

Želim vam blagoslovljen božič, ponosen dan samostojno-
sti in enotnosti ter obilo zdravja v 2021!

Franc Bogovič,
poslanec SLS in EPP GROUP v Evropskem parlamentu
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Hrustljava foccacia z dimljeno postrvjo

Testo za focaccio: 
 - 1 kg bele moke 
 - 20 g svežega kvasa
 - 20 g soli  
 - 6 dl vode
 - 1 dl olivnega olja
 - 0,5l slane vode za poliv 
 - 3 dl olivnega olja za poliv

Sestavine hrenovih perl:
 - 30 g sveže nastrganega    

hrena
 - 2,5 dl smetane
 - 11 g agar agarja
 - 1 dl mleka
 - 2 dl vode
 - sol

Preostale sestavine:
 - 0,5 kg natrgane dimljene 

postrvi
 - 300 g mariniranega 

sušenega paradižnika
 - sveža zelišča

Postopek priprave focaccie
Polovico moke stresemo v okroglo skledo. V moki razdrobimo kvas in premešamo. Ob straneh 
posujemo sol in na sredini naredimo jamico, z moko pa prekrijemo sol ob straneh posode. V ja
mico nalijemo 6 dl vode in dodamo še olje ter vmešavamo zmes iz sredine proti zunanjemu delu. 
Ko se zmes lepo poveže, ji postopoma dodajamo preostanek moke, dokler ne vgnetemo nekoli
ko mehkejši hlebec. Ko hlebec v grobem pregnetemo, ga pokrijemo in pustimo 5 minut na pul
tu, nato ga ponovno pregnetemo in razdelimo na 8 hlebčkov. Vsak posamezen hlebček položi
mo na okrogel pekač za pite, ga nekoliko sploščimo in naoljimo z 1 dl olivnega olja in  zavijemo 
s pvc folijo. Ko testo eno uro vzhaja, ga v prvem poskusu s pritiskanjem prstov razvlečemo čez 
cel pekač in ne popravljamo. S tem dosežemo, da jamice ostanejo globoke in testo rahlo. Ko kon
čamo, testo prelijemo z olivnim oljem in nato še s slano vodo. Pečico segrejemo na 200 stopinj 
in v ogreto pečico nato damo focaccia, ki naj se peče 20 minut pri 200 stopinjah.

Postopek priprave hrenovih perl
Temeljito ohladimo olje v čim višji in čim ožji posodi. Nastrgan hren v kozici s smetano, mle
kom, vodo, agarjem in soljo zavremo. Masa naj zmerno vre dve minuti, nato jo precedimo čez 
fino cedilo in prelijemo v tubo. Maso počasi kapamo v hladno olje in opazujemo, da nastajajo 
enakomerne kroglice. Na koncu perle dobro odcedimo in uporabimo kot okusno dekoracijo.

Ko je focaccia pečena, jo še mlačno obložimo z natrganimi koščki dimljene postrvi, s su-
šenim paradižnikom ter dekoriramo s hrenovimi perlami in svežimi zelišči.

Suzana in Damjan Wallner, ribogojstvo Akval

Ribe so ju združile na življenjski in poslovni poti

»Gre za več kot tridesetlet-
no tradicijo ribogojstva mo
jih staršev, marsikomu znano 
pod imenom Ribogojstvo Pa
vlič. Vrsto let je bila ribogoj
nica, s katero je začel moj oče 
Darko, dopolnilna dejavnost 
na kmetiji, pred nekaj leti pa 
smo se odločili za preimeno

vanje in razširitev v podjetje z 
imenom Akval,« pojasnjuje Su-
zana Pav lič, ki je po poroki z 
Damjanom Wallnerjem spre
menila priimek in skupaj z mo
žem sta tudi prevzela vodenje 
družinskega podjetja. »Ribe so 

naju povezale,« pove Damjan z 
nasmeškom na obrazu in obu
di spomin na prvo srečanje ter 
poroko. »V restavraciji, kjer 
sem delal, sem moral opravi
ti prevzem rib, ki jih je Suzana 
pripeljala v Ljubljano. Prvi stik 
je bil prijeten in prav tako vsi 
naslednji, potem je prvemu po

vabilu na zmenek sledilo še ne
kaj povabil, v letošnjem febru
arju pa sva se poročila. Imela 
sva pravo ledeno pravljico, v 
slogu ledu in vrtnic,« se spo
minja in nadaljuje, da sta v is
kanju skupne življenjske in po

slovne poti začela povezovati 
gojenje rib s kulinariko. »Našla 
sva skupno točko med ribami 
in gostinstvom pod sloganom 
Okusi razliko. To pomeni, da je 
razlika v ribah iz naše ribogoj
nice in v kulinarični ponudbi, v 
kateri želimo kakovosti doda
ti še izvirnost in domačnost,« 
pojasni Damjan, ki je prevzel 
vodenje Akvala d.o.o.

Ribogojnica, ribarnica 
in ribomat

»Ribe vzrejamo sami od iker 
dalje. Vzgajamo šarenko, ki je 
najbolj prilagodljiva, ter potoč
no postrv, ki pa že potrebuje 
zahtevnejše pogoje glede tem
perature vode,« pripovedu
je Suzana in doda, da na  leto 
vzgojijo okoli 10 ton rib za 
prodajo. Svojim strankam 
zagotav ljajo ročno čiščene in 
filirane postrvi, ki jih priprav
ljajo sproti za vsako posame
zno naročilo, hkrati pa skrbijo 
za svežino, čistočo in estetski 
videz postrvi. Svojo ponudbo 
nadgrajujejo še z dimljenim 
namazom iz postrvi in dimlje
no postrvjo  (za oba proizvoda 
so že drugo leto zapored dobili 

srebrno in zlato priznanje Slo
venske kakovosti ter certifikat 
Kolektivna blagovna znamka 
(KBZ) občine Sevnica – Sevni
ca Premium). 

Za ribogojnico, kjer poteka 
vzreja od iker do konzumnih 
rib, še vedno skrbi Suzanin 
oče, ki z dolgoletnimi izkuš
njami zagotavlja optimalne 
pogoje za  ribji živelj. Za ribar
nico v Sevnici, ki je odprta ob 
sobotah dopoldan, in ribomat 
na videmski tržnici, ki je na 
voljo strankam 24 ur na dan, 
skrbi Suzanina mati, vendar 
jima pri delu pomagajo tudi 
ostali družinski člani. »Ribar
nico in ribomat so prebival
ci zelo lepo sprejeli, občutek 
imamo, da z veseljem podpi
rajo lokalno pridelano hrano. 
Naše ribe so vedno sveže, niko
li jih ne zamrznemo. Za proda
jo jih vedno pripravimo v veče
ru ali pa zjutraj pred odhodom 
v ribarnico, kjer imamo že ne
kaj stalnih kupcev. To nas ve
seli in utrjuje v spoznanju, da 
se bomo še naprej trudili dela
ti dobro,« predstavi pot od ri
bogojca do kupca Suzana, ki se 
rada spominja tudi ribiških do
godivščin, ki  jih je kot majhna 
deklica preživela z očetom ob 
Savi pri lovljenju rib. »Odraš
čala sem v okolju, ki mi je po
nudilo možnost, da sem opa
zovala ribiče pri lovljenju rib 
in pri pripravi jedi, tako da se 
zdi, da je pot, po kateri sto
pam skupaj z možem, začrta
na že zelo dolgo,« se nasmehne 
in z veseljem predstavi delova
nje ribogojnice. »Naša ribogoj
nica na vodotoku Blanščice je 
pretočna ribogojnica. Tu gre za 
dva vzdolžna betonska kana
la oz. osem vzrejnih bazenov, 
ki so v kaskadah, pri čemer se 
voda ob padcu iz enega baze
na v drugega prezrači in obo
gati s kisikom. Voda je čista in 
tekoča in se večkrat dnevno 
zamenja vzdolž vzrejnega ka
nala, s čimer zagotavljamo za
dostno količino kisika ter op
timalen življenjski prostor za 
ribe. V vročih poletnih mese
cih nas v ribogojnici sprem
ljajo tudi visoke temperatu
re vode, zato smo primorani 
še dodatno prezračevati vodo, 
da dosegamo optimalne pogo
je za vzrejo postrvi,« teče opis 
delovanja ribogojnice.

Poleg vzreje in prodaje rib je 
obvezen del tudi skrb za čiste 
bazene v ribogojnici in temu 
delu se posvečajo poleti. Tak
rat vse bazene prebelijo, raz
kužijo in nato so 14 dni brez 
vode, da se stene in dno lepo 
osušijo. Ko se v temeljito očiš
čene bazene vrne voda, se va
nje vrnejo tudi ribe. Manjša či
ščenja potekajo večkrat na leto 
oziroma je bazene potrebno 
očistiti po vsakem večjem de
ževju, medtem ko se listje, ki 
pada z dreves v bližini, čisti 

vsakodnevno (v jeseni tudi po 
dvakrat ali trikrat na dan).  

Med načrti ni širitve 
ribogojnice

»Nimamo želje po širitvi ribo
gojnice, da bi to postala ma
sovna proizvodnja, ampak si 
želimo še naprej lokalno pre
bivalstvo oskrbovati s kako
vostnimi in svežimi ribami ter 
ribjimi proizvodi,« se sogovor
nika dotakneta načrtov. »Ribe, 
ki imajo dovolj prostora za gi
banje, imajo lepe in zdrave pla
vuti, so lepega videza. Urejen 
življenjski prostor zmanjšuje 
tudi razvoj morebitnih bolez
ni, zato ne pretiravamo s pre
veliko količino rib v bazenih. 
Če se ribe v vodi dobro poču
tijo, je tudi sam produkt bolj
ši – riba nima okusa po mulju, 
ima čvrsto telo in tako nap
rej,« pojasnjujeta mlada pod
jetnika. »Seveda je možnost, 
da bi šli v gradnjo zaprtega ali 
polzaprtega sistema ribogojni
ce, vendar bi to povečalo stro
ške same proizvodnje, potre
bovali bi dodatno delovno silo, 
tako da zaenkrat ostajamo na 
obsegu, kot ga imamo, ker, kot 
sem že rekla, delamo na kako

vosti,« doda Suzana, ki je za
ključila gradbeno fakulteto, 
smer vodarstvo, diplomirala 
pa je iz projektiranja ribogoj
nic. V času študija je obiskala 
tudi nekaj evropskih mest ter 
se seznanila z delovanjem ri
bogojnic po zaprtem sistemu, 
a po videnem je najbolj naklo
njena pretočnim ribogojnicam. 
»Dokler imamo še dovolj vode, 
je to najboljša izbira,« pove in 
nadaljuje, da so ribogojnice v 
Sloveniji zgrajene predvsem 
pri izvirskih vodah, vendar so 
le-te lahko revne s kisikom, 
zato jih je treba prezračevati. 

Damjan, ki je diplomiral iz 
gos tinstva in turizma, nabiral 
delovne izkušnje v Avstriji in 
Italiji, vidi nove priložnosti v 
vzpostavitvi sistema kuhinj, ki 
bi lahko z lastno kuharsko eki
po brez zapletov postregle do 
500 gostov. Vodi tudi različne 
kuharske tečaje ter kuharske 
delavnice. »Prihodnost vidi
mo v kulinarični ponudbi, ker 
imamo znanje in ekipo. Seve
da bodo imeli ribe v novi zgod
bi posebno in pomembno mes

to, s čimer bomo ohranjali in 
nadaljevali z ribiškim delom 
družinske tradicije z dobri
mi referencami. Morda bomo 
zmanjšali količino proizvodnje 
rib za prodajo in bomo vzga
jali ribe samo za lastne potre
be,« doda sogovornik, ki z lo
kalnimi posavskimi ponudniki 
uspešno razvija nov produkt, 
imenovan Rajhenburger, poleg 
tega pa se želijo preko različ
nih delavnic približati tudi ot
rokom in jih navdušiti za ribje 
jedi. »Trenutno stanje zara
di širjenja koronavirusa nas 
je pri uresničevanju načrtov 
malo zaustavilo, a takoj ko bo 
možno, nadaljujemo z delom,« 
se odvija pogovor.

»Ribe so pomemben del člo
veške prehrane. Naši predniki 
so ribe lovili in z njimi boga
tili svoj skromen jedilnik, da
nes jih lahko pripravimo na 
različne načine, jih pečemo na 
žaru, cvremo, dušimo, kuha
mo, konzerviramo … Ribe so 
zdrav obrok,« zaključita po
govor Suzana in Damjan Wall
ner ter zaželita srečno in pred
vsem zdravo novo leto. 

 Smilja Radi

BLANCA – Voda potoka Blanščica, ki izvira izpod Bohorja, je v svojem zgornjem toku ustvarila večje število prekrasnih slapov, v njenem umirjenem spodnjem 
delu pa je družina Pavlič pred tremi desetletji uredila manjšo ribogojnico za vzrejo potočne in navadne postrvi (šarenke). Naslednika družinske tradicije, Suzana 
in Damjan Wallner, sta ribogojstvo povezala s kulinariko.

Suzana in Damjan Wallner

Pretočna ribogojnica z vzrejnimi bazeni v kaskadah

V ribarnici so ribe vedno sveže pripravljene.
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Krki, prijatelj vseh

Robotek Krki doma sem iz Pišec,
prijatelj vseh tistih z avtom in tistih peš.

Po Sloveniji se potepam in skrbim za ljudi,
jim pomagam in rešujem skrbi.

Sem prijazen, a včasih strog,
za varnost staršev in otrok.

Ker nesreča nikoli ne počiva,
se z avtom pri Krkiju dobiva,

da pogleda mi srce,
hupo, lučke in kolesce.

Zdaj, ko avto je nared,
vsi na morje se znoret!
Ati, mami, sestra, brat
pa še psičko zraven dat.

Zdaj, ko vsi smo zagoreli,
treba se je ohladit,

a ker pri Krkiju so s ceno zmerni,
nam ostalo je za sladoled.

Nagrajeno delo »Krki, prijatelj vseh«
literarnega natečaja »S Krkijem na pot«, Skupine Avto Krka

Kaja Lesinšek, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Želimo vam le najlepše.

Srečno 2021
Kolektiv vaših tehničnih pregledov.

S kulturo povezani 
tudi v letu 2021!

JSKD OI Brežice, Krško in Sevnica

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Titova 106, 8281 Senovo

KS SENOVO

Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,
vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz

in vsak korak naj prinese srečo 
v teh prazničnih dneh!

SREČEN BOŽIČ IN ZDRAVO 2021!
Predsednica Vlasta Moškon

in Svet krajevne skupnosti Senovo

Krajevna skupnost Senuše

Naj vam leto 2021 prinese veliko 
dobrih priložnos�, smelih načrtov, 
pogumnih odločitev in novih idej.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednik Jože Tomažin 
in Svet KS Senuše

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge ...

Vsem krajanom in občanom želimo
lepe božične praznike in srečno 2021!

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Spoštovane občanke in občani, 
cenjeni krajani in krajanke KS Veliki Podlog!

Iz leta, ki je pred vami, izberite najboljše. 
Želimo vam zdravja in dobrega počutja, 
povezanosti z ljudmi, ki vas osrečujejo,
notranjega zadovoljstva in poguma 
za nove podvige.

Vesele praznike in srečno 2021!
Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog 

"Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost 
v veselju drugega."   G. Bernanos

Želimo vam ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti,
blagoslovljene božične praznike

in srečno 2021.

Svet KS Leskovec pri Krškem 
in predsednik  Jože Olovec

Leskovec 
v srcu

Popolnost ni dosegljiva, 
a če jo zasledujemo, 
lahko skupaj dosežemo odličnost.

Želimo vam uspešno leto 2021. 
Naj vas neustavljiva energija 
spremlja v obilju.

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim partnerjem
lepe božične praznike in srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2021 naj bo polno poslovne in osebne
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724

ivan_ciglar@t-2.net
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Almanah občine Krško 2020 po-
novno prinaša pestro kroniko 
dogodkov od decembra 2019 
do konca novembra letošnjega 
leta s številnimi fotografijami, 
kot običajno pa jo dopolnjuje 
biografski zapis Polone Bren-
čič, tokrat o zadnjem predsed-
niku skupščine občine Krško v 
prejšnji državi – Zoranu Šolnu 
(mandat 1986–1990). 

Cena izvoda: 11,00 EUR. 

Naročila: Zavod Neviodunum, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 

Tel.: 07 49 05 780
e-pošta: marketing@posavje.info 

Andreja in Janko Kobal, vinogradnika in vinarja

V vinogradništvu nadgrajujeta delo staršev 

Začetki gojenja vinske trte na 
kmetiji Kobal segajo v leto 
1931. »Takrat sta stara star
ša z enim usnjenim kovčkom, 
nekaj kosi oblačil in jedilnega 
pribora prišla v vas Trnovec iz 
Vipavske doline, ki sta jo mo
rala zapustiti zaradi sodelova
nja v boju proti raznarodovalni 
politiki takratnega fašistične
ga režima. Ko sta začela z ob
delovanjem opuščenega zem

ljišča, sta na njem zasadila tudi 
prve vinske trte ter jih negova
la z veliko ljubezni, saj ju je trta 
spominjala na nekdanji dom, 
ki sta ga morala zaradi lastne 
varnosti in njunih otrok zapu
stiti,« obudi spomin njun vnuk 
Janko Kobal. »Stari oče je pri 
postavljanju vinograda upora
bil žico, kar v teh koncih ni bilo 

TRNOVEC – Eno izmed znanih in cenjenih vinorodnih naselij v občini Sevnica je vas Trnovec, ki jo oblikuje razgibana pokrajina z ohranjenimi travniškimi sadov-
njaki, gozdom, polji, pašniki in številnimi vinogradi z odlično vinsko trto. Iz različnih sort aromatičnega grozdja vinogradniki pridelujejo vrhunska vina – tudi za-
konca Andreja in Janko Kobal.

običajno, kajti posavski vino
gradniki so imele trte zasaje
ne ob lesenih kolih,« nadalju
je z zanimivo pripovedjo, ki jo 
je slišal od svojih staršev. Na 
pretekli čas spominjajo tudi 
črno-bele fotografije, na kate
rih je lepo viden napredek pri 
urejanju kmetije, kjer so v pre
teklosti del zemlje namenili še 
gojenju radiča ter vzreji gove
di. »Radiča že dolgo ne pride

lujemo več, a starša še ved
no skrbita za 16 glav govedi, 
predvsem očetu je vsakodnev
na pot v hlev v posebno vese
lje,« pojasni sin Vladimirja in 
Eme Kobal, ki sta se pred 11 
leti odločila, da bosta obdelo
vanje zemlje prepustila sred
njemu izmed svojih treh otrok.

Vinograd z 10 tisoč vinskimi 
trtami 

Na posestvu v velikosti dobrih 
dveh hektarjev in pol Janko 
Kobal z ženo Andrejo uresni
čuje željo po pridelovanju 
vrhunskih vin. V vinogradu z 
10 tisoč trtami posebno skrb 
posvečata modri frankinji in 
sivemu pinotu, ki sta njuni naj
ljubši sorti. »V iskanju najbolj
šega, kar lahko ustvarijo zem
lja, lega in človek, se je modra 
frankinja izkazala kot absolu
tna zmagovalka in vedno zno
va preseneča ter navdušuje,« 
pravita zakonca, ki letno iz 
grozdnih jagod pridelata od 
10 do 15 tisoč steklenic kako
vostnega vina. »Delo v vinog
radu rada opravljava in nama 
pomeni ustvarjalno dopolni
tev,« pove Andreja Kobal, ki 
ima tako kot njen mož še re
dno službo. »Stik z zemljo je 
nekaj, kar je težko opisati, a 
ne gre samo za delo, ki je pot
rebno, da lahko pobiraš sado
ve, pač pa je tudi neke vrste 
sproščanje,« pojasnjuje sogo
vornica, medtem ko njen ži
vljenjski sopotnik doda, da 
večino dela v vinogradu opra
vijo strojno, a so tudi t. i. ze
lena dela, ki jih je potrebno 
opraviti z rokami. »Začne se 
zgodaj spomladi s prvo rezat
vijo, nadaljuje s prikrajševa
njem mladik, prirezovanjem 
in speljevanjem mladik med 
žice, odstranjevanjem zalistni
kov in vršičkanjem, odstranje
vanjem grozdičev itd.« opiše 
vinogradniška dela, pri kate
rih pogosto dobita z ženo po
moč, saj je obdelovalna povr
šina velika. Ob tem ju veseli, 
da kaže zanimanje za delo v 
vinogradu njuna starejša hči 
Eva, ki ob rednem študiju na 
pravni fakulteti z velikim za
nimanjem sodeluje pri doma
čih vinogradniških in ostalih 
opravilih, tudi pri kletarjenju 
in predstavah na sejmih doma 
in v tujini, v delo pa se počasi 
vključuje tudi mlajša hči, ki je 
še osnovnošolka.

Zdravo grozdje – kakovostno 
vino

»Če želimo imeti kakovostno 
vino, mora biti grozdje zdra
vo, brez suhih ali gnilih jagod, 
kajti v vinu se to takoj pozna. 
Gnilo je gnilo, tudi gnilega ja
bolka nihče ne je, mar ne?« 
poudarita gostitelja in se na
smehneta ob vprašanju, kje 
preživljajo dopust. »Običaj
no je to obisk katere izmed vi
norodnih italijanskih pokra
jin, kjer združimo prijetno s 
koristnim, saj znanja ni niko
li preveč,« povesta ob počas
nem srkanju vina zlatorume
ne barve, ki ima okus po suhih 
marelicah in mangu. »Gre za 
sivi pinot v jantarni barvi, ki 

smo jo dobili s postopkom hla
dne maceracije. To je nekoliko 
dolgotrajnejši postopek, v ka
terem se rahlo stisnjeni vinski 
grozdi namakajo v lastni teko
čini. Med postopkom mace
racije mošt iz lupine in pešk 
grozda pridobiva okuse, bar
vo in tanine,« skušata pojasni
ti sogovornika potek vinskega 
postopka ter nadaljujeta, da 
je treba takšno vino piti zelo 
počasi in ob posebnih prilo
žnostih. »Vsako vino je pija
ča trenutka in takšnega vina 
na veselici zagotovo ne bomo 
pili, tam bomo raje posegli po 
čem drugem, kateri drugi vrsti 
vina,« se nadaljuje pogovor, ki 
se usmeri še v izbor blagovne 
znamke. Le-ta je bila izbrana 

zelo premišljeno in tako naj
demo na nalepkah, ki krasi
jo steklenice, poleg napisa še 
letnico 1931 ter simbol bogi
nje Lune, bronaste uteži, ki je 
bila pred leti najdena pri ar
heoloških izkopavanjih na Aj
dovskem gradcu (arheološki 
park je od kmetije oddaljen 
približno deset kilometrov). 
Nalepke steklenic vina znam
ke Pinot Gris krasi še barvni 
del freske, ki je del notranjo
sti cerkve sv. Jurija v Trnovcu. 
»Tudi z vinskimi nalepkami 
želimo nekaj sporočiti, pove
dati, kje so naše korenine in 
kje je naš dom,« poudarita An
dreja in Janko Kobal. 

 Smilja Radi

Jantarna barva sivega pinota v kozarcu gostitelja Janka 
Kobala

Ena izmed nalepk na steklenici ima še barvni del freske, ki 
krasi notranjost cerkve sv. Jurija v Trnovcu. 

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

d.o.o.

Želimo vam čarobne praznike 
in vse dobro v letu 2021!

www.preisgroup.com

Družina Kobal (foto: T. Jeseničnik)

2020
A L M A N A H  O B Č I N E  K R Š K O
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www.jb-energija.si 041 560 005

Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 let

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo 
vesele praznike ter srečno novo leto!

Tel.: 07 814 11 47
Mtel.: 031 642 999

www.karodi.si
info@karodi.si

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

45 let tradicije

ZDRAVJE, MIR, SREČO, UPANJE
Hvala za zaupanje, ki nam ga izkazujete.

ihs_novoletno_voscilo_casopis_v1_20201203.indd   1 08/12/2020   14:50:13

Z željo za srečo 
in mislijo na dobro zdravje 
stopimo skupaj v novo leto.

SREČNO  2021!

CKŽ 132 c, 8270 Krško
Tel. 07/ 48 81 095

Naj iskrivost 
pisanih decembrskih luči 

polepša drobne trenutke časa 
in naj čarobnost zimske narave 

zasenči črne misli.
Želimo Vam, da toplino 

in iskrenost besed
srečujete vse leto, 

da Vas spremljata zdravje in sreča!

Vesele božične praznike
ter obilo zdravja
in osebne sreče
v letu 2021
vam želi podjetje

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD 
V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

SREČNO!



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 26, sreda, 23. 12. 202016 PRAZNIČNO POSAVJE

48-letna Nataša Žagar je v 20 
letih kot krvodajalka darova
la kri že 41-krat. Vsako leto se 
odzove tako na spomladanski 
kot jesenski poziv na krvoda
jalsko akcijo, ki poteka v sode
lovanju območnega združenja  
Rdečega križa in Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino. »Za

vedanje,« pravi Nataša, »da je 
del mene, prav moja življenj
ska tekočina že pripomogla k 
okrevanju ali preživetju sočlo
veka, me notranje plemeniti.« 
Zgled pri odločitvi, da se vklju
či v krvodajalske akcije, sta ji 
bila že starša, saj sta bila oba 
darovalca te za življenje nepo
grešljive tekočine, dodatno jo 
je k temu pritegnila prebrana 
literatura pa tudi sodelavke v 

kolektivu, ki so že bile krvoda
jalke, s katerimi se je družno 
podala na krvodajalsko akcijo, 
kar je ne nazadnje tudi druža
ben dogodek. V dveh desetle
tjih srečevanj na krvodajalskih 
akcijah se je neposredno stkalo 
tudi kar lepo število znanstev, 
pove: »Ne glede, kje se sreča
mo, bodisi na sami akciji bodi
si v prodajalni, ulici ali na dru
gem mestu, se vselej iskreno 
razveselimo drug drugega, saj 
se začutimo več kot zgolj znan
ci, bi rekla – pobrateni po krvi.«

Postala je hribolazka

Nataša posveča posebno skrb 
zdravju. Toliko bolj, ker je ime
la pred dobrim letom in pol 
sama zdravstvene težave, pri 
čemer ji je zdravnik po opra
vljenih preiskavah priporočil 
konstantno gibanje. Tako je 
vzela pot pod noge in se sprva 
podala na bližnje hribe, Bo
hor, Lisco in Mohor, ko pa si je 
nabrala že nekaj kilometrine 
v nogah in si dvignila kondi
cijsko pripravljenost, se je po
dala ne le v sredogorje, tem
več tudi v sosednje italijansko 
in naše visokogorje. Tako je do 
sedaj nanizala kar veliko tur, 
med drugim na Vrbanove špi

ce, Montaž, Malo Mojstrovko, 
Begunjski vrh, Mangart, Bra
no idr., še posebej pa ji je lju
bo in je ponosna, da se je letos 
prvič povzpela tudi na Triglav: 
»Lepote narave in čist zrak, ki 
ti napolni pljuča, so me pov
sem zasvojile. Med tednom se 
vsaj dvakrat do trikrat, koliko 
mi omogočata čas in zaposli
tev v krškem podjetju Resis
tec, podam na bližnje hribe, 
med vikendi in dopustom pa 
tudi malo dlje in višje. V letoš
njem letu mi je to še toliko bolj 
pomembno, saj zaradi epide
mije, novic, ki jih vsakodnevno 
prebiraš in slišiš, izveš od tega 
in onega, da je zbolel ali celo 
preminil znanec, hočeš ali ne 
občutiš stisko, v primež kate
re te potisnejo tudi vsi ukrepi 
in omejevanja. Zato mi pome
ni sprehod v naravo beg in re
laksacijo tako telesa kot misli.«

Z današnjim dnem se tudi Na
taši izteka karantena, saj je bila 
na opravljenem testu pozitiv
na njena 25-letna hčerka Tja-
ša, ki je kot dipl. med. sestra 
zaposlena v novomeški bolni
šnici, v kateri v tem času dela s 
covid bolniki: »Na srečo hčer
ka preboleva okužbo s koro
navirusom brez težav in simp

tomov, zaenkrat sva dobrega 
zdravja tudi z možem Jože-
tom, saj je, kakor sami vidimo 
na svojem primeru, v skupnem 
gospodinjstvu domala nemo
goče ločiti družinske člane. Se
veda pa v teh dneh še posebej 
skrbimo za obilno razkuževa
nje in pogosto zračenje prosto
rov, smo doma in nas v teh tudi 
ne obiskuje mlajša hčerka Špe-
la, ki sicer ne živi več doma in 
je v službi v družbi Krka. Ker 
sem navajena na gibanje na 
svežem zraku, se zadržujem 
predvsem na dvorišču, če pa 
grem na sprehod, sem pozor
na na to, da pri tem ne sreču
jem sosedov in da grem na ne
obljudena mesta v okolici vasi. 
Imam pa na račun karantene,« 

se nasmeje, »več časa za peko 
različnega peciva in za temelji
tejše čiščenje hiše.« K temu do
daja, da žal zaradi vsesplošne 
situacije letos prav nič ne obču
ti čara prihajajočih praznikov, 
saj je jasno, da se v primerjavi s 
prejšnjimi leti ne bodo mogli v 
tolikšni meri srečati in družiti z 
bližnjim in daljnim sorodstvom 
in tudi ne ljubimi družinskimi 
prijatelji, zato je ena izmed nje
nih novoletnih želja tudi ta, da 
bi se v prihodnjem letu življe
nje kolikor toliko povrnilo v 
utečene kolesnice.

Vzdušje je zdaj drugačno

Pred dobrim mesecem dni se 
je udeležila tudi jesenske, zad

nje krvodajalske akcije v leto
šnjem letu, a tudi ta, pravi, ni 
potekala v vzdušju, kot sicer, 
saj so krvodajalci in tamkaj 
prisotno osebje morali vzdr
ževati potrebno razdaljo, opre
mljeni z maskami pa so se med 
seboj le nemo opazovali, med
tem ko v normalnih razme
rah sicer relativno kratek čas 
odvzema krvi, ki traja okvir
no do sedem minut, celoten 
postopek preverjanja zdrav-
stvenega stanja z merjenjem 
krvnega pritiska in izpolnje
vanjem vprašalnika pa od 15 
do 20 minut, izkoristijo tudi za 
sproščen klepet in šale. Seve
da ji situacija ne jemlje volje, 
da ne bi tudi v bodoče, v ko
likor bo tako trdnega zdravja 
kot do sedaj, še  naprej opra
vljala tega humanega dejanja. 
Ženske lahko sicer kri med 18. 
in 65. letom starosti darujejo 
na vsake štiri mesece, moški 
pa na tri mesece. 

Naj na koncu namenimo še 
zahvalo Nataši Žagar in vsem 
ostalim krvodajalkam in krvo
dajalcem za njihov solidaren in 
nesebičen prispevek pri zago
tavljanju zadostne količine var
ne krvi.
 Bojana Mavsar, foto: P. P.

Izdelovanju čipk se je Tina Že-
leznik začela posvečati pred 
dobrim desetletjem, ko je za 
rojstni dan prejela komplet 
pripomočkov za klekljanje – 
blazino, ki jo klekljarice ime
nujejo bula, pleteno košaro, ki 
se prilega blazini, kleklje, su
kanec, bucike, kvačko in vzo
rec čipke na papirju. Praktič
nemu darilu so bile dodatne še 
začetne učne ure iz osnov klek
ljanja, pri katerih se je nauči
la osnovnih premikov niti. »S 
pomočjo klekljev, ki jih ima
mo pritrjene na blazini, suka
mo in križamo niti skozi različ
ne kombinacije, tako da potem 
nastajajo različni vzorci čipk,« 
opisuje sogovornica začetke 
ustvarjalne ročnodelske ume
tniške poti, ki jo je nato vodi
la h klekljarski skupini Kiti
ce iz Hiše generacij v Laškem. 
»Pridobljeno osnovno znanje 
sem nadgrajevala še z dodatni
mi izobraževanji in pred štiri
mi leti sem na Gimnaziji Juri
ja Vege v Idriji, kjer je zibelka 
slovenske čipkarske tradicije, 
uspešno opravila tudi prever
janje in potrjevanje nacional
ne poklicne kvalifikacije klek
ljar/klekljarica. Na to sem  zelo 
ponosna, saj sem štiri leta ve
liko ur posvetila raznim klek

Tina Železnik in klekljarska skupina Bucike

Krvodajalka Nataša Žagar

Umetnine v čipki izpod spretnih prstov

Krvodajalstvo jo notranje plemeniti

VRH PRI BOŠTANJU – Izdelovanje različnih izdelkov, ki jih krasi čipka, bi lahko imenovali igra spretnih prstov in takšni igri se z veseljem prepušča Tina Železnik, 
ki vodi tudi sevniško klekljarsko skupino Bucike. S križanjem in sukanjem tankih niti, navitih na posebno oblikovane lesene palčke (kleklje), ustvarja različne 
čipkarske vzorce, ki so zanimiv in unikaten modni dodatek oblačilu ali razkošen nakit v obliki ogrlice, zapestnice in uhanov.

ljarskim tehnikam in njiho
vim pravilnim izvedbam. V 
letošnjem letu mi je uspelo 
pridobiti še certifikat osnovne 
stopnje z geografskim porek
lom blaga z imenom Idrijska 
čipka,« pripoveduje sogovor
nica, ki ji je v posebno veselje 
ustvarjati nakit s čipko, kjer je 
vsak izdelek posebna zgodba o 
prepletanju enobarvnih in več

barvnih niti v različnih tehni
kah. »Klekljanje je postalo moj 
način življenja, navdih in izziv 
v uresničevanju različnih idej. 
Čipka spreminja moj način gle
danja na stvari okrog mene – 
skušam razumeti, dojeti, kako 
pomembna je preteklost in 
dragocena sedanjost, ki vodi 
v nove, neznane svetove raz
iskovanja bogastva izražanja 

s tankimi nitmi,« poudari po
men izdelovanja čipk in doda, 
da z zanimanjem spremlja tudi 
svetovne trende ter uporabo 
čipke v modnem svetu.

Klekljarska skupina Bucike

V nadaljevanju predstavi še 
sevniško klekljarsko skupi
no Bucike, ki je nastala iz že
lje po prenašanju ter širjenju 
klekljarskega znanja. »Naši 
prvi skupni koraki, prvi ob
rati klekljev, so bili skromni, a 
pridno smo delali in naš trud 
ter vztrajnost so dajali sadove. 
Željni napredovanja smo spoz
navali in usvajali nove klekljar
ske tehnike, uresničevali ideje 
ter se veselili izdelkov, s kateri
mi se vsako leto ob sevniškem 
občinskem prazniku predsta
vimo tudi v Mosconovi gale
riji na sevniškem gradu. Žal 
je za letošnji november načr
tovana razstava zaradi aktu
alnih razmer odpadla, nas pa 
kljub temu veseli, da smo lah
ko v sodelovanju s Knjižni
co Sevnica dali na ogled ne
kaj naših izdelkov iz preteklih 
let,« se odvija pogovor, v ka
terega sogovornica vplete še 
sodelovanja pri klekljarskih 
projektih ostalih klekljarskih 

skupin po Sloveniji ter obudi 
spomin na klekljarsko tekmo
vanju v Žireh, kjer so sevniš
ke Bucike že dvakrat osvojile 
prvo in enkrat tretje mesto. »V 
sevniški klekljarski skupini, ki 
že dobro desetletje deluje pod 
okriljem Družinskega inštituta 
Zaupanje, ustvarjamo klasič
no čipko in prosti slog, veliko 
se poigravamo tudi z drugi
mi materiali. Sama že od sa
mega začetka rada združujem 
čipko s polimerno glino, z alu
minijasto žico, prejo … In bolj 
ko ustvarjam v prostem slo
gu, bolj se zavedam, kako po
membne so dobro usvojene 
klekljarske osnove,« še razkri
je in doda, da skupina vsako 
leto v svojo sredino z veseljem 
sprejme nove članice in vese
li jih, da se njihovo poslanstvo 

(ohranjanje dragocene kultur
ne dediščine) uspešno širi, saj 
Bucike željo po klekljarskem 
ustvarjanju vneto prenašajo 
tudi na mlajše rodove. »Sode
lovanje z boštanjsko in sevni
ško osnovno šolo, kjer imamo 
klekljarski krožek, poteka od
lično. Zelo lepo so nas sprejeli 
in to nam veliko pomeni, še po
sebej pa nas navdušuje veliko 
zanimanje otrok za klekljarsko 
obrt,« pove mentorica in vodja 
Bucik ter doda, da jim je dodat
no spodbudo prineslo lansko
letno priznanje slovenske na
cionalne komisije za Unesco, ki 
je skupini podelila častni znak 
Unesca za ohranjanje nesnov
ne kulturne dediščine, kamor 
je vpisano tudi klekljanje čipk 
v Sloveniji. »Želja je še veliko in 
verjamem, da jih bomo uresni
čili ter za seboj puščali dobro 
sled, po kateri bodo z veseljem 
hodile tudi mlajše generaci
je,« zaključi pripoved Tina Že
leznik, ki je našla v klekljanju 
nešteto možnosti za oblikova
nje ter uresničevanje različnih 
lastnih idej tudi v kombinaci
ji z drugimi materiali, kar daje 
čipki nove ustvarjalne mož
nosti in posebno plemenitost. 

 Smilja Radi

Tina Železnik (foto: osebni arhiv)

Elegantna zapestnica z ročno 
klekljano čipko (avtorica 
vzorca I. Pervanja)

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – Če je že nismo potrebovali osebno, verjetno vsak izmed nas pozna posameznika, ki je bodisi zaradi bolezni bodisi operativnega posega 
potreboval kri darovalca. Pod okriljem krškega Območnega združenja Rdečega križa je vse od leta 2000 dalje darovalka tudi Nataša Žagar iz Velike vasi.

Nataša Žagar

Na spomladanski krvodajalski akciji v telovadnici OŠ Leskovec
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Bodoče odlagališče nizko- 
in srednjeradioaktivnih odpadkov

Naj bo leto 2021
čas osebnega zadovoljstva,
razumevanja in optimizma,
ustvarjalnosti in uspeha!
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Naj vam novo leto prinese izpolnjene načrte, 
nove priložnosti in pričakovanja. Veseli nas, 
da smo tudi mi del te zgodbe. Že 30 let!

Enostavno 
prava izbira.  
Že 30 let.

 

KRŠKO 
 

  

  Želimo vam mirne praznične dni, 
blagoslovljen božič 

in zdravja polno leto 2021! 

 

 

 

 

Kolektiv Elmont d.o.o. Krško 
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Meti Kuhar, ki je odrašča
la v Kočevju, so narava in ži
vali blizu že od najzgodnej
ših otroških let. Po zaključeni 
osnovni šoli je izbrala srednjo 
veterinarsko šolo in odšla iz 
domačega kraja v Ljubljano, 
kjer je stanovala v dijaškem 
domu na Gerbičevi ter se vsak 
dan vozila v vlakom v Kamnik. 

»V času mojega šolanja je bila 
to edina srednja veterinarska 
šola v Sloveniji in domači so 
me podprli, le šolska psiho
loginja ni bila najbolj naklo
njena moji izbiri, ker naj bi 
ta poklic ne bil ravno prime
ren za dekleta,« pojasni in se 
nasmehne ob obujanju še ne
katerih prijetnih spominih na 
srednješolski čas. Le-ta je pri
nesel tudi nepozabno sreča
nje z njenim sedanjim možem, 
kar je botrovalo kasnejši odlo
čitvi, da se bo preselila v Sev
nico. Kot veterinarski tehnik je 
dobila zaposlitev na farmi Ihan 
na Pristavi pri Velikem Podlo
gu, se po 17 letih dela poslovila 
ter se zaposlila na sevniški ve
terinarski postaji in se odloči
la, da opravi tečaj za groomerja 
(pasji frizer). »Delo pasjega fri
zerja je seveda mnogo več kot 
le striženje in kopanje kužkov. 
Sem sodijo tudi čiščenje ušes, 
oči, krajšanje krempljev, nega 
blazinic in tako naprej,« opisu
je delo in nadaljuje, da je pasji 
salon del veterinarske postaje 
in v primeru, da na živali opa
zijo kakršne koli bolezenske 
znake, obvestijo veterinarja, 
ki lahko nemudoma ukrepa in 
svetuje. »Negovan pes je last-
nikovo ogledalo,« poudari in 
pokaže fotografijo, na kateri je 
s psom svoje prijateljice, s ka
terim je zmagala na mednaro
dnem grooming tekmovanju 
(International Grooming As
sociation), ki je prvič potekal 
v Sloveniji.

Lepo vzgojeni, urejeni in ne
govani so tudi vsi trije Metini 
pasji prijatelji – Ayla in Bare
en, ki sta pasme saluki (perzij
ski hrt), belodlaki Leny je mal

težan in pri družini je najdlje 
časa, osem let. Vsi trije psi se 
med sabo odlično razumejo in 
pogosto so z Meto tudi v službi. 
»Imam srečo, da imam takšno 
delovno mesto, da so lahko 
psi z menoj,« pove in nato za
vrti čas nazaj. »Moj prvi pes je 
bil dolgodlaki nemški ovčar, 
ki je bil zelo hud. Z njim sem 

obiskovala pasjo šolo, v kate
ri sem se tudi sama mnogo na
učila. Po njegovem odhodu ni
sem imela nekaj časa ničesar, 
potem sem se z družino prese

lila in s stanovanjem smo do
bili še nekaj kvadratov zeleni
ce in takrat je postala naš novi 
družinski član Ruby, bernska 
planšarka. Njej je sledila An
gie, prav tako bernska planšar
ka, ki se ji je pridružil še mal
težan Leny in čez nekaj časa 
še saluki Ayla. Po njo sva šla z 
možem v Nemčijo in ker je bil 
ravno čas prvomajskih pra
znikov, sva pot izkoristila še 
za obisk Berlina in Prage,« je 
del spominov, v katere gostite
ljica vtke še prezgodnji odhod 
bernske planšarke Angie. Ayla 
jo je tako močno pogrešala, da 
so v družini sklenili, da bodo 
skušali izgubo nadomestiti z 
novo psičko. Sledilo je iskanje 
in Ayla ter Leny sta kmalu do
bila novo pasjo prijateljico – to 
je bila Bareen pasme perzijski 
hrt in »grizli rjave barve«. Po 
njo so Kuharjevi odšli na Češko 

ter pot povezali še z ogledom 
nekaterih čeških gradov.

Obisk šole za pse in pasja 
tekmovanja

Vsi Metini psi so obiskova
li tudi pasjo šolo. »Obiskova
nje pasje šole je priporočljivo 
tako za psa kot za njegove
ga lastnika. Psi se učijo soci
alizacije, sobivanja s člove
kom in ostalimi psi, medtem 
ko se mi kot lastniki psov uči
mo pravilnega ravnanja z nji
mi, naučimo se prepoznava
ti znake, kot je veselje, žalost, 
jeza, strah itd. ter kako pravil
no reagirati,« pojas njuje po

men obiskovanja pasje šole 
sogovornica, ki je tudi članica 
Kinloškega društva Posavje, 
kjer je pomočnica inštruktor
ja psov. »Ayla in Bareen ima
ta narejene vaje iz poslušnosti 
in vodljivosti, če ne bi bilo ko
rone, bi opravili še kakšen test, 
a za to je še čas,« nadaljuje in 
doda, da je s svojimi psi veli
kokrat na poligonu, ki ga ima 
kinološko društvo lepo ureje
nega in zagrajenega ob spre
hajalni poti ob Savi. »Hvale
žna sem za ta prostor, saj grem 
lahko nanj brez skrbi s svojimi 
psi, ki se po njem prosto giba
jo. Vesela sem, da so mimo časi, 
ko sem šla s psom na sprehod 
in sem ga morala imeti ves čas 
na očeh, pa ne zaradi njega, 
pač pa zaradi sprehajalcev in 
njihovega odziva,« pojasnju
je in se dotakne še pasjih raz
stav ter tekmovanj, na katerih 

je s svojima psičkama Aylo in 
Bareen dosegla že mnogo le
pih uvrstitev, osvojenih prvih 
mest in lepotnih nazivov pa 
že skorajda ne šteje več. »Ka
dar punci (psički, op. p.) tek
mujeta v lovu na vabo, je zame 
najbolj pomembno, da pride
ta živi in zdravi do cilja, osta
lo ni pomembno. Obe neiz
merno uživata v teku in v tem, 
da prvi prideta do vabe. To je 
noro, kako sta srečni, zadovolj
ni in to je moje največje zado
voljstvo,« skuša izraziti občut
ke in za lažjo predstavo pokaže 
še nekaj fotografij, na katerih 
sta Ayla in Bareen »v akciji«, 
v zelo hitrem teku, ki jima je 
že velikokrat prinesel zma
go, a zanju je, kot pravi Meta, 
to predvsem zabava, ob kateri 
ohranjata lovski nagon. Ob tem 
obudi še spomin na letošnje ja
nuarsko zimsko tekmovanje 
v Avstriji. Za to priložnost je 
svoji perzijski hrtici oblekla v 
lepa zimska plaščka, a potem 
je ugotovila, da so ta pasja ob
lačila bolj za modno pisto kot 
za športno tekmovanje. »To je 
bilo videti tako, kot bi vi priš
li na športno tekmovanje v vi
sokih petah, a ko sta psički sta
li na štartu brez ’pelc mantlov’ 
in sta se zapodili proti vabi, ju 
ni nihče mogel ustaviti. Bareen 
je premagala okoli 45 suluki
jev. Tako da nikoli ne sodi niko
gar po videzu, bom rekla,« se 
nasmeji sogovornica, medtem 
ko sta Alya in Bareen poleža
vali na sedežni v dnevni sobi, 
Leny pa je ležal na stolu poleg 
naju, čeprav je njegov najljub
ši kotiček široka okenska po
lica, s katere z veliko zanima
nja spremlja dogajanje na ulici.

»Če imaš samo rad psa, to ni 
dovolj, za psa moraš skrbeti 
in mu dovoliti, da ostane pes. 
Moji psi so res na kavčih, a po
skrbim tudi za to, da se utru
dijo s tekom – skrbim za nji
hovo vsakodnevno psihfizično 
aktivnost, kar ima vpliv na nji
hovo zdravje. Pes zahteva ve
liko predanosti in ni igrača,« 
sklene pogovor.  

 Smilja Radi,
 foto: osebni arhiv

SEVNICA – Zavarovalnica Triglav je v okviru novoletne akci-
je Za boljši jutri, v kateri že sedmo leto podpira preventivne 
projekte po vsej Sloveniji, priskočila na pomoč pri nakupu 
novega gasilskega vozila Gasilske zveze Sevnica.

V največji slovenski zavaro
valnici želijo tako pomaga
ti približno 17.500 prebi
valcem Posavja, za varnost 
katerih pod okriljem GZ Sev
nica skrbi 15 gasilskih dru
štev v sevniški občini. »V 
Zavarovalnici Triglav v luči 
ustvarjanja varnejše priho
dnosti za vse generacije pod
piramo projekte, ki imajo 
dolgoročni učinek in pripo
morejo k izboljšanju življe
nja v lokalnih skupnostih. Pri 
tem poseben poudarek daje
mo preventivi, zato smo v le
tošnji novoletni akciji podpr
li Gasilsko zvezo Sevnica, ki 
bo lahko odslej še učinkovi
teje in varneje opravljala svo
je humanitarno poslanstvo,« 
je o novoletni akciji poveda
la Polonca Seničar, direktorica Območne enote Krško Zavaro
valnice Triglav.
Nove pridobitve se veseli tudi več kot 2.200 gasilcev, ki v 15 pro
stovoljnih gasilskih društvih delujejo na območju sevniške obči
ne. »V GZ Sevnica se zavedamo, da je delo na preventivnem po
dročju zelo pomembno. Ker epidemija ne popušča, verjetno v 
letošnjem letu ne bomo mogli izvesti vseh preventivnih nalog, 
vendar lahko občani in občanke vselej računajo na nas, da bomo 
priskočili na pomoč,« je med drugim povedal Gašper Janežič, 
poveljnik GZ Sevnica in regijski poveljnik za Posavje. Ob podpo
ri največje slovenske zavarovalnice bodo v sevniški gasilski zve
zi zamenjali gasilsko vozilo, poleg tega pa imajo v načrtu še za
menjavo dveh, s čimer bodo še povečali varnost in učinkovitost 
pri opravljanju svojega humanitarnega poslanstva.
V krški enoti Zavarovalnice Triglav so v sklopu novoletne pre
ventivne akcije lani sredstva namenili za nakup zaščitne opre
me za krške poklicne gasilce, v predhodnih letih pa za nov CT v 
brežiški bolnici, izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov 
v Zdravstvenem domu Sevnica, nakup sodobnega multifunkcio
nalnega EKG aparata v Zdravstvenem domu Krško, nakup in po
stavitev podlage za igrala na zunanjem igrišču OŠ XIV. divizije 
Senovo ter novo gasilsko opremo in preventivno udejstvovanje 
gasilcev trem posavskim gasilskim zvezam.
 P. P./vir: Zavarovalnica Triglav

Triglav za sevniške gasilce

V Gasilski zvezi Sevnica deluje 
15 prostovoljnih gasilskih 
društev (foto: arhiv GZ Sevnica).

BLANCA – Središče Blance (v bližini kulturnega in gasilske-
ga doma) v decembrskih dneh krasi visoka in košata smre-
ka, na kateri v večernih urah zažari na tisoče drobnih luči.

Ideja za popestritev kraja se je 
porodila blanškim gasilcem. S 
pomočjo svojih članov in spon
zorjev, ki so prispevali svo
je delo, storitve in materialna 
sredstva, so uspešno izvedli po
stavitev lepo raslega novoletne
ga drevesa v središču krajev
ne skupnosti. »Smreka je bila 
ob družinski hiši zasajena pred 
približno tremi desetletji in le
tos smo se odločili, da jo bomo 
kmalu podrli. Glede na obliko bi 
jo bilo škoda ne uporabiti še za 
en lep namen. V višino je merila 
dobrih 13 metrov, tako da smo 
deblo skrajšali za tri metre in 
jo nato prepeljali na mesto ob 
glavni cesti, kjer stoji ter privab-
lja poglede vse od letošnjega prihoda prvega izmed treh dobrih 
mož, sv. Miklavža. Sama prestavitev je bila zelo hitro opravljena, 
saj smo trije člani PGD Blanca ob pomoči dvigala izvedli presta
vitev v zgolj slabih dveh urah. Naslednji dan je sledila še okrasi
tev z lučmi,« pripoveduje predsednik PGD Blanca Robert Zidar. 
»S postavitvijo smreke se želimo gasilci v času, ki ni naklonjen 
druženjem, zahvaliti krajankam in krajanom, članicam in članom 
našega gasilskega društva ter vsem ostalim, ki nam skozi celotno 
leto pomagajo, da lahko naše društvo nemoteno deluje in rešu
je premoženje ter življenja v primeru požarov in drugih nesreč. 
S smreko in lučmi, ki razsvetljujejo hladne decembrske večere 
in noči, želimo pričarati malce prazničnega vzdušja tudi za naše 
najmlajše, ki so v teh dneh prikrajšani za obisk in ogled okrasit-
ve katerega izmed večjih mest,« zaključi sogovornik. 
 S. Radi, foto: R. Zidar

Tisoče luči za svetle praznične dni

Ob potoku Blanščica okraše-
na visokorasla smreka da-
je decembrskim dnem pose-
ben čar. 

Meta Kuhar, veterinarski tehnik in groomer

Pes zahteva veliko predanosti 
in prostor za gibanje
SEVNICA – Pes je že od nekdaj človekov prijatelj, varuh, zaveznik, sopotnik. Zanj si je treba vzeti čas in ga 
naučiti sobivanja z ljudmi. Meta Kuhar si stanovanje skupaj z družinskimi člani deli še s tremi pasjimi pri-
jatelji – dvema visokoraslima lepoticama pasme saluki in majhnim maltežanom.

Meta Kuhar in njeni perzijski hrtici – temnejša Ayla in 
svetlejša Bareen

Hrti imajo značilno telesno zgradbo in močan lovski nagon, 
kar je na tekmovanjih z vabo Bareen že velikokrat prineslo 
zmago.  

Maltežan Leny je zelo igriv in radoveden pes. 
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Želimo vam prijetne praznične dni 
ter veliko doseženih osebnih 
in poslovnih uspehov letu 2021.

Kolektiv Infre

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 

in srečno novo leto 2021!

Titova cesta 75
SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960
Fax: 07 48 81 967

GMS: 041 739 485

Spet prihaja novo leto!

Priložnost za nove odločitve, nove ideje, za 
nove uspehe, za novo srečo.

Naj bodo vaše odločitve modre, ideje 
ustvarjalne in sreča brezmejna!

Želimo vam prijetne božične praznike in vse 
lepo v prihajajočem letu!

Poslovnim partnerjem, zaposlenim 
in ostalim sodelavcem želimo, 
da vas v letu 2021 spremljajo 
iskreni nasmehi, topli stiski rok 
in pogum ter da se izpolnijo 
tiste najbolj skrite želje.

PODRUŽNICA KRŠKO
Handte-Ost Zaščita okolja d.o.o., CKŽ 137, Krško

07/490 59 00 info@kamnosestvo.com
www.kamnosestvo.com

Zahvaljujemo se za zaupanje 
in želimo zdravo in srečno novo leto 2021.

Gržeča vas 14,  t: 041 606 818, 031 769 498,
8273 Leskovec pri Krškem e: avtodvigala.kerin@gmail.com

Srečno

2021!
Približujejo se praznični dnevi, ki naj bodo radodarni 
z dobrimi mesebojnimi odnosi, spoštovanjem 
in razumevanjem drug do drugega, saj so to vrednote, 
ki krojijo našo skupno prihodnost. 

Naj duh božiča napolni Vaš dom in poskrbi za mir 
in srečo, leto 2021 pa naj Vam prinese mir in blagostanje, 
srečo in zdravje ter uspehe na vseh področjih.

Nudimo storitve:
• storitev z avtodvigali zmogljivosti od 35 do 120 ton

• prevozov in raztovarjanj ter montaže s hiabom
• selitev težkih bremen in strojev • prestavitev kozolcev ...

Srečno in srčno, inovativno in igrivo,
odgovorno in odlično, trajnostno in „ta pravo“ leto 2021

vam želimo
sodelavke in sodelavci Komunale Brežice
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Spoštovane Posavke, spoštovani Posavci,

leto je naokoli in na vrata trka novo leto, ki prinaša s seboj 
nove barvne odtenke. Naj bodo ti odtenki v najsvetlejših in 

najtoplejših barvah, ko bodo novim priložnostim odstirali nove 
poti. Nobena pot ni ravna, vsaka je zahtevna, a če po njej 

stopaš odločno in pogumno, dosežeš cilj.

Vesel in blagoslovljen božič, ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti,

novo leto 2021 pa naj prinese mir in blagostanje, srečo in 
zdravje ter uspehe na vseh področjih.

Člani in članice občinskih odborov SDS 
Brežice, Krško in Sevnica

w
w

w
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Praznični advent …

Po krščanskem izročilu je v 
18. in še v dobršnem delu 19. 
st. advent, ki izhaja iz latinske 
besede adventus (kar pome
ni prihod Odrešenika oz. pri
pravo na rojstvo Boga) zaje
mal obdobje petih in ne štirih 
tednov, saj se je začel prazno
vati že ob spravilu letine ob sv. 
Martinu 11. novembra, ki se je 
nekdaj imenoval tudi jesenski 
pust, ki mu je sledil post vse do 
božiča. Kasneje je bil pričetek 
adventa prestavljen na zadnji 
dan v novembru, na katerega 
goduje sv. Andrej, ki je tako kot 
Jezus Kristus umrl mučeniške 
smrti, le da je bil pribit na po
ševen križ v obliki črke X. Sicer 
se na začetek adventa navezu
je kar nekaj vraž. Ena izmed 
teh pravi, da so si nekdaj sam
ska dekleta na dan sv. Andreja 
kupila robec in ga zatem robi
le vse do božičnega večera, ko 
so na njem pri polnočnici skri
voma izvezle še zadnjo zanko. 
Pred spanjem so si ga položile 
pod blazino, ponoči pa se naj 
bi jim v sanjah prikazal bodo
či ženin. Med sedaj že doma
la povsem izkoreninjene šege 
sodi tudi kurjenje panja, čoka 
ali badnjaka, običajno hrasto
vega štora, ki so ga zakurili na 
božični večer na očiščenem og
njišču, saj naj bi v njem žive
li duhovi prednikov, da je po
časi tlel naslednjih 12 dni in 
prinesel več blaginje družini. 
Iz tradicije se vse bolj umika 
izvorno koledovanje, na Slo
venskem star predkrščanski 
običaj, ko so koledniki, preob
lečeni v svete tri kralje, med 
prepevanjem pesmi hodili po 
vaseh in zbirali darove za rev
ne družine z otroki, še vedno 
pa ima poseben pomen božič
no ali Lucijino žito, ki se pravi
loma poseje 13. decembra, na 

god 'sredozimke' sv. Lucije, da 
žito, ki prinaša življenje, oze
leni do božiča. Srečenosni po
men so skozi zgodovino običa
jev v prazničnem mesecu imeli 
poleg smrečja tudi bela omela, 
lovor, mah, bršljan in brin, s ka
terim so kadili po hišah, da so 
se ubranili zlih duhov. 

Sicer je advent prepoznaven 
po okroglem adventnem venč
ku kot sinonimu za večno vra
čanje, okrašenem z zelenjem 
in štirimi svečami, ki se posa
mično prižigajo vsako nedeljo 
do božiča. V preteklosti so bile 
štiri adventne nedelje poveza
ne predvsem z jutranjimi ma
šami, imenovanimi tudi zorni
ce, jutranjice, svitnice in zlate 
maše, peko prazničnega kru
ha, ki so ga gospodinje prekri
le s prtom, zaradi česar se ga je 

oprijel naziv poprtnik, ter ok
raševanjem t. i. bogkovih kotov 
in v njih umeščenih križev po 
domovih z zelenimi vejicami, 
izdelanimi papirnatimi roža
mi, svečo ali lučjo, ki je imela 
vselej velik pomen v božičnem 
obredju, in jaslicami. Sprva so 
jaslice izdelovali, kar je sodilo 
v domeno moških, iz domačih 
materialov, papirja, lesa, kam
na in gline, z industrializacijo 
pa so jaslice zapolnili različni 
odlitki iz mavca in drugih ma
terialov, bolj barvite in dodela
ne upodobitve svetopisemske 
zgodbe o rojstvu Kristusa pa 
so bile iz skromnih postavi
tev iz kotov hiš preseljene pod 
smrečice, ki so jih najprej kra
sili posušeni plodovi sadja, 
storži in svečke kot odraz  bo
žanskih luči ter zvončki, ki naj 
bi simbolično priklicali »izgub

ljene ovčice«, ki so zašle s pra
ve poti. 

… božično drevesce …

Tudi božično drevesce ima 
pestro zgodovino. V zahva
lo za dobro letino in svetlobo 
so Kelti in stari Rimljani v čast 
bogov z jabolki in svečami kra
sili hraste, medtem ko naj bi v 
17. st. kot simbolično poveza
nost ljudi in narodov okraše
na božična drevesa z jabolki, 
orehi in lešniki  krasila mejo 
med Nemčijo in Švico, od ko
der se je običaj hitro raznesel 
po celotnem ozemlju današnje 
Nemčije in tudi v druge dežele. 
Kdo je prvi okrasil božično jel
ko, še danes ni natančno zna
no, saj naj bi po nekaterih pi
snih virih to tradicijo uvedel 
nemški teolog Martin Luther, 

ki naj bi kot prvi posekal zim
zeleno drevesce in ga posta
vil ter okrasil s svečami v hiši, 
v obdobje Luthra pa sodi tudi 
zapis iz leta 1539, ki izpričuje 
postavitev božičnega dreves
ca v katedrali v Strassburgu. 
V Sloveniji naj bi prvi postavil 
okrašeno smrečico leta 1845 v 
svoji gostilni v Ljubljani nem
ški pivovar Peter Luelsdorf, 
njegovemu zgledu pa je sledi
lo meščanstvo, medtem ko se 
je na podeželju ta običaj začel 
razširjati šele v obdobju pred 
izbruhom 1. sv. vojne. Posta
vljanje božičnega drevesa kot 
znaka človeške dobrote in mi
losti je po krščanskem izroči
lu intimen družinski praznik, 
ko se ob postavitvi drevesca 
in jaslic na predvečer božiča 
zbere vsa družina, ki kasneje 
obišče polnočnico. Drevesce 
naj bi se podrlo 6. januarja, na 
dan prihoda svetih treh kra
ljev Gašperja, Mihe in Bolte
žarja, ki so razglasili novico o 
Jezusovem rojstvu. 

… in obdarovanje

Vsekakor po izvoru nista obda
rovalca ne Božiček na božični 
večer ne dedek Mraz na silve
strovo. Božiček je namreč pov
zet iz staroverskega skandi
navskega izročila, ki so ga v 19. 
st. pod imenom Sinterklaas 
prenesli v Ameriko nizozem
ski priseljenci, kjer se je uve
ljavil pod angleškim imenom 
Santa Claus, leta 1931 pa mu 
je marketinško podobo debe
lušnega, dobrohotnega, rado
darnega rdečeličnega moža 
izoblikovala multinacional
ka Coca-Cola, medtem ko se 
je dedek Mraz s sivo kučmo in 
belo brado, s koreninami v slo
vanski mitologiji kot bog vetra 
in zime, v socialističnih drža
vah pod sovjetskim vplivom 

kot obdarovalec uveljavil šele 
po 2. svetovni vojni. In četudi 
sta navedena zimska moža iz 
pretežnega dela domov izpod
rinila najbolj znanega svetni
ka sv. Nikolaja, poimenovane
ga Miklavž, le njemu izvorno 
pritiče obdarovanje na 6. de
cember, saj je edini, ki je de
jansko živel v mestu Mira v 
Mali Aziji in bil kot škof poz
nan po dobrodelnosti. Njego
vo obdarovanje sicer izhaja iz 
legende, da je rešil tri hčere si
romašnega plemiča, ki ni pre
mogel dote za ženitev svojih 
treh hčera, zaradi česar so bile 
te namenjene za delo v javni 
hiši. Da bi jih rešil pred kruto 
usodo in jim zagotovil potreb
no doto, jim je sv. Nikolaj skozi 
okno porinil tri kepe zlata, za
radi česar je Miklavž tudi upo
dobljen s tremi zlatimi krogla
mi ali tremi jabolki. Te so bila 
vse do novodobnega obdobja, 
ko jih največkrat zamenjujejo 
pomaranče, nekdaj tudi zna
čilna za skromna darilca, ki so 
otroke pričakala na miklavže
vo na okenskih policah, mizah, 
škornjih in krožnikih. Darilca 
za pridne otroke so na pode
želju poleg jabolk največkrat 
sestavljali še orehi, lešniki in 
suho sadje, medtem ko so bili 
otroci po mestu deležni tudi 
lecta, sladkarij in kasneje tudi 
igrač, porednim otrokom pa je 
bila namenjena šiba. Vendar 
pa je imela ta po izročilu tudi 
posebno čarovniško, življenj
sko moč, ki se je naj bi navzel 
tisti, ki je palico vihtel.

Kakor koli že, želimo vam, da 
vas in vaše otroke obdari vsaj 
eden izmed treh zimskih mož, 
v prvi vrsti z največjim mož
nim darilom, ki si ga lahko za
želimo v dani situaciji – zdrav
jem.
 Bojana Mavsar

Praznični običaji od adventa do svetih treh kraljev
Kam sega tradicija adventnega časa in kakšni so bili nekoč običaji v tem obdobju? Kakšna je zgodovina božičnega drevesca? Kdo obdaruje male in velike otro-
ke in jih razveseljuje v zadnjem mesecu leta? V današnjem potrošniškem načinu življenja so to kar vsi trije dobri zimski možje, Miklavž, Božiček in dedek Mraz, 
čeprav izvorno ta pravica pripada le prvemu. Marsikaj navedenega je v spletnem predavanju »Praznovanja in verovanja v božično-novoletnih praznikih« 15. de-
cembra v organizaciji Ljudske univerze Krško izpostavila etnologinja in kulturna antropologinja dr. Urša Valič.

Pri nas otroke obdarujejo kar vsi trije dobri zimski možje. Na fotografiji dedek Mraz, Božiček 
in Miklavž na predpraznični prireditvi v OŠ Podbočje pred tremi leti (foto: P. P.).
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2021!
Naj bo vaša osebna in poslovna pot v prihajajočem letu tlakovana

z mnogimi uspehi, dobrimi priložnostmi ter uresničenimi cilji.

“Kadar vemo, kam smo namenjeni, 
se vedno najde tudi prava pot.” (ljudska modrost)

»Vsi smo eno. Ljudje smo med seboj povezani z nevidnimi silami.« 
N. Tesla

In tako še toliko bolj v času, ki prinaša spremembe, 
združeni in zazrti v svetlo prihodnost.

Naj bo leto 2021 zdravo, srečno, uspešno in polno ljubezni. 

V knjižnicah si želijo, da bi bila 
tudi v tem času knjiga stalna 
sopotnica Posavk in Posavcev 
ter izposojena na varen način. 
»Pomembno je, da si člani gra
divo naročijo vnaprej (po ele
ktronski pošti, telefonu, preko 
aplikacije MCOBISS), da le-te
ga pripravimo in da se bralci 
v knjižnici ne zadržujejo pre
dolgo ter čim hitreje pride
jo do želenega gradiva,« pravi 
direktorica Knjižnice Sevnica 
Anita Šiško.

Bralna popotnica v novo leto

V Knjižnici Brežice se strinja
jo z besedami Ifigenije Simo-
nović, da je nekaj knjig letos 
gotovo ostalo zaprtih, a je nji
hova odlika potrpežljivost, 
zato čakajo, da spregovorijo 
s tistim, ki jih vzame v roke. 
»Morda prav v dneh na pre
hodu iz starega v novo leto 
spregovorite z avtorji krimi
nalk, kot so J. Nesbø, C. Läck-
berg, D. Lagercrantz, S. Lar-
sson, A. Christie, S. Fitzek, 
J. Grisham. Zgovorne so tudi 
avtobiografije in življenjske 
zgodbe: Druga žena (A. Ke-
sar), Žena ima vedno prav (K. 
Kesar), Nekaj vam želim pove-
dati (V. Nussdorfer), Apala-
ška pot: 3500 kilometrov hri-
bov in Amerike (J. J. Kenda), 
Luciferka (S. Makarovič),« 
je izpostavila Mateja Kus iz 
brežiške knjižnice. Izmed slo
venskih avtorjev njihovi člani 
radi prebirajo dela T. Goloba, 
M. Miklavčič, B. Žakelj (Belo 
se pere na devetdeset), V. Si-
moniti (Ivana pred morjem) in 
drugih, pri izposoji družbenih 
romanov tujih avtorjev pa pre
dnjačijo J. Moyes, N. Sparks in 
K. Hosseini. K temu pridajajo 
še naslove Krojačica iz Dacha-
ua (M. Chamberlain), Nor-
malni ljudje (S. Rooney), Geni-
alna prijateljica (E. Ferrante), 

Praznično branje po izboru posavskih knjižnic
POSAVJE – V letošnjem prazničnem času se bomo, ker pač ni javnih dogodkov, druženje s sorodniki in prijatelji pa bo omejeno zgolj na same praznične dni, ned-
vomno več zadrževali v domačih »gnezdih«. Zaradi tega bomo imeli zagotovo kakšno urico več časa, da posežemo po dobri knjigi. Za pomoč pri izbiri primernega 
prazničnega ali pa tudi siceršnjega 'koronskega' branja smo se obrnili na vse tri posavske knjižnice.

Farma (J. Ramos), Tetovator 
iz Auschwitza in Cilkina pot (H. 
Morris), Sveta noč, zgaran na 
moč in Tole bo bolelo (A. Kay), 
od strokovnih knjig pa še Kako 
izgoreti (A. Bagola), Partizani 
(J. Pirjevec), Iz časov ječmeno-
ve kave (I. Počkar) ter dela L. 
L. Hay in M. Ogorevca. 

Z njihovimi najmlajšimi bral
ci se najpogosteje pogovarja
jo Muca Copatarica (E. Pero-
ci), Peter Nos in prijatelji ter 
zbirka Pozor! Pravljice! – Sta-
ra muha dobra juha (P. Suho-
dolčan), Pekarna Mišmaš in 
Sovica Oka (S. Makarovič), 
Mavrična ribica (M. Pfister), 
Zverjasec (J. Donaldson), radi 
pa posegajo tudi po Anderse
novih stvaritvah in knjigah o 
Harryju Potterju (J. K. Row-
ling), zbirki Pet prijateljev (E. 
Blyton), Brina Brihta (S. Rip-
pin), Percy Jackson (R. Rior-
dan) in Pasji mož (D. Pilkey) 
ter naslovih Princeska z napa-
ko (J. Vidmar), Čudo (R. J. Pa-
lacio), Modra krila (J. Aerts), 

Krive so zvezde in Neskončen 
stolp želv (J. Green), Dnevnik 
nabritega mulca in Dnevnik 
prijaznega mulca (J. Kinney) 
ter mnogih drugih. 

Tudi že malce pozabljeni 
naslovi

V Valvasorjevi knjižnici Krško 
opažajo, da bralci v tem času iz 
pozabe izbrskajo marsikatero 
knjigo, ki jim na knjižnih poli
cah v slepem, naključnem is
kanju, morda ne bi pritegnila 
pozornosti. »Nam, knjižničar
jem, to vsekakor predstavlja 
popestreno veselje in navdu
šenje nad naslovi, ki so morda 
izginili tudi izpred naših oči. 
Ob tem bralci sami še vedno 
sledijo tudi novitetam, pred
stavljenim na spletnih straneh 
ali v pogovornih radijskih od
dajah ali v časopisju ali celo na 
portalu Dobreknjige.si,« pravi 
knjižničarka Renata Vidic. 
Poleg nekaterih že omenje
nih knjig so v zadnjem času 
priljubljene npr. knjige Zapisi 

ustavnika v karanteni Matjaža 
Terška, Berem, da se poberem 
Mihe Kovača, Kažipoti Kseni-
je Benedetti in seveda med 
najnovejšimi Ogledala Vesne 
Milek. Romani, za katere svoj 
okus zastavljajo knjižničar
ji Valvasorjeve knjižnice, so 
Tujka Stefana Hertmansa, 
Hiša ob mošeji Kaderja Ab-
dolaha, Nevidni Aleksandra 
Gatalice, Konfiteor Jaume-
ja Cabréja, Kradljivka knjig 
Markusa Zusaka, Atlas rah-
ločutnega moškega Cristopha 
Ransmayrja, Pridni sinko Pa-
scala Brucknerja, Serotonin 
Michela Houellebecqa, Dre-
vo želja Katherine Applegate, 
Ti je smešno, da mi je ime Do-

nald? Ahmeda Burića in Otro-
ci z vlaka Viole Ardone.

»Če pa se ozremo k pozab-
ljenim naslovom, bi med 
razmišljujočimi zapisi lah-
ko izpostavili Intimno zgo-
dovino človeštva Theodora 
Zeldina, večna in prelepa Pis-
ma Lilly Adama Macfarlana 
ter morda klasiko Ljubezen 
in zahod Denisa de Rouge-
menta. Lahko se ob izbiranju 
prazničnega branja vprašamo 
tudi, kateri so tisti romani, ki 
smo jih vedno želeli prebrati, 
pa si za njih nikoli nismo vzeli 
časa. Morda so to Bratje Kara-
mazovi Dostojevskega, Pro-
ustovo Iskanje izgubljenega 
časa, Andrićeva Travniška 
kronika, Lawrencov Aleksan-
drijski kvartet ali Tisoč in ena 
noč. Pred kratkim izdana zbir
ka kratkih zgodb avtorice Bri-
ne Svit Nove definicije ljubez-
ni nam lahko razkrije, česar 
o tem morda še nismo vede
li, Pedro Paramo Juana Ru-
lfa literarnim sladokuscem 
postreže z magično absur
dnostjo, Ruffinov Abesinec je 
zagotovilo sproščujoče naiv
nosti glavnega junaka, pesni
ško željnim je namenjena zbir
ka Ta čas : 50 dni, 50 pesmi, za 
luštno obnovitev in dopolni
tev naše razgledanosti služijo 
knjige Marjana Kovačeviča 
Beltrama Kraljeva cesta, Jako-
bova lestev, Odisejada in Babi-
lonski stolp, Kristijan Musek 
Lešnik pa je avtor, ki v knjigi 
Nekaj ti želim povedati svoja 

razmišljanja v roke in na srca 
polaga predvsem staršem.

Še vedno radi posegamo po 
knjigah

Pa zaključimo, kjer smo zače
li – v sevniški knjižnici. Tudi 
tam izpostavljajo nekatera že 
omenjena dela Adama Kaya 
(Sveta noč, zgaran na moč in 
Tole bo bolelo) in naše posa
vske rojakinje Alenke Kesar 
(Druga žena), pa Vsi moji bo-
žiči (Maruša Krese), Pod sne-
gom (Petra Soukupova) … 
Izpostavljajo še nekaj avtor
jev: Elena Ferrante, Marga-
ret Mazzantini, Elif Shafak, 
priljubljeno je tudi nasled
nje branje: Uspavanka (Leila 
Slimani), Hana (Alena Mor-
nštajnova), O koncu žalosti 
(Benedict Wells), Tri Evine 
hčere (Elif Shafak), Esej o sle-
poti (Saramango), Peti otrok 
(Doris Lessing). Precej za
nimanja opažajo tudi za bio
grafske romane (o Fridi Kahlo, 
Radku Poliču Racu, Vlasti 
Nussdorfer, Ani Roš, Svetla-
ni Makarovič) ter slovenske 
kriminalne romane, zlasti za 
avtorja Tadeja Goloba. 

»Ker vemo, da šola poteka na 
daljavo in da potekajo tudi 
vse aktivnosti za domače bra
nje in bralno značko, nas pot
rebujejo tudi naši mladi bralci, 
učenci, ki za svoje utrjevanje 
znanja potrebujejo tudi naše 
študijsko gradivo. Marsikate
ri najmlajši pa ne more zaspa
ti brez pravljice, ki mu jo pred 
spanjem preberejo starši. Ve
seli smo, da tudi odrasli še 
vedno radi posegajo po knji
gah in tako čim bolj kvalitetno 
preživljajo svoj prosti čas,« še 
dodaja direktorica Anita Šiško.

 Zbral: Peter Pavlovič

Knjige dostopne tudi elektronsko
V času, ko je fizični dostop do knjižnih polic v knjižnicah one
mogočen oz. ko so knjige dostopne le ob vnaprejšnjem naroči
lu, v knjižnicah opozarjajo na dostopnost do elektronskih knjig 
preko sistema BIBLOS, zvočnih knjig preko aplikacije AUDIBO
OK ter do časopisov v zbirki PRESSREADER.
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Ljubljančanki po rodu Bibi No-
vak, ki ima makedonske kore
nine, zdaj pa že nekaj časa živi 
v kapelskih koncih, še natanko 
en teden manjka do dopolnje
nega 35. leta starosti. Prizna
va, da si kot najstnica ni misli
la, da jo bo pot zanesla v tako 
lep svet – svet glasbe, četudi je 
bila od majhnega izjemno krea
tivna deklica. »Če odmislim, da 
sem – zaradi druženja s prijate
lji – prepevala v pevskih zbo
rih, bi rekla, da me je v glasbo 
zares potegnilo, ko sem delala 
na RTV Slovenija v oddaji Hri
-bar in Piramida. Zaljubila sem 
se v kamere in vrvež pri nasta
janju TV-oddaj. Vse se je stop
njevalo do trenutka, ko sem se 
odločila za študij petja na za
grebški akademiji za glasbo,« 
pravi Biba, ki je verjetno glas
beni gen podedovala od svojih 
sorodnikov iz Severne Make
donije, saj je v njihovi druži
ni precej glasbeno nadarjenih 
posameznikov. »Na akademiji 
sem spoznala krasnega člove
ka, profesorja Darka Domitro-
vića, pianista in korepetitorja, 
ki je iz mene naredil kulturno 
mlado damo, mojo jezo in trmo 
spremenil v čisto ljubezen do 
glasbe in do dela, nastajali so 
čudoviti projekti, čakali so me 

Operna pevka Biba Novak

»Glasba je medij, s katerim se lahko izražam«
KAPELE – Ko se enkrat zaljubiš v majhno vas, kot so Kapele, in njene prebivalce, kot se je to zgodilo operni pevki Biljani Ann Novak, vsem poznani kot Bibi, se hit-
ro lahko rodi zelo uspešen projekt. Okrog sebe je namreč zbrala krasne deklice iz okoliških vasi in nastal je otroški pevski zbor Lučke, ki je doživel že kar nekaj 
medijske pozornosti. Biba ima v naslednjem letu tudi eno posebno željo – postati mama.

krasni nastopi. Vedno mu bom 
hvaležna za vso znanje in lepe 
priložnosti.« Bibi glasba pome
ni veliko, »saj je to moj medij, s 
katerim se lahko izražam. Po
nuja mi možnost, da se prele
vim v različne vloge, v katerih 
lahko izživim svoje frustracije, 
norosti, pokažem večplastna 
čustva, kričim, zapeljujem.« 
Za sabo ima že vrsto uspešnih 
glasbenih nastopov in projek
tov. Naj omenimo samo na
stope z bukareškim big band 
orkestrom, tamburaškim or
kestrom Hrvaške radiotelevi
zije, v zagrebškem Kazalištu 
Komedija v muzikalu Byron, v 
HNK Split (opera) v predstavi 
Netopir in Bachovem Magni
ficatu, sodelovanje z Glasbeno 
direkcijo Zagreb, vlogo Veroni
ke v muzikalu Veronika Dese
niška. Najbolj ponosna pa je na 
svoje učence, s katerimi ustvar
ja vedno razprodane predsta
ve in operete (kot je osemkrat 
razprodana opereta Življenje 
ni pita!). 

Najine lučke zelo lepo 
sprejete

Trenutno je precej aktivna, saj 
se posveča bolj ali manj pe
dagoškemu delu (poučuje na 

Glasbeni šoli Žalec), se ne
nehno izobražuje in vzdržu
je pevsko kondicijo. V načrtu 
ima Biba še precej projektov 
za otroke, lotila se je prevoda 
operete Alica v čudežni deželi, 
pripravlja avtorski muzikal za 
otroke, sinhronizira tudi risan
ke, v katerih veliko prepeva. En 
tak projekt je tudi OPZ Lučke. 
»To je moj osebni projekt, ker 
sem se zaljubila v vasico Ka
pele in njene prebivalce, v dej
stvo, da je toliko mladih družin 
in krasnih deklic. Doma imam 
učilnico s pravim sto let starim 
klavirjem z angleško mehani
ko, raj za ustvarjanje, idealne 
pogoje (v prostoru ne lovi si
gnala za mobitel). Da sem kon

čala z obnovo prostora, so me 
starši teh deklic potrpežlji
vo čakali. Zdaj v njem kralju
jejo moje Lučke. Združile smo 
se 16. februarja 2019. Prva 
vaja ni bila najbolj obetavna, 
a ta moja goreča želja in nji
hove iskrice so nas pripeljale 
do naglega napredka, tako da 
smo prvi koncert imele že ju
nija 2019, drugi koncert, seve
da z božičnimi skladbicami, je 
sledil decembra. Na njem smo 
vse ganile in jokajoči vzdihi so 
se slišali vse do odra,« opisu
je in dodaja, da so pripravljene 
na naslednji koncert najlepših 
pesmi iz risank, a jim trenu
tna situacija tega ne dopušča, 
zato se je odločila, da posna

mejo skladbo in videospot. Pe
sem Najine lučke so tudi mediji 
zelo lepo sprejeli in jim poma
gali do 30.000 ogledov.

Prazniki ji pomenijo največ

»Če bi mi kdo napovedal 
takšno leto, bi mu zabrusila, 
da je norec,« pokomentira po
sebno leto 2020. Odpovedani 
so bili vsi nastopi, odpadlo je 
snemanje videospota za sklad
bo Kjer metulji živijo, ni mog
la objeti svojih starih staršev 
v Severni Makedoniji, obiska
ti svojih nečakov v Domžalah, 
ne more se dotakniti svojih 
učencev in jim popraviti teh
nike preko video klica, ker vse 
dela na daljavo. »Srečo imam, 
da smo popolnoma nabriti in 
kljub vsemu zmoremo. Domov 
smo prinesli 1., 2. in 3. nagrado 
na mednarodnem tekmovanju, 
snemamo čudovite komorne 
skladbe, iščemo nove načine za 
večglasno petje v živo na Zoo
mu,« izpostavi Biba, ki pogreša 
sodelavce, vodstvo šole, odre. 
Leto 2020 si bo osebno za
pomnila tudi po vseh postop
kih na kliniki za neplodnost, 
kako težko se je soočati z ne
uspelimi postopki, kako ju je 
izkušnja z možem zbližala, jih 

doma povezala. In kaj ji pome
nijo prazniki? »Pomenijo mi 
največ od vseh dni v koledar
skem letu. Vedno jih izkoristim 
tako, da se sprostim, umirim in 
družim s svojimi ljudmi. To je 
čas, ko nam doma telefoni ne 
zvonijo ’nonstop’, ko si vzame
mo čas za obed, ko imam mož
nost postati okuševalka tašči
nih piškotov, ko ne rabim hiteti 
iz lokacije na lokacijo, z nasto
pa na nastop, ko se uspeva z 
možem družiti, kartati, gleda
ti televizijo. Letošnje bom, žal, 
preživela brez nečakov. Se bom 
pa zagotovo prikradla h kakšni 
sosedi na kavo, ker jih pogre
šam.« 

Za konec pa smo od nje žele
li izvedeti, kakšne želje in cilje 
si je zadala za 2021: »Največ
ja želja je postati mama. Na
dalje izpeljati večer najlepših 
skladb iz risank z Lučkami, po
sneti videospot za skladbo Kjer 
metulji živijo, postaviti na oder 
opereto Alica v čudežni deže
li, izpeljati samostojne nastope 
z ljubo sodelavko Melito Esti-
garribia Villasanti in svoje 
učence pripeljati do novih na
grad ter še naprej dobro op
ravljati vsa dela.«
 Rok Retelj

Biba Novak (foto: Rok Deželak)

Leta 2003 se je v Turističnem 
društvu Dobova pojavila te
žnja po novosti v njihovem 
programu, nam je poveda
la predsednica Branka Ster-
gar. Tako so prvič organizira
li mladinske delavnice, vodila 
pa jih je Vladka Guček, men
torica turističnega podmladka 
na dobovski šoli. Prvo leto so 
nastali ročni izdelki in jaslice. 
Že naslednje leto so delavnice 
zastavili širše, saj so za pomoč 
prosili tudi zunanje sodelav
ce, ki so svoje znanje predaja
li naprej udeležencem delav
nic. V naslednjih letih so izpod 
otroških rok nastajali različni 
izdelki: iz gline in slanega te
sta, podstavki in okvirji za fo
tografijo, na temo tetka Jesen 
(tiskanje na blago s šablono 
iz krompirja, lutke iz ličkanja, 
čarovnice), punčke iz cunj, ve
zeni prtički, cvetje iz krep pa
pirja, spominki, darilne koša
rice in pisani tulci, izdelki iz 
das in fimo mase ter gipsa, ok
raski in konfeti, slike na steklu 
in foliji, žepki za pribor, šolski 
urniki, koledarčki, makrameji, 
lučke v kozarcu, podstavki, da
rilne škatle in pladnji, gelaste 
svečke, palčki iz storžev in še 
bi lahko naštevali. Leta 2007 

Mladinske delavnice v Dobovi

Otroci jih radi obiskujejo in ustvarjajo
DOBOVA – Že pravo tradicijo v Dobovi predstavljajo mladinske delavnice Ustvarjamo v prostem času v organizaciji domačega turističnega društva, ki so tudi zelo 
dobro obiskane, še posebej v zadnjih letih. V tem posebnem letu jih sicer niso mogli izvesti v fizični obliki, a so vseeno poskrbeli, da otroci niso ostali popolnoma 
brez ustvarjanja. Pripravili so jim pakete z materialom, da so lahko ustvarjali v varnem zavetju svojih domov.

so imeli otroci glasbeno de
lavnico, na kateri so spozna
vali ljudska glasbila (grablje, 
žaga, kosa) ter izdelali lonče
ni bas in boben, seznanili so 
se tudi s posebnim plesom – 
»lučkim tajčem« (ples v parih, 
ki so ga v Ločah pri Dobovi ple
sali, ko še ni bilo pravih zabav 
in veselic) ter se učili in pre
pevali ljudske otroške pesmi. 
Na drugi delavnici v tem letu, 
ki je bila organizirana s stra
ni TD Dobova, so mladi udele
ženci spoznavali tradicionalni 
pustni lik Kosec, pri čemer so 
izdelali masko in visoko pokri
valo za etnografski pustni lik 
ter Kosca tudi narisali. Eno leto 
so obiskali tudi pravljično de
želo na Malem Vrhu, ki je bila 
takrat prava atrakcija. 

Najbolj obiskana je delavnica 
adventnih venčkov

Leta 2011 je prvič potekala 
delavnica izdelave adventnih 
venčkov, ki so jih na začetku iz
delovali predvsem iz naravnih 
materialov oz. tega, kar so naš
li v naravi (npr. veje, šibe, os
tanki vinske trte, ciprese, ome
la, smrečje). Vsak si je izdelal 
okrogel venček za na vrata in 

drugega bolj podolgovatega s 
trto kot podlago. Ta delavni
ca je v naslednjih letih postala 
klasika (tako kot sta tradicija 
tudi že velikonočna delavnica 
in delavnica izdelovanja novo
letnih voščilnic) ter se je vsako 
leto udeleži največ otrok, tudi 
po 30 in več. Od leta 2013 ot
roke med t. i. delavnico prese
nečenja v decembru, na kate
ri v zadnjih letih tudi krasijo 
novoletno jelko in prepevajo 
božične pesmi, obišče Boži
ček in jim razdeli darila (prvo 
leto je bilo dobovskih Božičk
ov celo več). Pred štirimi leti 

so začeli izvajati tudi eko de
lavnice s poudarkom na izdel
kih, nastalih iz odpadnih ma
terialov. Delali so npr. vazice 
iz odpadnih stekleničk, daril
ne škatle iz odpadnih škatlic, 
angelčke iz odpadnega papir
ja, lutke iz odpadnih materia
lov, z barvami za živila barvali 
makarone in iz njih izdelovali 
ogrlice ali lepili na karton ter 
risali na platnene vrečke. V 
lanskem letu so imeli prvič ku
linarično delavnico, na kateri 
so pekli palačinke in »šmorn«, 
otroci pa so jo označili za naj
boljšo do zdaj. 

Letos delavnice kar doma

Kot je navedla Stergarjeva, je 
v letih 2010 do 2012 povpreč
no število otrok na delavnicah 
nekoliko padlo, saj je bilo ude
ležencev v povprečju okoli de
set, nato pa je začela udeležba 
spet naraščati, številna je še 
posebej v zadnjih dveh, treh 
letih (predlani povprečno 25, 
lani že 28 udeležencev). Če na 
grobo seštejemo, koliko otrok 
med 6. in 11. letom starosti, 
večinoma učencev dobovske 
šole, se je od začetka do danes 
udeleževalo delavnic, je teh 
skoraj 1500. V letu 2020 so kot 
že v preteklih letih spet načr
tovali sedem do osem delavnic, 
a jim je epidemija te načrte se
veda povsem spremenila. »Žal 
je prišlo tako, da v spomla
danskem času ni bilo možno 
nič organizirati, ravno tako ne 
v strogem jesenskem obdob
ju. A v dogovoru in ob velikem 
odobravanju staršev smo v no
vembru pripravili štiri pakete 
z materialom za štiri delavni
ce doma – izdelavo adventnih 
venčkov, novoletnih voščilnic, 
v sklopu hortikulturne delav
nice so morali posejati božično 
žito, v domači kulinarični de

lavnici pa so pekli mafine,« je 
razložila ter dodala, da so star
ši delo svojih otrok tudi oveko
večili in že pridno pošiljajo fo
tografije, ki bodo na voljo za 
ogled tudi na spletni strani TD 
Dobova. V teh dneh jih čaka še 
presenečenje, saj jih bo kljub 
vsem preglavicam zaradi ko
rone tudi letos pozdravil Bo
žiček, četudi samo virtualno, 
pri tem pa seveda ni pozabil 
na darila za vsakega od prib
ližno 30 otrok, kolikor jih je so
delovalo na daljavo. Stergarje
va sicer priznava, da je imela 
s pripravo teh štirih delavnic 
več dela, kot če bi se odvile v 
normalnih razmerah, a kljub 
temu je zadovoljna, da leto 
ni minilo povsem brez delav
nic in da so bili tudi starši zelo 
navdušeni nad tem, saj so pre
življali dneve s svojimi otroki 
na produktiven način. Zahvala 
za uspešno izvajanje mladin
skih delavnic v Dobovi vse do 
današnjega dne gre tudi osta
lim mentoricam, ki poleg Ster
garjeve in Gučkove bdijo nad 
udeleženci, predvsem Vlasti 
Kerin, Jožici Debogovič, Joži-
ci Žibert in Zdenki Petelinc. 

 Rok Retelj

Lanska delavnica presenečenja s prihodom Božička in 
obdarovanjem otrok (foto: arhiv TD Dobova)
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Tanin Sevnica d.d.
info: www.tanin.si e-mail: feed@tanin.si

Naravne rešitve v prehrani živali

Sprejeli smo izzive v sodobni reji živali
● Programi antimikrobnega delovanja
● Programi za zmanjšanje porabe antibiotikov
● Programi za ekološke reje

Želimo vam srečno 2021!

Želimo vam srečno 
in uspešno 2021!

www.mlinarstvo.com

Vsem svojim članom, podpornikom 
in ostalim prebivalcem Posavja

želimo mirno in zadovoljno leto, 
bogato z zdravjem, 

srečo in optimizmom.

desus.si

Občinske organizacije DeSUS 
Krško, Brežice in Sevnica

Naj vas mir božičnih 
in novoletnih praznikov spremlja 

vse leto 2021!

Lepo vabljeni, da nas obiščete v novih prostorih 
na Cesti 4. julija 40a, na Vidmu v Krškem.

Rad vozim.
Po bližnjih

in daljnih poteh.
A najraje pripeljem

do tistih,
ki jih imam rad.

Srečno vožnjo v 2021!

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC 
Kostanjev ica  na  Krk i

Vam v novem letu želi prefinjenost, 
svobodo, oster pogled in 

velika krila.

LO SMC Brežice
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košje meso in kruh, pa tudi po
tica ali šarkelj nista manjkala. 
Daril takrat za božič ni bilo.«
Sedaj je drugače, darila spa
dajo k božičnemu praznova
nju, čeprav Banova meni, naj 
si raje podarjamo čas, ljube
zen, pozornost in svetlobo. 
»Rada imam osebno izdelana 
darila, ki imajo največjo sporo
čilno moč, velika nakupovanja 
se mi zdijo odveč,« je sogovor
nica podala še kanček svojih 
misli in povedala, da so ohrani
li nekatere navade iz preteklo
sti glede okraševanja in vedno 
okrašujejo šele 24. decem
bra. »Postavljam tudi venčke 
s svečkami. Všeč so mi narav
ni materiali, ker delujejo bolj 
pristno. Različne okraske izde
lam sama, ker mi je to v veselje. 
Obožujem tudi pravo smreko, 
ki ima zelo lep vonj. V nava
di imamo družinsko božično 
večerjo, ki jo še vedno prip
ravi moja mama. Podobno je 
na silvestrovo – povečerjamo, 
posedimo brez hitenja, se kaj 
pogovorimo, skupaj pogleda
mo kakšno zanimivo oddajo na 

TV, ob polnoči odpremo peni
no in si zaželimo vse dobro v 
novem letu. Enako bo gotovo 
tudi letos, saj smo s starši so

sedi in smo v stiku kot skupna 
družina,« je zaključila Banova. 

 Marija Hrvatin

Praznična orehova potica
Potrebujemo: 
• 1 kg moke 
• 450 ml mleka
• 200 g masla
• 8 žlic sladkorja
• 1 kocko kvasa
• 3 jajca, limonino lupinico

Za nadev: 1 kg orehov, 500 ml 
mleka, 200 g sladkorja

Priprava: Kvas naredimo kot 
za kruh. Jajca s sladkorjem pe
nasto stepemo. Dodamo mas
lo in vmešamo v posodo z moko in kvasom. Poljubno lahko do
damo vaniljev sladkor in rum. Vse skupaj dobro premešamo in 
pustimo vzhajati cca. 1 uro. Potem razvaljamo in na razvalja
no testo enakomerno porazdelimo nadev, ki smo ga pred tem 
zmešali v gladko maso. Vse skupaj zvijemo in damo v pekač. 
Pustimo vzhajati, da se za enkrat poveča. 

Peka: Pečemo v pečici najprej nekaj minut na 220, kasneje na 
180 stopinj Celzija, vse skupaj cca. 45 minut. Naj vam tekne!

70-letna Erna Rožman izha
ja iz delavske družine v Sta
ri vasi na Bizeljskem. Odraš
čala je z bratoma in sestro na 
»ekonomiji«, kot se je reklo lo
kaciji, kjer zdaj stoji Vila Iste
nič. Osnovno šolo je obiskova
la najprej v podružnici v Stari 
vasi, nato pa še na matični šoli 
na Bizeljskem. Po tem jo je 
pot zanesla v Zagreb, kjer se 
je nekaj časa šolala (smer ši
viljstvo), a jo je ljubezen priva
bila nazaj na Bizeljsko, se zelo 
mlada poročila in priženila na 
majhno kmetijo v Novo vas ter 
postala tudi že prvič mama. 
Čeprav mlada, si je želela iti 
v službo, tako je najprej šti
ri leta delala v tovarni klobu
kov Šešir kot konfekcionarka, 
a to ji ni zadoščalo. Že od nek
daj si je namreč želela delati z 
otroki, kar je bil tudi njen cilj – 
da bi lahko delala kot vzgojite
ljica v vrtcu. In na koncu se je 
tako zgodilo. Po opravljeni ve
černi šoli v Brežicah se je kot 
pomočnica vzgojiteljice v vrt
cu zaposlila na bizeljski šoli, 
kjer je delala vse do upokoji
tve. »Še danes sem zelo pono
sna, da sem lahko delala v do
mačem kraju in imela pri tem 
tudi srečo, da sem se zelo uje
la s sodelavko, s katero sva od 
prvega dne delali v tandemu,« 
izpostavi Rožmanova, ki je že 
od nekdaj rada igrala šah, na 
šoli vodila šahovski krožek in 

Erna Rožman in bizeljski ajdov kolač

Takoj vedo, kateri je njen ajdov kolač
BIZELJSKO – Skoraj ne mine prireditev na Bizeljskem, predvsem ko gre za kulinariko, da ne bi na njej sodelovala tudi Erna Rožman. Še posebej je njeno ime iz-
postavljeno na vsakoletnem ocenjevanju in razstavi bizeljskega ajdovega kolača, saj je njen izdelek po navadi označen za najbolj popoln ajdov kolač, tak, kot bi 
dejansko moral biti. Sicer pa se že veseli prazničnih dni, čeprav bo letos vse drugače – z veliko manj druženja.

še zdaj vsak večer virtualno 
odigra partijo šaha. Tudi dru
gače je bila in je še društveno 
aktivna, med drugim je pela 
in bila predsednica ženskega 
pevskega zbora v Pišecah, njej 
ljubi so tudi kvačkanje, skupaj 
z možem obdeluje vinograd 
s 6000 trtami, svoj čas je bila 
tudi zaprisežena tabornica.

Sestavine vedno zmeša po 
občutku

Tretje leto z Vesno Kunej tvo
ri nadvse zanimiv par, Franc
ko in Pepco, ki s skeči v do
mačem, bizeljskem narečju 
popestrita marsikatero prire
ditev, ne nazadnje tudi razsta
vo bizeljskega ajdovega kola
ča. Idej za hudomušne dialoge 

Rožmanovi nikoli ne zmanjka, 
zato upa, da bosta drugo leto 
spet lahko nastopali. Ko smo 
že pri bizeljskem ajdovem ko
laču, sogovornica že zadnjih 
osem let sodeluje na razstavi 
in ocenjevanju ajdovih kolačev 
v organizaciji bizeljskega akti
va kmetic. Do zdaj je še vsako 
leto prejela priznanje, tudi pet 
zlatih. Prvič, ko ga je spekla, 
je takoj posumila, da nekaj ni 
bilo v redu – preveč ga je soli
la. V naslednjih letih pa so pri
hajale same pohvale, včasih je 
bila kar ganjena, saj ji je oce
njevalna komisija dodelila zla
to priznanje s posebno pohva
lo, rekoč da je to najbolj popoln 
bizeljski ajdov kolač. »Jaz niko
li ne tehtam sestavin, vedno jih 
zmešam po okusu oz. občutku. 

Mogoče je ravno v tem skriv
nost, da mi vedno uspe tako 
prepričati komisijo,« pravi in 
doda, da ji je že marsikdo po
vedal, da pri okušanju ajdo
vih kolačev takoj ve, kateri je 
njen. Želeli smo izvedeti tudi 
skrivnost, zakaj ji ajdov ko
lač vedno tako uspeva: »Sku
šam dobiti pravo moko, skuta 
mora biti domača, da ni pretr
da, ampak bolj sočna, pa tudi 
domača smetana naredi svo
je.« Sogovornica še izpostavi, 
da so bizeljski ajdov kolač že 
promovirali tako pri nas (npr. 
v TV-oddaji Dobro jutro) kot 
tudi izven meja (v zagrebški 
Areni), želja je tudi, da bi pos
tal zaščiten kot kulinarična po
sebnost Bizeljskega. »Zdi se mi 
nepravično, da je treba za pri
dobitev certifikata za zaščito 
toliko plačati, ker s tem ne po
magajo nikomur, sploh ob dej
stvu, koliko prostovoljskih ur 
opravimo v raznih društvih,« 
meni Rožmanova, ki tudi pravi, 
da je ajdov kolač po svoje zelo 
specifičen, saj je najboljši, ko je 
še topel, tako da tudi to pred
stavlja eno od ovir za morebi
tno ponudbo na trgu, prav tako 
bi morale biti na razpolago go
spodinje, ki bi ga redno pekle, 
in seveda kar nekaj kmetij, na 
katerih bi lahko dobili primer
ne sestavine za kolač. »Včasih 
je bila to hrana siromakov, da
nes je hrana bogatašev. Tre

ba je vedeti, da ajdov kolač ni 
poceni,« poudari Rožmanova, 
ki na bizeljski šoli vsako leto 
vodi krožek peke ajdovega ko
lača in k sodelovanju na raz
stavi spodbudi tudi učence. Ob 
tem se zahvaljuje šoli, da tudi 
na ta način podpira to dejav
nost v kraju. 

Rožmanova še pove, da je še iz 
otroštva navajena, da so ime
li na sveti večer, ki je bil bolj 
skromen, a spoštljiv in ljubeč, 
na mizi po navadi klobase in 
ajdov kolač, nekaj najlepšega 
pa je bilo, ko se je lahko zbrala 
vsa družina, tega se veseli tudi 
še danes, ko se na predbožični 
večer odpravijo k sinu v Novo 
vas, kjer njegova žena, Čehinja 

po rodu, za božično večerjo 
pripravi prave ribje specialite
te. Letos se bodo sicer obiskom 
bolj kot ne izognili, tako da ne 
bo pravega druženja s sorodni
ki, kar ji vedno največ pomeni. 
V tem letu je praznovala okro
gel življenjski jubilej, a ga ni 
mogla obeležiti, kot se spodo
bi. »Me je pa to leto naučilo, da 
je treba določene stvari spre
jeti takšne, kot so,« še poudari 
in doda, da si v letu 2021 po
leg zdravja želi predvsem, da 
bi se v naši državi stvari malo 
umirile in bi stopili skupaj ter 
ne bi bilo toliko sovražnosti in 
nastrojenosti drug proti dru
gemu.

 Rok Retelj

Erna Rožman

Antonija Ban se je v pogo
voru navezala na mamo Ano 
Kocjan, ki je povedala, da so 
bili včasih prazniki skromni. 
Zaradi revščine mnogi niso 
mogli svojim otrokom nudi
ti ničesar. Otroke je sicer obi
skoval Miklavž, ki jim je prine
sel krhlje in pečenega parklja. 
»Parklji so bili tudi spremlje
valci dobrega moža. S sabo so 
imeli verige in so z njimi ro
žljali, tako da so se jih otroci 
bali, po vojni pa se je ta nava
da opravljala skrivaj,« na pod
lagi maminih spominov pove 
Banova, ki se je rodila v Nem
čiji, kamor sta starša odšla na 
delo v 60. letih prejšnjega sto
letja. »Tam je bilo precej druga
če. Tako zaradi vere, ki ni bila 
v javnosti prepovedana, kot 
zato, ker je bila država od naše 
precej bolj razvita. Že v vrtcu 
in kasneje v šoli smo začuti
li decembrski praznični utrip. 
Name so prazniki naredili ve
lik vtis. Spominjam se daril, ki 
so bila lepo zavita, v njih pa 
oblekice zame in velike punč
ke,« pripoveduje, »pa tudi iz

jemno bogato obložene mize, 
kjer ni smelo manjkati božič
nih piškotov, medenjakov, pe
čenih jabolk, božičnega kolača, 
za večerjo pa je bila tradicio
nalna božična gos.« V Nemči
ji imajo po njenih besedah še 
zdaj navado, da obiščejo bo
žično tržnico, kjer se poslad
kajo s kuhanim vinom in pun
čem. Leta 1973 se je vrnila v 

domače kraje: »Na predbožič
ni večer je oče iz gozda prine
sel svežo smrekico, ki smo jo 
okrasili s suhim sadjem, doma 
narejenimi slamnatimi obeski 
ali z obeski iz koruznega lič
kanja. Na mah smo postavljali 
jaslice, mnogi so se odpravili k 
polnočnici. Takrat se je veliko 
pelo in bilo je lepo. Za božično 
kosilo smo jedli svinjsko ali ko

Antonija Ban si sama izdela okraske za domačo praznično 
okrasitev.

Antonija Ban in okraševanje

Iz naravnih materialov je vse bolj pristno
TREBEŽ – O prazničnem vzdušju, okraševanju z doma izdelanimi okraski iz naravnih materialov, o tem, kakšen je bil »veseli december« pred pol stoletja v Nem-
čiji, kamor so šli z družino 's trebuhom za kruhom' in v naših krajih, ter kako nanj gleda sedaj, smo se s pomočjo virtualnih povezav pogovarjali z Antonijo Ban s 
Trebeža, ki zna speči izvrstno domačo orehovo potico, zato prilagamo tudi njen recept. 

Božični kruh 
(sto let star recept babice Vesne Kunej)

Za pripravo božičnega kruha potrebujemo: 
• 0,5 kg krušne moke 
• dva pecilna praška 
• 0,5 kg suhih sliv 
• pest orehov/mandljev, ro

zine, suhe hruške, suhe 
marelice, fige 

• po okusu dodamo sladkor, 
muškatni orešček, cimet, 
klinčke

Narezano suho sadje namočimo. Z dobljeno tekočino umesimo 
testo, damo v ozek pekač ali naredimo štručko ter pri tempe
raturi 180–200 °C pečemo med 40 in 50 minut.
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Z vami bomo tudi v 2021,
ko vam želimo,

da bo enostavno vse v redu.

Srecno in zdravo novo leto
vam zelimo sodelavci
Obmocne enote Krsko
Zavarovalnice Triglav.
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško; www.sc-krsko.si

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2021 vam želijo

zaposleni Šolskega centra Krško-Sevnica

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

V letu, ki je pred nami, 
Vam želimo vse dobro, 

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

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

www.krovstvo-trsinar.si

Naj vam novo leto prinese 
čim več lepih stvari,

naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi.
Uspeh naj vam povsod sledi,

sreča, veselje in ljubezen naj med vami tli.

Mirne božične praznike in 
vse dobro v prihajajočem letu 2021

vam želi Rudar Senovo

Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič ter srečno in zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2021.

www.pge-krsko.si
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»Pravljice kot literarna zvrst 
so me zamikale že med študi
jem primerjalne književnosti 
in literarne teorije na Filozof
ski fakulteti v Ljubljani in tudi 
v diplomskem seminarju sem 
obravnavala strukturo čudež
ne pravljice. A pri pripovedo
vanju nisem omejena le na eno 

literarno zvrst. Pri pripovedo
vanju gre za avtorske interpre
tacije različnih pripovedk, le
gend, mitov, anekdot, kratkih 
zgodb, osebnih pripovedi in še 
mnogo več,« je povedala Katja 
Puntar in odstrla njen prvi stik 
s pripovedovanjem, ki ga je do
živela na eni od poletnih mu
zejskih noči v Mestnem muze
ju Krško. Tam je tudi srečala 
Špelo Frlic, ki je postala njena 
mentorica in kasneje še sode

Pripovedovalka pravljic Katja Puntar

Ljudskim zgodbam je uspelo previhariti stoletja
KRŠKO, LJUBLJANA – Katja Puntar je domačinka iz Krškega, ki jo je življenjska pot ponesla v Ljubljano. Poznamo jo kot ustanoviteljico Kulturnega društva Fabula-
rij, v okviru katerega tudi v naših krajih pripravlja pripovedovalske dogodke tako za otroke kot za odrasle. V virtualnem pogovoru smo z njo odkrivali svet, ki je 
drugačen in poseben, pa vendar tako svojstven, kot je lahko domišljija, ki se je od ust do ust širila skozi preteklost. 

lavka. Začela je obiskovati pri
povedovalsko šolo in zakora
kala v svet pripovedovanja. 

»S Kajo Blazinšek sva usta
novili Kulturno društvo Fabu
larij in začeli organizirati prve 
pripovedovalske večere za od
rasle. K sodelovanju me je po
vabila direktorica Valvasorjeve 
knjižnice Krško Urška Lobni-
kar Paunović. Zvrstilo se je 
več zimskih pripovedovalskih 
ciklov, od pripovedovalskih ve
čerov za odrasle v Galeriji Boži
dar Jakac Kostanjevica na Krki 
do spremljevalnega programa 
Pripovedovalskega festivala, ki 
ga organizira Cankarjev dom v 
Ljubljani. Sledili so dogodki za 
otroke. Že kar tradicionalne so 
postale Pravljične čajanke za 
otroke v parku pred krško knji
žnico, ki jih z Majo Ivanišin iz 
Zavoda Trismegistus organizi
rava v poletnem času,« je nada
ljevala Puntarjeva, ki se, kot je 
še povedala, rada predstavi kot 
pripovedovalka, čeprav ob tem 
doživi začuden pogled in sko
mig, da so pravljice le za otro
ke. »A pri teh zgodbah ni vselej 
nujno, da so nekaj prikupnega. 
Pogosto so to brutalne, krvave 
zgodbe in tudi neprimerne za 
otroška ušesa. Pripovedovanje 

je vedno interakcija med nasto
pajočim in publiko. Poslušalec 
in pripovedovalec se morata 
ujeti, zato je zelo pomembno, 
kakšno zgodbo izberem. Ta 
mora najprej nagovoriti mene 
in z njo nagovorim druge,« se je 
prepustila razlagi in ob tem po
vedala, da deluje kot samostoj
na kulturna delavka. 

Zgodbe, ki temeljijo na vseh 
petih čutih

»Sem članica organizacijskega 
odbora Križnikovega pravljič
nega festivala, ki ga organizira 
Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik, sodelujem s Pripo

vedovalskim festivalom, ki ga 
organizira Cankarjev dom in 
v sodelovanju z Valvasorjevo 
knjižnico Krško organiziramo 
spremljevalni program v Kr
škem. A kljub temu da z dru
žino živim v Ljubljani, moje 
domače okolje ostaja Krško. 
Z Zavodom Svibna smo začeli 
organizirati zimske pripovedo
valske večere v Ajdovski jami. 
Tam je nekaj posebnega, čarob
nega. Zadnje čase največ sode
lujem z Večgeneracijskim cen
trom Posavje, kjer organiziram 
nastope in delavnice. Trenutno 
razvijam nov pristop k ustvar
janju zgodb, ki temelji na vseh 
petih čutih,« je nanizala ne

kaj načrtov in se vrnila k pra
vljicam oz. ljudskim zgodbam, 
ki se ji zdijo kot glina. »Kakor
koli jih gneteš, njihova osnova, 
struktura ostane ista. Zato jim 
je tudi uspelo preživeti stoletja, 
tisočletja. Prilagajajo se dobi, v 
kateri se jih pripoveduje, in člo
veku, ki to počne. Sama najra
je pripovedujem šaljive zgod
be ali pravljice s preobratom 
na koncu, ki preseneti. Rada 
vidim, da se poslušalci spro
stijo in uživajo. Hkrati pa dob
ra humorna zgodba na poslu
šalca učinkuje tako, da se ob 
njej smeji, krohota, obenem pa 
se zaveda resnosti, ki je v ozad
ju,« je bilo še slišati Puntarjevo. 

Starost poslušalcev ji ni po
membna. »Edina razlika je, 
da so otroci bistveno bolj ne
posredni in reagirajo brez 
zadržkov, medtem ko smo od
rasli vljudno zadržani, čeprav 
so se pravljice sprva pripo
vedovale in so bile namenje
ne le odraslim. V 17. stoletju 
so bile izjemno popularne v 
francoskih literarnih salonih. 
V 19. stoletju se je ob prebu
janju narodnih identitet raz
mahnilo zapisovanje ljudske
ga izročila. Dolge zimske noči 
so bile vedno prikladne za pri
povedovanje. Včasih, ko še ni 
bilo elektrike, je bilo treba prej 
zaključiti z dnevom in ljudje so 
se ob svečah lotili lažjih opra
vil. Takrat so drug drugemu 
pripovedovali in prepevali. 
Gledano z vseh zornih kotov 
so zgodbe tiste, ki povezujejo. 
V današnjih težkih časih jih še 
toliko bolj potrebujemo. Mis
lim, da je letošnja zima taka 
posebna, ko se vsi v nekem 
metaforičnem smislu počuti
mo brez elektrike. Morda bo 
pomagala ravno vrnitev k pri
povedovanju in prepevanju,« 
je kot nasvet zaključila svojo 
pripoved sogovornica. 

 Marija Hrvatin

Na enem od pripovedovalskih večerov za odrasle (foto: Valvasorjeva knjižnica Krško)

Katja Puntar

DOLENJA VAS – V organizaciji KS Dolenja vas se je 19. 
decembra na pot po krajevnih vaseh z darili najmlajšim podal 
dedek Mraz. Na domačih dvoriščih ga je pričakalo 54 otrok do 
deset let, večji pa so dobili posladek. Po besedah predsednika 
Mateja Libenška je gasilski kombi prispevalo PGD Dolenja 
vas, praznično so ga okrasili v ožjem družinskem krogu, kjer 
so organizirali tudi spremstvo snežink. M. H.  

RAKA – V organizaciji Vrtca pri OŠ Raka je 17. decembra na 
Rako prispel dedek Mraz. Razveselili so se ga vsi, majhni 
in veliki. Otroke je obdaroval na malo drugačen način: 
pozdravili so ga kar iz avtomobila, on pa jim je predal darilo. 
Prijazno jih je ogovoril, na kratko poklepetal z njimi in jim 
zaželel lepe praznike. Otroci so z lesketajočimi se očmi in 
nasmehi na obrazih komaj pričakali toplo besedo, čarobno 
okrasitev, migetanje prazničnih lučk in snežinko. Vir: OŠ Raka 
– enota Vrtec

K� je s�i �a ∫, 
da ��h� �v�r�m po∫h���m� 
�i ��h �e∫ p���a� ker ∫�m 

∫��o ∫tran�i ������?

Kulturni dom 
Krško vam vošči vesele 
božične praznike in  
srečno novo leto 2021!

Da bi bili vedri in 
zdravi, da bi z radovednostjo 
brali, in se skupaj z nami 

kulture veselili!

Oh, pa da vam 
vsakršne tegobe hitro minejo 
in da se v Kulturnem domu 

Krško, Mestnem muzeju Krško, 
Gradu Rajhenburg in 
Galeriji Krško kmalu 

spet snidemo.

K O L E K T I V  K U L T U R N E G A 

D O M A  K R Š K O

W W W . K D - K R S K O . S I
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Srečno!

S hvaležnostjo
praznujemo preteklost

in z zaupanjem
gradimo prihodnost.

Naj bo 2021
zdravo in mirno.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
OBČIN KRŠKO, BREŽICE 

TER VSEH OSTALIH POSAVSKIH OBČIN.

 Ob prihajajočih božičnih praznikih Vam kot vsako leto tudi letos 
želimo obilo miru in družinske sreče v želji, da sporočilo božiča 

ostane v naših srcih sleherni dan v prihajajočem letu. Naj bo leto, ki 
prihaja, srečno, predvsem pa zdravo, pogumno in strpno, z obilo 

priložnosti za vse, ki z optimizmom zremo v lepše novo leto 2021. 
Potrudimo se, da bodo kljub negotovim razmeram vsaj prazniki še 

posebno lepi in prijetni.

Srečno!
V imenu vodstva stranke ROK:  predsednik občinskega odbora Krško in podpredsednik 

stranke ROK David Imperl, podpredsednica stranke ROK Mateja Zupan, svetnik občinskega 
sveta Krško Luka Gramc ter svetnica občinskega sveta Brežice Zdenka Mirtek.

Stranka ROK kot odprta, široka, neideološka stranka vabi vse podobno misleče, da se nam pridružite in skupaj z nami sooblikujete program 
za kakovost življenja v naših občinah. Vse vaše misli, ideje in pripombe nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov

info@stranka-rok.si.

BREŽICE – V NK Brežice 1919 
so v lanskem letu proslavili 
100-letnico kluba, ob jubileju 
pa je med drugim nastala knji
ga »100 let nogometa v Breži
cah«, ki sta jo napisala avtor 
Iztok Kapušin in Srečko Den-
žič, ki je poskrbel za zbiranje 
arhivskih podatkov in slikovni 
material. »V ustvarjanje knjige 
je vloženih več let dela, ogrom
no truda in časa ter ure iskanja 
materiala in fotografij. Hvala 
vama, Iztok in Srečko, v ime
nu kluba in v imenu vseh, ki so 
kakor koli sodelovali in obliko
vali klub v zadnjih 100 letih,« 
ob tem pravi nekdanji predse
dnik kluba Jurij Pezdirc. »Zgo
dovinska monografija »100 let 
nogometa v Brežicah« je kro
nološki opis dogodkov, ki so 

BREŽICE – V Posavskem mu
zeju Brežice so pripravili Glas
bene poslastice v prepletu z 
dediščino v družbi z Alenko 
Černelič Krošelj in Rober-
tom Petanom ter posavskimi 
glasbeniki. Navezujejo se na 
štiri elemente iz cikla razstav 
Štirje elementi: voda, zemlja, 
ogenj in zrak. 13. decembra 
je bila premiera prvega sple
tnega koncerta, na katerem je 
Maja Weiss izpostavila vodo, 
20. decembra sta Elizabeta 
in Dragutin Križanić z glas
bo prepletla element zemlja, 
27. decembra sledi vse o og

100 let brežiškega nogometa v knjigi

povezani z začetki organizira
nega igranja nogometa v Bre
žicah. Obogaten je s starimi ča
sopisnimi zapisi, fotografijami 
in slikami ter s terenskimi za
pisi, ki temeljijo na pričevanjih 
in spominu ljudi, ki so živeli v 

tistem času. Po
datki in zgod
be, ki so na voljo, 
bodo vsekakor 
osvetlili stoletno 
obdobje, sedanji 
in bodoči rodo
vi pa bodo lahko 
spoznali prehoje
no in velikokrat s 
trnjem posuto 
pot svojih špor
tnih predhodni
kov,« pravi avtor 
knjige Iztok Ka

pušin, ki si želi, da bilo delo 
spodbuda za negovanje pos
lanstva in vrednot, ki so ohra
njale organizirano igranje no
gometa v Brežicah skozi celo 
stoletje. 
 P. P./vir: NK Brežice

Srečko Denžič in Iztok Kapušin s knjigo

Glasbene poslastice in dediščina

nju iz perspektive Vorančeve 
kovačije, 30. decembra pa še 

element zrak z 
Marjetko Pod-
goršek Horžen 
in Špelo Troha 
Ogorevc. Vse 
spletne premie
re so na določen 
dan ob 18. uri 
dostopne na Yo
utube kanalu in 
Facebook pro
filu Posavskega 
muzeja Brežice, 
seveda pa si jih 
lahko ogledate 

tudi še kasneje. 
 R. R.

Elizabeta in Dragutin Križanić sta nastopila 
na drugem spletnem koncertu (foto: PMB).
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KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so pripravili in posneli sple
tno obliko grajske pustolovščine »Na sledi za izgubljenim recep
tom z Nikom Škrlecem«, ki je na ogled na platformi Youtube. V 
interaktivnem popotovanju po eni od znamenitih grajskih zgodb 
se zainteresirani lahko sprehodijo z našim rojakom iz Brestani
ce, znanim dramskim igralcem, televizijskim voditeljem in sple
tnim ustvarjalcem, ter skupaj z njim raziskujejo del preteklosti 
gradu Rajhenburg. »Nik je med samoizolacijo pogledal preveč fil
mov o Indiani Jonesu in si je tudi sam zaželel podobne pustolov
ščine. Odločil se je, da bo poiskal recept, po katerem so menihi 
trapisti izdelovali odlične čokoladne dobrote,« so zapisali v va
bilu na pustolovščino. Zgodba in izbrani format sta namenjena 
predvsem otrokom in mladim, zasnovali pa so jo z namenom, da 
ohranjajo stik tudi z nekoliko mlajšo publiko, ki bi sicer v okviru 
šole prišla na grad ali pa se v tem času udeleževala različnih de
lavnic v muzejskih enotah. Spletni dogodek poteka v okviru ak
cije Naprej v preteklost.  P. P.

Na sledi za izgubljenim receptom 
z Nikom Škrlecem 

Utrinek iz spletne pustolovščine z Nikom Škrlecem

Metanolski šport je bil Sremi
čanu Maticu Ivačiču tako re
koč usojen, saj je bil speedway 
voznik že njegov oče, ki je imel, 
kot pove, ključno vlogo pri 
tem, da je sedel na motor brez 
zavor in z izjemnimi pospeški. 
Prve korake v s svoji karieri je 
naredil leta 2009, v leto 2011 
pa sega njegov prvi opaznej
ši uspeh – naslov mladinskega 
državnega podprvaka, ko je bil 
od njega boljši le klubski kole
ga Aleksander Čonda. »Od 
leta 2011 dalje so se vidni re
zultati samo še nadaljevali in z 
vloženim trudom tudi stopnje
vali,« pravi Matic, ki je v nas
lednjih dveh letih osvojil dva 
državna naslova med mladinci, 
leta 2014 pa je bil drugi, zno
va za klubskim sotekmoval
cem, tokrat Žigo Kovačičem. 
Na članskih državnih prven
stvih se je iz leta v leto uvrščal 
višje, leta 2018 prvič zaostal le 
za serijskim prvakom Mate-
jem Žagarjem in mu lani moč
no 'zadihal za ovratnik', letos 
pa v Žagarjevi odsotnosti na 
edini dirki državnega prven
stva vrnil speedwaysko žez
lo v Krško. »Nedvomno je 26 
let dolgo, predolgo obdobje, ko 
smo bili v Krškem, kjer je spe
edway doma, brez naslova. Že
lja po osvojitvi lovorike je bila 
cilj, ki smo si ga vedno želeli 
in zanj tudi trdo delali, zato pa 
velja velika zahvala moji eki
pi in sponzorjem, ob pomoči 
katerih sem lahko osvojil na
ziv državnega prvaka,« pravi 
o odmevnem septembrskem 
uspehu, ki ga postavlja na se
znam k slavnih imenom krške
ga speedwaya, kot so Gerhard 
Lekše, Krešo Omerzel, Jože Ži-

Speedwayist Matic Ivačič

Z državnim naslovom ob bok krškim legendam
KRŠKO – 27-letni Matic Ivačič je že nekaj let prvo ime krškega speedwaya, septembra letos pa se je z osvojitvijo naslova državnega prvaka, prvega za Krško po 
letu 1994 in Gerhardu Lekšetu, z velikimi črkami zapisal v njegovo zgodovino. Nabral si je tudi že nekaj mednarodnih izkušenj, zlasti s Poljske, kjer je v tej sezoni 
nekajkrat vozil v tamkajšnji prvi ligi za klub iz Bydgoszcza.

bert, Ivan Molan in Franc Ba
bič. 

Pustil je pečat tudi v tujini

V desetletju tekmovanj se je 
seveda kar nabralo uspehov in 
lepih spominov, med tistimi, 
ki so ga najbolj zaznamova
li in postali pomembni mejni
ki njegove kariere in življenja, 
pa izpostavlja dvakratni naslov 
mladinskega prvaka in letošnji 
naslov prvaka v članski katego
riji. Izkazal pa se ni le na doma
či, ampak tudi že na mednaro
dni sceni. Leta 2018 je postal 
član kluba Polonia Bydgoszcz 
v drugi poljski ligi, s katerim 
se je lani uvrstil v prvo polj
sko ligo. »Veselje na lansko
letni dirki v poljskem klubu v 
Bydgoszczu, kjer sem ekipi z 
izjemnim nastopom kot najza

služnejši voznik omogočil pre
boj v prvo ligo, je bilo edinstve
no, saj je bil to dokaz, da sem 
lahko v ključnih trenutkih član 
ekipe, na katerega se lahko za
nesejo,« pravi o svojem deležu 
pri tem uspehu. V letošnji sezo
ni je nekajkrat nastopil za ome
njeni klub, ki je osvojil predza
dnje mesto v eni najmočnejših 
speedwayskih lig na svetu. Si
cer pa je njegov največji med
narodni uspeh zagotovo zmaga 
na lanski dirki za slovaško Zla
to čelado v Žarnovicah 2019. 
V letih 2017, 2018 in 2019 je 
trikrat nastopil na tekmova
njih za Grand prix v Krškem in 
v skupno enajstih vožnjah os
vojil dve točki, obe na lanski 
dirki. Njegovi uspehi v zadnjih 
letih veselijo še toliko bolj, če 
se spomnimo, da se je po pre
kinitvi kariere zaradi različnih 

težav in nesporazumov v letu 
2015 s trdim delom uspel vrni
ti na speedwayske steze.

Življenje speedway voznika je 
precej 'nomadsko', saj se ne
nehno seli po ovalih po celotni 
Evropi: »Z nekaterimi v trenut
ku vzpostaviš vez, spet drugi 
pa ostajajo uganka in se z njimi 
spopadam z vsakim nastopom. 
Pot me je zanesla npr. v sose
dnjo Avstrijo, Italijo, Madžar
sko, Češko, Slovaško, Nemčijo, 
Dansko, Ukrajino … Do sedaj 
sem imel priložnost spoznati 
že v glavnem vse večje in tudi 
nekatere manj poznane proge 
na Poljskem, kjer je speedway 
športni paradni konj in je zato 
dežela, v kateri se želi preizku
siti in izkazati vsak speedway 
voznik. Spoznal sem veliko no
vih ljudi in z nekaterimi pos
tal tudi tesnejši prijatelj. Spe
edway ti lahko da mnogo več, 
kot bi pričakoval na začetku,« 
je strnil svoje mednarodne iz
kušnje v minulih letih. Ravno 
pred dnevi je na Facebooku ob
javil, da bo v naslednji sezoni 
zastopal tudi barve Grindsteda 
v danski speedway ligi.

Matija je njegov angel

Speedway velja za potencial
no nevaren šport, padci ima
jo lahko zelo hude posledice. V 
spominu krških speedwayskih 
navdušencev je še vedno uso
dna nesreča Matije Duha v za
četku leta 2013, ki je tudi Iva
čiča močno zaznamovala. 
»Spoznanje, da je lahko le be
žen trenutek odločilen, te pos
tavi na realna tla. Vedno bo 
ostal prizvok spomina na to. 

Matija je moj angel in ostaja 
z menoj povsod ter me varu
je, mi daje nasvete in mi sto
ji ob strani, tako da lahko jaz 
le uživam na motorju za oba. 
Prav zato ponosno v njegov 
spomin nosim najino številko 
21,« pove o spominih na svo
jega prijatelja in sotekmovalca. 
Sicer pa stanje tako v krškem 
kot celotnem slovenskem spe
edwayu ni rožnato. »Situacija v 
športu na sploh ni najbolj rož
nata. Na žalost tudi speedway 
ni izjema in verjamem, da bi si 
vsi ponovno želeli zbuditi raz
cvet le-tega v Krškem in da bi 
dirke ponovno postale del na
šega okolja. Trenutno nas je v 
klubu na žalost zelo malo. Že
lim si, da bi moja osvojitev na
slova pritegnila in navdušila 
tudi kakšnega mladega, ki bi se 
odločil preizkusiti v tem špor
tu in spoznati njegove lepote,« 
pravi Matic, pred katerim so 
še najboljša speedwayska leta. 
»Cilji so visoki, vendar tlakuje
mo pot postopoma, korak za 
korakom. Z ekipo bomo delali 
vse, da bomo iz leta v leto bolj
ši in tako napredovali do zas
tavljenih ciljev,« odgovori na 

vprašanje o tekmovalnih ciljih 
in ambicijah, pri katerih mu 
najtesneje stojita ob strani oče 
Bojan in Boris Klenovšek kot 
mehanika ter manager Pawel 
Wozniak.

Sicer pa se tudi Matic veseli bli
žajočih se božično-novoletnih 
praznikov, ki jih bo preživel v 
domačem kraju. »Božično-no
voletni čas je zame najlepši, saj 
smo z družino zelo povezani. 
Prav ta povezanost in praznič
ni čas me popeljeta v najlepše 
spomine iz otroštva. Tudi se
daj, ko sem že odrasel, se jih 
še vedno najbolj veselim. Vsi v 
družini se zberemo pri okraše
ni smrečici in se posvetimo le 
eden drugemu in tako bo tudi 
letos,« pravi. V letu 2021 si želi 
predvsem veliko optimizma in 
zdravja, da bo lahko novo se
zono odpeljal brez poškodb 
in tako navduševal svoje navi
jače na tribunah. »Vsem bral
kam in bralcem želim srečno 
in predvsem zdravo 2021 z ve
liko športnimi užitki! Se vidimo 
na peščenih ovalih,« pa sporo
ča za konec.
 Peter Pavlovič

V njegovi najožji ekipi sta oče Bojan (desno) in Boris Klenovšek 
(levo) kot mehanika.

Matic Ivačič v kombinezonu poljskega Bydgoszcza
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	 Podobe	naše	dediščine	 
pripovedujejo	o	sreči,	strpnosti,	miru,	
prostovoljstvu,	sožitju,	naravi	in	kulturi	ter	 
nas	povezujejo	v	skupnost,	 
ki	je	v	teh	časih	še	toliko	bolj	neprecenljiva.	 
Hvala,	ker	boste	tudi	v	letu	2021	del	naše	 
in	svoje	muzejske	skupnosti.
Želimo,	da	vsem	nam	novo	leto	da	novo	moč	 
in	nas	popelje	v	zdravo	in	z	drobci	sreče	 
in	srčnega	bogastva	posuto	leto	2021.

Sodelavke	in	sodelavci	Posavskega	muzeja	Brežice

POSAVSKIMUZEJBREŽICE

Vljudno vabljeni,  
nič siljeni,  
od 1949
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Želimo vam prijetne božične praznike 
ter v novem letu zdravja in veselja, 

srečevanj s prijaznimi ljudmi 
in dobrimi knjigami.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško
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Srečno in vse dobro  
v letu 2021!

Vsako leto piše  
nove zgodbe;  
letošnja je drugačna.

Naj bo zgodba  
novega leta posebna  
in uspešna!

BOŽIČEK ZA SONČKE – Društvo Sonček Posavje je tudi letos 
obdarilo svoje člane, čeprav malo drugače, kar na njihovem 
domu, nekaterim pa so darila in voščila zaradi oddaljenosti 
poslali po pošti. Božiček in njegovi pomočniki so se kar 
štiri dni vozili po Posavju in obiskovali člane, saj je bilo 
treba razdeliti kar 96 daril.  Ob obiskih na domu so začutili 
hvaležnost, nasmeh na obrazih in željo po druženju. Zelo 
si želijo, da vse skupaj čim prej mine ter da si lahko podajo 
roke in topel objem, ki je še kako potreben v teh težkih časih.  
Vir: Društvo Sonček Posavje 
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Začetki programa MEPI sega
jo v Anglijo v leto 1956, čez de
setletja pa se je uveljavil že v 
več kot 140 državah sveta. Slo
venija se je vanj vključila leta 
1997, danes pa program ne
uradnega, prostočasnega izo
braževanja mladostnikov med 
14. in 25. letom starosti pote
ka v že več kot 70 osnovnih in 
srednjih šolah ter nevladnih 
organizacijah. Idejni oče pro
jekta, svetovno priznani peda
gog Kurt Hahn (1886–1974), 
je izhajal iz prepričanja, da je 
treba mladega človeka le spod
buditi, ga usmeriti in mu dati 
priložnost, da v sebi odkrije 
svoje sposobnosti, ki si jih bo 
prizadeval ne s prisilo, temveč 
iz lastnega hotenja doseči kot 
osebni izziv, skozi vključeva
nje tudi v ekipne dejavnosti in 
družbeno življenje pa spodbu
diti njegovo vsestransko oseb
nostno rast. Gre za izkustveno 
učenje, ki temelji na načrtova
nih dejavnostih, ki jih pripra
vijo sodelujoči v projektu in 
mentorja (na krški srednji šoli 
s profesorjema Alenko Špan 
in Matejem Mlakarjem), na 
področju rekreativnega špor
ta, usvajanja novih veščin, 
pustolovskih odprav, prosto
voljstva in na zadnji stopnji 
tudi skozi bivanje in sodelova

nje z do tedaj neznanimi ljud
mi v sklopu nekajdnevne od
prave v tujo deželo. Ali, kot je 
dejal Hahn: »V nas je več, kot 
vemo. Če bomo to lahko vide
li, se morda do konca svojega 
življenja ne bomo želeli zado
voljiti z manj.«

Najlepši so spomini 
na Mavricij

To mi je ne nazadnje v pogo
voru potrdil tudi Klemen Ger-
šak, ki se je vključil v program 
pred tremi leti in pol. »To je 
bila zagotovo ena najboljših 
odločitev, ki sem jih kadar koli 
sprejel,« z navdušenjem pove. 
Koliko kilometrov je v tem ob
dobju prevozil s kolesom, pre
tekel in prehodil po ravninah, 
hribih in dolinah niti ne posku
ša sešteti niti ne čuti potrebe, 
saj je gibanje postalo način 
njegovega življenja. Spominja 
se, da se mu je, ko se je odpra
vil na prvo odpravo od Zidane
ga Mosta preko hribov do Ce
lja, sprva porajalo vprašanje, le 
kako bo zmogel hojo po zah
tevnem terenu, obtežen s 25 
kg težkim nahrbtnikom, da
nes pa mu je ta že domala kot 
del telesa. Tudi zaradi tega, ker 
so ga izkušnje izučile, kaj je in 
česa ni treba vzeti na pot, ka

tere so najnujnejše potrebšči
ne za taborjenje in preživetje 
v naravi ob različnih vremen
skih pogojih in na različnih 
nadmorskih višinah, kako in 
po čem se orientira v prostoru, 
izračuna razdalje, naredi načrt 
poti idr., ter da je treba pones
ti s seboj na pot ob dobri volji 
in vztrajnosti tudi strpnost in 
uvidevnost do drugače misle
čih. V lanskem poletju je os
vojil Triglav, prehodil 80 km 
dolgo traso od Tolmina do iz

vira Soče, prav nič krajšo pus
tolovsko odpravo opravil tudi 
na Mavriciju, otoški državi 
ob obali Afrike, kamor je od
potoval v sklopu vsesloven
ske odprave zlatih MEPI-jev
cev v zaključni fazi programa. 
»Ta odprava se mi je res doži
vljajsko močno vtisnila v spo
min,« pove, »saj si nisem nikoli 
niti v snu predstavljal, da bom 
še nepolnoleten odpotoval s 
povsem neznanimi ljudmi v 
povsem neznano deželo, imel 
tam priložnost spoznati blišč 
zasebnih plaž in bedo revnih 
predelov, hodil po razgretem 
asfaltu na desetine kilome
trov po ravnini med nasadi 
sladkornega trsta, se spuščal 
po domala povsem navpič
nem terenu razmočene džun
gle in skrival hrano pred tatin
skimi opicami, kaj šele, da bom 
pred tamkajšnjimi ljudmi ple
sal na Golico.« Za zaključek in 
osvojitev zlatega MEPI-jevega 
priznanja je v spremstvu Ma
teja Mlakarja in Andreja Mar-
tinčiča pretekel še mali, 21 km 
dolg maraton, ki si ga je zadal 
za izziv, in sicer od pišečkega 
gradu do Mosteca. 

Uresničil svojo otroške sanje

Seveda pa to še zdaleč ni vse, 

kar je v času vključitve v pro
gram naredil zase, za dvig te
lesne pripravljenosti in za 
družbeno dobro, saj se je med 
drugim kot prostovoljec ak
tivno vključil v delo anima
torja otrok pri izvedbi ora
torija v župniji sv. Mihaela v 
Pišecah, v času sodelovanja 
v projektu pa si je sam sebi, 
pravi, poklonil najlepše dari
lo, ki ga dan za dnem osreču
je. Vsak udeleženec v progra
mu si namreč zada cilj, da bo 
osvojil posamezne veščine, ki 
jih še ne obvlada dobro ali ne 
pozna. Na bronasti stopnji je 
tako izpopolnil znanje iz ra
čunalniškega programiranja, 
na zlati stopnji pa sklenil, da 
uresniči željo, ki je v njem tle
la že od malih nog – da se nau
či igrati harmoniko. »Sem zelo 
velik ljubitelj narodnozabavne 
glasbe in velikokrat sem dejal 
svojim domačim, kako rad bi 
igral na harmoniko, a so si to 
tolmačili kot hipno otroško že
ljo, ki bi popustila že nasled
nji dan. In ko sem se odločil, 
kakšno veščino želim osvojiti 
v MEPI-ju, sem povedal stare
mu očetu, ki me je takoj sezna
nil z mojstrom na harmoniki 
Francijem Vegljem. In kjer je 
volja, je tudi pot. Ko mi je moj
ster pokazal, kako se zaigra, 

saj not ne poznam, sem ga ta
koj posnemal in se že prvo uro 
naučil zaigrati prvo melodijo, 
danes jih znam že 50. Udele
žil sem se tudi že dveh tek
movanj harmonikarjev in ne 
le, da na harmoniko za svojo 
dušo igram vsak dan, do sedaj 
sem igral tudi že na kar lepem 
številu zabav, kar sem si vselej 
želel. Veliko lepega sem v teh 
letih doživel z MEPI-jem, pred
vsem pa spoznal, kaj vse in ko
liko zmorem, zato sem prepri
čan, da se bom tega poglavja 
v življenju, ki me je vsekakor 
obogatilo na različnih področ
jih, res vselej z veseljem spo
minjal.«

Klemna, sicer odličnjaka skozi 
vsa leta šolanja, čez nekaj me
secev čaka splošna matura, v 
sklopu katere bo opravljal do
datni maturitetni predmet, saj 
si želi po srednji strokovni šoli 
nadaljevati študij na Fakulteti 
za elektrotehniko. Ne dvomi
mo, da mu ne bi uspelo, kakor 
tudi ne, da ne bi takoj, ko bodo 
to razmere dopuščale, uspeš
no opravil tudi usposabljanja 
za operativnega gasilca v PGD 
Globoko, saj je to še eno izmed 
področij, ki se mu rad posveča.
 Bojana Mavsar,
 foto: osebni arhiv

Klemen Geršak, prvi zlati MEPI-jevec v Posavju

Triglav in Mavricij, polmaraton in harmonika
MALI VRH – Klemen Geršak z Malega Vrha, dijak 4. letnika elektrotehnične usmeritve na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško, je prvi, ki je osvojil zlato stopnjo 
mednarodnega programa MEPI v Posavju. A to ne pomeni petke v redovalnici, čeprav jih Klemen ima, pač pa odliko za osebnostno rast.

Klemen Geršak
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D o g o d k i  i n  p r i r e d i t v e

D o g o d k i  n a  T r ž n i c i  V i d e m

E v r o p s k i  p r o j e k t i

O b i s k i  d o b r i h  p r a k s  i n  i z o b r a ž e v a n j a

P o d j e t n i š k i  i n k u b a t o r  i n  S P O T

P r o m o c i j a  t u r i z m a  -  V i s i t  K R Š K O

Kolektiv Centra 
za podjetništvo 
in turizem KrškoSrečno 2021

Hvala, da ste bili z nami!
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po
delil nagrado (CD ploščo) Mariji Golob, Florjan 111, 3325 Šo-
štanj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 2. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 3. (5.) Ans. JAVOR - Slovenska pesem te bodri
 4. (2.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 5. (4.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 6. (3.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 7. (10.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 8. (7.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
 9. (8.) Ans. VIŽA - Sanje poletnih dni
 10. (-.) Ans. AJDA - Božična polka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vrli muzikanti - Poljubi me za dobro jutro

Kupon št. 551
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, 26. 12. 2020, ob 20. uri

Geslo 25/2020 številke:

HIŠNI FRANJO HAMBURGER IZ FONTANE
Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1.-10. nagrada: 1x hamburger po izbiri; Marija Pražen, 
Radeče; Blaž Sotošek, Koprivnica; Irena Debevc, Sevnica; 
Nataša Renko, Kostanjevica na Krki; Simon Ržen, Loka pri 
Zidanemu Mostu; Lado Kovač, Krmelj; Martin Štefanič, 
Krško; Petra Brkić, Jesenice na Dolenjskem; Kristina Pirc, 
Krško; Sebastian Kohl, BrežicePraznična križanka vas nagrajuje s čudovitimi nagradami  

za lep začetek leta 2021.

Gesla velike nagradne praznične križanke pošljite do četrtka, 31. decembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“ ali po e-pošti nagradna.igra@posavje.info.

S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo (GDPR)

Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih lepih nagrad:
1.  Krasen darilni paket za krepitev odpornosti, da boste v 2021 čim bolj zdravi: kapljice ameriškega slamnika (100 ml), ognjičevo mazilo in 2 mazili za ustnice  

(Zeliščarska kmetija Veronika Fabinc)
2. Darilni bon za 20 € za okusni in domiselni Rajhenburger – burger, ki združuje! (Gostilna Pečnik)

3. Srčno pridelani izdelki družine Volovec – paket zdravja, ki vsebuje 0.5 kg domače ajdove kaše, 0.5 l soka aronije, majhen med in eno naravno svečko (Volovec) 
4. Gnetko – odličen komplet naravnega plastelina za otroke (Gnetko - domači plastelin)

5.–6. Evrosadov karton skrbno izbranih jabolk (Evrosad)
7. Omamno dišeče sivkino eterično olje in milo (Naravno in dišeče iz Radeža)

8. V sobi srca - pesniška zbirka Slavice Jarkovič (Založba Neviodunum)
9.–10. nov Almanah občine Krško 2020 (Založba Neviodunum)

11. Postelja iz knjig - roman Silva Mavsarja (Založa Neviodunum)
12.–13. Dober dan, resničnost! – knjiga zbranih kolumn Natje Jenko Sunčič (Založba Neviodunum)

14.–16. Potepanja po gorah – knjiga Ivana Tomšeta (Založba Neviodunum)
17. FORMULA 1 - dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča 

18. Velikani motokrosa – dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča 
19. SPEEDWAY ASI - dirkalni koledar 2021 fotoreporterja Veljka Jukiča 

20. majica Posavski obzornik (Posavski obzornik)

SEVNICA – V sevniški galeriji Ana je na ogled virtualna foto-
grafska razstava Tine M. Šobot, ki na subtilen način prika-
zuje ključne trenutke dogajanja na odru lanskega 5. oktobra 
v Katedrali Kina Šiška, kjer je zasavska glasbena zasedba 
Orlek zaokrožila turnejo ob svoji 30-letnici neprekinjene-
ga delovanja. 

Prvič je razstava gostovala v foto galeriji f 2,8 v Zagorju ob Savi 
in takrat je vodja skupine Orlek Vlado Poredoš dejal, da je v ce
lotni zgodovini delovanja Orlekov to prva fotografska razstava, 
kar jim je še posebej v čast. Skupina, ki ima svoj domicil v Za
gorju ob Savi, v srcu rudarskih revirjev, si je ime nadela po hri
bu na samem obrobju Zagorja. Glasba, ki jo izvajajo, je izvirna 
mešanica rock’n’rolla, nekakšen »folk punk polka rock«. Poseb
nost skupine Orlek so besedila, ki so socialno-humorno obar
vana, s številnimi izrazi, značilnimi za trpko rudarsko življenje 
in delo. Iz zasavskih revirjev prihaja tudi fotografinja Tina M. 
Šobot, za katero pravijo, da bi bila fotografska scena v Zagorju 
brez nje popolnoma drugačna. 
Virtualna razstava, ki je nastala na jubilejnem koncertu skupine 
Orlek, omogoča ogled celotne fotoreportaže na zaslonu, ogleda
ti pa si jo je mogoče tudi na YouTube pod naslovom »Razstava 
5. oktober Tina M. Šobot galerija Ana Sevnica«. Ob tem predse
dnik KD Primož Trubar iz Loke pri Zidanem Mostu Zoran Cvar, 
ki je pobudnik razstave, pove: »Ko bodo razmere dovoljevale, bo 
v sevniški galeriji v starem mestnem jedru na ogled tudi 14 fo
tografij s koncerta.«  S. R.

BREŽICE – Znani posavski glasbenik in promotor zdravega na
čina življenja Lojze Ogorevc je ob koncu leta poskrbel za izdajo 
edinstvenega glasbeno-bosonogega koledarja za leto 2021. Kot 
pravi, je zasnovan na raznih glasbeno-kulturnih dogodkih in bo
sonogih pohodih skozi leto. »Koledar ima 13 strani, na njem pa 
je kar 40 fotografij: od demonstriranja harmonike (frajtonari
ce) Avsenik v galeriji Avsenik, prejema Prešernovega priznanja, 
sprejema in predstavitve Slovenske polke in valčka študentom iz 
ZDA, Brazilije, Argentine in Francije, ki so obiskali brežiško obči
no, bosonogega pohoda na Sv. Vid, ki se je letos odvil kar dvakrat, 
premierne predstavitve nove viže Bosonog naokrog v TV-odda
ji, kjer je občinstvo iz občine Brežice tudi boso zaplesalo, nasto
pov z jubilejnega koncerta ob praznovanju Ogorevčeve glasbe 
in v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski, kjer je sredi Zagreba 
zaigrala slovenska harmonika, do Božička s harmoniko, ki veselo 
prinaša koledarje v vaše domove ter vam  zaželi vesele božične 
praznike in trdno zdravje v novem letu 2021,« našteje Ogorevc, 
ki vsem želi, da ostanemo zdravi, za to pa lahko največ naredi
mo sami.  R. R.

Fotografska razstava o Orlekih

Ogorevc izdal edinstven koledar

www.PosavskiObzornik.si

Hvala, drage bralke in bralci, 
za vaš čas in vse prijazne misli.

Tudi v 2021 bomo iskali vse dobro, 
iskreno in srčno v naših krajih.

            Ker je Posavje naš dom. 
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»To ne pomeni, da bomo v pri
hodnje dogodke, kot je npr. raz
stava, v celoti prinesli na splet, 
se pa zavedamo, da se bo tre
ba prilagoditi novi realnosti, 
vsaj v letu 2021, ki jo vidimo 
v kombinaciji dogodkov v živo 
in preko spleta,« ob tem poja
snjuje direktorica osrednje kr
ške kulturne ustanove Darja 
Planinc. 

Osrednji razstavni projekt na 
gradu Rajhenburg je razstava 
Gospodje Rajhenburški

Kar se tiče programa v muzej
skih enotah Kulturnega doma 
Krško, so na gradu Rajhenburg 
tik pred ponovnim zaprtjem 
kulturnih ustanov odprli sli
karsko razstavo Vladimirja 
Lebna Iz rok v usta. Ta razsta
va bo poleg občasne razstave 
Silvana Omerzuja na ogled 
zato tudi še v 2021, kot tudi 
vse stalne razstave. Na gradu 
je bil letos prioritetni projekt 
postavitev nove stalne razsta
ve Gospodje Rajhenburški, ki jo 
vodi dr. Helena Rožman. »Pri 
nastajanju te razstave smo ne
posredno izkusili, kakšno je za
radi korone stanje v evropskih 
in tudi nekaterih ameriških 
muzejih. Večina teh, s kateri
mi smo pri nastajanju razsta
ve želeli stopiti v stik, je bilo ne 

Upajo, da bodo kmalu spet lahko delali 'v živo'
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško, ki je kot del kulturnega sektorja med najbolj prizadetimi v drugem valu epidemije, se zavedajo nove realnosti, ko morajo stik 
z obiskovalci vzdrževati preko spleta in socialnih omrežij, kar pomeni, da strokovni sodelavci raziskujejo in pripravljajo primerne vsebine ter skupaj s tehniki iz-
birajo primerne formate za spletne predstavitve. 

le zaprtih za obiskovalce, tem
več tudi sicer, zato je bil pro
ces komunikacije in pridobi
vanja potrebnih podatkov in 
razstavnih predmetov nekaj 
časa popolnoma ustavljen ali 
pa nadvse otežen. Te dni dobi
vamo še zadnja soglasja, pred
mete, fotografije ...« pravi Pla
ninčeva. S to stalno razstavo bo 
grad pridobil izjemno predsta
vitev družine Rajhenburških, 
ki je zaznamovala tako grad, 
po katerem so dobili ime, kot 
tudi širši prostor, v katerem si 
je sprva skromna, nato pa vse 
mogočnejša in nedvomno ena 
bolj ambicioznih družin v na
šem prostoru zagotovila svoje 
posesti in nepremičnine. 

Bohoričeva slovnica, Fran 
Bonač, spregledane ženske 

V enoti Mestni muzej Krško 
na odprtje za obiskovalce čaka 
razstava, ki je del projekta Bo
horičevega leta – v sodelova
nju z Narodno in univerzite
tno knjižnico Ljubljana namreč 
pripravljajo predstavitev origi
nalne Bohoričeve slovnice. »Ta 
bo prišla v Krško takoj, ko se 
muzejske ustanove odprejo 
za obiskovalce. Zelo si želimo, 
da bi si razstavo Adam Boho
rič: Proste zimske urice o latin
skokranjski slovnici ogledalo 

čim več posavskih osnovno
šolcev in dijakov, zato si bomo 
prizadevali, da bi časovnico, ko 
bo razstava na ogled, uskladili 
s časovnico odprtja šol,« pravi 
sogovornica. V okviru Bohori
čevega leta načrtujejo v sode
lovanju z ZRC SAZU takoj po 
odprtju tudi niz strokovnih 
predavanj, s katerimi želijo 
osvetlili vlogo in pomen Boho
riča, Dalmatina in nasploh pro
testantizma na Slovenskem. 

Takoj za omenjeno razstavo bo 
v prostoru krškega muzeja na 
ogled razstava o Franu Bonaču, 
ki bi bila v normalnih razme
rah sicer že odprta. Tovarna ce
luloze in papirja, ki jo je v letu 
1939 na Vidmu postavil Fran 
Bonač, je v minulih desetle
tjih temeljito spremenila pro

storsko in gospodarsko podo
bo Krškega z okolico. Avtorica 
razstave se bo v razstavi osre
dotočila predvsem na prvega 
lastnika tovarne, pokazala pa 
bo tudi gospodarske in druž
bene posledice, ki jih je imela 
ta proizvodnja tako za Krško 
kot celotno Posavje.

Višja kustosinja večino svojega 
časa preživi v muzejskih depo
jih pri urejanju dokumentaci
je, za kar ob rednem programu 
in delu z obiskovalci običajno 
zmanjka časa. Komunicira že z 
avtorjem nove razstave, ki bo 
umeščena v prostore Galerije 
Krško takoj, ko bo to mogoče, 
in pripravlja izbor del Vladi
mirja Štovička za načrtovano 
razstavo v prihodnjem letu. V 
muzeju te dni koordinatorka 

kulturnih programov zaklju
čuje delo na projektu Spregle
dana polovica Krškega, kjer 
so prišli do nabora izjemnih 
žensk, vrednih spominjanja, 
v raziskavi so osvetlili njihov 
prispevek k razvoju Krškega 
oz. celotne lokalne skupnosti. 
Preučevanim ženskam bo Ob
čina Krško v letu 2021 posta
vila spominska obeležja. 

Abonmaji v prilagojeni obliki

Najbolj korenito, poudarja Pla
ninčeva, je epidemija posegla v 
programe enote Kulturni dom 
Krško: »Ti namreč praktično v 
celoti temeljijo na možnosti or
ganiziranja javnih prireditev, ki 
pa so že dobršen del leta bodi
si v celoti prepovedane bodi
si bistveno omejene. Tako smo 
morali predčasno zaključiti 
vse tri gledališke kot tudi glas
beni abonmajski program. Za
radi zaenkrat še vedno precej 
nepredvidljivega poteka epi
demije načrtujemo, da bi vsi 
abonmajski programi vsaj v 
prvi polovici leta 2021 pote
kali v obliki t. i.  Gledališkega 
in Koncertnega kluba Kultur
nega doma Krško, ki bosta za
časno nadomestila 'klasične' 
abonmaje.«

Potem ko so v tem letu zaklju

čili izgradnjo dvigala in osta
la večja vzdrževalna dela, je 
zaradi neizvajanja dejavno
sti neposredno za obiskoval
ce večina tehničnega osebja 
na ukrepu čakanju na delo od 
doma, prihajajo pa v redna de
žurstva in preglede stanja po 
objektih, da so ti v vsakem tre
nutku pripravljeni na ponov
no odprtje, nekaj osebja pa je 
odsotnega tudi zaradi ukrepa 
varstva otrok zaradi šolanja od 
doma. »Vodstvo zavoda skupaj 
s strokovnimi sodelavci v tem 
času kreira tekoči program za 
splet, program dela za prihaja
joče leto 2021, zaradi nove re
alnosti v več različicah. Ob tem 
moram omeniti razumevanje 
ustanoviteljice zavoda, Občine 
Krško, ki v času zaprtja zago
tavlja razliko sredstev, ki bi jih 
sicer za kritje stroškov dela in 
obratovalnih stroškov zaslužili 
sami na trgu. Zahvala velja tudi 
vsem ljubiteljem kulture in 
umetnosti, ki bi bili v normal
nih časih naši obiskovalci, v teh 
posebnih pa na različne nači
ne ohranjajo stik z nami, tudi s 
prebiranjem pravkar izdanega 
stripa o krških reformatorjih, 
in tako kot mi nestrpno priča
kujejo naše ponovno odprtje,« 
zaključuje Darja Planinc.  

 Peter Pavlovič

Muzejski depo (foto: arhiv KDK)

KRŠKO, BREŽICE – Tako kr-
ška kot brežiška območna 
izpostava JSKD sta tudi letos 
izvedli vsakoletno srečanje 
literarnih ustvarjalcev, zara-
di razmer letos seveda v pri-
lagojeni oz. virtualni obliki.

V organizaciji JSKD OI Krško je 
23. novembra potekalo spletno 
srečanje literarnih ustvarjalcev 
občine Krško in Kostanjevica 
na Krki »Vrtim(o) se v krogu 
besed 2020«. Uvodoma je zbra
ne nagovorila vodja izposta
ve Tinka Vukič, sodelujoči so 
nato drug za drugim prebira
li pesem ali odlomek posla
nega literarnega dela, nato pa 
prisluhnili oceni mentorice in 
strokovne spremljevalke mag. 
Ane Porenta. 2. decembra, na 
predvečer Ta veselega dneva 
kulture, ko slovenska kultur
na javnost obeležuje rojstni 
dan pesnika Franceta Prešer
na, so sodelujoči na literarnem 
večeru »Ni kulture brez litera
ture« svoja dela preko spletne 
povezave predstavili še javno
sti. Letos so sodelovali Antoni-
ja Ban, Darja Dobršek, Vida 
Dvoršek, Marija Hrvatin, Do-
roteja Jazbec, Petra Kampl 
Petrin, Nika Ogorevc, Zala 
Teodorovič, Miroslav Tičar 
in Sara Vizler. Vukičeva je ob 
tem izrazila zadovoljstvo, da so 
svoja dela avtorji posneli sami 
in posnetke poslali v nadaljnjo 
obdelavo. Video predstavitev je 
pripravila Dobrškova, ilustraci

Literati letos (le) virtualno

je pa je prispevala Mateja Gač-
nik, ki je oblikovala še celostno 
podobo istoimenske zbirke. 
»Naši literati so tudi tokrat sto
pili skupaj ter ponovno doka
zali, da kultura in ustvarjalna 
moč vedno najdeta pot,« je za
ključila Vukičeva.

Tudi v Brežicah so se z ob
močnim srečanjem literar
nih ustvarjalcev »Če beseda bi 
doma ostala …« pridružili pra
znovanju Ta veselega dne kul
ture. Kot je pojasnila Lučka 
Černelič, organizatorka kul
turnega programa in vodja 
tega projekta pri JSKD OI Bre
žice, srečanje že 23. združuje 
pisce različnih literarnih zvr
sti mlajše in starejše genera
cije. Na povabilo organizatorja 
JSKD OI Brežice je 12 literarnih 
ustvarjalcev prispevalo krajša 
dela s prepletom premišlje

no in umetelno zapisanih be
sed, ki jih je pregledala in pre
birala strokovna spremljevalka 
srečanja Barbara Korun. »Iz
postavila je, da ima tokratno 
srečanje še posebno vrednost, 
saj se je prav v času korone iz
kazalo, da ljudje potrebujemo 
umetnost, besedo, ker nas tola
ži, pomirja in povezuje v skup
nost ... Prav beseda je poglavit
na in najtrdnejša zaveza med 
nami,« je zapisala Černeličeva. 
Srečanje so 1. decembra skle
nili z literarnim večerom v vir
tualni obliki, izšla pa je tudi že 
zbirka izbranih del sodelujo
čih avtorjev. To so: Franc Ba-
las, Monika Bukovec, Rudi 
Mlinar, Leila Mokrovič, Kar-
men Molan, Stanislava Per-
nišek, Drago Pirman, Zala 
Rostohar, Rudi Stopar, Vlad-
ka Sumrek, Dragomila Šeško 
in Ivana Vatovec.  M. H., R. R.

Ana Porenta se je z literati pogovarjala preko video povezave.

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

OD RETROSPEKTIVNE RA ZSTAVE 
DO NOVE ZBIRKE 

V Galeriji Božidar Jakac smo v leto 2020 vstopili z veliko retrospektivno razstavo 
Nandeta Vidmarja (1899–1981), enega ključnih predstavnikov likovne umetnosti na 
Slovenskem, ki je aktivno deloval od 20. let do 70. let prejšnjega stoletja. V njegovih 
delih, kjer je obravnaval predvsem socialnokritično, kmečko ter delavsko tematiko, 
se zrcalijo značilnosti sočasnih evropskih umetnostnih tokov od ekspresionizma, nove 

stvarnosti, socialnega in barvnega realizma do intimizma

Pokrovitelj 
stalne zbirke 
Nandeta Vidmarja

N A N D E  V I D M A R 
Sončni žarek (Obisk neimenovanih), 1959
olje / platno

N A N D E  V I D M A R 
Zimska pokrajina (Zima), 1921 
olje / platno
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V procesu priprave na razstavo smo v Galeriji Božidar Jakac evidentirali več kot 1800 avtorjevih del na 
papirju ter okoli 200 oljnih slik. Z dediči smo nadaljevali pogovore o donaciji in vzpostavitvi nove zbirke 
Nandeta Vidmarja, ki bo pomembno vsebinsko povezala zbirke ekspresionističnih umetnikov s zbirkami 
avtorjev, ki so med obema vojnama študirali na zagrebški akademiji. V Galeriji Božidar Jakac se trudimo, 

da vas bomo že v letu 2021 lahko povabili na ogled nove zbirke.
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Okrasno grmičevje pozimi

Bela omela
Bela omela je polza
jedalska rastlina in 
je odvisna od dre
ves, na katerih raste. 
Uspeva na  iglavcih 
in listavcih z meh
kim lubjem (na buk
vah ne). Gre za moč
no razvejan grmič 
v premeru 30 do 80 
cm, kroglaste oblike. 
Listi so vedno zeleni, 
usnjati, podolgova
ti. Cvetovi so bledo 
rumeni, nameščeni 
na koncu vejic tesno 
drug ob drugem. Plo
dovi so svetleče bele 
barve in so v velikos
ti in obliki grahovega 
zrna. Plod vsebuje 1 do 2 semeni, ki jih raznašajo ptiči. 
Beli omeli so že naši predniki pripisovali magične in zdra
vilne moči (njeni lektini pripomorejo k okrepljenemu de
lovanju telesa, ki se tako bolje bori proti boleznim). Čaj 
iz bele omele pripravimo iz 3 žličk posušenih listov, ki jih 
prelijemo z 1 litrom hladne vode, pustimo stati čez noč 
in vodo šele nato segrejemo.

Bela omela po ljudskem vraževerju prinaša srečo v pri
hodnjem letu vsakomur, ki jo najde v gozdu, poljub pod 
belo omelo pa pomeni globoko ljubezen ali trajno pri
jateljstvo.
 Viktorija Senica, cvetličarka

Decembrski čas v naravi je poseben, saj ga marsikje krasi bela snežna odeja, medtem ko vrtovi počivajo. 
Večina gredic je praznih, čeprav tudi v zimskem času rastejo na njih nekatere zelenjadnice (npr. ohrovt), 
v zemlji pa se skriva pravo bogastvo korenovk in gomoljnic. Sadno in ostalo drevje ter grmovnice so v 
mirovanju, a kljub temu najdemo rastline, ki so lahko v naših vrtovih prijetna zimska dekoracija. Zima je 
tudi čas, namenjen premisleku in pripravi na novo sezono sajenja ter zasaditev in morda bo dobrodošel 
tokratni namig v rubriki Vrtovi Posavja. Prijetno branje! Uredništvo  

V prazničnih decembrskih dneh po-
skrbi za posebno vzdušje s svojimi ze-
lenimi in bodičastimi listi ter drobnimi 
rdečimi kroglicami bodika, ki jo mno-
gi poznajo pod imenom božje drevce. 
Bodika, ki jo nekateri imenujejo tudi 
božikovina (lat.: Ilex aquifolium), je od 
nekdaj cenjena rastlina, ki je v zim-
skem času pravi okras domačih vrtov, 
saj zelo dobro prenaša mraz. 

Bodika je zimzelen košat grm ali manj
še drevo, obraščeno do tal v naravnih 
rastiščih, v senčnih gozdovih pa je 
spodaj golo in kaže tanjše ter ne vse
lej ravno deblo s temnim, dokaj glad
kim lubjem. Rastlina poleg mraza dobro 

prenaša tudi sonce ali senco, le zados
ti vlage mora imeti, zato v predelih z 
obilnejšimi padavinami ni izbirčna gle
de tal, v bolj sušnih in vročih območ
jih pa zahteva bogatejšo zemljo. Bodik 
je več vrst in sort. V okrasnem vrtu so 
lepe že zimzelene oblike z zanimivo ob
likovanim zelenim listjem, še lepše pa 
so pisanolistne sorte, ki rastejo počas
neje. Rdeči in redkeje rumeni plodovi so 
dodatek k zimski lepoti.

Vzgoja in nega ter plodovi

Marsikdo si je zaželel, ko je videl grm 
ali drevo bodike, bogato obloženo z ža
rečimi rdečimi plodovi, da bi podobna 
lepota krasila tudi njegov vrt, a pre
sajanje iz narave (posebno pri starej
ših sadikah) le redkokdaj uspe, zato je 
sadiko najbolje kupiti v drevesnici. Ko 
kupujete sadike, povprašajte po sorti, 
kajti nekatere sorte so bolj občutljive 
na mraz. Ko boste izbirali mesto zasa
ditve, je najbolje, da jo zasadite v za
vetrje. Bodika raste zelo počasi – let
no zraste 20 cm visoko in 10 cm široko, 
tako da v 30 ali 40 letih doseže višino 
okrog 6 m; v redkih primerih zraste do 
višine 10 m. Če jo želimo vzgojiti v dre
vo, moramo več let obsekovati stran
ske poganjke okoli tistega debla, ki smo 

ga izbrali za vodilnega. Včasih je bodika 
tudi del okrasne žive meje. Listi so ze
leni in sijoči, ko odganjajo, so bronasto 
zeleni, preko zime pa so temno zeleni 
ali karminasto zeleni. V maju se pojavi 
veliko majhnih belih cvetov, v jeseni se 
pojavijo lepi rdeči plodovi, ki se obdr
žijo skozi zimo vse do pomladi. A bodi
mo previdni – plodovi so zelo strupeni, 
povzročajo bruhanje in močno drisko, v 
večjih količinah pa tudi zastoj srca. Pri 
nas so v naravi rastoče bodike zaščite
ne že od leta 1922.

Bodika – zimski okras
Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Grm navadne bodike

Zimzelena bodika z rdečimi jagodami 
je pogosto del dekoracije v adventnih 
venčkih. 

Prenos znanja v čebelarstvu
Primer dobre prakse projekta sodelovanja Biotehniške fakul-
tete Univerze v Ljubljani in čebelarstva Medikart Damir Lovrić, 
Senovo, je projekt Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Lo-
vrić. Ukrep sodelovanje Programa razvoja podeželja spodbuja 
krepitev v Sloveniji deficitarnega sodelovanja ter prenos zna-
nja med raziskovalci oz. svetovalci in kmeti. 
Prispevek institucije je akumulacija in integracija znanj znotraj 
Biotehniške fakultete ter pregled domače in tuje strokovne li-
terature. S tem je čebelar Damir Lovrić, diplomant Oddelka za 
zootehniko BF, pridobil gradivo in podporni didaktični materi-
al za izvajanje prenosa znanja v prakso v kmetijstvu in čebelar-
stvu. Nadgradnja znanja v partnerstvu obsega tri aktualne sklo-
pe čebelarjenja: vzreja matic, odbira čebeljih družin in »Kipp« 
metoda za nakladne panje.
Prvih plačljivih izobraževanj, ki jih izvajaja čebelar v okviru svo-
je dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se je udeležilo 20 udeležen-
cev, kar kaže na aktualen izbor tem in uspešno izvedbo projek-
ta. Usposabljanja so fokusirana na dvig kompetenc čebelarjev 
z izobraževanjem, osveščanjem ter izvedbo delavnic in demon-
stracijskih prikazov.
V projektu smo krepili zavedanje javnosti o vrednosti hrane pri 
vzpostavljanju kratkih verig, ki jo pomembno dopolnjuje lo-
kalno čebelarstvo. Je namreč pomemben člen, ko govorimo o  
ohranjanju okolja, naravne dediščine, kulturne krajine in mo-
zaične strukture podeželja. 

Prispevek pripravil in zanj odgovarja vodilni partner: UL, Bio-
tehniška fakulteta.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja je MKGP.

M E D I K A R T
Čebelarstvo Damir Lovrić

DAMIR LOVRIĆ
Dipl. ing. kmet.- zootehnike

Dobrova 52
8281 Senovo

Slovenija

+386 41 849 782
damirlovric@gmail.com

www.unikart.si

®

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

Najpogostejša tema te rubrike so odpadki, nemarno odlože
ni na neprimernih mestih, zlasti v naravi, in tako je (žal) tudi 
tokrat. Bralec namreč tokrat opozarja, da na relaciji Brestani
ca–Dolenji Leskovec (Košeni vrh) vedno znova najde ob ces
ti odvrženo embalažo in ostale komunalne odpadke. »Kljub 
večkratnemu čiščenju vseh, ki nam je mar za okolje, ne uspe
mo obdržati čistega okolja. Zamislite se vsi, ki koristite ome
njeno traso,« je še zapisal ob fotografijah.  

Diverzifikacija dejavnosti 
pri čebelarstvu Gramc 

Program razvoja podeželja v Sloveniji prvikrat vključuje tudi 
ukrep M16 sodelovanje. Ukrep je zasnovan na trikotniku pre-
nosa znanja in kot partnerje obvezno vključuje znanstveno ra-
ziskovalne oz. izobraževalne institucije, svetovalne institucije 
in kmetijsko gospodarstvo kot osrednji člen izziva. V sodelo-
vanju znanstveno raziskovalna oz. izobraževalna ter svetoval-
na institucija in kmetija skupaj iščeta rešitve za konkretne izzi-
ve na kmetiji.
S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republike Slovenije imajo slovenske kmetije in 
čebelarji priložnost, da svetovalce in raziskovalce profesional-
no vključijo v reševanje konkretnih razvojnih izzivov na svoji 
kmetiji. Ukrep je naklonjen novim inovativnim produktom, re-
šitvam za varovanje okolja in prilagajanju na podnebne spre-
membe, kratkim prehranskim verigam in diverzifikaciji dejav-
nosti na kmetiji.
Čebelarstvo Aleša Gramca, Krška vas, je v svoji razvojni viziji vi-
delo poslovno priložnost v razširitvi dejavnosti čebelarstva na 
izobraževanje. S pomočjo projekta in sodelovanja Biotehniške-
ga izobraževalnega centra Ljubljana so se za potrebe izvajanja 
neformalnega izobraževanja pripravile strokovne vsebine: Teh-
nike točenja medu in Različne priložnosti uporabe medu in dru-
gih čebelarski izdelkov. Kot sinergija pa so na BIC Ljubljana z ob-
delanimi temami izvajali tudi čebelarski krožek. Pripravili smo 
tudi dva videa, ki bosta Alešu Gramcu podpora pri izvajanju iz-
obraževanja. Donos projekta Diverzifikacija dejavnosti pri čebe-
larstvu Gramc je tudi odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Prispevek pripravil in zanj odgovarja vodilni partner: BIC Ljubljana.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja je MKGP.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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dedkom in ostalim, ki so že 
delili čarobnost tega dobre
ga moža. Božičkovi posavski 
pozdravi so poleteli celo k 
mnogim rojakom v drugih dr
žavah! 

Drage naše bralke in bral
ci – tudi za vas imamo prese
nečenje - na našem youtube 
kanalu Posavski obzornik 
#povezujemoposavje bos
te našli božično zgodbico. Po
vezavo bomo jutri zjutraj ob
javili tudi na spletni strani 
www.posavskiobzornik.si. V 
kolikor imate QR skener, pa 
vas bo tale koda popeljala di
rektno na božični nagovor na
šim najmlajšim.

Hvala Božičku za takšno zau
panje, ekipa Posavskega ob
zornika pa se pridružuje nje
govim lepim željam za miren, 
prijeten in srečen božič!

Bila je sreda in ravno smo zak-
ljučevali novo številko časopi
sa, ko je stopil noter. Na ure
dništvo! 

»Oho, vas pa zdaj težko kdo ug
rabi!« je rekel Božiček. Prišel je 
skozi zaklenjena vrata?! Kaaaj?

V glavnem … čeljust nam je 
padla dol. Strmeli smo v pre
lepo rdečo opravo in drug v 
drugega. Pozaprli smo zeva
joča usta, strnili vrste in na
peli ušesa. Zadonel je njegov 
žamet ni glas: »Sporočite skrb
nikom, staršem, starim star
šem, da ne bomo dovolili, da 

tale december mine brez ča
robnosti! In, sem razmišljal, 
ker je danes tehnologija že 
tako razširjena … « Pri tem se 
je odkašljal in se zazrl skozi 
okno. Nekaj časa je bil tiho. ... 
»boste vi uredili, da bodo posa
vski otroci dobili moj poseben 
pozdrav. Izročili jim ga bodo 
njihovi najbližji, doma. In ker 
so zdaj že vsi tako prilepljeni 
na te aparatke – naj gre preko 
spleta.«

Kimali smo. Bomo uredili. Že 
imamo idejo. »Ekipca, hvala. 
Vedel sem, da lahko računam 
na vas. Zdaj se mi pa resnično 

mudi,« je še dodal. Naredil je 
tri korake, se pogladil po svi
leni bradi, potem pa se je tako 
močno zasvetlikalo, da smo se 
morali obrniti stran. In že ga ni 
bilo več.

Tako je nastala zelo dobro 
sprejeta akcija Božičkov poz
drav. Z osebnim, brezplačnim 
sporočilom smo že razveseli
li skoraj 100 otrok, še več sto
tin pa jih bomo v teh praznič
nih dneh. 

Zahvaljujemo se številnim po
savskim staršem, babicam, 

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Stanka Medic, Črneča vas 
– dečka,

• Maja Marčun, Brezina – 
deklico,

• Meta Pavlič, Virštanj – 
dečka,

• Katja Saje, Sremič – dečka,
• Barbara Avguštin, Senovo 

– dečka,
• Suzana Katič Moreše, 

Drnovo – dečka,
• Sara Balagić, Brežice – 

deklico,
• Anja Cirnski, Krško – 

dečka,
• Melita Liberšar, Bučka – 

dečka,
• Monika Turk, Pavla vas – 

deklico,

rojstva

poroke

• Anže Molan iz Curnovca in 
Klaudija Stanič z Gorenje 
Pirošice.

ČESTITAMO!

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

Stanislava Kerin iz Krške vasi in Mihael Prišel s Ponikev, 
19. september 2020, park Brežice

• Ana Marija Žerjav, Gazice 
– dečka,

• Katja Simončič, Krško – 
dečka,

• Elvira Mušedinović, 
Brežice – deklico,

• Ana Klemenčič, Vinji Vrh 
– dečka,

• Polona Žnidaršič, Log – 
dečka,

• Vanja Kožar, Silovec – 
dečka,

• Fatjona Krasniqi, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico.

ČESTITAMO!

Slavica JarkovičSlavica Jarkovič

V sobi srcaV sobi srca
Slavica Jarkovič

V sobi srca
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Žal lahko v današnjem svetu zaznavamo vse 
večje pomanjkanje iskrenosti, še več, vse 

pogosteje govorimo o »brezsrčnosti« ljudi, torej o 
pomanjkanju sočutja, občutljivosti za probleme 

drugih. In ravno v tej smeri lahko najdemo odgovor 
na vprašanje, zakaj smo se po Zajtrku smehljajev 
(2008) pri založbi Neviodunum odločili izdati še 

eno zbirko verzov Slavice Jarkovič.

Zbirko lahko beremo tudi kot dnevnik odnosa med 
žensko in moškim, ki je pravzaprav zelo oseben, kot 

je za dnevnike značilno. Tudi tokrat so avtoričina 
doživljanja zapisana povečini v kratkih liričnih 
drobcih in tudi v tej zbirki se po »pomoč« pri 

reševanju svojih čustvenih zapletov pogosto zateka 
v naravo.

Iskrenost, ki jo pokaže v svojih verzih, bi kaj lahko 
delovala kot naivnost, a je pri Slavici prepričljiva in 

navdušujoča. Ta svoj pogum in pogled na smisel 
življenja je - »ob zajtrku v sobi srca« - očitno 

pripravljena deliti z drugimi ljudmi, z nami, bralci.

(Iz spremne besede Silvestra Mavsarja)
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NOVA PESNIŠKA ZBIRKA
Slavice Jarkovič

V sobi srca
80 strani, trda vezava

cena: 10 €

Naročila:
07 49 05 780, 040 302 809
marketing@posavje.info

ŠTIRJE ELEMENTI: 
VODA, ZEMLJA, OGENJ IN ZRAK
Glasbene poslas� ce v prepletu z dediščino 
v družbi z Alenko Černelič Krošelj in 
Robertom Petanom ter posavskimi 
glasbeniki, spletne premiere:

• Voda z Majo Weiss
 13. 12. 2020, 18.00

• Zemlja z Elizabeto 
 in Dragu� nom Križanić
 20. 12. 2020, 18.00

• Ogenj in Vorančeva kovačija
 27. 12. 2020, 18.00

• Zrak z Marjeto Podgoršek Horžen 
 in Špelo Troha Ogorevc
 30. 12. 2020, 18.00
 Voščila posavskih županov 

www.pmb.si •        Posavski muzej Brežice   
•          Posavski muzej Brežice
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•          Posavski muzej Brežice

Koncerte si lahko ogledate tudi po spletni 
premieri na: 

Vse ljubitelje pisane besede toplo vabimo na spletno druženje 
in malo drugačno predstavitev pesniške zbirke

»V sobi srca«
pesnice Slavice Jarkovič

Gotovo se vsi strinjamo, da v tem času potrebujemo čim več 
prijaznosti, iskrenosti in topline. In ker bomo »živo« predstavitev 
te krasne pesniške zbirke rahločutne Slavice Jarkovič najbrž še 
nekaj časa čakali, smo se odločili, da najprej naredimo preprosto 
spletno različico te predstavitve.  

Dogodek, ki želi vnesti obilo dobre energije v začetek leta 
2021, bo potekal

v četrtek, 14. januarja, ob 18. uri
na Facebook profilu Založbe Neviodunum in Slavice Jarkovič.

Vabilo na ta lep dogodek, kjer nam bo avtorica prebrala nekaj 
svojih verzov v živo, a »virtualno«, bomo objavili tudi na spletni 
strani Posavskega obzornika in svojih družbenih profilih. Na 
spletnem dogodku se boste lahko z avtorico tudi pozdravili, jo 
podprli, postavili vprašanja in se sproščeno družili. 

Resda bomo fizično ločeni, a kljub temu – ali pa zato še bolj – 
že komaj čakamo, da se srečamo v Slavičini sobi srca.

Za vse, ki bi želeli pesniško zbirko V sobi srca naročiti že pred 
tem, pa lepo vabljeni na spodnje naslove.

Do snidenja!

Založba Neviodunum
PODSREDA – V Kozjanskem parku so razpisali fotografski nate
čaj »Biodiverziteta – umetnost življenja«, na katerem lahko so
delujete vsi, ki se boste najkasneje do konca januarja 2021 pri
javili in poslali največ deset avtorskih fotografij, ki so nastale v 
letu 2020 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območ-
ja Kozjansko in Obsotelje. Natečaj ima dve starostni kategori
ji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter pet različnih tematskih 
sklopov: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – ljudje in E – koz
jansko jabolko. Prijavnico in razpisne pogoje najdete na spletni 
strani Kozjanskega parka in projekta Life Naturaviva, saj nate
čaj izvajajo v okviru omenjenega projekta, s katerim želimo šir
ši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragoce
nih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta.  P. P.

Fotonatečaj Kozjanskega parka

www.PosavskiObzornik.si

POSAVJE – Včasih se dogajajo resnično neverjetne stvari, ki še v nas odraslih zbudijo otroško odprtost za 
vse, kar je čarobnega. Na nek pomladni četrtek nas je poklical Božiček. Resno. Verjemite, da smo tudi mi 
najprej mislili, da je neslana šala! »No, dajte, zberite se že. Izbral sem si vašo ekipo, ker mi boste pomagali 
širiti dobre želje. Letošnje leto bo namreč za vse zelo drugačno,« je omenil takrat. In res, nekaj mesecev za-
tem se je naenkrat prikazal pred nami …

»Posavski obzornik? Božiček tu … «



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 26, sreda, 23. 12. 202036 OBVESTILA

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure 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

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

ZAHVALA

iz Lončarjevega Dola.

V 78. letu starosti nas je po kratki bolezni 
zapustil naš brat in stric

JOŽE MEDVEŠEK
Iskrena hvala sorodnikom in vaščanom za izrečeno sožalje. Hvala DU 
Sevnica ter dr. Pesjaku za dolgoletno nego in skrb. Zahvala tudi pog
rebni službi Komunale Sevnica in g. župniku za lepo opravljen pogreb.

Žalujoči: vsi njegovi

IN MEMORIAM

Nenavadno leto, ki v svojem zapisu nosi dve identični številki se 
približuje svojemu koncu. Za iztekajoče se obdobje ne moremo 
reči, da nam je dalo veliko pozitivnega. Ravno obratno. Leto, ki ga je 
ostalo le še nekaj dni, je naše Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec 
pri Krškem prizadelo še drugače. Naše vrste je za vedno zapustil naš 
dolgoletni član, predsednik in častni predsednik tovariš Jože Arh. 
Jože Arh ni bil samo funkcionar in dolgoletni vodja našega društva, 
bil je naš sotovariš, prijatelj in vzornik, ki nam je s svojo umirjenostjo 
in razumnim svetovanjem vedno znal pomagati, nam svetovati in biti 
tam, kjer smo ga najbolj potrebovali. Bil je gasilec, na čigar besede 
in dejanja smo se vedno zanesli, se k njemu zatekli ob dvomih in ob 
trenutkih iskanja najboljše poti za naše društvo.  
Svoje znanje in izkušnje je naš predsednik vztrajno prenašal na 
mlajše generacije društva, na katere je bil ponosen. Slednje se je 
videlo in prepoznalo ob njegovih vsakoletnih nagovorih na Zboru 
članov, ko je s svojim glasom, pogledom in mimiko izkazoval čustva 
ponosa na delo v društvu. 
Jože Arh se je gasilstvu zapisal kot osemnajstletni fant in je v društvu 
aktivno deloval zavidljivih 75 let. Njegova usmerjenost in želja 
po napredku društva se je izkazovala v njegovem izobraževanju 
s področja gasilstva, katerega znanje je vseskozi dopolnjeval in 
izpopolnjeval. Njegovo aktivno delo na področju operativnega 
gasilstva ga ni oviralo, da ne bi  skozi čas delovanja v društvu skupaj 
s svojimi vrstniki vložil veliko ur dela in požrtvovalnosti pri gradnji 
gasilskega doma, pridobivanju opreme in razvoju samega kraja.
Zaradi svojega preudarnega in odločnega vedenja ter zaupanja 
članov društva je leta 1961 postal predsednik društva, katerega 
je več kot uspešno vodil 23 let. Uspešnost njegovega vodenja se je 
izkazovala v njegovi širini razmišljanja na vseh področjih delovanja 
društva. Društvo je pod njegovo taktirko vidno napredovalo. V času 
njegovega predsednikovanja se je posodobila gasilska oprema, 
opravljala so se gradbena in vzdrževalna dela na gasilskem domu ter 
skrbelo za izobraževanje članstva. Bil je med pobudniki in leta 1977 
podpisnik listine o pobratenju z gasilskim društvom DVD Radešić iz 
R Hrvaške. Spodbujal je ustanavljanja sosednjih gasilskih društev ter 
jim skupaj z matičnim društvom pomagal pri pridobivanju opreme 
in samem zagonu njihovega delovanja.
Leta 1984 je prenehal s predsednikovanjem v društvu. Za njegov 
trud in doprinos društvu ga je le-to istega leta predlagalo in 
imenovalo za častnega predsednika Prostovoljnega gasilskega 
društva Leskovec pri Krškem. Njegova volja, hotenje in želja po 
aktivnem nadaljevanju dela v društvu so bili tisti dejavniki, ki so 
pretehtali, da je predsednik Jože leta 2008 prevzel delo z veterani 
v društvu. Organiziral je srečanja, vaje za tekmovanja veteranov, 
druženja in aktivno sodeloval pri razpravah vodstva društva.
Zaradi njegove srčnosti in predanosti gasilstvu je vse naloge opravljal 
vestno, požrtvovalno in z veliko mero zaupanja, kar dokazuje, da je 
bil med člani spoštovan. Za svoje je delo je predsednik Jože prejel 
vrsto priznanj. Njegovo delo in zasluge so med drugimi prepoznali 
na Gasilski zvezi Krško, Gasilski zvezi Slovenije in Gasilski zvezi R 
Hrvaške.  
Jožetov odhod bo v naših vrstah zapustil praznino. Njegova dediščina 
v našem društvu je velika. Čas bo ozdravil bolečine v srcih, ne bo in 
ne mora pa izbrisati spomina. Spomina na člana, dobrega gasilca in 
prijatelja, ki bo za vedno zapisan v naši zavesti.
Pravijo, da so najpomembnejši spomeniki, ki jih puščamo za seboj, 
tisti, ki jih pustimo v srcih drugih ljudi. Naš prijatelj, predsednik, 
tovariš, gasilec … Jože jih je za seboj pustil zelo veliko. Kljub izgubi 
pa smo lahko veseli, da smo našemu Jožetu za čas njegovega življenja 
to lahko večkrat izkazali in povedali. 
Imeli smo srečo, da smo lahko z njim delili delček zgodovine našega 
društva. Jože je bil pravi Leskovčan in hkrati svetovljan. Svetovljan 
v svojih razmišljanjih in dejanjih. 

Predsedniku Jožetu v spomin in slovo z gasilskim pozdravom »Na 
pomoč«.
 PGD Leskovec pri Krškem

JOŽE ARH
(1927–2020)

s Senovega.

V 84. letu nas je zapustil naš dragi

ANTON ŽVEGLIČ

Pogreb bo 24. 12. 2020 ob 14. uri na pokopališču Dovško, Senovo.

Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: žena Anica, hčerka Boža z Davorinom, 
vnuka Žiga in Tim z družinama

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč stran je.

SPOMIN

z Orehovega pri Sevnici.

Na predbožični dan leta 2010 
smo se v žalosti poslovili od naše mame 

CECILIJE-CILKE TUHTAR
Hvala vsem, ki jo tudi po desetih letih od njenega slovesa ohranjate 

v lepem spominu in jo obiskujete na njenem grobu.

Vsi njeni

JOŽE NOVAK
iz Trebeža 31.

SPOMIN

15. decembra je minilo žalostnih 10 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi ati in dedi 

Dragi ati, vsak dan nas spominja nate. Srce ne pozna daljave, 
a bolečina praznine v naši duši ostane.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Hčeri Emanuela in Amanda s svojimi

Še vedno v naših srcih si,
pogrešamo te mi.

ANA POVŠIČ

SPOMIN

2. januarja bo minilo deset let, 
odkar nas je zapustila naša draga mama, 

babica in prababica

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu 
in obiskujete na njenem grobu.

Vsi njeni najdražji!

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 
bo vedno ostal.

roj. Celestina, iz Loga pri Vrhovem 8.

JANA MIRT

SPOMIN

14. decembra je minilo deset let, 
odkar nas je za vedno zapustila naša draga

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanjo, 
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

rojena Petan, s Senovega.

IVAN PAVLEK

SPOMIN

21. decembra minevajo tri leta, odkar nas je zapustil  

Vsi njegovi

Minevajo leta tri,
odkar z nami te ni,

a v naših mislih vedno si.

iz Brežic.

SPOMIN

ALOJZ PLANKAR
Pogrešamo te tvoji dragi,

ki smo bili s teboj v veselju in trpljenju.

Ko tvoje želimo si bližine,
gremo tja na kraj tišine,

saj srce verjeti noče,
da te več med nami ni.

iz Veniš

V bolečini in tišini dve leti sta minili,
ostali nate le lepi so spomini.

SPOMIN

JOŽE KOSTELAC 
Hvala vsem, ki postojite na njegovem grobu, mu prižgete svečko in 

se spominjate lepih trenutkov z njim. 

Vsi njegovi

Težko je pozabiti človeka, 
ki ti je bil drag, 

še težje je izgubiti ga za vedno, 
a najtežje je naučiti se živeti brez njega. 

iz Velikega Mraševega. 

17. decembra je minilo 20 let, odkar nas je 
nenadoma in mnogo prezgodaj zapustil naš 

SPOMIN

MARIJA GERJEVIČ
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu. 

Pogrešamo te.
Vsi tvoji

Kako je prazen dom, dvorišče,
oko zaman povsod te išče.

Nikjer ni tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok

za vedno nam ostaja.

rojena Sodič, iz Zgornjega Obreža 18a.

29. 12. 2020 bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je iznenada zapustila naša draga
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ZAHVALA

iz Sevnice 

Ob boleči izgubi

MARTINA 
KUHARJA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sodelavcem 
za izrečene besede tolažbe, podarjene sveče, cvetje, svete maše in de
narne prispevke. Hvala vsem, ki ste našega ata spoštovali, imeli radi 
in se od njega poslovili. 

Žalujoči: vsi njegovi, 
ki smo ga imeli radi in ga močno pogrešamo

S svojim smehom vsakega osrečiti si znal, 
a pred usodo sam nemočen si ostal. 

ZAHVALA

iz Sevnice 

Ob izgubi moža, očeta, dedka in pradedka

STANKA VOVKA 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob 
strani, čutili z nami bolečino in nam iskreno izrekli sožalje.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči,

zaprl sem trudne oči.

ZAHVALA

iz Krškega

Ob zelo boleči in nenadomestljivi, nenadni 
izgubi naše zlate mame, babice in prababice

MINKE REBERŠAK 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, sveče in cvetje.

Hvala pogrebni službi za lepo opravljen obred, župniku Mitju 
Markoviču za poslovilne besede, cvetličarni za cvetje in vence ter 
trobentaču za zaigrane žalostinke.

Zlata mami, babi vedno boš v naših srcih, počivaj v miru.

Žalujoči: vsi tvoji

ZAHVALA

iz Bukovja 18 na Bizeljskem. 

V sredo, 9. decembra, smo se na Bizeljskem 
pokopališču za vedno poslovili od naše drage 

OLGE LUPŠINA 
Hvala vsem in vsakomur, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede. Hvala za 
podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala Urošu za 
prečudovito odigrani melodiji, gospodu župniku Vladu za ganljive 
besede slovesa ter sosedu Jožetu za zvonjenje pri sv. Antonu. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

z Broda v Podbočju

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

IVANKE HOSTA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, so
sedom, sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sve
če, sv. maše, cvetje ter poklon ob žari. Zahvaljujemo se tudi: Društvu 
izgnancev Podbočje, Društvu upokojencev Kostanjevica na Krki, pog
rebnemu podjetju Žičkar, Splošni bolnišnici Brežice ter gospodu žup-
niku za opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

solza, žalost in bolečina te zbudila ni, 
ostala je praznina, ki hudo boli. 

ZAHVALA

z Velikih Malenc 23.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi

JOŽE ZORKO – JOJO
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, sosedom in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podar
jene sveče, cvetje, sv. maše in denarno pomoč. Posebna zahvala druži
ni Jožeta Praha z Velikih Malenc, cvetličarni in pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, gospodu župniku Packu za lepo opravljen 
obred, gospodom Humeku, Jalovcu, Kreačiču in Staniču ter pevcem 
Andante za odpete pesmi.
Hvala vsem, ki ste se in se še boste poklonili njegovemu spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ljudje stopajo v naše življenje 
in nas nekaj časa spremljajo.

Nekateri pa so z nami za vedno,
ker ostajajo v naših srcih.

ZAHVALA

rojene Planinc iz Brežic, 

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

TEREZIJE HRASTOVŠEK – 
ZINKE 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše ter 
denarne prispevke. Hvala tudi gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo 
opravljen obred. 

Naj počiva v miru!

Žalujoči: sinova Franc in Janko z družinama, sestra Anica 
z družino ter ostalo sorodstvo

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

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

 (Mila Kačič)

ZAHVALA

rojene Pavlenč, z Dolnje Prekope

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

MARIJE LOKAR
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  
in znancem za izrečena sožalja ter tople besede tolažbe. Posebna 
zahvala pogrebni službi Žičkar ter g. župniku Jožetu Miklavčiču in g. 
župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred. Hvala tudi osebju 
DSO Krško za nesebično skrb in nego.

Žalujoči: sin Rado z družino

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a nate spomin 
bo ostal.

JOŽEFA POLŠAK

SPOMIN

25. decembra bosta minili dve žalostni leti, odkar nas je za vedno 
zapustila naša draga žena, mama, babica, prababica in sestra

Tvoja ljubezen, skrb, dobrosrčnost in drobne pozornosti so nas 
obdajale z varnostjo in toplino. Hvala za vsak trenutek, ki si ga 

preživela z nami. Za vedno boš ostala v naših srcih!

Mož Jože, hčerka Irena 
ter vnuki Robert, Tanja in Karin z družinami

 Ti nisi več tukaj, kjer si bila.
 Ti si povsod, kjer smo mi:

 v naših srcih, v naših mislih,
 v naših spominih!

iz Krškega.

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustil dragi mož, oče, tast, 
dedek in pradedek

ADAM VINCENC VAHČIČ
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja in sveče, Domu starejših občanov Krško in bolnišnici 
Brežice za vso skrb in nego, Elektru Celje in zvezi borcev za podarjene 
sveče, Kostaku Krško za organizacijo pogreba, Cvetličarni Kerin za 
cvetlične aranžmaje in vsem, ki mu prižigate sveče na grobu večnega 
počitka.

Žalujoči: žena Zofka, sinova Adam in Milan z družinami

iz Krškega.

ZAHVALA

V sredo, 9. 12. 2020, smo se na brežiškem 
pokopališču za vedno poslovili 

od našega dragega nam

ANTONA UREKA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala vsem, ki ste 
bili z nami v trenutkih žalosti. Posebej se zahvaljujemo dr. Šprajcu 
za dolgoletno pomoč pri zdravljenju. Hvala g. župniku Kšeli za lepo 
opravljen obred, g. Ivanu Ureku za besede slovesa, g. Arhu in g. 
Kovačiču za zaigrane žalostinke. Hvala vsem dolgoletnim zvestim 
prijateljem, ki ste bili z mislimi z nami v trenutku slovesa, kajti čas 
ne dopušča prisotnosti. Ostali pa nam bodo lepi spomini, ki nam 
jih tudi tile čudni časi ne bodo vzeli. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoča: žena Anica in sin Marjan

iz Brežic.

ZAHVALA

MIROSLAVA IN OLGE LJUBI
z Reštanja, Senovo

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sodelavkam in sodelavcem kolektivov Vipap Videm Krško 
– dodelava papirja in Pakline Krško za izrečena pisna in ustna 
sožalja, darovane sveče in cvetje, denarne prispevke in svete maše.
Hvala tudi osebju komunale Kostak za organizacijo pogreba in 
gospodu župniku Janezu Turinku za lepo opravljen obred, govornici 
Maji ter pevcem in trobentaču.
Hvala vsem, ki ju boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: otroci, vnuki in pravnuki 

Visoko ponese naj Vaju oblak neba.
Daleč odplove Vaju naj val morja.

Tja, kjer Vajini duši sta zdaj doma.

Ob boleči izgubi naših dragih očeta in mame

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

Prodam koruzo v zrnju, do
mače žganje in alfo za kuhanje 
hrane. Tel.: 041 959 476

Prodam 100 % sok aronije, 
naravno pridelano. Cena 7 €/l. 
Tel.: 041 895 974

Prodam naravno sušeno ko
ruzo in pol očiščenega praši
ča. Tel.: 051 358 306

Vinogradniki pozor, hitro, 
strokovno in ugodno vam ob
režemo vinsko trto ter svetu
jemo. Umek Babič Robert, no
silec d.d. na kmetiji, Vitna vas 
23, Bizeljsko, tel.: 031 830 637

ŽIVALI

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

Prodam 27 m bukovih drv in 
250 komadov kostanjevega 
kolja. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 827 776

Prodam obračalnik SIP 200, 
letnik 2010 ter bikca simental
ca, 280 kg in bika frizijca, 650 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

Kupim kosilnico Gaspardo in 
pajek SIP. Tel.: 030 998 658

Kupim traktor in traktorske 
priključke ter kockarico. Dob
ro plačilo. Tel.: 051 813 034

Prodam kostanjeva drva, krat
ko žagana, in voz 16 col, žele
zen s platonom. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243

Prodam škropilnico, 200 l z 
ventilatorjem. 
Tel.: 041 739 018

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam koruzo, tritikalo, ječ
men, okrogle bale sena. 
Tel.: 041 972 956

Prodam jabolka idared in 
krompir carlingford. Za več in
formacij pokličite na tel.: 041 
203 239

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

Prodam več prašičev, odojke, 
merjasca, lahko tudi polovice, 
vsi so krškopoljci. Sevnica. 
Tel.: 041 882 116

Kupim pašne krave ali telice, 
pasme simental ali limuzin. 
Tel.: 031 277 045

Prodam pol prašiča, težkega 
okoli 180 kg, in kostanjevo ko
lje, 2 m. Tel.: 041 589 757

Prodamo dve prašički, težki 
cca. 45 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 67 149

Prodam bikca, starega 7 me
secev, težkega cca. 220 kg (ci
klaste pasme). Cena 650 €. 
Tel.: 031 340 501

Prodam dva bikca LS, težka po 
190 kg, in teličko LS/LIM, staro 
14 dni. Tel.: 031 877 272

Prodam dva prašiča, težka 
160 in 200 kg. Dobova. Tel.: 
031 289 986 ali 07 49 67 250

Prodam teličko limuzin, sta
ro deset dni, in jedilni krom
pir, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 312 613 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Prodamo prašiče od 50 do 70 
kg in enega 100 kg. 
Tel.: 031 410 393

Prodam prašiče, težke od 30 
do 55 kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam pitanca in odojke. 
Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg, okolica Artič, cena 1,80 
€/kg. Tel.: 031 223 316

Ugodno prodam več prašičev 
od 170 do 190 kg. 
Tel.: 051 210 504

Prodam prašiča, težkega oko
li 200 kg, hranjenega z doma
čo hrano, in ječmen. 
Tel.: 031 768 569

Prodam bikca LS, starega tri 
mesece, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 559 136

Prodam bika simentalca 170 
kg ter pujse 30–50 kg in 50–
120 kg. Tel.: 051 872 179

Prodam odstavljeno plemen
sko svinjo za zakol. 
Tel.: 031 492 837

RAZNO 

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

POHIŠTVO, OPREMA
Prodam otroško posteljico Lip 
Poljčane, 120x60 cm z vzme
tnico in s predalom (kot nova). 
Cena 120 €. Tel.: 031 340 501

Prodam običajen štedilnik na 
drva, nov, še delno zapakiran, 
bel, za 200 €. Tel.: 040 432 445

obzornikova oglasna mreža

Odkupujemo kostanjeve dro
gove (za elektrogospodarstvo) 
dolžine 9–11 m (tudi neobe
ljene). Tel.: 041 865 596, SES 
d.o.o., Opekarska 22, Maribor.

Prodam drva, koruzo v klasih, 
šnops slivovko, traktor Pasqu
ali 18 KS, šivalni stroj Singer, 
rotacijsko kosilnico, kiper pri
kolico Tehnostroj. Okolica Bre
žic. Tel.: 031 415 574

Ugodno prodam suha kosta
njeva drva in rdeče vino. 
Tel.: 031 509 337

Prodam bukova drva, mož
nost dostave na dom. Drva se 
prodajajo čez celo leto. Anton 
Gošek s.p., Rožno 26, Brestani
ca, tel.: 040 738 059

Prodam seno in otavo v koc
kah, možna menjava za praši
ča. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 228 594

Prodam mešana suha drva in 
nasekana. Tel.: 031 304 436

Prodam rotacijski mulčar, 110 
cm in luščilec koruze. 
Tel.: 070 815 003 

NEPREMIČNINE
V Brežicah oddam opremljeno 
garsonjero. Tel.: 031 737 926

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Astro karavan 
TDI, letnik 2004, srebrne bar
ve, vlečna kljuka, obnovljena 
karoserija, brezhiben, garaži
ran, v račun vzamem drva ali 
prašiča. Tel.: 041 281 490

Prodam Seat Toledo 1.9 TDI 
Signo Business, letnik 2004, 
prevoženih 151.000 km, odlič
no ohranjen. Tel.: 051 477 243

KMETIJSTVO

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

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

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (1/2021) bo izšla v 
četrtek, 7. januarja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 31. december 2020.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

STIKI
Zaradi krutega razočaranja iš-
čem življenjsko sopotnico brez 
otrok, staro 35–60 let. Skupaj 
bo lepše. Tel.: 041 524 564
 

PODARIM

Podarim dekliško otroško 
sobo (Ikea): postelja z letve
nim dnom in vzmetnico (80 
x 200 cm), garderobna omara 

ter manjša pisalna miza s sto
lom. Vse zelo lepo ohranjeno. 
Krško. Tel.: 051 414 159

Podarim: 3 otroške bunde, de
kliške, 12–13 let, dekliški škor
nji, zimski, št. 38, 5x športni 
copati, teniske, dekliški, št. 37, 
2x all star 'teniske' št. 36 (bele 
barve), snežke, bordo rde
če, št. 36, škornji za po dežju, 
roza barve, št. 36, ženska krat
ka bunda, velikost M/L. 
Tel.: 040 894 671

Kolera

Za najhujšo epidemijo nalezlji
ve bolezni je v 19. stoletju ve
ljala kolera, saj se je najhitreje 
širila med ljudmi, povzročala 
pa je hitre in množične smrti, 
zaradi česar so jo ljudje pogos
to poimenovali tudi kuga. Na
lezljiva črevesna bolezen se je 
v Evropi prvič pojavila v dvaj
setih letih 19. stoletja, ko so jo 
iz delt rek Ganges in Brahmap
ture v Indiji preko meja prene
sli zaradi intenzivnejših trgo
vskih stikov in prometa med 
Evropo in Indijo. 

Leta 1831 je kolera izbruhni
la tudi v Habsburški monarhi
ji. Na vzhodni meji monarhije 
so vzpostavili sistem zdra
vstvenih kordonov. To je bil 
pas ozemlja, čez katerega je 
bil prehod zaradi preprečitve 
širjenja nalezljivih bolezni pre
povedan. Ko se je kolera kljub 
zaščitnim mehanizmom raz

Epidemije v zgodovini Posavja – 2. del

širila po monarhiji, so posku
šale oblasti z izolacijo okuže
nih predelov preprečiti njeno 
nadaljnje širjenje v zdrave de
žele ter vzpostaviti notranjo 
zaščito z ustanavljanjem de
želnih zdravstvenih komisij, 
ki so imele skoraj neomejena 
pooblastila. V že okuženih pre
delih so organizirale pomoč in 
zdravljenje bolnikov. Ker se je 
bolezen kljub vsem ukrepom 
že dodobra razširila po ce
lotni monarhiji, je 14. okto
bra 1831 cesar opustil drag 
sistem zapore meja, vse po
sebne ukrepe pa nadomestil 
s predpisi za epidemične bo
lezni na podlagi normativa iz 
leta 1806, ki je vseboval zgolj 
splošne preventivne in kura
tivne ukrepe vsakega posa
meznika v času nalezljivih bo
lezni. Eno izmed določil, ki je 
imelo za namen predvsem de
lovati pomirjevalno na ljudi, 
je vsebovalo trditev, da bole
zen ni nova ter da bo z bolj

šim vremenom in božjo po
močjo pregnana. Kljub strahu 
pred »bljuvodrisko iz jutranjih 
dežel« pa le-ta na srečo tiste
ga leta naših krajev ni obiska
la. Slovenske dežele je kolera 
dosegla leta 1836, kjer poroča
jo tudi o okužbah iz brežiškega 
gospostva leta 1849, leta 1855 
pa o okužbah v Loki pri Zida
nem Mostu.

Španska gripa

Po silovitosti širjenja je ob 
koncu prve svetovne vojne na 
kolero spominjala epidemija 
španske gripe, ki velja za eno 
največjih katastrof v človeški 

zgodovini. Bolezen se je v letih 
1918–1919 razširila iz Španije 
skoraj po vsem svetu v treh va
lovih in terjala po različnih po
datkih med 50 in 100 milijoni 
življenj. Za Avstro-Ogrsko velja 
ocena, da je epidemija zahteva
la okoli 260.000 življenj. Drugi 
val epidemije gripe je med sep
tembrom in decembrom 1918 
prizadel tudi prebivalce slo
venskih dežel, o čemer pričajo 
vpisi umrlih v mrliških knjigah 
skoraj vseh slovenskih župnij. 
Med najbolj prizadetimi skupi
nami, ki so obolevale za to gri
po, so bili ravno šolarji, zaradi 
česar so jeseni leta 1918 zapr
li tudi šolo v Krškem. 

V knjigi Razvoj zdravstva in 
lekarništva v občini Sevni
ca (2011) je Zoran Zelič za
pisal, da je na območju sev
niške župnije zaradi španske 
gripe umrlo več kot 150 lju
di. Poleg teh jih je nekaj umr
lo tudi v brežiški bolnici, ka
mor so odšli iskat zdravja. 
»Šole so bile med tem časom 
zaprte. Duhovnika (v Sevnici, 
op. p.) – župnik in kaplan – sta 
bila vedno na potu – povprečno 
je imel vsak duhovnik na dan 
po tri spovedi. Ogleda mrličev, 
ob jednem grobar, se je stro-
go ravnal po predpisih. Pazil 
je, da se je mrliče brez sprem-
stva prinašalo, ter zagrebalo v 
grob; duhovnika se je šele pok-
licalo na pokopališče, da je po 
5-6 grobov obenem blagoslovil. 
Bolezen je kosila sicer po celej 
župniji, vendar v nekaterih va-
seh veliko hujše – na primer: v 
Zletičah (Zletečah, op. p.), Ledi-
ni ni prizanesla nobeni hiši. Pri 
Možičevih je umrlo šest oseb 
– gospodar in pet otrok. Mno-
ge družine so bile oropane 4-5 
članov.« Več znanih obolelih 
in smrtnih izidov za posledi
co griže je bilo do konca leta 
1918 tudi v občinah Zabukov
je in Blanca.

Maja Marinčič, 
Posavski muzej Brežice, 
kustosinja za zgodovino

Objavljamo še drugi del prispevka zgodovinarke Maje Ma-
rinčič iz Posavskega muzeja Brežice o različnih epidemi-
jah v zgodovini posavskih krajev. Potem ko je v prvem delu 
opisala epidemije kuge v 16., 17. in 18. stoletju, tokrat opi-
suje epidemijo kolere v 19. stoletju in epidemijo španske 
gripe v 20. stoletju.

Med najbolj čaščenimi svetniki, zavetniki zoper kužne 
bolezni, je sv. Rok, kateremu je posvečena dobrih 250 let stara 
romarska cerkev v Brežicah (foto: R. Retelj).

KOLEDARJI 2021!   FORMULA 1 - MOTOKROS - SPEEDWAY

Naročilo pošljite: vrsto koledarja in število (1, 2 ali 3), ime in naslov (npr. z razglednico, 
e-pošto ali pokličite) na naslov: NIPPON klub, p.p.160, 8271 KRŠKO; na e-naslov:
koledarji.dirke.2021@gmail.com ali na št.: 041-888-950. Dodatne informacije na 

Facebook strani urednika: Jukic koledar 2021 – Formula 1 & Moto. Plačilo po računu, 
položnici ali odkupnini, na strani tiskarja FormaPrint (povezava na Facebook strani) pa tudi s 

plačilno ali kreditno kartico. Izberite, naročite in se veselite vso 2021!

Šport, akcija in slike dirk so naše veselje! Zagotovite si svoj dirkalni koledar 2021! Kot darilo ali zase!
Reporter-veteran Veljko Jukič in urednik športa v reviji Avto fokus je zbral in uredil veliki F1 koledar in dva manjša moto koledarja. Slike sta prispevala tudi 

športna reporterja Avto fokusa Željko Jeličič in Slavko Jalovec! Nastopajo sloviti domači moto in svetovni F1asi! Izberite, naročite in uživajte vso 2021!

FORMULA 1
velikost: 420x297 mm; število listov: 12+1; 

CENA: 1599 €/kos + stroški pošiljanja
presenečenje: prvaki Raikkoenen, Rosberg, Schumacher

VELIKANI MOTOKROSA
velikost: 297x210 mm; število listov: 4+1;

CENA: 799 €/kos + stroški pošiljanja
Prvaki SLO motokrosa: Gajser, Gerčar, Kragelj in Pancar!

SPEEDWAY ASI
velikost: 297x210 mm; število listov: 4+1; 

CENA: 799 €/kos + stroški pošiljanja
Prvaki in izzivalci: Žagar, Ivačič, Škorja in Cerjak!
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Levis Hamilton, Mercedes - AMG - Petronas, 7x svetovni prvak; F1 koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Veljko Jukič Oktober November December 2021

Tim Gajser, Honda HRC; MX koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Željko Jeličič Matic Ivačič, AMD Krško, prvak SLO (2020); SW koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Željko Jeličič

Oktober November December 2021

S W

2021
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Marec

Max Verstappen, Red Bull - Honda; F1 koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Slavko Jalovec in Veljko Jukič

Klemen Gerčar, svetovni prvak MX3 2013; MX koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Slavko Jalovec

Januar
Februar

Marec
2021

M X 3

S WS WS WMatej Žagar, AMTK Ljubljana; Prvak Slovenije 18x in SGP dirkač, SW koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Slavko Jalovec
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2021

2021
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2021
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Oktober

Kimi Raikkoenen, Scuderia Ferarri (prvak 2007); F1 koledar 2021, izdajatelj: NIPPON klub, foto: Slavko Jalovec in Veljko Jukič

1 2 3

V prvih dneh novega leta še radi pogledamo nazaj in delamo 
bilance starega. Ki ni bilo enostavno in niti slučajno takšno, kot 
bi ga bili navajeni. Epidemija je vsekakor tista, po kateri si bomo 
zapomnili minulo leto, gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilske
ga društva Breg pa si ga bodo še po nečem. Močan pečat je pustil 
v kraju zadnji avgustovski dan, ko se je razbesnela močna nevihta 
z neurjem, ki je pustila sled na sleherni hiši in tudi na gasilskem 
domu, ki je v trenutku ostal brez strehe nad glavo. Tako kot ga
silci stojijo ob strani krajanom, tudi oni priskočijo na pomoč ga
silcem in tako ima dom spet streho. Vsi skupaj pa se veselijo še 
ene zelo pomembne pridobitve v minulem letu in sicer novega 
vozila, ki so si ga že dolgo želeli, kajti starega, ki je štel dobrih 
20 let, je že načel zob časa in za intervencije ni bil več ne prime
ren, ne varen in ne učinkovit. Gasilci in gasilke se ob tem iskre
no zahvaljujejo prav vsem krajanom in donatorjem za finančno 
pomoč, še posebej Občini Sevnica, Gasilski zvezi Sevnica, TDU 
Loka pri Zidanem Mostu, TE Brestanica in GEN-I. V želji, da bi 
se kmalu spet lahko srečevali ter da bi novo vozilo uporabljali 
le za prijetne vožnje, vam želijo vse dobro v novem letu, naj bo 
zdravo in Na pomoč! 
 Gasilci in gasilke PGD Breg

Zahvala PGD Breg
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Če redno berete naš časopis, 
ste skozi leta gotovo opazi
li, kako tesno je glasba vrasla 
v posavske ljudi. Pot profesi
onalnih glasbenikov je neka
tere pripeljala domov, so pa 
mnogi drugi, ki jih ta lepa in 
močna sila zadrži ter stalno 
naseli v tujini. Tamara Štaj-
ner tako že vrsto let živi in 
dela na Dunaju. Križišče se je 
pojavilo v Krškem, ko jo je pri 
dvanajstih letih na regijskem 
tekmovanju mladih glasbeni
kov v Glasbeni šoli Krško opa
zil žirant, profesor violine in 
viole Jernej Brence. Tama
rini takratni učiteljici Suzani 
Dobrila je naročil, naj učenko 
pripelje v Ljubljano, da ji lahko 
še enkrat prisluhne. Brence je 
bil tisti, ki je določil njeno po
potovanje: »Ko sem vstopila v 
njegov razred na Vegovi ulici, 
je preprosto rekel, naj ga poča
kam zunaj, da od danes naprej 
namreč ne bom igrala violine, 
temveč violo, ki jo greva kar 
zdajle iskat h goslarju Dem
šarju v stari Ljubljani. To je bil 
začetek burnih, intenzivnih in 
transformativnih let, ki sem 
jih preživela v razredu Jerneja 
Brenceta. Še danes se čudim, 
kako naravno sem v hipu spre
jela dejstvo, da ne bom več vi
olinistka, ampak violistka. 

Rekel je: ‚Pravo postavo imaš, 
prave roke in pravo naravo za 
ta instrument.‘« 

Dunajske ulice so postale 
ravno pravšnje

Brence je Tamaro kasneje na
potil k profesorju Siegfrie-
du Führlingerju na Univer
zi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju. To vibri
rajoče mesto ji je takoj zlezlo 
pod kožo in ji s svojo opogum
ljajočo naravnanostjo omogo
čilo, da raziskuje in razvija še 
ostale svoje talente. Tudi njen 
lansko leto izdani roman (se
daj piše že drugega) z naslo
vom Schlupflöcher (špranje, 
vrzeli) se odvija na Duna
ju, saj, kot pove Tamara, je to 
mesto, kjer »se na vsakem ko
raku skrivajo špranje, polne 
magije in čarobnih epizod«. 
Avstrijska prestolnica ji omo
goča dušno hrano, raznolika, 
večplastna in večkulturna do
živetja ali kot izjemno dobro 
opiše to mesto Tamara sama: 
»Dunajska duša lebdi na tanki 
meji med futurizmom in staro 
nostalgijo, Dunaj je prepleten 
z magijo slovanske melanho
lije, germanske pedantnosti, 
perfekcionizma, urarskega fi
ligranizma (lahkotni vpliv Švi

ce), italijanske La Dolce Vita, 
češkega kafkaizma, madžar
ske obskurnosti in ne nazad
nje svojega lastnega dunajske
ga Wiener Schmäh, posebne 
vrste dunajskega humorja oz. 
splošno utečenega načina ko
munikacije, v kateri se zliva
jo indirektna, dvoumna na
migovanja, venomer lahkotno 
neresni cinizem, enigmatični 
motivi in seveda črni humor.« 
Dunaj je skozi zadnje dese
tletje lahko primerjala tudi z 
drugimi prestolnicami, saj jo 
je viola popeljala po različ
nih kontinentih, 13-krat tudi 
na Kitajsko. Kot idilično utele

šenje silnic sveta jo je mesto 
zadržalo tudi na doktorskem 
študiju filozofije. 

Korona in Tamara na 
stiščiščih glasbe in literature

Tamaro odlikujeta čuječnost 
ter stapljanje njenih talen
tov in izrazov. Aprila je bila 
sprejeta v Akademijo znano
sti in umetnosti v nemškem 
Mainzu, pod okriljem kate
re z uveljavljenimi pesniki 
in skladatelji razvija čezmej
ne literarno-glasbene in per
formativne projekte. V prvem 
valu je pohod epidemije previ

dno opazovala: »Ko se je nad 
umetnostjo in kulturo v zuna
njem svetu razpostrla parali
za tišine, negotovosti, brezu
pa, se je tudi v naši notranjosti 
vzpostavilo to isto stanje ne
vere, izrazne kome. Doživlja
mo zamik, ki nam je tuj, na
hajamo se v novem času, 
Neuzeit, kot ga sama rada ime
nujem, kjer je šok še preveč 
surov, da bi bilo mogoče oce
niti, kam gre pot.« Nadaljuje, 
da se brez umetnosti v družbi 
»počasi, ampak zagotovo in z 
zastrašujočo destruktivnostjo 
širi paralelni virus nenaravne, 
patološke deformacije primar
nih družbenih vrednot«. Drugi 
val je doživela že povsem dru
gače, zato lahko trenutno do
gajanje zdaj tudi umetniško 
secira in obrača v svoj ustvar
jalni prid, na srečo pa so svo
bodni umetniki v Avstriji tudi 
v tej situaciji finačno podprti. 

Krško kot Proustova 
magdalenca

Tamara, ki poudarja, da si ved
no želi, da je njeno življenje 
kot celota original, poln me
tamorfoz in ustvarjalnih glo
bin, ljubeče neguje spomine 
na svoje otroštvo in korenine. 
Pravi, da sta Lapajnetova, Ilir

ska ulica in domače ognjišče 
nekakšen neprestani katali
zator idej, nagonov in uma: 
»Je primarna barva, ki pušča 
svoje odtenke v vseh drugih, 
ne glede na to, kako močno in 
večplastno slikam. Originalna 
substanca pusti odtis.« Tama
ra domače rada preseneti z ne
najavljenimi obiski in izvirni
mi presenečenji, kot so knjige 
iz antikvariatov po svetu. Obo
ževalka mode pa si poveza
nost z domom pričara še na en 
zanimiv način – s plašči svoje
ga deda, stare tete, babice, tre
nutno pa najpogosteje krem
nato belim plaščem, ki ga je ob 
poroki nosila njena mama: »Te 
kose vsak dan nosim na svojih 
sprehodih in imam na ta na
čin občutek, da na poti nisem 
sama, temveč venomer z enim 
delcem svoje družine.« 

Pogovor s Tamaro v vseh smis
lih presega te vrstice, zato va
bljeni, da si celoto preberete 
na posavskiobzornik.si, njej 
želimo udejanjanje vsega, kar 
še nosi v sebi, k njenim doma
čim in prijateljem pa s tem ča
sopisnim odtisom potujejo še 
Tamarine srčne želje za obi
lo moči, zdravja in lepega ob 
vstopu v novo leto. 
 Maruša Mavsar

Da bi živela brezmejno paleto svojih potencialov
DUNAJ – To zgodbo pišem z nemalo nostalgije, saj je moja sogovornica rasla v neposredni bližini. Izredno pronicljivo in vedno skrivnostno krško dekle je iskalo 
povsem svojo pot. Ob študiju glasbe jo je našlo na Dunaju. S Tamaro Štajner sva se pogovarjali o njenih koreninah, prihodnosti in sedanjosti. S svojo violo je pre-
potovala velik del sveta, z literarnim ustvarjanjem in performansi pa ji uspeva podirati raznolike meje v glavah in dušah ljudi, ki ji prisluhnejo.  

Tamara Štajner (foto: Andrej Grilc)

Matjaž Kerle: Sončni zahod z Bohorja Darko Kosem: Na poti iz Velikega Kozjega Anina Čargo Žagar: Veselje na snegu

Marta Brežan: Prvi sneg Betka Šmid: Praznična peka Damjana Bučar: Nasip ob Savi (Krško–Brežice)

Mateja Gačnik: Nagajivo v leto 2021 Tadej Škof: 12 smerokazov na Velikem Špičku Mario Skušek: Božiček prihaja

Deveterica 
finalistov
Na praznični natečaj za 
zadnjo letošnjo naslovni-
co Posavskega obzornika 
se je javilo 18 fotografov 
in fotografinj, od povsem 
ljubiteljskih do malo 'res-
nejših', nekateri le z eno, 
drugi tudi z več fotografi-
jami. Motivno oz. temat-
sko so bile fotografije zelo 
različne, od bolj aktualnih, 
zimsko obarvanih fotogra-
fij do takšnih, ki so jih av-
torji izbrskali iz arhiva, ne-
katere tehnično žal niso 
ustrezale kriterijem za ča-
sopisno objavo. Pri izboru 
devetih za objavo (poleg 
zmagovalne na naslovnici) 
smo dali prednost tistim, 
ki jih lahko bolj povežemo 
s (pred)prazničnim časom 
ter simbolizirajo upanje in 
optimizem. Vsem sodelu-
jočim se iskreno zahvalju-
jemo za sodelovanje!  Ur.


