
Naslovnico zadnje letošnje številke Posavskega obzornika smo znova prepustili vam, drage bralke in 
bralci, in vas povabili k sodelovanju na prazničnem fotografskem natečaju. Odzvali ste se v lepem številu 
in naloga izbrati zmagovalno fotografijo ni bila lahka. Najbolj nas je prepričala fotografija Stojana Škode 
iz Lokev pri Brestanici, ki jo je poimenoval Prednovoletni odsevi Krškega. »Fotografiram motive, ki me 
pritegnejo, od krajin, narave, arhitekture. Večinoma v Posavju in na Kozjanskem. Malo bolj resno se 
s fotografijo ukvarjam zadnji dve leti, ker me to sprošča in veseli,« je zapisal ob fotografiji, v katero je 
ujel na gladini reke Save odsevajočo modrino prazničnih luči. Naj nam leto, v katerega bomo vstopili 
čez dober teden dni, prinese predvsem – modrosti.  P. P., foto: Stojan Škoda
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Tudi Brežičani po poti Krčanov do mestne občine?
BREŽICE – Na pobudo Občine Brežice je pred dnevi vodja pos
lanske skupine SDS Danijel Krivec vložil predlog spremem
be Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki 
predvideva ustanovitev mestne občine Brežice. To je že dru
gi poskus, saj je ob podani pobudi za ustanovitev mestne obči
ne Krško svoj predlog oblikovala tudi Občina Brežice, zanjo je 
pobudo vložil brežiški poslanec in predsednik DZ Igor Zorčič. 
»Žal je bila prvič podana pobuda zavrnjena z obrazložitvijo, da 
je predsednik Zorčič vložil dopolnilo zakona v neskladju s po
slovnikom Državnega zbora,« so zapisali na občini. V odzivu na 
ta zapis nam je Zorčič pojasnil, da obžaluje, da amandma Ob
činskega sveta Občine Brežice, ki ga je ob robu podanega pred
loga za ustanovitev mestne občine Krško vložil v postopek, ni 
bil sprejet. Po njegovih besedah na žalost takrat zanj niso gla
sovali niti vsi koalicijski poslanci, tako tudi ne vsi iz SDS, zato je 
ta amandma klavrno propadel. »Drži, da so bili v zvezi z njim iz

postavljeni nekateri pomisleki zakonodajnopravne službe, am
pak to ni bil razlog, da se o tem amandmaju ne bi glasovalo, 
ravno nasprotno, o njem se je glasovalo, a ni užival podpore v 
koaliciji,« je izjavil in izrazil mnenje, da je bila takrat priložnost 
zamujena. Dodal je še, da bo nov poskus predloga za ustanovi
tev mestne občine Brežice podprl. V Brežicah sicer verjamejo, 
da je »ustanovitev mestne občine Brežice pomembna ne le za 
krepitev Brežic, temveč tudi za krepitev celotne regije Posavje, 
kjer bosta dve močni mestni občini prispevali k še hitrejšemu 
razvoju v tem delu Slovenije ob jugovzhodni meji države«. Po 
njihovo bo »glasovanje tudi dokaz, da je DZ dosleden pri svojih 
odločitvah, enako tudi za posavske poslance, ki javno ves čas za
govarjajo enotnost svojega dela, ko gre za korist občin v Posav
ju«. Pričakujejo, da bodo predlog podprle tudi ostale občine v 
regiji »in tako dokazale, da si želijo regijo, ki se bo razvijala po
licentrično brez prevlade posamezne nad ostalimi«.   R. R.
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Tečaj CPP Brežice

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

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €

Vse najlepše vam voščijo:
ARAO * Aristotel * Athos Elektrosistemi * Avto 
Krka * Avtodvigala Kerin * Avtoline * Cvetličarna 
Kerin * Darsad * Dentalni center Tatalović * 
DeSUS *  DS Smith * Efekt * Ekten * Elmont * 
E-stil * Evropski poslanec Franc Bogovič * 
Frizerski atelje "B" * Galerija Božidar Jakac * 
GEN energija * Glasbena šola Laško - Radeče * 
Gostilna Kunst * Gradbeništvo Robert Pešič s.p. * 
Handte-ost *  HESS * I.H.S. * Infra * Ino Brežice * JB 
energija * JSKD Brežice, Krško, Sevnica * Kavarna 
in slaščičarna Sladka zapeljivost * Kim * Knjižnica 
Sevnica * Komunala Brežice * Komunala Sevnica * 
Konkretno * Kostak * Kovis * Kozjanski park * 
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 * KZ 
Krško * Labus * Lastinski pak * Lekarna Krško * 
Lekarna na Vidmu * Ljudska univerza Krško * 
LMŠ * MC Krško * Metalna Senovo * MKT Radej * 
Mlin Katić * Modra Smer * N.Si * NEK * Numip * 
Perutnina Rostohar * Perutninarstvo Ciglar * PGE 
Krško * Plastoform * Posavski muzej Brežice * 
Poslanec v DZ Dušan Šiško * Poslanec v DZ Matjaž 
Han * Požun * Primo telefonija * RRA Posavje * 
Rudar Senovo * Saramati * Savaprojekt * SD * 
SDS * Sipro * Sistemi IN ES * Sklad NEK * SL-
inženiring * SLS * Stadler * Šolski center Krško 
- Sevnica * TEB * TPV Automotive * Turistično 
hortikulturno društvo Zdole * Umetniško plesno 
združenje Slovenije * Valvasorjeva knjižnica 
Krško * Zavarovalnica Triglav * ZD Krško * 
Združenje borcev za vrednote NOB Krško * Žarn  

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2021

Praznično Posavje 2021
Božično-novoletna priloga Praznično Posavje poleg kar 103 
voščila podjetij, ustanov in organizacij, političnih strank,  
in društev znova prinaša pestro paleto zgodb o zanimivih 
družinah in ljudeh iz našega okolja. Tako boste lahko spoznali 
družini Kerin iz Krške vasi in Rožanec iz Podbočja, jasličarko 
Klavdijo Simler, stoletnico Milko Zagorc, citrarko Jasmino 
Levičar, prodajalko na tržnici Marinko Šmit, bolničarja CZ 
Željka Francekoviča, medicinsko sestro Tamaro Bogovič, 
parašportnico Sento Jeler ter krvodajalca in plezalca 
Gorana Hribarja, pa sto let stare kuharske recepte v sodobni 
preobleki, o peninah kot praznični pijači smo se pogovarjali 
z enologom Juretom Grubarjem iz Kleti Krško, o naravnih 
božičnih drevescih pa s Tatjano Vučajnk iz podjetja Tineva. 
Zabeležili smo tudi predpraznično dogajanje v posavskih 
krajih. Vabljeni k branju! 
 Strani 9–32
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Mirne in zdrave praznike
ter vse dobro v letu 2022!

Zahavaljujemo se
vam za zaupanje

v iztekajočem se letu.

Zahavaljujemo se
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Vabimo vas, 

da z nami tudi v letu 2022
uresničujete ideje ceneje.
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Kot je povedala občinska fi
nančnica Karla Gašpar, je bil 
predlog proračuna od 17. no
vembra do 3. decembra v jav
ni razpravi, v tem času pa so 
ga obravnavala občinska de
lovna telesa, ki so podala ne
kaj predlogov za njegovo do
polnitev. Ker so bili na občini 
v vmesnem času s strani Mi
nistrstva za finance obveš
čeni, da bodo upravičena do 
80 tisočakov višjih sredstev 
za uravnoteženje razvitosti 
občin (s prvotnih 241.107 
evrov na 321.476 evrov), so 
lahko ugodili vsem predlo
gom. Tako dopolnjen prora
čun znaša na prihodkovni 
strani 4.561.369 evrov, na od
hodkovni strani pa 4.883.369 
evrov oz. dobrih 100 tisoča
kov več kot v novembrskem 
predlogu. Vključuje poveča
nje postavke za opremlja
nje stavbnih zemljišč na Gor
jupovi cesti za 101.369 evrov 
iz naslova vlaganja investitor
jev in delno iz naslova pove
čanih sredstev za uravnoteže
nje razvitosti občin; povečanje 
postavke za občinske priredi
tve, proslave, praznike in po
roke za 10.000 evrov iz naslo
va praznovanja 770letnice 
mesta Kostanjevice na Krki; 
ter povečanje postavke Galeri

Dopolnjen proračun in podražitve
KOSTANJEVICA NA KRKI – Dokončno potrjen občinski proračun za leto 2022, sprejet program dela gospo-
darskih javnih služb vključno z novimi, višjimi cenami komunalnih storitev ter letna programa kulture in 
športa – tako lahko strnemo najpomembnejše sklepe na 15. redni seji kostanjeviškega občinskega sveta.

ja Božidar Jakac – razstave za 
4.000 evrov iz naslova finanč
nega plana javnega zavoda, 
ki v svojem programu v letu 
2022 načrtuje tudi razstavo 
akademskega slikarja, doma
čina iz Prekope, Aleksandra 
Nišavića in Paole Korošec ob 
770letnici mesta. Župan Lad-
ko Petretič je znova poudaril, 
da je proračun 2022 zasnovan 
v rekordni višini, zlasti zaradi 
nekaterih večjih investicij na 
čelu z gradnjo kolesarske po
vezave Krško–Kostanjevica na 
Krki, razliko med načrtovani
mi prihodki in odhodki (cca. 
300 tisoč evrov) pa bodo pok
rili s preostankom sredstev iz 
letošnjega proračuna.

Komunala se bo podražila

V nadaljevanju seje so potr
dili program dela gospodar
skih javnih služb za leto 2022, 
ki jih na podlagi koncesije v 
kostanjeviški občini opravlja 
Kostak iz Krškega. Kot je po
vedal direktor Sektorja komu
nale na Kostaku Jože Lesko-
var, se količine odpadkov tudi 
v kostanjeviški občini neneh
no povečujejo, poleg tega jim 
podjetje Vipap Videm, na zem
ljišča katere stoji osrednja kr
ška čistilna naprava, še ni dalo 

končne cene za prevzem grez
ničnih gošč. Zvišujejo se tudi 
stroški dela zaradi dviga mi
nimalne plače ter energentov, 
zlasti dizelskega goriva in ele
ktrične energije. Posledično se 
cene komunalnih storitev ne
koliko višajo, kar pomeni višje 
položnice za občane. Tričlan
ska družina s 120litrsko po
sodo za odpadke in mesečno 
porabo vode 12 m3, ki je pri
ključena na kanalizacijski sis
tem, bo plačala 3,5 evra več, 
tista, ki ni priključena na ka
nalizacijo, pa 1,6 evra več. 

Sprejeli so tudi letna progra
ma kulture in športa v občini. 
Kot je pojasnila Anita Krajnc, 
zadolžena za družbene de
javnosti, bodo v letu 2022 za 
programe s področja kultu
re namenili 170.452 evrov 
(javni zavodi, društva, kul
turna dediščina) ter 519.644 
evrov za investicije, skupaj 
torej 690.096 evrov. Za pro
grame športa je predvidenih 
21.800 evrov (društva, klub
ska odbojka, ŠZ Krško, Zavod 
za šport Brežice) ter za inve
sticije 41.961 evrov, skupaj to
rej 63.761 evrov. Seznanili so 
se še s potekom projekta Ze
lena shema slovenskega turiz
ma, ki so se mu v Kostanjevi

ci na Krki priključili leta 2019, 
v naslednjem letu pa jih čaka 
presoja upravičenosti do bro
nastega znaka. Svetnik Jože 
Kržičnik je ob tem dal pobu
do za ureditev javnega strani
šča, ki ga v mestu še ni.

Občinski svet je kot pred
stavnika občine v svet jav
nega zavoda Galerija Boži
dar Jakac imenoval dosedanja 
člana sveta Gorazda Šošter-
ja in dr. Andreja Smrekarja. 
Direktor galerije Goran Mi-
lovanovič je ob tem na izziv 
občinskega svetnika Matja-
ža Jakšeta predstavil delova
nje, težave in načrte ustanove, 
pri čemer so bile izpostavlje
ne predvsem nekatere ideje za 
razvoj objekta nekdanjega sa
mostana z okolico, še zlasti pa 
težave glede ureditve tamkaj
šnje drevesnice oz. hortikultu
re. Več o tem v eni prihodnjih 
številk časopisa.

Župan se je ob koncu seje zah
valil občinskim svetnikom in 
občinski upravi za konstruk
tivno sodelovanje v minulem 
letu ter zaželel, da bi iztekajo
či se mandat uspešno pripelja
li do konca.

� Peter�Pavlovič

LJUBLJANA, POSAVJE – Posavski poslanci Matjaž Han (SD), 
Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (NP) so 
na rednem sestanku v Državnem zboru RS pregledali pre-
teklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in pri-
hodnih zadevah, ki se dotikajo Posavja. 

»Predvsem smo veseli, da se kljub dejstvu, da prihajamo iz štirih 
občin in iz štirih strank, vedno uspešno pogovarjamo in uskla
jujemo glede tem, ki se dotikajo Posavja. Ravno na tem podro
čju dobivamo celo pohvale poslancev iz ostalih delov Slovenije, 
kako znamo skupaj stopiti za zadeve, ki se dotikajo Posavja. Ne 
glede na to, kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji,« sporočajo člani 
Kluba posavskih poslancev. Pri sprejemanju proračunov za leti 
2022 in 2023 so skrbeli, da se posavski projekti, ki so bili v pro
računih ter v Načrtu razvojnih projektov do leta 2026, ne odda
ljujejo, temveč da se približujejo izvedbi. Seznanili so se tudi z na
predkom pri infrastrukturnih projektih, realizaciji obstoječih in 
umestitvi novih infrastrukturnih projektov na njihove pobude v 
proračune za 2022 in 2023. Pomembna pridobitev za razvoj po
savskih občin je tudi dvig povprečnin za leti 2022 in 2023, ugo
tavljajo poslanci. »Zelo aktivno smo sodelovali tudi pri predlo
gu Občine Krško in poslanca Dušana Šiška glede ustanovitve 
mestne občine Krško. Veseli smo, da je velika večina poslancev 
podrla predlog zakona. Glede na to, da se v zadnjih letih govo
ri, da bodo pokrajine nastale okoli mestnih občin, je izglasovan 
zakon dodatna zelo pomembna stopnica k ustanovitvi pokraji
ne Posavje,« so še zapisali v sporočilu za javnost.
Ker je od ustanovitve kluba preteklo pol leta, je predsedovanje 
(po abecednem vrstnem redu) po Matjažu Hanu prevzel Tomaž 
Lisec, namestnik pa je postal Dušan Šiško. Razšli so se z željo, da 
bodo v naslednji sestavi/mandatu kot Klub posavskih poslancev 
prav tako uspešni in enotni ter da se jim bo pridružil še kakšen 
poslanec iz Posavja. P. P./vir: Klub posavskih poslancev 

Še vedno znajo stopiti skupaj

Četverica�posavskih�poslancev�v�tem�mandatu

V prvi obravnavani vsebinski 
točki so svetnice in svetniki za
vezali občinsko upravo, da ta 
v roku treh do šestih mesecev 
pripravi vse uskladitve prav
nih podlag in potrebne spre
membe na različnih področjih 
delovanja lokalne skupnosti, 
da bodo te v skladu s statusom 
mestne občine. Na vloženo po
budo zasebnega investitorja, 
ki želi zgraditi stanovanjski in 
pomožni objekt v južnem pre
delu naselja Drnovo, so potrdi
li v ta namen spremenjen ob
činski podrobni prostori načrt 
za navedeno območje, v nada
ljevanju pa tudi Letni program 
dejavnosti gospodarskih jav
nih služb na območju občine 
v letu 2022, ki jih na podlagi 
podeljene koncesije opravlja 
družba Kostak. 

Podražitve odraz podražitev 
na drugih področjih

Navezujoč se na zgoraj na
vedeno točko so potrdili tudi 
obsežen sklop elaboratov in 
z začetkom prihodnjega leta 
dvigom cen za izvajanje gospo
darskih javnih služb na podro
čju oskrbe s pitno vodo, odva
janja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbi
ranja komunalnih in biološko 
razgradljivih odpadkov, obde

Z novim letom dražja komunala
KRŠKO – Na zadnji letošnji, sicer 28. redni seji, se je 16. decembra sestal krški občinski svet in potrdil skle-
pe k vsem 12 na dnevni red uvrščenim točkam. Med njimi sta bila odloka o proračunu mestne občine za 
leti 2022 in 2023 ter dvig cen za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju komunalnih storitev.

lave odpadkov, 24urne pog
rebne službe ter letnega na
jema za grobne prostore. Po 
besedah direktorja sektorja 
Komunale pri družbi Kostak 
Jožeta Leskovarja bodo cene 
nekoliko višje zaradi razmer 
na trgu, saj je izvajanje gospo
darskih javnih služb pogojeno 
z višjimi stroški zaradi podra
žitve električne energije in naf
tnih derivatov, zvišujejo pa se 
tudi minimalne plače zaposle
nih. Po novem bo položnica 
za obračun njihovih komple
tnih storitev za 4člansko go
spodinjstvo v povprečju višja 
na mesečni ravni za 3,40 evra, 
za tista gospodinjstva, ki niso 
priključena na odvajanje in či
ščenje odpadne vode oz. imajo 
vgrajene greznice, pa bo cena 
višja v povprečju za 2,20 evra. 
»Kar pomeni,« je dejal Lesko
var, »da bo po osebi cena na 
mesec od dosedanje višja za 
okoli 60 do 85 centov.« 

Grobnine nazadnje zvišane 
pred 13 leti

Posameznih vzdrževalnih po
segov so potrebna tudi doma
la vsa pokopališča po obči
ni Krško, skupna vrednost 
stroškov za izvedbo nujnih 
vzdrževalnih del pa znaša več 
kot 35.000 evrov. Na krškem 

pokopališču je potreben ob
nove omet na notranjem zidu, 
na leskovškem načrtujejo po
pravilo stopnic in tlakovcev 
ter ureditev dodatnih enoj
nih grobnih polj. Na bresta
niškem pokopališču je treba 
obnoviti stopnišča med gro
bovi, na senovskem pa name
stiti ogrevala, sanirati pralne 
plošče ob objektu in zasaditi 
lovorikovce ob Eko otoku na 
pokopališču. Na pokopališču 
v Koprivnici nameravajo ure
diti stopnišče, v Podbočju pa 
popraviti omet na zunanjem 
in notranjem zidu ter poško
dovan kamen. Največ posegov 
bo po načrtu vzdrževanja de
ležno pokopališče na Zdolah, 
kjer je predvidena obnova be
tonske ograje pri vhodu na po
kopališče, obnova tamkaj sto
ječega križa in ometa fasade 
ter namestitev ogreval. Tudi v 
Stranjah, kjer so lani pridobili 
nov poslovilni objekt, je pred
videna obnova tamkajšnjega 
pokopališkega zidu, na vseh 
večjih pokopališčih po občini 
pa je predvidena še izgradnja 
betonskih pregrad za zemljo 
in pesek. Z letom 2022 bo vi
šina grobnine, ki ni bila povi
šana vse od leta 2008, draž
ja od dosedanje cene za 10 %. 

Ob navedenih točkah so spre

jeli strateški program za iz
vajanje kulturnih dejavnosti 
do leta 2025 ter proračuna 
mestne občine za prihodnji 
dve leti. Od sprejema pred
hodno s strani občinskega 
sveta že potrjenih osnutkov 
dvoletnega proračuna je si
cer prišlo do manjših poprav
kov, je povedal župan mag. Mi-
ran Stanko, predvsem zaradi 
zvišanja na prihodkovni stra
ni proračuna in posledično 
tudi večjega odliva investicij
skih odhodkov: »Proračun za 
leto 2022 znaša na odhodkov
ni strani slabih 48 mio evrov, 
na prihodkovni pa približni 2 
mio evrov manj, medtem ko 
so v letu 2023 prihodki tre
nutno ocenjeni na okoli 42 
mio evrov, odhodki pa okvir
no 200.000 evrov nižje.« V 
obeh proračunskih letih sko
raj polovico načrtovanih od
hodkov predstavljajo nalož
be, v letu 2022 v višini 21,5 
mio evrov, leto kasneje pa v 
višini 15,3 mio evrov. Podrob
nejšo predstavitev proračuna 
najdete na str. 7.

V zaključku seje se je župan 
mag. Stanko vsem prisotnim 
svetnikom zahvalil za tvorno 
delo v letošnjem letu. 

 Bojana Mavsar 

BISTRICA OB SOTLI – Na torkovi zadnji seji v tem letu so čla-
ni Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli potrdili prvo 
obravnavo predloga odloka o proračunu občine za leto 
2022, ki bo najvišji do zdaj, saj predvideni odhodki znašajo 
približno 5,3 milijona evrov. 

Po besedah župana Fra-
nja Debelaka bo večji del 
sredstev namenjen za pro
jekt hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema, ki ga 
bodo izvajali skupaj z obči
no Brežice, in projekt dozi
dave vrtca in nove telovad
nice s podzemno garažo OŠ 
Bistrica ob Sotli, s katerim 
bodo začeli v naslednjem 
letu. Veseli ga tudi zače
tek oz. nadaljevanje držav
nih projektov na ozemlju 
bistriške občine – kolesar
skih poti proti Podčetrtku 
in Podsredi, pločnikov (prvi 
na odseku Dekmanca–od
cep proti Bračunu in drugi 
skozi Čehovec), krožišča, ki bo nastalo na sedanjem križišču pri 
pokopališču, ter nujno potrebne obnove regionalnih cest pro
ti Bizeljskemu in Podsredi, ko bo treba, bodo sanirali tudi ob
činske ceste. Prihodki proračuna so predvideni v višini 4,7 mi
lijona evrov. Potrjen je bil tudi predlog cene programa v enoti 
vrtec Pikapolonica – OŠ Bistrica ob Sotli, kar je predstavila ra
čunovodkinja vrtca Mihaela Kunej. Zaradi povečanja stroškov 
dela, ki je posledica napredovanj nekaterih zaposlenih, živil za 
otroke ter materiala in storitev se bodo s 1. 1. 2022 cene vrt
ca zvišale. Tako bodo npr. starši, ki plačujejo 10 % ekonomske 
cene, po novem plačevali slabe 4 evre več, tisti z 20 % 7,77 evra 
več itd. A večina povečanja stroškov je tokrat na plečih države 
in ne staršev, je zagotovil Debelak. Še več o seji pa v prvi števil
ki časopisa v novem letu.
  R. R.

Proračun 2022 bo najvišji

Pred� začetkom� seje� je� navzoče�
pozdravil�in�obdaril�dedek�Mraz.
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ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

Na začetku spomnimo, da je 
Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Brežice na Občino Brežice na
slovilo pobudo za postavitev 
pomnika osamosvojitveni voj
ni in občina je predlog podpr
la ter omogočila izvedbo v ju
bilejnem letu. Na avgusta 2020 
javni odprti anonimni poziv za 

izbiro najprimernejše rešitve 
za postavitev pomnika je priš
lo sedem rešitev iz različnih 
koncev Slovenije, ena od teh je 
bila tudi rešitev Alojza Konca, 
ki je bila na koncu tudi izbrana. 
»Vizijo sem imel takoj, ker sem 
tega navajen že zaradi svojega 
poklica – ko nekdo govori, že 
kreiram, vizualiziram. Delal 
sem z veseljem, dušo in sploh 
nisem računal, da bo moj pro
jekt izbran, tako da sem hva

Dnevi osamosvajanja v Posavju

Obelisk naj postane stičišče različnih ljudi
BREŽICE – Objave pod to rubriko, ki ste jih lahko spremljali čez jubilejno leto za našo državo, zaključujemo s prispevkom o Obelisku zmage 1991, ki je svoje mes-
to dobil v Brežicah, in njegovem avtorju, akademskem slikarju Alojzu Koncu iz Sevnice. Slednji je ponosen na to, da je s tem izdelkom dal svoj prispevek ne samo 
Brežicam, ampak celotnemu Posavju in ne nazadnje tudi Sloveniji.

ležen tako prijavitelju, OZVVS 
Brežice, ocenjevalni komisiji, 
ki ni imela lahkega dela, in Ob
čini Brežice, da je vse to izpe
ljala,« pravi 65letni akadem
ski slikar in likovni pedagog, 
ki živi in ustvarja v Sevnici. 
Ker je v Brežicah preživel ve
čino svoje delovne dobe, se je 
kar nekako videl v tem projek
tu. Razlaga Končevega izdelka, 
poimenovanega Obelisk zma
ge 1991, pravi: »Mera spome
nika je tetraeder iz osamosvo
jitvene vojne leta 1991. Z 12 
metrov visokim in približno 
20 ton težkim obeliskom tvo
ri premico Rigonce–Ljubljana 
in povezuje tamkajšnji spo
pad z osamosvojitvijo. Tvori
jo ga tri ploščadi, zid, obelisk, 
LEDozvezdje in tribarvni si
gnal zmage.« Zraven sta še na
pisa iz nerjavečega jekla ’osa
mosvojitvena vojna 1991’ in 
’obelisk zmage’. Konec je do
dal, da na tlorisu tetraedra, 
njegovi desetkratni oddalje
nosti v smeri Rigonc, zraste 
obelisk, ki predstavlja svet
lobo, novo vstajenje … Sesta
vljen je torej iz treh ploščadi, 
ki predstavljajo tri strukture 
v osamosvojitveni vojni – Te
ritorialno obrambo, milico in 
civilno strukturo. Grajen je iz 
metličnega (po tleh, da ne drsi 

in da odteče voda), opažnega 
(zid se z vseh strani vidi, kot da 
je les) in brušenega (sam obe
lisk) betona, ki je ravno tako 
iz treh komponent (pesek, ce
ment, železo), in ne iz kamna, 
»kajti kamen je naredila nara
va, beton pa človek, kar potrju
je dejstvo, da je zmaga v vojni 
stvar ljudi«.

Zraven obeležja sta tudi dve 
’pametni’ klopi, ki jih je Konec 
projektiral z namenom, da bi 
ljudje posedeli in občudovali 
obeležje. »Želel sem, da ne bi 
bil to samo spomenik, ampak 
neko stičišče gimnazijcev, me

ščanov, občanov in drugih lju
di, ki uporabljajo to struktu
ro,« pove. Po njegovem je tudi 
kolesarnica Bržkoles ravno na 
pravem mestu, saj ljudje izme
njujejo kolesa in imajo tudi na 
ta način možnost biti del tega 
zbirališča. Omeniti velja še, da 
se v sklopu obeliska nahaja
jo marmorne kocke na razda
lji dveh metrov. »Ko enkrat ne 
bo več covida, je to dokaz, da je 
bil obelisk narejen v covidnem 
času,« je pristavil avtor obeli
ska, ki je za vso pomoč hvale
žen tudi arhitekturnemu bi
roju NAINO d.o.o. iz Brežic oz. 
arhitektoma Gregi Bizjaku 

in Tadeji Šepec Bizjak. »Po
nosen sem na ta izdelek, ki ga 
lahko uvrstim na vrh svojih do
sedanjih del, ponosen pa tudi 
na to, da sem s tem lahko nekaj 
prispeval Brežicam in tukajšnji 
skupnosti.« Za celotno reali
zacijo projekta je potreboval 
približno eno leto. Naredil je 
tudi še priložnostni žig, znam
ko in kuverto za brežiške Veri
garje. Spomladi bo do obeliska 
pri šolskih urah peljal tudi gi
mnazijce ter jim skušal pribli
žati njegov pomen. Želi si, da bi 
si ga prišli ogledat tudi iz dru
gih koncev države.

Veliko razmišljal o pojmu 
svobode

Alojz Konec je bil pred 30 
leti sicer teritorialec, a zara
di spleta okoliščin ni bil ak
tivno vključen v boje, saj je 
bila v tistih dneh matura pri 
umetnostni zgodovini, ki jo 
je poučeval. Bil pa je v stalni 
pripravljenosti, če bi bilo tre
ba na hitro vskočiti. »Takratni 
dogodki so mi kot umetniku, 
ustvarjalcu dali veliko razmi
šljati, še posebej o pojmu svo
bode,« prizna. Kot še omenja, 
ga je v teh treh desetletjih naše 
države malce razočaral značaj 
ljudi, da so tako nepripravljeni 

dati nekaj od sebe, da bi nekaj 
nastalo. »V primerjavi s tistim 
časom smo danes definitivno 
Zahod, a bi morali še več de
lati na medčloveških odnosih, 
kjer smo kar nekoliko pogrni
li. Imel sem večja pričakova
nja ne samo v ekonomskem, 
ampak tudi družbenem smis
lu,« je mnenja Konec, ki je leta 
1983 diplomiral iz slikarstva 
na Akademiji za likovno umet
nost in oblikovanje Univerze v 
Ljubljani. Razstavlja že skoraj 
50 let oz. od leta 1974 ter je do 
sedaj evidentiral 62 samostoj
nih in 367 skupinskih razstav 
doma in v tujini, prejel je tudi 
nekaj mednarodnih nagrad in 
priznanj. Najraje ustvarja v 
tehnikah olje na platnu, akva
rel, črnobela grafika, vzpored
no se ukvarja še s fotografijo, 
vmes je bilo tudi obdobje ki
parjenja. Je član različnih do
mačih pa tudi mednarodnih 
združenj. Med letoma 1979 in 
1987 je delal v Jutranjki, nato 
pa je vse do upokojitve v letu 
2020 deloval na pedagoškem 
področju (Gimnazija Brežice, 
ETrŠ Brežice, OŠ Sava Klad
nika Sevnica, večerna šola LU 
Krško). Trenutno še vedno po
godbeno uči na brežiški gim
naziji.
 Rok Retelj

Alojz�Konec

Obelisk� zmage�1991,� ki� stoji� na�Trgu� Jožeta�Toporišiča� v�
Brežicah,�še�posebej�pride�do�izraza�v�nočnem�času.�

Izvajalec del je podjetje SL
inženiring d.o.o. Kot so nam 
sporočili s strani investitor
ja, Občine Brežice, so med do 
sedaj izvedenimi deli slede
ča: čiščenje objekta, rušitvena 
dela (kletni prostori, pritličje, 
delno betonski vodohran, od
stranitev prezračevalnega sis
tema, gostinske opreme, elek
tro inštalacij), poglobitev kleti 
do nivoja talne plošče in doda
tna poglobitev na delu, kjer bo 
izvedeno dvigalo, odstranjena 
obstoječa polnila ograje sto
pnišča in izvedeni novi vmesni 

Stolp korenito prenavljajo
BREŽICE – V zadnjem obdobju se pogled mimoidočih zagotovo ustavi na eni najvidnejših znamenitosti 
mesta Brežice – vodovodnem stolpu, ki je v zadnjem času postal gradbišče, kar dokazuje tudi postavljen 
gradbeni oder v spodnjem delu stolpa. V jesenskem času se je namreč začela njegova težko pričakovana 
obnova notranjosti in zunanjosti, po kateri bo postal razgledna točka, ki bo služila predstavitvi kulturne in 
tehniške dediščine. 

elementi po originalnem vide
zu, izveden preboj betonskega 
vodohrana in čiščenje letega, 
pozicioniranje dvigala po eta
žah, izvedena temeljna plo
šča in stene dvigala ter preboj 
za kanalizacijo skozi temelj
ni zid, trenutno poteka reza
nje sten bazena za dostope do 
razglednih točk (oken), posta

vitev odra v notranjosti objek
ta za obdelavo sten in zunaj za 
namen statične sanacije in kas
neje fasade, izvedba vertikal
nih vezi (rezanje, rušenje, sid

ranje, armatura, opaž, beton), 
dela, ki se izvajajo izven grad
bišča (jekleni elementi, dviga
lo, steklo za bazen). Kot so še 
navedli, je zunanje stavbno po
hištvo v fazi priprave, elemen
ti strojnih in elektro inštalacij 
(rekuperatorji, prezračeval
ni kanali, kabli ipd.) pa so v 
fazi nabave. Kot še poudarja
jo, gre pri obnovi več kot 100 
let starega objekta za izredno 
zahteven projekt, kjer se med 
deli pojavijo tudi neznanke, 
za katere iščejo najustreznej
še rešitve. Rok za dokonča
nje gradbenoobrtniških in in
štalaterskih del je konec maja 
2022, nato sledi še urejanje pa
viljona in okolice stolpa.
 R. R.

Simbol�mesta�Brežice�bo�imel�po�novem�tudi�dvigalo�(foto:�
D. Lipej).

Pogled�na�stolp�med�obnovo
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VOZNIKA NASEDLA NA TIRIH – Kar v dveh zaporednih dneh, 
19. in 20. 12., so policisti obravnavali prometni nesreči, ki sta 
se pripetili v večernih urah na prehodu ceste čez železniške tire 
Gobavci v naselju Gornje Brezovo. V prvem primeru je 32letni 
voznik osebnega vozila VW golf na prehodu čez železniško pro
go zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, saj 
ga je zaneslo s povozne površine na železniške tire, kjer je vo
zilo obstalo. Voznika, ki je ostal nepoškodovan, so izsledili na 
podlagi lastništva vozila, saj je ta zapustil kraj nesreče, v litru 
izdihanega zraka pa je še vedno imel 0,51 mg alkohola. V času 
tehničnega posega gasilcev PGD Sevnica, ki so zvlekli vozilo na
zaj na cestišče, je bil zaustavljen tudi železniški promet. Zaradi 
številnih kršitev bo voznik prejel zajetno globo. 

Dan kasneje je domala na istem mestu, prav tako zaradi nepri
lagojene vožnje z osebnim vozilom skozi nivojsko križanje ceste 
in železnice, obtičal na tirih 48letni voznik. Nekaj minut zatem 
je iz smeri Sevnice pripeljal potniški vlak, ki je kljub zaviranju 
trčil v vozilo, v katerem se naj bi še vedno nahajal voznik, a je 
ta v trku ostal nepoškodovan. Tudi v tem primeru je bil žele
zniški promet zaustavljen, saj je bilo treba tako pregledati vlak 
kot tudi odstraniti poškodovano vozilo s tirov. Zanimivo je, da 
je tudi v drugem primeru voznik napihal 0,51 mg/l alkohola 
v izdihanem zraku. Policisti so vozniku napisali plačilni nalog 
zaradi neprilagojene hitrosti ter vožnje pod vplivom alkohola.

DOLGOPRSTNEŽI NA DELU – V senovskem naselju Dovško je 
v času odsotnosti stanovalcev neznani storilec vlomil v stano
vanjsko hišo in si v njej prisvojil zlat nakit in denar. Na Čatežu 
ob Savi je nekdo 14. 12. iz rezervoarja parkiranega tovorne
ga vozila iztočil okoli 100 litrov goriva. 13. 12. je na parkir
nem prostoru na Bohoričevi ulici v Krškem neznanec iz odkle
njenega kombija ukradel 450 evrov, neznani nepridiprav pa je 
11. 12. izkoristil odsotnost domačih in iz ene izmed hiš v Gor
njih Orlah po vlomu skozi okno odnesel gotovino in zlatnino.

STRAN PRSTE OD PIROTEHNIKE – Z vidika prihajajočih praz
ničnih dni policisti opozarjajo, da je uporaba pirotehničnih 
sredstev katerih glavni učinek je pok, ter njihova posest pre
povedana. Za prodajo, kupovanje, posedovanje ali uporabo og
njemetnih izdelkov je zagrožena globa med 400 in 1200 evrov, 
policisti pa bodo izvajali poostren nadzor.  Zbrala: B. M.

Simon Krnc, Krško: Ker živimo v bloku, posta
vimo umetno smrekico, če pa bi imel možnost, 
bi raje imel naravno smreko v loncu, ki jo po
tem lahko presadiš v zemljo. Danes imamo res 
več izbire prazničnih dreves, kot smo je imeli 
včasih, tudi kar se tiče njihove višine glede na 
prostor, ki ga imaš na voljo. Novoletno smreko 

okrasimo klasično, z bunkicami in zvezdo na vrhu.

Lea Baškovč, Brežice: Nekaj let smo v stanova
nju postavljali naravno smrečico, a ko so zače
le padati posušene iglice z nje, ni bila več okras, 
zato smo se potem odločili za umetno. Zadnja  
leta postavljamo smreko iz lesa, pri njenem 
sestavljanju imamo veliko veselja. Nanjo obe
simo okraske iz lesa ter dodamo barvne luči in 

prostor zažari v pričakovanju božiča ter novega leta. 

Jožica Traven, Sevnica: Mnogo let smo postav
ljali in okraševali naravne jelke, zadnja leta pa 
v prazničnem času krasi dom jelka iz umetne
ga materiala, ker je lažje rokovati z njo in tudi 
dlje časa jo imamo lahko okrašeno v prostoru. 
Drevesce okrasimo z izdelki vnukov in ostalimi 
božičnonovoletnimi okraski ter s kvačkanimi 

umetninami, barvne luči pa so dodaten čar. 

Barbara Fumić, Globočice: Pri nas doma ima
mo zadnja leta sibirsko smrekico, ki ji ne odpa
dejo iglice, kar je super, saj je postavljena poleg 
kamina, pa še zelo diši po prostoru. Okrasimo jo 
z mešanimi okraski – naravnimi in kupljenimi. 
Najbolj pomembno je, da smo pri okraševanju 
vsi skupaj in uživamo v tem. Zadnja leta jo pos

tavimo že malo prej, da jo lahko dlje časa občudujemo.

Kakšno je vaše praznično drevo?
Najbrž skorajda ni doma, v katerem ne bi pred prazni-
ki postavili božično-novoletnega drevesca. Poleg klasič-
nih, posekanih dreves imamo danes na voljo tudi narav-
na drevesa v loncih, pa seveda umetne smrečice – kakšna 
drevesa imate najraje vi in kako jih okrasite?

anketa

Začniva pri tem: Maruša 
Mavsar ne mara osebnih in-
tervjujev. Je res?
Drži. Nisem navdušena nad 
tem. Raje vidim, da govori 
moje delo ali, kot nekateri ko
legi rečejo, da raje delujem ’ena 
na ena’ z bralci in poslovnimi 
partnerji. 

Pisana in govorjena beseda 
sta ti zelo blizu, meniš, da sta 
imela vpliv na tvoj odnos do 
jasne, odločne, pogumne be-
sede tvoja starša, ki sta del 
svojega življenja posvetila 
delu v novinarstvu?
O tem seveda ni dvoma. Boljšo 
popotnico v svet besed in me
dijev bi si težko zamislila. Zelo 
nenavadno je, ko greš kot šo
lar na podelitev bralne značke, 
pa jo v polni dvorani Kultur
nega doma Krško podeljujeta 
tvoja starša, ki sta del svojega 
časa namenila tudi leposlovju. 
V našem domu so bile knjige 
pomembna os družine in star
ša sta mi pokazala neverjetno 
lepoto in moč besede. Ob nji
ju in predvsem potem na lastni 
koži sem spoznala tudi drugač
no moč in tudi nevarnost be
sed, grozne možnosti manipu
lacij. Pri 14 letih sem doživela, 
kako delajo mediji in odvetniki 
v spregi; videla in občutila sem, 
kako popolna laž lahko nadvla
da resnico. Zanimivo pa je, da 
sem ravno s takimi doživetji 
razvila prepričanje, da moraš 
stati za svojo besedo, ne gle
de na to, če ’pada po tebi’. Za
upanje je mogoče zelo hitro iz
gubiti. 

V zadnjem času se zdi, da 
je stopnja zaupanja v medi-
je zelo nizka. Čemu pripisu-
ješ takšen odnos javnosti do 
medijev, ki naj bi bili vero-
dostojen prinašalec in pos-
redovalec novic?
Zaupanje je nizko, ja. V igri 
kapitala in politike so medi
ji pozabili na svoje odgovor
nosti. Lastniki in uredniki se 
v ihti izogibajo dejstvu, da so 
neposredno odgovorni za du
ševno stanje naroda. Novinarji 
se medtem borijo za preživet
je. Pomemben poklic je na ko
lenih, le najbolj spretni, ki se 
znajo prodati, zmorejo boj. Nji
hovo znanje ni cenjeno, preos
tane jim le, da delajo po nareku 
kapitala. Tako porazne situaci
je, kot je trenutno na področju 
sobivanja družbe z mediji, že 
dolgo ni bilo. Ampak to je logič
no glede na čas informacijskih 
viškov, glede na ’divji zahod’ na 
področju kupovanja in proda
je medijev, pa glede na družbo, 
v kateri nismo dovolj razvija
li različnih pismenosti, in seve
da glede na to, kako zlahka je
mljemo komunikacijo nasploh. 

Ali znamo ljudje poslušati 
in nato razpravljati; kakšna 
je raven komunikacije med 
ljudmi v javnosti, bi jo mora-
li izboljšati?
Vsekakor bi jo morali. Sporazu
mevanje in sporočanje jemlje

mo za preveč samoumevno 
in s tem tudi družbeno kohe
zijo – komuniciranje naj bi že 
kar vsak obvladal. Na konkret
nih primerih, ki imajo res dalj
nosežne negativne posledice, 
lahko vidimo, da temu ni tako. 
Morda jih več v državi razu
me potrošniško komunikacijo, 
medtem ko vsakodnevno ko
munikacijo, v kateri dejansko 
slišiš sogovornika, vidiš svoje 
občinstvo, še zdaleč ne. Komu
nikacijo, v kateri upoštevaš de
ležnike v vseh sferah in spoš
tuješ ljudi, ki iščejo informacije 
ter imajo pravico do lastnega 
znanja in čustev, pač ne moreš 
stlačiti v prekopirane PR načr
te – ali v površinsko sprotno 
komuniciranje, med ostalim 
delom. Ne le krizno komuni
ciranje, že vsakdanja komuni
kacija dandanes terja ogromno 
dela in truda, predvsem pa ra
zumevanja različnih področij. 
Korektna komunikacija z jav
nostjo je postala zelo zahtev
na, a na lokalnem nivoju še ob
čutno bolj. Če tega ne poskusiš 
na lastni koži, pač nimaš pred
stave. Za naš primer recimo – 
bralec Posavskega obzornika 
je dejansko naš sokrajan, naš 
sosed, naš znanec; in četudi 
ostane v tej majhni skupnosti 
nekako neznanec, si mu fizič
no tako zelo blizu, tako pogosto 
se križajo naše poti, da ne mo
reš igrati igre zaupanja, ne da 
bi se kmalu pokazalo, če si pri 
tem iskren. 

Si odgovorna urednica Posa-
vskega obzornika, osrednje-
ga regionalnega časopisa s 
splošnoinformativno funkci-
jo, ki z uravnoteženo uredni-
ško politiko prinaša novice 
iz šestih posavskih občin. Ča-

sopisne novice v Posavskem 
obzorniku so usmerjene v is-
kanje spodbudnih, razvojno 
naravnih zgodb, zakaj?
Navezuje se na moj zadnji od
govor. Moji predhodniki so se 
odločili, da so v Posavju kre
pili razumevanje namesto 
razprtij – in v regiji, ki je bila 
nacionalno predvsem vir sen
zacionalističnih negativnih 
zgodb, spodbujali najboljše 
ideje in perspektivne ljudi. Gre 
za izbiro tega, čemu daješ pred
nost. Kot je bilo že velikokrat 
povedano: za rumene vsebine, 
za črno kroniko, za kri in sov
raštvo je dovolj drugih medijev.

Ampak ljudje ravno to iščejo, 
radi berejo, mar ne? 
In zato smo kot družba na tej 
točki. Ker smo splošno spreje
li servirano logiko, da se lah
ko prodaja samo strah; da so 
vsi ljudje krvoželjni. Posavski 
obzornik je bil eden prvih z 
drugačno naravnanostjo, am
pak pri njej vztrajamo že 24 let. 
In kljub mnogim posmehom in 
še več pomislekom je z ljudmi, 
ki so to logiko spodbude razu
meli, prerasel v več kot le me
dij. Postopno je postal skup
nost, del posavske družine. In 
družino gradiš, ne razbijaš. 

Ali se ustanove in njihovi vo-
dilni tako na občinski kot 
regijski in celo državni rav-
ni zavedajo možnosti ter pri-
ložnosti, ki jih nudi objava v 

osrednjem regionalnem ča-
sopisu, ki gradi svoje okolje?
Vse je odvisno od človeka prav
zaprav, ne od njegove funkcije. 
Nekaterim ljudem njihovi sok
rajani pomenijo le nujen del 
področja, na katerem delajo. 
Tisti, ki se zavedajo, da je po
membna naravnanost okolja, 
v katerem delaš, da šteje, kak
šen odnos imaš do skupnos
ti, se potrudijo za sodelovanje. 
In najdejo načine, da pripo
morejo, da vsakih 14 dni prav 
vsi, ne glede na svoje položaje 
ali premoženjsko stanje, dobi
jo v roke časopis in ostajajo v 
stiku s svojim okoljem in naj
pomembnejšimi informacija
mi. Da ima regija dandanes, 
v času tako silnih pritiskov in 
velikanskih stroškov, še lahko 
svoj medij, ki ga enakovredno 
berejo tudi ranljivejše skupi
ne, je seveda svojevrsten ču
dež. Čudež neke posebne regi
je, ki se je sposobna poenotiti 
v tem vprašanju. Ta čudež gra
dijo ljudje, garajo zanj. Pri tem 
mislim na vse: našo ekipo, naše 
poslovne partnerje, druge so
delujoče, ki verjamejo v skup
no zgodbo, in seveda naše bral
ce. 
 
Torej je osnovna naloga Po-
savskega obzornika krepiti 
sodelovanje v regiji?
Povezovanje Posavja je vseka
kor naše vsakodnevno delo. 
Pri povezovanju Posavju mo
raš biti enormen zanesenjak 
in lokalpatriot. Pa vedno mo
raš sproti analizirati situacijo z 
vseh možnih vidikov in se od
zvati tako, da sežeš onkraj de
litev. Videti »večjo sliko«, per
spektive krajev, ljudi, regije v 
prihodnosti. V času razgretih 
strasti ni najlažje dopovedati, 
zakaj je pomembno, da ljudje 
sodelujejo. Zanimivo je, da ko 
drugje kopirajo naš koncept, 
marsikdaj pridejo do ugoto
vitve, da uravnotežen medij, 
kjer lahko najdejo prostor vsi, 
pač ne more preživeti. In po
tem pogledam pobliže, kdo se 
loteva tega. V tem je hec. Če je 
tebi neka regija samo potro
šniški bazen ali če si požrešen, 
si končal, še preden si začel. 

Posavski obzornik dobijo vsa 
gospodinjstva brezplačno, le 
za nekaj evrov poštnine ga 
imajo naročenega poslovni 
partnerji doma in po Slove-
niji. Vsaka številka časopisa 
izide v kar 27.500 izvodih – 
se tega dela kdo zaveda?
Koncept brezplačnika, ki je to 
le po distribuciji, po videzu in 
vsebini pa ne, je za naše bral
ke in bralce ter poslovne par
tnerje odličen. Preberejo ga v 
svojem tempu in kjer si to želi
jo. V času hitenja jih uspe časo

Maruša Mavsar, direktorica Zavoda Neviodunum: 

Maruša�Mavsar�(foto:�Boštjan�Colarič)

Povezovanje Posavja  
je naše vsakodnevno delo
KRŠKO – V letošnjem letu obeležuje Zavod Neviodunum, ki izdaja regionalni časopis Posavski obzornik, 20 
let delovanja. Vodenje zavoda, ki deluje na širokem področju medijev, kulture, odnosov z javnostmi, založ-
ništva in izobraževanja v Posavju, je pred štirimi leti prevzela Maruša Mavsar. Kot menedžerka vsakodnev-
no premišljeno in umirjeno usklajuje različne interese v regiji in izven nje, uspelo ji je zgraditi trdno vez s 
»terenom« ter pridobiti spoštovanje skupnosti, v kateri deluje. 
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pis ustaviti, navdahniti, lahko 
si ustvarijo neko sliko in jo do
polnijo z drugimi. V mediju vi
dijo svoje sorodnike, prijatelje 
in tako dalje; sami lahko sode
lujejo preko objav, pisem, po
bud. Veliko je tega in vse je do
brodošlo. Za nas pa, ki moramo 
zagotoviti, da ta časopis ostaja 
dostopen za vse, je ta koncept 
nor izziv. Že pred epidemijo 
je bila umetnost, a takrat sem 
tudi sama lažje načrtovala na 
trimesečje. Lani smo zaprli eno 
poslovno enoto in se poslovi
li od sodelavke. Zaradi razmer 
na svetovnih trgih – pomanjka
nja surovin, dražitve energen
tov – zdaj že skoraj dve leti na
črtujem vsak mesec posebej. 
Stroški tiska, ki rastejo na glo
balnem nivoju, stroški poštni
ne, ki jih je že težko dohajati, 
operativni stroški in kadrovski 
stroški, ki so temelj, osnova, da 
novinarji, ki so domačini, osta
jajo redno zaposleni in na tere
nu, za vse to je treba zagotoviti 
sredstva. Razmere se tako dra
stično spreminjajo, da je stro
škovno težko zdržati. In potem 
mi kdo reče, da kako veliko sta
ne nastajanje primerljivih di
gitalnih medijev. No, če ne bi 
delala v obeh teh sferah, tradi
cionalni in digitalni, bi morda 
pomislila, da je res. 

Se da gledati optimistično na 
situacijo?
Ne gre za to, ali se vdaš črno
gledosti ali ne. Najlaže je ja
mrati, drugo je zagnano delati. 
Medij se razvija naprej v stiku 
s časom, ekipa diverzificira de
javnosti in odpira nova področ
ja. Ker je odziv na naše vsebine 

res dober pri bralkah in bral
cih in ker imamo tako visoko 
stopnjo zaupanja, je tudi po
slovno sodelovanje z okoljem 
lahko dobro. Že vsaka številka 
časopisa, ki izide, je živ, materi
alen dokaz temu. Dokler bo šlo, 
se bomo borili. To je, se mi zdi, 
že v genih Posavk in Posavcev.

Za zapisanimi besedami in 
fotografijami mora stati eki-
pa zaposlenih, ki je svojemu 
delu ter korektnemu, odgo-
vornemu poročanju popol-
noma predana, mar ne? 
Absolutno. Najtesnejša in naj
bolj dragocena vez z okoljem 
smo vsi, ki v mediju delamo. Na 
naši iskrenosti sloni vse. Tudi 
letos smo bili deležni poskusov 
od zunaj, da se člani uredništva 
skregajo. Marsičesa se spom
nijo ljudje, ki bi medij imeli za 
svoje orodje. Pozabljajo pa, da 
se mi pogovarjamo zelo od
prto. Da vemo, da smo si med 
sabo v uredništvu zelo različ
ni, a da so ravno zato naši iz
delki lahko še boljši. Hvala mo
jim sodelavkam in sodelavcem 
tudi za to, da imajo moralno vi
soke standarde in da prepoz
najo, kako te pritiski krepijo v 
obrambi. 

Posvetiva se še založniški 
dejavnosti, kajti Zavod Ne-
viodunum se z veliko pozor-
nosti posveča izdajanju knjig 
o posavskih krajih, dogodkih 
in ljudeh ali avtorjem, ki pri-
hajajo iz Posavja. Zdi se, da je 
tudi to neke vrste poslanstvo 
– in – je vredno vztrajati?
Skoraj 60 zelo kakovostnih na
slovov, tega si še največji opti

misti ne bi drznili napovedati. 
Jaz to vidim kot dokaz obsto
ja neke regijske založbe, ki je 
pač taka tudi po vsebini, ne le 
po sedežu, in ta rekord bo tež
ko kadarkoli preseči. Vsaka 
knjiga ima svoje lastno življe
nje in vsaka shrani del oseb
nosti ali kraja za prihodnost. 
Pravijo, da je kar nekaj zgodo
vinskih del med temi, kar drži. 
Delo z zgodovino te prizemlji 
in pokaže, kaj dejansko ostane 
za nami. Zato ja, je vredno, ker 
bo po vsem hitenju nekaj po
membnega ostalo zapisanega. 
Avtorji in oblikovalci so tisti, 
ki svojo energijo vložijo v odti
se prihodnosti, mi smo kanal, 
ki omogočimo, da se to zgodi. 
Žal mi je samo za žive predsta
vitve, ki so zdaj res spremenje
ne. V sobi srca Savice Jarkovič, 
Kronika starega Krškega in nje
govih meščanov Ivana Sterle
ta, Sedem let na prepihu Mirka 
Ciglerja – vse letošnje predsta
vitve bi bile v normalnih raz
merah prijetno srečanje ljubi
teljev pisane besede.

Pred štirimi leti, ko si spreje-
la odločitev o vodenju zavo-
da, si stopila v velike čevlje 
in zdi se, da ti niso pretesni, 
saj delaš z njimi velike in po-
membne korake, se strinjaš?
Stopila sem v ogromne čevlje, 
a saj sem se ves čas tudi uči
la, kako se v njih hodi. Vsa de
setletja sem bila zraven, dela
la v vseh vlogah. Zdaj te čevlje 
zavežem na malo svoj način in 
korak je seveda bolj ženski, a 
sem bila v okolici tudi v tej vlo
gi res dobro sprejeta. Prejšnji 
teden mi je eden izmed direk

torjev rekel, da moj videz ne
varno vara; da sem videti mlaj
ša, nežnejša, a ko odprem usta, 
prepričam z znanjem. To sem 
vzela za kompliment.  

Dan ima 24 ur, ali ti jih uspe 
razporediti tako, da si vza-
meš čas tudi za družino, za 
sprostitev? 
Moji vedo, da dam od sebe 
vedno največ, kar lahko. V 
službi in doma. Da sem priso
tna, pozorna, skrbna, da sem v 
prvi vrsti mami, da pa mi veli
ko pomeni tudi poslovna pot. 
Nimam pač klasičnega urnika, 
moje spanje je načeloma pre
cej kratko, saj ponoči ustvar
jam, se učim in poleg urejam 
še gospodinjska dela, če ne 
uspem čez dan. Pomen podpo
re širše družine in prijateljev 
je izjemen, sploh če živiš tako 
intenzivno. Veliko energije in 
časa mi je prihranjeno s tem, 
da sem rada v tako različnih 
vlogah in da se v njih dajem 
takšna, kakršna sem. Posel je 
zanimiva igra, a tisti, ki samo 
preigravajo, imajo kratko ži
vljenjsko dobo sodelovanja. 
Prave poslovne partnerje in 
pametne sogovornike najdeš 
in ohraniš le z lastnim prevze
manjem odgovornosti, z zna
njem, ki ga ves čas gradiš, z za
nesljivostjo in, ne pozabimo, s 
srčnostjo in človeškostjo. Pod 
vsemi temi maskami so ljudje. 
Če jih pritegneš na plano ali se 
odprejo sami, dobi vsako so
delovanje, tudi poslovno, pov
sem drugo dimenzijo. Takrat 
res daješ in lahko res dobiš. In 
nihče ne izgublja. 
� Smilja�Radi�

V radeškem Domu kulture je v soboto, 18. decembra 2021, že tra-
dicionalno potekal Glasbeni večer Tatjani. Glasbeni dogodek je v 
idejni zasnovi Nine Mole, sicer učiteljice klavirja v Glasbeni šoli La-
ško-Radeče, potekal v organizaciji KTRC Radeče. 
Letošnji Glasbeni večer Tatjani je bil 21. po vrsti, prvi tovrsten kon-
cert je bil namreč izveden že leta 2000. S koledarja dogodkov je kon-
cert zaradi slabih epidemioloških razmer izpadel zgolj lani, sicer pa 
je v občini Radeče prav vsako leto obogatil kulturni utrip praznič-
nih decembrskih dni.   

Namen vsakoletnega Glasbenega večera Tatjani je pravzaprav prep-
rost, a hkrati globoko plemenit in pomenljiv: z glasbo slavimo življe-
nje ter se tako izvajalci kakor tudi obiskovalci prepuščamo sozvočjem 
umetniškega ustvarjanja. K spoznavanju razsežnosti lepot glasbe, 
njene izraznosti ter vsestranske sporočilnosti je stremela tudi Ta-
tjana Mole, domača glasbena ustvarjalka. Njeno ljubezen do glas-
be posthumno udejanjamo na koncertih Tatjani. 
Tatjana Mole se je po dokončanem Konservatoriju za glasbo in balet 
ter Akademiji za glasbo vrnila v domače kraje. Posvetila se je pou-
čevanju klavirja, učila je v Radečah, Laškem, nekaj časa tudi v Celju. 
S klavirsko spremljavo je sodelovala pri zborovskih nastopih, sicer 
pa je na svoji poklicni poti dajala poudarek predvsem pedagoškemu 
delu. Svoje klavirsko znanje je Tatjana Mole predajala generacijam 
učencev – vsakemu je hotela dati kar največ znanja, največjo nag-
rado za skupno delo učenca in učitelja pa so ji predstavljali številni 
nastopi mladih klavirskih upov. Bila je vzornica mlajšim učiteljem, 
zagovornica dobre kulture in promocije kulturnega udejstvovanja, 

ljubiteljica klasike in jazza. Organizacija koncertov klasičnih in jazz 
pianistov je bila že njena ambicija, Tatjanino željo pa sedaj uresni-
čujejo njeni glasbeni kolegi in nasledniki. Za idejno zasnovo klavir-
skih koncertov je bil sprva zaslužen izjemen grafik in pedagog Simon 
Sernec, od leta 2007 dalje pa Nina Mole. Slednjo pri njenem ustvar-
janju vodi in zaznamuje prehajanje med različnimi glasbenimi žanri. 
V sklopu Glasbenega večera Tatjani se je skozi leta na radeškem 
odru Doma kulture zvrstilo preko 70 izvajalcev, ki delujejo tako na 
področjih plesa kakor tudi petja.
Preteklo soboto smo v Radečah tako gostili brežiškega kantavtorja 
Petra Dirnbeka, ki je nastopil z zasedbo Vox Populi. Na odru so se 
tako predstavili Peter Dirnbek (vokal, kitara), Sebastjan Podlesnik 
(bas kitara), Miha Koretič (kitara), Enos Kugler (bobni), Dejan Je-
rončič (klaviature) ter Nina Mole (klaviature). Skupaj s Petrom je za-
pela tudi Nina in se tako preizkusila kot vokalistka. 
Avtorska glasba, s katero so se umetniki predstavili občinstvu, je pol-
na družbenokritične sporočilnosti. Poslušalca sooči s samim sabo, 
s časom, v katerem živi, z vrednotami, ki jim sledi. Sooča ga z ob-
čutkom utesnjenosti, ki ga prinaša vsakodnevno hitenje za srečo, 
dokazovanjem in uspehom, obenem pa mu ponudi razmišljanje o 
možnostih dosega svobode na različnih nivojih njegovega bivanja. 

Na Glasbenem večeru Tatjani v Radečah 
nastopili Peter Dirnbek & Vox Populi

V septembru 2021 sta bila na 
območju sevniške območne 
službe 24.302 delovno aktiv
na prebivalca (po lokaciji de
lovnega mesta), kar je za 517 
oseb oz. 2,2 % več kot sep
tembra 2020 (v Sloveniji za 
2,2 % več). Stopnja registrira
ne brezposelnosti je tako tega 
meseca znašala 8,4 % (v Slove
niji 6,8 %). V primerjavi s sep
tembrom 2020 se je stopnja 
registrirane brezposelnosti na 
tem območju znižala za 1,5 od
stotne točke (v Sloveniji za 1,8 
odstotne točke).

Letos prostih skoraj 5.000 
delovnih mest

V obdobju od januarja do no
vembra 2021 so delodajalci 
Območni službi Sevnica spo
ročili 4.800 prostih delovnih 
mest. (Ker delodajalci, ki ne so
dijo v javni sektor, ali niso druž
be v večinski lasti države, obja
vo prostega delovnega mesta 
lahko zagotovijo sami, o tem 
pa Zavoda ne obveščajo, Zavod 
nima več podatkov o vseh pro
stih delovnih mestih v državi.) 
Med temi je bilo največ pov
praševanja po naslednjih pok
licih: delavci za preprosta dela 
pri visokih gradnjah (249), 

Stopnja brezposelnosti se znižuje
POSAVJE – Konec novembra je bilo območju Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Sevnica (upravne 
enote Brežice, Krško, Sevnica) registriranih 2.881 brezposelnih oseb, kar je za 526 oseb oz. 15,4 % manj 
kot novembra 2020 (v Sloveniji za 22,3 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana 
brezposelnost znižala za 34 oseb oz. 1,2 % (v Sloveniji za 1,9 %).

čistilci, strežniki in gospodinj
ski pomočniki ipd. v uradih, 
hotelih in drugih ustanovah 
(240), natakarji (164), zidarji 
ipd. (153), posredovalci infor
macij v klicnih centrih (151), 
vozniki težkih tovornjakov in 
vlačilcev (148), delavci za pre
prosta dela pri nizkih grad
njah (126), strokovni sodelav

ci za zdravstveno nego (112), 
vzgojitelji in pomočniki vzgoji
teljev predšolskih otrok (107), 
upravljavci strojev za proizvo
dnjo gumenih izdelkov (105), 
prodajalci (103), predmetni 
učitelji v osnovni šoli (99), uči
telji razrednega pouka (98), 
kuharji (98), varilci ipd. (87).
 
Prijave in odjave iz evidence 

V obdobju od januarja do no
vembra 2021 se je v evidenco 
brezposelnih na novo prijavi
lo 1.956 oseb, kar je za 1.061 
oseb oz. 35,2 % manj kot v 

enakem obdobju lani (v Slove
niji za 37,3 % manj). Med njimi 
je bilo: 313 iskalcev prve zapo
slitve (41 oseb oz. 11,6 % manj 
kot v enakem obdobju predho
dnega leta), 73 oseb, ki so delo 
izgubile zaradi stečaja oz. li
kvidacije podjetja (58 oseb oz. 
386,7 % več kot v enakem ob
dobju predhodnega leta), 222 

oseb, ki so bile opredeljene kot 
presežni delavci (492 oseb oz. 
68,9 % manj kot v enakem 
obdobju predhodnega leta), 
1.024 oseb, ki jim je izteklo 
delovno razmerje za določen 
čas (439 oseb oz. 30,0 % manj 
kot v enakem obdobju predho
dnega leta).
 
V istem obdobju je bilo iz evi
dence brezposelnih odjavlje
nih 2.662 oseb, kar je za 94 
oseb oz. 3,4 % manj kot v ena
kem obdobju lani (v Sloveniji 
3,7 % manj), med njimi 2.054 
zaradi zaposlitve, kar je za 

102 osebi oz. 4,7 % manj kot v 
enakem obdobju predhodnega 
leta (v Sloveniji 6,6 % manj).

V oktobru 2021 je 569 
(19,5 %) brezposelnih oseb 
prejelo denarno nadomesti
lo (v Sloveniji 23,8 %). Pov
prečna višina bruto izplača
nega denarnega nadomestila 
je znašala 736,37 € (v Slove
niji 757,71 €).
 
Več kot 900 vključenih  
v ukrepe

V obdobju od januarja do no
vembra 2021 je bilo v ukrepe 
Aktivne politike zaposlovanja 
vključenih 929 oseb, med nji
mi: 558 v ukrep Usposablja
nje in izobraževanje, od tega 
159 v Lokalne programe ne
formalnega izobraževanja in 
usposabljanja, 88 v Programi 
neformalnega izobraževanja 
in usposabljanja, 86 v Uspo
sabljanje na delovnem mestu 
 mladi, 84 v Usposabljamo lo
kalno; 175 v ukrep Spodbude 
za zaposlovanje, od tega 144 v 
Zaposli.me; 196 v ukrep Kre
iranje delovnih mest, od tega 
139 v Javna dela.

� Peter�Pavlovič

 → 2.881 brezposelnih oseb oz. 526 več manj lani
 → 8,4 % registrirana brezposelnost

 → letos prostih 4.800 delovnih mest 
 → 569 oseb z denarnim nadomestilom

 → 929 vključenih v ukrepe
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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. 

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

BUČO (21336B) je dveletni pas-
ji samec v tipu staforda. Skupaj 
z Milo sta bila po odločbi odvze-
ta iz neprimernih pogojev. Obo-
žuje sprehode in čas z oskrbniki. 
Je nežen in prijazen, ni združljiv 
z drugimi psi.

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

Zimsko vzdrževanje oziroma 
zimska služba je del rednega 
vzdrževanja cest. Zimska služ-
ba se izvaja ločeno na nivoju dr-
žavnih cest, lokalnih cest in jav-
nih poti. Za zimsko vzdrževanje 
in čiščenje državnih cest skrbi-
jo koncesionarji Direkcije Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI), državne ceste v občini 
Brežice spadajo v področji 5 in 
8, kjer za zimsko službo skrbi-
jo koncesionarji CGP d.d., GGD 
d.d., Kolektor CPG d.o.o., CPK 
d.d. Na ravni občine Brežice je 
za vzdrževanje lokalnih cest za-
dolžen koncesionar Javno pod-
jetje Komunala Brežice d.o.o. V 
zimski sezoni 2021/2022 izvaja 
zimsko službo na občinskih lo-
kalnih cestah, javnih poteh ulič-
nega sistema mesta Brežice ter 
pločnikih v mestu Brežice in ob 
državnih cestah na območju na-
selij Komunala Brežice d.o.o. s 
svojim pogodbenim podizva-
jalcem KOP Brežice d.d. (ki ima 
tudi podizvajalce za pluženje – 
Kolman s.p., Izidor Požgaj s.p. 
in Babič s.p.). Zimsko službo na 
cestah v krajevnih skupnostih, ki 
so kategorizirane kot javne poti, 
z izjemo mesta Brežice, izvajajo 
krajevne skupnosti s svojimi iz-
vajalci.

Na spletni strani Občine Breži-
ce www.brezice.si je objavljen 
Načrt pluženja in posipanja lo-
kalnih cest po posameznih od-
sekih z grafičnim prikazom ter 
podatkom, kdo izvaja pluženje 
posameznih odsekov, objavljen 
je tudi seznam cest z zimskimi 
prioritetnimi razredi in seznam 
pločnikov z zimskimi prioritetni-
mi razredi.

Spoštovane občanke  
in spoštovani občani!

Praznični december je čas veselja in druženja z našimi najbližjimi. 
Naj bo tudi čas upanja, da bo zahtevnemu letu, ki se počasi izteka, 
sledilo mirnejše leto z novimi priložnostmi. 
Za občino Brežice je bilo leto 2021 uspešno. Svoje delovanje smo pri-
lagodili ukrepom za zaščito zdravja in potrebam naših občanov. Po-
leg izvajanja vseh rednih nalog, ki zagotavljajo pogoje za normalno 
delo in življenje v naši lokalni skupnosti, smo uspešno izvajali mo-
čan investicijski cikel ter pridobili evropska in državna sredstva za 
pomembne projekte (kolesarske steze, za izboljšanje vodovodnih siste-
mov ter ostalo infrastrukturo), kar je zagotovilo, da bomo tudi v nas-
lednjih letih ustvarjali kakovostno in spodbudo okolje. Ponosni smo 
tudi na pridobljeni naziv Evropsko mesto športa 2022 in na uvrstitev 
na 5. mesto na lestvici slovenskih občin po transparentnosti delovanja. 
Čas ob zaključku leta je tudi priložnost za zahvalo. Hvala vsem, ki 
ste sodelovali in pomagali, da smo s skupnimi močmi premagovali 
izzive in se uspešno prilagajali novim razmeram. Vabim vas, da tudi 
v novem letu sodelujete z občino in da skupaj ustvarjamo skupnost, 
ki je prijetna za življenje.
Želim vam vesele in blagoslovljene božične praznike, iskreno vam če-
stitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti!
Naj vam novo leto 2022 prinese obilo zdravja, medsebojnega razu-
mevanja in poguma. 

Srečno in ostanimo zdravi!

Župan Ivan Molan s sodelavci

Na podlagi 112. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitve-
nimi in rekreativnimi površinami (OPPN) in Okoljskega poroči-
la za OPPN, 

ki bo potekala od 30. 12. 2021 do vključno 1. 2. 2022 v času ura-
dnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter KS Čatež ob Savi. 
Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si 
(Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Predmet OPPN se nanaša na urejanje turističnih kapacitet južne-
ga dela kompleksa Term Čatež ter umestitev visokovodnega na-
sipa za zaščito območja pred poplavami. Razgrne se tudi Okolj-
sko poročilo, ki je bilo izdelano za predmetni akt.

Javna obravnava obeh dokumentov bo v sredo, 12. 1. 2022, ob 16. 
uri v sejni sobi na Občini Brežice. Za udeležbo na javni obravnavi 
je potrebna predhodna prijava na e-naslov: tanja.rus@brezice.si. 
Morebitne spremembe zaradi ukrepov pristojnih inštitucij za za-
jezitev koronavirusa bodo objavljene na zgoraj navedenih sple-
tnih straneh občine. 

Pisne pripombe in mnenja na oba dokumenta lahko zainteresira-
ni v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na ob-
čini in krajevni skupnosti, posredujejo po pošti na Občino Breži-
ce, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na 
elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni stra-
ni ter na oglasni deski Oddelka za prostor.
� Ivan�Molan,�župan�Občine�Brežice

OBJAVA JAVNEGA NAZNANILA O POZIVU 
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI K SODELOVANJU 
PRI OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA (OPPN) ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) župan Občine Brežice objavlja

POZIV ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k sodelovanju pri oblikova-
nju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za širitev obrtne cone Dobova

Predmet OPPN je urejanje novih površin za razvoj obrtne cone, 
ki bodo zagotavljale nadaljnji gospodarski razvoj z dovolj določ-
nimi in hkrati fleksibilnimi merili, ki bodo ustrezali današnjim po-
trebam podjetnikov.  

Gradivo je objavljeno na spletni strani občine www.brezice.si 
(Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor. 
Občina zbira predloge in pripombe do vključno 5. 1. 2022. 

Z namenom zbiranja predlogov in pripomb pozivamo zainteresi-
rano javnost, da le-te posreduje v pisni obliki po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge zainteresirane javno-
sti ter jih smiselno vključila v pripravo osnutka OPPN.

� Ivan�Molan,�župan�Občine�Brežice

Izvajanje zimske službe v občini Brežice

ODSTRANJEVANJE SNEGA

Odstranjevanje snega z javnih 
površin se prične takrat, ko je 
razvidno, da bo višina snežne 
odeje dosegla višino, ko ceste ne 
bodo več prevozne. V skladu z 
določili 30. člena Pravilnika o re-
dnem vzdrževanju cest (Ur. l. RS 

št. 38/16) je prevoznost zagoto-
vljena, če višina snega na cestah 
I. in II. prednostnega razreda ne 
presega 10 cm, na drugih cestah 

pa 15 cm, promet pa je možen 
z uporabo zimske opreme vozil. 
Prevoznosti ni nujno treba zago-
tavljati v obdobju izredno moč-
nega sneženja, ob močnih snež-
nih zametih in snežnih plazovih.  
 
POLEDICA

Poledica predstavlja največji 
strošek zimske službe. Nastane 
zaradi podhladitve vozišča, ne-
nadne vlage pri nizkih tempe-
raturah, slane, snežne plohe ali 
ledenega dežja. Pojavlja se sko-
zi vso zimo in ni odvisna od ko-
ličine snežnih padavin. Ko se 
temperatura vozišča oz. ozračja 
spusti pod 0°C in je le to vlažno, 
nastaja poledica. Dežurne eki-
pe morajo neprestano opravlja-
ti nadzor vozišča in spremljati 
temperaturne razlike. Posipa-
nje se začne takoj, ko se zazna 
prvi pojav poledice. Na kritičnih 
cestnih odsekih, kjer se poledi-
ca pogosto pojavlja, je potreb-
no kot opozorilo udeležencem 
postaviti dodatne prometne 
znake. Na takšnih odsekih se 
opravlja preventivni posip ces-
te že ob sami napovedi možnos-
ti nastanka poledice. To velja za 
vse prednostne ceste.

KRAJEVNA 
SKUPNOST

IZVAJALEC  
ZA ZIMSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH 

POTI V KS
1. Artiče Matej Kostevc s.p.
2. Bizeljsko David Babič s.p.
3. Brežice Občina Brežice
4. Cerklje Stane Oštir s.p.
5. Čatež ob Savi 1/2 HPG d.o.o., 1/2 Mihael Tomše s.p.
6. Dobova HPG d.o.o.
7. Globoko Matej Kostevc s.p.
8. Jesenice Komunala Brežice d.o.o.
9. Kapele Branko Kovačič
10. Križe Karl Kunej s.p.
11. Krška vas HPG d.o.o.
12. Mrzlava vas Mihael Tomše s.p.
13. Pečice Karl Kunej s.p.
14. Pišece Karl Kunej s.p.
15. Skopice Stane Kocjan s.p.
16. Sromlje Bertole Ivan
17. Šentlenart Stane Kocjan s.p.
18. Velika Dolina Izidor Požgaj s.p.
19. Velike Malence Mihael Tomše s.p.
20. Zakot - Bukošek - Trnje Stane Kocjan s.p.
Seznam�izvajalcev�zimske�službe�na�javnih�poteh�po�krajevnih�sku-
pnostih�v�občini�Brežice

OBJAVA JAVNEGA NAZNANILA O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TERME ČATEŽ – ŠIRITEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI Z NASTANITVENIMI IN 

REKREATIVNIMI POVRŠINAMI IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPPN
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Z Ministrstva za okolje in prostor RS, Direktorata za prostor, gradi-
tev in stanovanja kot pripravljavca državnega prostorskega načrta 
(DPN) za cestno povezavo od Krškega do Brežic obveščajo, da bo 
v sklopu priprave DPN Zavod za varstvo kulturne dediščine na ob-
močju občine Krško sredi decembra začel izvajati predhodne arhe-
ološke raziskave. Potekale bodo na območju Vrbine in Spodnjega 
Starega Gradu (kot je razvidno iz prikaza).
Predhodne arheološke raziskave bodo, kot dodajajo na ministr-
stvu, na območju cestne povezave izvedene v obliki ekstenzivnega 
terenskega pregleda. Ta se izvaja v obliki sprehoda prek zemljišča 
in s pobiranjem vseh najdb na površini (kot je npr. njiva, na odpr-
tih površinah). V primeru posevkov na njivah ali zatravljenih ali po-
gozdenih zemljišč se pregled izvede z izkopom testnih jamic v ve-
likosti 40 × 40 × 40 cm, ki bodo po pregledu nemudoma zasute in 
v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo. V kolikor bodo 
potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te opravlje-
ne šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem na-
črtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.

� Vir:�Ministrstvo�za�okolje�in�prostor

Proračun Mestne občine Krško 2022 in 2023
Občinski svet Mestne občine Krško je na decembrski seji potrdil predloga proračunov za leti 2022 in 2023. Tudi v nas-
lednjih dveh letih bo naš glavni cilj uravnotežen razvoj mestne občine. V proračunu za leto 2022 ima Mestna občina 
Krško po besedah župana mag. Mirana Stanka načrtovanih 45,8 milijona evrov prihodkov in 47,9 milijona evrov od-
hodkov, od tega 21,5 milijona evrov za investicije, v letu 2023 pa 41,7 milijona evrov prihodkov in 41,5 milijona evrov 
odhodkov, od tega 15,3 milijona evrov za naložbe. 

Naziv projekta PLAN 2022 PLAN 2023
Opremljanje PGD z gasilskimi vozili (z ostalimi partnerji) 379.000 360.000
Novogradnja prizidka knjižnice in rekonst. dela obstoječe knjižnice v Krškem 2.118.203 900.000
Bazen Krško 200.000 500.000
Novogradnja Osnovne šole Veliki Podlog z vrtcem 1.946.091 0
Dom 14. divizije Senovo – energetska sanacija 600.000 890.181
Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik 570.000 500.000
Pločnik Mali Kamen 100.000 200.000
Ureditev trga na Raki 600.000 500.000
Kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki (z ostalimi partnerji) 3.780.292 3.311.907
Program modernizacije in obnove občinskih cest 1.350.000 1.350.000
Obnova ulice CKŽ 55-69 340.000 200.000
Obnova ceste CKŽ – G1 5 513.389 382.132
Program GJS 1.460.000 1.500.000
Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN 829.534 120.281
Prizidava in rekonst. dela stavbe posl. obj. Ulica 11.nov 24, Leskovec pri KK 500.000 300.000
Posavje – Digitalna regija prihodnosti (z ostalimi partnerji) 499.367 526.325

Večje�naložbe�v�letih�2022�in�2023

Večji načrtovani projekti in na-
ložbe bodo po besedah župana 
predvsem nadaljevanje novo-
gradnje prizidka krške knjižnice 
in rekonstrukcija dela obstoje-
čega objekta, bazen Krško, no-
vogradnja podružnične OŠ v 
Velikem Podlogu ter OŠ dr. Mi-

hajla Rostoharja Krško, energet-
ska sanacija Doma XIV. divizije 
Senovo, priprava projektne do-
kumentacije za bazen v Krškem, 
prizidava Zdravstvenega doma 
Krško, vzdrževanje in oprema 
osnovnih šol, rekonstrukcija 
ceste in izgradnja pločnika sko-

zi naselje Stolovnik, obnova uli-
ce CKŽ 55-69, ureditev trga na 
Raki, izgradnja kolesarske pove-
zave Krško-Kostanjevica na Krki, 
program modernizacije in obno-
ve občinskih cest (pločnik Spo-
dnja Libna, avtobusna postaja 
in pločnik Veliko Mraševo, ob-

nova ceste in mostu Belo, re-
konstrukcija ulic na Vidmu in 
Krškem ...), rekonstrukcija regi-
onalne ceste Krško–Zdole v so-
delovanju z Direkcijo RS za in-
frastrukturo, povečanje stopnje 
priključenosti na čistilne napra-
ve (Senovo), izgradnja komunal-
ne infrastrukture v Gržeči vasi in 
Malem Podlogu ter 2. faza izgra-
dnje komunalne infrastrukture 
v Poslovni coni Vrbina, opre-
mljanje prostovoljnih gasilskih 
društev z gasilskimi vozili, prizi-
dava in rekonstrukcija dela stav-
be Ulica 11. novembra v Leskov-
cu in drugi.

Proračuna�za�naslednji�dve�leti�
je�predstavil�župna�Mestne�ob-
čine�Krško�mag.�Miran�Stanko.

Struktura�odhodkov�v�letih�2022�in�2023

Milena Bogovič Perko (SDS) je vprašala, kam bodo prerazporeje-
na sredstva, predvidena za gradnjo peš mostu, glede na to, da se z 
gradnjo čaka zaradi previsokih cen. 
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kako se bo občinska uprava lotila rea-
lizacije izgradnje peš mostu glede na težave z visokimi cenami jekla 
in ali je mogoče narediti nov načrt mostu, ki bi porabo jekla zmini-
maliziral, kolikor je nujno potrebno za zahteve statike, za nenosilne 
elemente pa bi načrtovali drug material, npr. les. Podal je pobudo 
za brezplačen mestni avtobus in opozoril na možnosti mestne ob-
čine za prijavo na razpise, npr. na razpis Eko sklada za nakup ele-
ktričnega mini busa. Zanimalo ga je še, koliko pediatrov in koliko 
ginekologov deluje v lokalnem okolju, koliko od teh je koncesionar-
jev, koliko jih dela v javnem zavodu, kolikšna je povprečna glavarin-
ska obremenitev zdravnikov v krškem zdravstvenem domu – koli-
ko opredeljenih pacientov pride na enega zdravnika v povprečju, 
ali imamo dežurnega zobozdravnika, kolikšno je število zdravnikov 
znotraj javnega zdravstvenega sistema na primarni ravni in števi-
lo koncesionarjev, koliko družinskih zdravnikov, pediatrov ali gine-
kologov iz krške občine je odšlo v zasebno prakso oz. v tujino, ali 
koncesionarji/privatniki delujejo v privatnih prostorih ali koristijo 
prostore zdravstvenega doma ali druge javne ustanove, koliko paci-
entov je v krški občini brez izbranega osebnega zdravnika, ali je izva-
jalec zdravstvene dejavnosti v krški občini na ministrstvo za zdravje 
kadar koli sporočil potrebo po novih oziroma dodatnih družinskih 
zdravnikih in kakšne odločitve na področju zdravstva je v preteklem 
mandatu sprejel občinski svet (koncesije ipd.).
Jože Žabkar (SDS) je, glede na trenutne razmere na energetskem 
trgu in s tem povezane enormne rasti cen energentov za občane 
oz. gospodinjstva, predvsem pa za podjetja kot večje odjemalce, 
predlagal, da se ponovno obravnava že predlagani model oz. se 
pripravi novega, na osnovi katerega se 50 % vrednosti nadomesti-
la za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta razdeli 
po modelu, ki ga sprejme Občinski svet, neposredno med občane 
in podjetja, ki so registrirana v mestni občini Krško za razbremeni-
tev stroškov električne energije. 
Matjaž Gomilšek (SDS) je vprašal, ali so se že začeli pogovori 
Mestne občine Krško in MORS-a glede obnove vojaškega mostu ter 
kako potekajo aktivnosti umiritve prometa pri vrtcu v Dolenji vasi.
Jože Olovec (SDS) je vprašal, koliko skrajšanih postopkov, zaradi ne-
izpolnjevanja pogojev za prijavo prebivališča, je sprožila Upravna 
enota Krško v času od 1. junija do danes in kakšni so rezultati teh 
postopkov. Zanimalo ga je, v kateri fazi je projekt izgradnje priključ-
ka s ceste iz naselij Cesta, Gora, Straža na CKŽ, ki naj bi razbreme-
nila promet v ulici Pod goro ter na Hočevarjevem trgu. Predlagal 
je, da se ponovno odpre vprašanje bonitet, ki naj bi pripadale ob-
čanom kot sosedom jedrskega objekta, vendar tokrat neposredno, 
brez obvoza skozi občinski proračun.

Gre za skupni projekt krške 
in kostanjeviške občine, vre-
den okoli 6,7 milijona evrov. Iz 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (Dogovor za razvoj re-
gij) bosta občini pridobili ne-
kaj več kot 3,5 milijona evrov, 
iz državnega proračuna pa ne-
kaj manj 890.000 evrov, preos-
tanek bo strošek občin. Gradnja 
kolesarske povezave bo poteka-
la v dveh sklopih, vsak po ob-
močju posamezne občine. Trasa 
se bo začela na križišču pri sta-
dionu Matije Gubca Krško, na-
daljevala mimo pokopališča do 

Podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave  
Krško–Kostanjevica na Krki
Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Krško Miljenko Muha sta 9. decem-
bra ob prisotnosti župana občine Kostanjevica na Krki Ladka Petretiča v Krškem podpisala pogodbo za začetek del izgra-
dnje kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023. 

Predhodne arheološke raziskave na območju 
načrtovane cestne povezave Krško–Brežice

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta Mestne občine 
Krško z 28. redne seje 16. 12. 2021

Žadovinka, skozi Brege in Drno-
vo do Velike vasi, naprej v sme-

ri Velikega Podloga po nadvo-
zu nad avtocesto, se v Velikem 

Podlogu priključila na državno 
cesto Drnovo–Križaj, od Križaja 
do Kostanjevice ter se zaključila 
v Prekopi. Oba župana sta pou-
darila pomen projekta za trajno-
stno mobilnost in turizem, hkra-
ti pa je nov skupni medobčinski 
projekt dokaz o dobrem sode-
lovanju posavskih občin. Takoj 
po podpisu pogodbe bo izvaja-
lec uveden v delo, začetek pa 
pričakujejo v kratkem, odvisno 
od vremenskih razmer. Zaklju-
ček gradbenih del je načrtovan 
sredi aprila 2023, primopredaja 
pa v maju 2023.

Podpis�pogodbe�za� začetek�del� izgradnje�kolesarske�povezave�
Krško–Kostanjevica�na�Krki
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Poglavitni cilj projekta je no-
vogradnja odsekov, kjer še ni 
urejena javna gospodarska in-
frastruktura za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda, in v sklo-
pu katerih bo mogoče priključiti 
dodatne enote na sistem. 

Projekt vključuje gradnjo kana-
lov s pripadajočimi objekti, re-
zultat projekta bo tudi hidrav-
lično izboljšanje posameznih 
delov kanalizacije. Projekt ob-
sega gradnjo fekalne kanalizaci-
je, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih 
kanalov, 2 tlačna kanala v skup-
ni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči.
Vodilni partner, Javno podje-

Godba Sevnica in Godba Blanški vinogradniki sta za svoje zveste 
poslušalce pripravili prav posebno glasbeno božično-novoletno da-
rilo. Zaradi aktualnih razmer izvedba velikih slavnostnih koncer-
tov, kakršnim smo bili priča v preteklih letih, še ni mogoča, bosta 
pa vsem na ogled posneti različici koncertov. 
Premierni predvajanji se bosta zvrstili v spletnih oblikah ta konec te-
dna. Koncert Godbe Sevnica bo objavljen 25. decembra ob 18. uri 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si, Godbe Blanški vinogra-
dniki pa na Youtube kanalu godbablanca 26. decembra ob 18. uri. 

Urejanje kanalizacijskega omrežja v Sevnici
V občini Sevnica so se letos začeli izvajati trije veliki projekti, ki so na podlagi Dogovora za razvoj Regije Posavje sofi-
nancirani s sredstvi Evropske unije. Med njimi je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – obči-
na Sevnica«. 

Z glasbo odeta praznična voščila so ob svojem obisku pričarali otroci 
iz Vrtca Ciciban Sevnica in županu izročili enega najbolj prepoznav-
nih prazničnih simbolov – unikatno izdelano novoletno smrečico, ki 
krasi občinsko stavbo v tem najlepšem času leta. 

tje Komunala d.o.o. Sevnica, in 
podjetje Rafael d.o.o. kot par-

tner trenutno izvajata dela na 
območju Bohorske ulice v Sev-

nici. V okviru investicije se bodo 
dela v Sevnici v naslednjem letu 
in pol izvajala še na območjih 
obrtne cone na Planinski ulici, 
v Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na 
Drožanjski cesti pod gradom in 
Pod Vrtačo.

Vrednost pogodbenih del znaša 
799.072,28 evrov, pri čemer je 
podpora Evropske unije v višini 
465.670,61 evrov in nacionalni 
javni prispevek iz državnega pro-
računa 82.177,17 evrov. 

Naložbo�sofinancirata�Republi-
ka�Slovenija�in�Evropska�unija�iz�
Kohezijskega�sklada.

Praznični obisk Vrtca Ciciban Sevnica

Božično-novoletna koncerta sevniških  
in blanških godbenikov

Delimo tudi spored predvajanja obeh 
koncertov na ePosavje TV:

Koncert Godbe Sevnica

25. decembra ob 18.00
27. decembra ob 19.00
28. decembra ob 14.00
30. decembra ob 18.00
31. decembra ob 18.00
1. januarja ob 18.00

Koncert Godbe  
Blanški vinogradniki

26. decembra ob 18.00
28. decembra ob 18.30
29. decembra ob 18.15
30. decembra ob 14.30
31. decembra ob 20.00
2. januarja ob 18.30#občinasevnica

Družbena omrežja Občine Sevnica

Facebook

Instagram

YouTube

DNEVI

CEPLJENJA

Covid 19

19. 12. - 23. 12. 2021  
 

Danes, 23. 12. 2021
ZD Sevnica (glavni vhod), od 8.00 do 20.00

TVD Partizan Boštanj, od 10.00 od 12.30
Krajevni dom Primož, od 13.00 do 14.30

Gasilski dom Studenec, od 15.00 do 17.00
 
 
 
 

NAROČANJE NI POTREBNO.

Redni termini cepljenja v cepilni ambulanti ZD Sevnica
Ponedeljki: od 12.00 do 19.00

Torki, srede, četrtki in petki: od 8.00 do 14.00



Posavski obzornik - leto XXV, številka 26, četrtek, 23. 12. 2021 9PRAZNIČNO POSAVJE

Ko stopimo skupaj
Drage bralke, dragi bralci, vaš časopis je te dni dopolnil 24 
let. Nešteto domačih zgodb, pogovorov, dobrih idej ste de-
lili z nami. Hvala, ker ste tako veseli naših obiskov v vaših 
krajih in domovih, našega posredovanja za pomembne teme, 
našega druženja na papirju in spletu. 
Posavski obzornik je dokaz, da ko stopimo skupaj – Posavje 
ni in ne more več biti majhno. Bistveno težje ga je kjer koli 
ignorirati, ne videti in upoštevati zapisanih mnenj, dosež-
kov in prizadevanj ljudi iz majhnih in velikih krajev šestih 
posavskih občin. Posavje smo skupaj, drago naše občinstvo, 
spoštovani poslovni partnerji, prijatelji. Na tem mestu velika 
hvala vsem, ki po svojih močeh in na različne načine podpi-
rate povezovanje Posavja.
Mnogi izmed teh, ki jim ni vseeno, kako živijo ljudje v Po-
savju, vam na naslednjih straneh namenjajo tudi svoje misli 
ob praznikih, svoja voščila. Naj te dobre želje zdaj močno 
zažarijo, vam polepšajo praznične dni in predvsem, naj se 
vam vse najlepše uresniči v 2022! 
 Uredništvo

Zadnji dnevi iztekajočega se 
leta so čas, ko se ozremo na 
prehojeno pot in začrtamo 

nove cilje, za uresničitev 
katerih si bomo prizadevali. 

Naj nas trenutno stanje 
spodbudi k odgovornemu 

ravnanju do sebe in drugih, 
da se na koncu te poti 

snidemo in stisnemo dlani. 

Prihajajoči praznični dnevi 
naj bodo polni topline, 

miru, družinskega veselja 
in predvsem zdravja. Želim 
vam lep in doživet božič ter 

vse dobro v letu 2022.  

Ladko Petretič, župan 
Občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Drage občanke, dragi občani 
mestne občine Krško,
velika hvala vsem za 

sodelovanje v letu 2021.

Obilo zdravja, optimizma, 
uspehov in sreče vam želim, 
tako v krogu družine kot v 
naši lokalni skupnosti. Naj 
bo božični čas poln miru 
in topline, praznični dan 

samostojnosti in enotnosti 
pa naj nas opomni na 

odgovornost do naše skupne 
države ter drug do drugega.

Polni novega zagona in 
povezovalne energije 
vstopimo v novo leto.

Srečno, Krško. Srečno, 
Posavje.

mag. Miran Stanko,
župan  

Mestne občine Krško,
s sodelavci

Spoštovani bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

Vsak konec prinaša tudi 
začetek nečesa novega. Naj 
zaključek leta 2021 prinese 
zaupanja, da bo novo leto 

uvod v boljšo prihodnost, in 
naj nas ob upanju spremlja 
hvaležnost, da smo tudi v 

tem zahtevnem letu doživeli 
lepe trenutke in uresničili 

mnoge načrte. 
Želim vam vesele in 

blagoslovljene božične 
praznike in vam iskreno 

čestitam ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti!

Naj vam novo leto 2022 
prinese obilo zdravja, 

medsebojnega razumevanja, 
poguma in modrosti. Srečno!

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice, 

s sodelavci

Cenjene Posavke, spoštovani 
Posavci, bralke in bralci,

leto, ki se izteka, je prineslo 
mnogo preizkušenj in novih 

izkušenj, ki naj vodijo v 
iskanje vsega, kar je dobrega 

v ljudeh. Vstopimo v novo 
leto pogumno in odločno 
ter poiščimo srečo v tistih 

stvareh, ki prižigajo iskrice v 
očeh. Vsak trenutek je lahko 
nov začetek, zato naj prinese 

leto 2022 nove ideje in 
dobre odločitve ter številne 

uspehe. 

Vesel in miren božič, srečno 
ter zdravo novo leto! 

Franjo Debelak, župan 
Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Zaključuje se dinamično 
in pestro leto, ki nas je z 

uspešnim premagovanjem 
izzivov še bolj poenotilo. 

Naj povezanost in družbena 
vpetost med kraji, krajevnimi 

skupnostmi in občinami še 
naprej dobro krepita značaj 

naše regije, s ciljem uspešnih 
uresničevanj skupnih 
razvojnih priložnosti.

V letu 2022 vam želimo 
veliko uspehov, vaše 

vsakodnevne poti pa naj 
bodo tlakovane z zdravjem, 
veseljem in zadovoljstvom. 

Naj se božično-novoletni 
prazniki povežejo z 

najlepšimi harmonijami 
sreče. Iskrene čestitke tudi 
ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti Republike 

Slovenije.

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2021

Spoštovane, spoštovani,

v prihajajočem letu 2022 
vam vsem skupaj želim 

predvsem zdravja, ki se je 
v minulih letih še enkrat 

več izkazalo kot naša 
najpomembnejša vrednota. 

Ravno tako iz srca pa vam 
želim tudi čim prejšnji 
povratek v normalno 
življenje – življenje, v 

katerem ne bo več prostora 
za prepovedi in omejitve, in 
v katerem bomo ponovno 

znali živeti složno,  
brez razslojevanja  
in razdruževanja  
na vaše in naše.

Srečno torej v letu 2022!
 

Tomaž Režun,
župan Občine Radeče,

s sodelavci

Spoštovani bralke in bralci 
Posavskega obzornika,
že drugo leto zapored se v Sloveniji in Evropi soočamo 
s pandemijo covid-19. Če smo upali, da se bodo naša 
življenja s prihodom cepiv vrnila v običajne tirnice, 
zaradi prenizke stopnje precepljenosti prebivalstva, pa 
tudi zaradi pojava vedno novih mutacij virusa, temu 
žal še ni tako. Soočanje z izzivi pandemije še vedno 
ostaja ključni izziv tako Slovenije kot Evrope tudi za 
prihajajoče leto 2022, v katerem bo pomembno, da 
bomo v družbi zmogli moč in pogum za preseganje 
medsebojnih razlik in pogledov ter se še bolj povezali 
za skupno spopadanje z virusom. 

To je pomembno tudi zaradi tega, ker so pred nami 
tudi mnogi drugi izzivi, ki se niso nikamor poskrili: 
podnebni izzivi, varovanje okolja, prehod v bolj 
trajnostno energetiko in trajnostno kmetijstvo, 
povečanje samooskrbe z zdravo in kakovostno, doma 
pridelano hrano, skrb za ohranjanje poseljenosti 
podeželja, digitalizacija itd. 

Veseli me, da v Posavju sporočila povezovanja že 
aktivno udejanjamo. Posavske občine med seboj že 
leta odlično sodelujejo in verjamem, da vsi skupaj 
postavljamo temelje, da Posavje enkrat postane tudi 

samostojna pokrajina. Korak bližje k temu cilju smo 
tlakovali tudi z letošnjo podelitvijo statusa mestne 
občine Krškemu.

Spoštovani, želim vam vesele, upanja polne 
in blagoslovljene božične praznike v krogu 
vaših najbližjih. Praznujte tudi bližajoči se dan 
samostojnosti in enotnosti s ponosno mislijo, v novem 
letu 2022 pa vam želim obilo zdravja, optimizma in 
sreče! 

Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem 
parlamentu (SLS/EPP Group)
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Osemčlanska družina Kerin iz Krške vasi

Vzgoja na temelju dela in krščanskih vrednot
KRŠKA VAS – Ko obiščeš številčno družino Kerin, te vedno pričaka prijazna dobrodošlica, iz katere veje duh gostoljubnosti, preprostosti in skromnosti. Nič drugače ni 
bilo tudi med našim obiskom približno deset dni pred letošnjim božičem, ko so bili pri Kerinovih še globoko v kolinah, a so si kljub temu z veseljem vzeli čas, da z nji-
mi pokramljamo o različnih stvareh, seveda se v tem predprazničnem času nismo mogli izogniti pogovoru tudi na to temo, predvsem kaj zanje pomeni praznovanje 
božičnih praznikov.

Preživljati so se morali  
z eno plačo

Osemčlansko družino Kerin 
sestavljajo starša Vilma in 
Tine, oba stara 55 let, ter šest 
otrok: Klavdija (32), Tina 
(31), Rok (28), Stanka (27), 
Maja Marija (23) in Blaž (20). 
Starša sta si že od vsega začet
ka želela pet otrok, na koncu je 
bil še šesti, za kar sta neizmer
no hvaležna. »Želja je bila tudi 
večja jedilnica, a imamo tako, 
kot pač imamo,« hudomušno 
dodaja Vilma. Z bodočim mo
žem Tinetom sta par postala 
že v osnovni šoli »in ljubezen 
še kar traja«, pravita z nasme
škom. Ona je po izobrazbi pro
dajalka, on tehnik strežbe oz. 
po prekvalifikaciji prav tako 
prodajalec. Vilma je bila zapo
slena v Cerkljah ob Krki v ta
kratni trgovini Posavje nekje 
do sredine devetdesetih, nato 
pa je ostala doma, saj je bilo 
družinskih obveznosti, pre
važanja otrok v vrtec, varstvo 
itd. preprosto preveč. Tako da 
je bila od takrat dalje doma 
samo ena plača. Tine je vse do 
konca obratovanja v letu 2003 
delal v nekdanjem Motelu na 
Čatežu ob Savi, nato je našel 
zaposlitev v trgovini na ča

teškem bencinskem servisu. 
Ker je bil dodaten zaslužek še 
kako potreben, so se doma za
čeli še bolj intenzivno ukvarja
ti s kmetijstvom, največ s pra
šičerejo, s čimer imajo opravka 
še danes. 

Vseh šest Kerinovih otrok je 
zaposlenih, čeprav ne dela
jo vsi tistega, za kar so se izu
čili. Najstarejša Klavdija je po 
izobrazbi ekonomski tehnik 
in dela na bencinskem servi
su OMV v Novem mestu, dru
ga najstarejša Tina, ki je rav
no včeraj praznovala rojstni 
dan, je kemijski tehnik in je 
zaposlena v novomeški tovar
ni zdravil Krka, prvi od dveh si
nov Rok je strojni tehnik, nje
gov delodajalec je podjetje INO 
v Krški vasi, Stanka je farma
cevtski tehnik in dela na Pe
trolu v Krškem, Maja Marija je 
tehnik zdravstvene nege in tre
nutno v službi v trgovini s če
vlji Buzz v novomeški Super

novi, najmlajši Blaž je pridobil 
izobrazbo kmetijskopodje
tniški tehnik, zaposlen pa je v 
podjetju Adria. Stanka in Maja 
Marija – slednja in tudi Klav
dija se soočata še s sladkorno 
boleznijo tipa 1 – sta trenu
tno še na porodniškem dopu
stu, vsi razen najmlajšega Bla
ža imajo tudi že svoje družine, 
tako da imata Vilma in Tine 
že sedem vnukov, nekaj sta se 
jih razveselila tudi v tem letu. 
Če se zberejo vsi skupaj, jih je 
kar 21. Kerinovi že več kot 30 
let živijo v Krški vasi. Samo en 
mesec po naselitvi in prenovi 
hiše jih je presenetila poplava 
ter potem še nekajkrat, najhu
je je bilo leta 2010, ko so ime
li v hiši vodo do kolen. »Upa
mo, da se danes kaj takega več 
ne more zgoditi, glede na to, da 
so zdaj naredili nasipe in je bli
zu tudi hidroelektrarna,« v en 
glas povesta starša, s katerima 
smo se v nadaljevanju dotakni
li tudi načina vzgajanja otrok, 
ki je bilo že zaradi tolikšnega 
števila vse prej kot enostavno.

Otroci lahko doma vedno 
poiščejo varno zavetje

»Najina vzgoja je vedno te
meljila na delu in krščanskih 

vrednotah, saj sva bila tudi 
midva tako vzgojena. Najini ot
roci so odraščali z delom, ved
no so nama pomagali in tako so 
tudi navajeni. Ob tem so se ve
liko naučili in se zamotili, tako 
da sploh niso potrebovali veli
ko igrač,« pojasnita starša, ki 
sta pri vzgoji največ dajala po
udarek temu, da bi bili otroci 
čim bolj samostojni, in ome
njata, da sta starejši hčerki ve
likokrat tudi popazili na mlajša 
brata in sestri. Ko so bili otro
ci že v šoli, so se dekleta nauči
la speči kruh in druga gospo
dinjska opravila. Otroci so jima 
za vse, kar sta jim privzgojila in 
jih naučila, resnično hvaležni 
in zdaj poskušajo vse te prido
bljene vrline širiti tudi v svojih 
družinah. »Jaz na vse to gledam 
skozi vzgojo. Vsi smo vlekli 
zglede od svojih staršev in smo 
jih podajali naprej, danes pa je 
podobno tudi pri naših otro
cih in se to tudi pozna,« prista
vi Vilma. Predvsem pa je pri 

Kerinovih čutiti skromnost in 
preprostost, saj že ves čas tako 
tudi živijo. To se kaže tudi pri 
decembrskem obdarovanju, 
saj nikoli niso dajali prevelike
ga poudarka na to. K njim je po 
navadi prišel Miklavž in otro
ke obdaroval s skromnimi da
rili, ki so se jih zelo razveselili. 
Po Tinetovih besedah so si ot
roci igrače in druge stvari naj
večkrat delili med sabo, v kar 
so bili na nek način tudi primo
rani, prav tako so v šoli vedno 
stopili skupaj in bili zaščitniški 
drug do drugega, čeprav so se 
prejšnji dan lahko tudi skrega
li in kdaj celo ’stepli’. In takšna 
povezanost med njimi je tudi 
še danes. To se vidi tudi pri re
ševanju različnih problemov, s 
katerimi se sooča vsak človek, 
kar je povsem normalno. »Tako 
kot smo se že, ko so bili otro
ci še majhni, se tudi danes ved
no skupaj usedemo, prisluhne
mo drug drugemu in skušamo 
s skupnimi močmi nastale te
žave tudi rešiti,« k temu pri
stavi Vilma in doda, da se gle
de na tako številčno družino z 
vsemi otroki še najhitreje zme
nijo preko družbenih omrežij, 
saj imajo posebno (družinsko) 
skupino, s pomočjo katere ko
municirajo med sabo. »Seve
da pa so vedno dobrodošli, z 
možem sva jim ves čas na vo
ljo, doma lahko vedno poišče
jo varno zavetje,« še pove. Tudi 
drugače redno ohranjajo stike 
z vsemi, četudi niso več doma. 
Po besedah staršev se sko
raj vsak dan s katerim od ot
rok vidijo, če ne gre drugače, 
pa zagotovo po nedeljski maši 
na kavi. Družina se po navadi 
v polni zasedbi zbere tudi ob 
praznovanjih rojstnih dnevov, 
obletnic itd. 

Dobrodelni, kulturniki,  
pri gasilcih ...

Člani družine Kerin so aktivni 
na več področjih. Vilma je že 
desetletje zelo dejavna pri Žu

pnijski karitas Cerklje ob Krki 
in veliko pripomore pri uspe
šnem delovanju te cerkvene 
dobrodelne organizacije. Od
kar so v Krški vasi, so tudi člani 
domačega Kulturnega društva 
Ivan Kobal, oba sinova sta čla
na PGD Krška vas, Rok je tudi 
še pripadnik enote za prečrpa
vanje vode pri URSZR OI Breži
ce, vsi po vrsti pa so tudi zelo 
dejavni v krškovaški cerkvi in 
posledično cerkljanski župniji, 
pod katero spada njihova vas. 
S petjem na koru vsako nede
ljo obogatijo mašne obrede v 
krškovaški cerkvi, Tine je tudi 
zborovodja cerkvenega pev
skega zbora župnije Cerklje ob 
Krki in član MoPZ KD Ivan Ko
bal. Ob priložnostih nastopa
jo tudi kot družinski ansambel. 
Večkrat so nastopili tudi na ra
znih prireditvah v domači vasi, 
največkrat z glasbo in petjem. 

Bistvo božiča ni v nešteto 
lučkah in prekomernem 
obdarovanju

Družino vsako leto še pose
bej povežejo tudi božični pra
zniki. »Vsako novo rojstvo je 

lepo doživetje za vsako druži
no in tako je tudi z božičem, ki 
predstavlja Jezusovo rojstvo, je 
praznik vseh, ki se ga veselimo 
in se je treba nanj tudi pripra
viti,« poudarja Vilma, Tine pa 
doda, da je zagotovo najlepši 
družinski praznik, a je postal 
že povsem skomercializiran. 
»Bistvo božičnih praznikov 
ni v tem, da se vse sveti, bleš
či in utripa, so mize obložene 
s hrano in se ljudje obdarujejo 
z nešteto darili, ampak je naj
bolj pomembno, da takrat člo
vek najde mir v svoji duši in se 
zna poveseliti. Vsak pa to lahko 
naredi na svoj način. Pri nas se 
tega držimo, saj na vse to gle
damo skozi krščanske vredno
te,« pravita. Ker prva polovi
ca decembra pri njih navadno 
mine v znamenju kolin, se lah
ko prihajajočim praznikom 
povsem posvetijo šele kak te
den pred božičem. Takrat tudi 
postavijo smrečico in jaslice ter 
se lotijo peke piškotov in dru
gega peciva. Čeprav so skoraj 
vsi otroci že zdoma, še vedno 
radi pridejo pomagat in okrasit 
domačo hišo. Sedaj že kar ne
kaj let ohranjajo tradicijo, da 

se na sveti večer, se pravi na 
predvečer božiča, doma zbe
re celotna družina. Najprej se 
udeležijo otroške polnočnice v 
domači cerkvi, nato pa se dobi
jo na skupni večerji, ki ni pre
več bogata (po navadi narezek 
pršuta in tatarski biftek), še 
prej po cerkvenem običaju oče 
Tine v blagoslov pokropi dom 
in tudi vse člane družine ter se 
z molitvijo zahvalijo Bogu za 
to, kar imajo in jim je dano, saj 
tudi drugače ohranjajo moli
tev in se pred obedom zahva
lijo za vse prejete darove. Pre
ostanek večera po navadi mine 
v igranju raznih družabnih iger 
in pristnem domačem vzdušju, 
ki ga pogostokrat obogati tudi 
glasba, a kot priznavata starša, 
je sedaj to že malo težje, ker so 
tukaj že vnuki in je treba v prvi 
vrsti poskrbeti zanje. Na božič
ni dan kot tudi potem za novo 
leto pa nimajo nekih poseb
nih običajev, te dneve preživi
jo predvsem umirjeno.

Tudi s sovaščani in predvsem 
sosedi ohranjajo dobre med
sebojne odnose, pogrešajo pa 
pretekle čase, ko so se ljud
je na vasi ob različnih prilo
žnostih, npr. pri kmečkih op
ravilih, veliko več družili med 
seboj in s tem utrjevali prija
teljske vezi. Ob pogledu na iz
tekajoče se leto Vilma in Tine 
povesta, da je družini prines
lo tako vzpone kot tudi pad
ce, a takšno je življenje, doda
ta. »Upamo, da se bomo tudi v 
prihodnosti znali vedno znova 
dvigniti, ko bodo prišli slabši 
trenutki,« so njene besede. Že
lijo si, da bi bilo v naslednjem 
letu čim več zdravja, miru, le
pih odnosov in seveda, da ko
rona čim prej mine. »Kaj je lah
ko še lepše kot to, da so med 
nami razumevanje in dobri 
medsebojni odnosi,« dodajajo 
pri Kerinovih in upajo, da bodo 
v prihodnjem letu spet lahko 
odšli tudi na družinski izlet in 
tradicijo preživljanja skupnega 
časa ohranjali naprej.
 Rok Retelj

Družina�Kerin�(z�leve):�Klavdija,�Rok,�Stanka,�Vilma,�Blaž,�Tina,�Tine�in�Maja�Marija

Sinova�Rok�in�Blaž�znata�vedno�poskrbeti�za�še�boljšo�voljo�
v�družini.
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Najvišje se povzpne tisti, ki pri vzpenjanju

pomaga drugim.
Tudi v prihajajočem letu se vzpenjajmo skupaj.

 
Srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022!

 
Iskreno vam čestitamo tudi ob dnevu

samostojnosti in enotnosti.
 

Svet KS Raka,
predsednik Sveta Primož Šribar

 
 

Krajevna skupnost Senuše

Naj nam leto 2022 prinese veliko 
dobrih priložnos�, smelih načrtov, 
pogumnih odločitev in novih idej.

Naši mestni občini Krško pa srečno pot!

Predsednik Jože Tomažin 
in Svet KS Senuše

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Vstopamo v novo poglavje, 
začenjamo nov koledar, 
pred nami so novi izzivi in naloge ...
Vsem krajanom in občanom mestne občine 
želimo lepe božične praznike in srečno 2022!

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Naj vam novo leto prinese čim več lepih stvari,
naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi.
Uspeh naj vam povsod sledi,
sreča, veselje, ljubezen naj med vami tli!

Naj se pot mestne občine Krško uspešno tlakuje naprej!
KS Gora

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

Naj vam leto 2022 sanje spremeni v resničnost
in naj se trud izkaže v dosežkih.

Spoštovane krajanke, krajani, občanke, 
občani mestne občine Krško,

miren božič in srečno!

Predsednica Vlasta Moškon
in Svet krajevne skupnosti Senovo

Naj vam tudi v mestni občini Krško 
vsaka zvezda izpolni željo,

vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz
in vsak korak prinese srečo

v teh prazničnih dneh!

SREČEN BOŽIČ IN ZDRAVO 2022!

Naj se v prihajajočem letu vsako jutro spremeni 
v lep dan, poln veselja, smeha, zdravja 
in uresničenih sanj.
Iskrene čestitke mestni občini 
ter srečno in uspešno 
tudi v 2022.
Predsednik Damjan Bogovič
in Svet KS Koprivnica

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno – Presladol

Naj vam praznični dnevi prinesejo 
veliko lepih trenutkov in prijetnega počutja, 

v letu 2022 pa vam želimo zdravja,
sreče in dobre medsebojne odnose 

v novi mestni občini.

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Naj vas v letu 2022
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj obogatimo življenjski vsakdan 
v naši mestni občini Krško.

Občani mestne občine Krško ponosno 
vstopamo v leto novih začetkov.

Želimo vam mirne in veselja polne
praznične dni, v prihajajočem letu pa
obilo zdravja, medčloveške topline, 

srčnosti in izpolnjenih želja. 

     

 

Spoštovane občanke in občani,

tudi v letu, ki se izteka, smo nadaljevali 
prizadevanja, da bi bilo naše življenje čim 
bolj normalno. V analih tega leta pa bo 
ostalo zapisano, da smo v občini Krško od 
slovenske politike dobili priznanje, ki si ga 
kot gospodarsko, razvojno in geografsko 
središče regije tudi zaslužimo – naziv mestne 
občine. Na nas je, da ga izkoristimo v dobro 
naših ljudi in celotne regije.

Srečno 2022!

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru RS

Želimo vam ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti,
blagoslovljene božične praznike in srečno 2022.

Svet KS Leskovec pri Krškem 
in predsednik  Jože Olovec

Leskovec 
v srcu
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Odraščala s harmoniko

Katarini je bila harmonika 
tako rekoč usojena, saj jo je ig
rala tudi njena mama Tatjana, 
in pri sedmih letih se jo je za
čela učiti pod vodstvom Sta-
neta Cetina. Ker je bilo v Pod
bočju v tistem času kar veliko 
mladih harmonikarjev, jih je 
pri svojih 13 letih povezala v 
istoimensko zasedbo, ki je po
stala znana daleč naokoli, kas
neje je vodila in s harmoniko 
spremljala še otroški pevski 
zborček Angelčki, ljudske 
pevke AKŽ Pod Gorjanci oz. 
Pevke izpod Bočja in Vokal
no skupino Mavrice, ki je ak
tivna še danes. »Nekaj časa 
sem z vsemi naštetimi delala 
vzporedno. To je bilo obdobje, 
ko sem bila precej svobodna s 
časom in mi je to zapolnjeva
lo cele dneve in mi bilo v ve
liko veselje,« se tega obdobja 
spominja Katarina, ki je šolan
je nadaljevala na srednji glas
beni šoli, za študij pa si je na 
presenečenje mnogih izbrala 
pravo, saj študij harmonike na 
glasbeni akademiji takrat še ni 
bil možen. Da lahko poučuje na 
glasbeni šoli, je opravila stro
kovni izpit in pedagoškoan
dragoške predmete. Še v času 
študija je tri mesece učila har
moniko na glasbeni šoli v Krš
kem, a so namesto nje izbrali 
mladega učitelja z diplomo iz 
tujine (ga še omenimo), zato 
je sprejela ponudbo iz glasbe
ne šole Novo mesto, kjer je za
poslena še danes. Kot pravnica 
(zaenkrat) še ni delala. »Ča
kam trenutek, ko mi to, kar po
čnem, ne bo več všeč … Ampak 
zaenkrat ga še ni videti,« pove 
vedno nasmejana Katarina. Na 
pobudo in pod taktirko dolgo
letnega podboškega organista 
Francija Černeliča se je na
učila tudi igranja tega inštru
menta, ki ga redno igra pri ne
deljskih svetih mašah.

Nastopal na svetovnih odrih

Tomaž je odraščal v glasbeni 
družini (oče je bil klarinetist, 
mama pa pevka) v Kresnicah 
pri Litiji in pri podobnih letih 
kot Katarina dobil prvo har
moniko. Obiskoval je glasbeno 
šolo v Litiji ter nato konserva
torij (srednjo glasbeno šolo) 
in hkrati športno gimnazijo v 
Ljubljani, nato pa se je odločil, 
da se bo povsem posvetil glas
bi. »Po srednji šoli sem naletel 
na zid, saj pri nas ni bilo mož
nosti za študij harmonike, zato 
sem se odpeljal 1000 km daleč 
na glasbeno akademijo Franz 
Liszt v nemški Weimar in opra
vil sprejemni izpit. Tam sem 
preživel štiri leta in pol, kon
čal akademijo in se vrnil v Slo
venijo,« pripoveduje. Potem ko 
je nekaj časa poučeval glasbo v 
osnovni šoli, ga je 'usoda' pri

Glasbena družina Rožanec

Življenje, kot ga piše glasba …
PODBOČJE – Za družino Rožanec iz Podbočja lahko rečemo, da živi z glasbo. Katarina in Tomaž sta namreč 
priznana harmonikarja in učitelja tega glasbila, veselje do glasbe pa sta seveda podedovala tudi njuna otro-
ka Jure in Neža. Medtem ko Katarino v našem okolju že od njenih otroških let poznamo kot vedno nasmeja-
no harmonikarko, je Tomaž zaslovel zlasti v harmonikarskem duetu z Miho Debevcem. Na decembrski večer 
smo se v njunem podstrešnem stanovanju sprehodili po njuni glasbeni in skupni družinski poti. 

peljala v Krško, kjer je 'speljal' 
službo mladi domačinki – go
vorimo seveda o Katarini, s ka
tero so se njune poti tako uso
dno prekrižale … Sledilo je, kot 
poudari, 'desetletje norišnice', 
ko je v sodelovanju s številni
mi glasbeniki in zasedbami, 
največ pa v duetu (t. i. Spopa
du harmonik) z Miho Debev-
cem, obredel številne sloven
ske in svetovne odre. »Če bi mi 
nekdo rekel, ali grem še enkrat 
po tej poti, bi verjetno rekel ne, 
to obdobje je bilo preveč na
porno,« pravi o času, ko je do
besedno skakal z odra na oder.

Tudi družinski ansambel?

Harmoniko še vedno (pre)po
gosto povezujemo zgolj z na
rodnozabavno glasbo, kar je na 
svoji koži občutil zlasti Tomaž. 
»Ko sem prišel v ljubljanske 
šole, sem bil zaradi harmoni
ke kmet, govedar ipd. V nekem 
obdobju mi je bilo nerodno po
vedati, da igram harmoniko, in 
še danes imam s tem včasih te
žave,« pove iskreno. Katarina 
je imela s tem manj težav, saj 
je živela v drugačnem okolju, v 
katerem je bila z Mladimi har
monikarji večinoma sprejeta 
z navdušenjem. Priložnostno 
sta nastopala tudi skupaj, a se 
kakšnega večjega koncertnega 
projekta (še) nista lotila. 

Njun prvorojenec, zdaj devet
letni Jure, se je njunih (glas
nih) harmonik sprva celo bal 
in ni kazal nagnjenosti h glas
bi. »Nekaj časa smo se iskali, 
najprej okoli klarineta, mika
la so ga tolkala … Pri sedmih 
letih je poskusil harmoniko in 
zdaj že drugo leto hodi v glas
beno šolo,« pove Katarina, se
veda tudi njegova učiteljica v 
podružnici v Šentjerneju, a 
zatrjuje, da v njenem razre
du nima nobenih privilegi
jev. Jure, ki ima za sabo že ne
kaj glasbenih nastopov, trenira 
pa tudi karate, pravi, da ne bo 
pravi glasbenik oz. bo mogo

če psiholog, »popoldne bo pa 
še malo učil harmoniko in ig
ral, če ga bo kdo hotel posluša
ti«. Šestletna Neža se medtem 
v svet glasbe podaja s spozna
vanjem kljunaste flavte in zelo 
rada poje, pravi pa, da bo »mo
goče igrala violino ali klavir ali 
pa kar flavto«.

Sicer pa je njihovo stanovanje 
polno tudi drugih glasbil, ne le 
harmonik. Tomaž – zdaj uči na 
glasbeni šoli v Trebnjem – de
nimo rad poprime za kitaro, 
saj ima rad tudi trše rokerske 
in metalske zvoke. »Glasbo ži
vimo vsak dan, preprosto, ne
vsiljivo in doživeto,« pravi Ka
tarina. Na vprašanje, ali bo 
kdaj nastal družinski ansam
bel Rožanec, Tomaž odgovori, 
da zaenkrat še ne, saj bi najb
rž on kot perfekcionist preveč 
kompliciral, Katarina pa pušča 
odprte možnosti: »Ja, verjetno 
bomo enkrat kvartet Rožanč
ki na odru, a do tam je dovolj 
časa in priložnosti, da otroka 
še malo zraseta in pokažeta 
svoj 'glasbeni jaz'.« Nihče od 
njiju pa si pravzaprav ne želi, 
da bi otroka šla po njunih glas
benih stopinjah, saj menita, da 
časi glasbenikom niso najbolj 
naklonjeni. 

Kako sva si različna …

Družina Rožanec živi skupaj 
s Katarininim invalidnim stri
cem in njenim dedkom (obe
ma je ime Branko), kar jima 
po eni strani prinaša pre
cej odgovornosti, po dru
gi strani »pa brez njiju ne bi 
zmogli«, poudari Tomaž, saj 
jima priskočita na pomoč pri 
prevzemu otrok iz šole in var
stvu, ko sta zaradi službenih 
obveznosti odsotna z doma. 
»Kljub temu da sva s Toma
žem glasbeno v marsičem raz
lična, nama je skupna močna 
povezanost z družino. Je čudo
vit oče in mož in dejstvo, da je 
bil pripravljen pustiti življen
je v Ljubljani, blizu svoje veli

ke družine, prijateljev in vse
ga dogajanja, in se preseliti k 
nam v Podbočje, pustiti vse 
za sabo in skrbeti že za moje
ga ata in strica, je zame nepre
cenljivo. Zaradi tega je zame iz
jemen,« svojega moža pohvali 
Katarina. V času korone sta 
tudi onadva, tako kot številni 
drugi glasbeniki, ostala tako 
rekoč brez nastopov, zato pa 
lahko toliko bolj zavzeto pre
dajata svoje znanje in izkušn
je tako svojim učencem kot ot
rokoma. 

Katarina izhaja iz verne druži
ne, v kateri je imel božič ved
no pomembno mesto. »Pri nas 
hišo vedno okrasimo že 1. de
cembra, to pa zato, ker mi si
cer ta mesec zelo hitro 'beži',« 
pove Katarina, hkrati pa je 
zanjo december zaradi spomi
na na bolezen babice Dade, s 
katero je odrasla, tudi precej 
težak. Tomaž prihaja iz dru
gačnega okolja in so bili zanj 
ti običaji vključno z obisko
vanjem cerkve precej nezna
ni, a se jih je privadil, tako da 
s tem nima težav. Tako kot šte
vilne druge podboške družine 
se tudi Rožančevi veselijo t. i. 
otroške polnočnice, pri kateri 
poje otroški zborček Zlate luč
ke vključno z Juretom in Nežo, 
Katarina pa orgla. V novem 
letu si želijo predvsem miru, 
poguma, zdravja, medseboj
nega zaupanja in spoštovan
ja. »Te vrednote držijo družbo 
skupaj in so pomembne tudi za 
glasbo, če hočemo, da je lepa. 
Nekdo s slabo voljo ne more 
odigrati dobre glasbe,« raz
mišlja Katarina. »Če stvar pri
haja iz srca, tudi najde pot do 
srca. Če se to ne zgodi, ne boš 
dolgo na odru, saj ne moreš v 
nedogled blefirati,« jo dopolni 
Tomaž, klepet ob okrašeni sm
rečici in jaslicah v kotu pa zakl
jučimo z željo po čimprejšnjem 
koncu epidemije in povratku 
v življenje, kot smo ga pozna
li pred njo.
� Peter�Pavlovič���

Družina�Rožanec,�z�leve:�Katarina,�Jure,�Neža�in�Tomaž

Spoštovani občani mestne občine Krško,
krajani KS Podbočje!

Novo leto nam prinaša priložnost
za nove odločitve, za nove ideje,
za nove uspehe, za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre, 

ideje ustvarjalne, uspeh zagotovljen
in sreča brezmejna.

Svet KS Podbočje,
predsednik Sveta Janez Barbič

Snežinke tiho prekrijejo sledi,
a čas naj ne zabriše dragocenih vezi,

ki stkali smo jih do soljudi.

Vse dobro in obilo križanja naših in vaših 
poti v letu 2022 vam želi 

Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, 
s sodelavkami.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje, 

v novem letu pa želimo obilo zdravja, 
sreče in poslovnih uspehov.

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

www.PosavskiObzornik.si
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Ko človeka žene strast, da bi bil čim boljši,
najde tudi način, kako preseči ovire, ki mu stojijo na 

poti.

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

ŽELIMO VAM

IN SREČNO 2022

www.avtokrka.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želimo vam mirne praznične dni, 
blagoslovljen božič 
in zdravja polno novo leto 2022! 

Kolektiv Elmont d.o.o. Krško 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Želimo vam mirne praznične dni, 
blagoslovljen božič 

in zdravja polno novo leto 2022! 

Kolektiv Elmont d.o.o. Krško 

 

 
KRŠKO 

Spoštovane občanke in občani, krajani in krajanke KS Veliki Podlog.
Naj bo leto, ki je pred vami, vse od prvega dne zaznamovano  
s spoštovanjem, razumevanjem, srčnostjo, prijaznostjo.  
Naj bo zdravo in polno izpolnjujočih doživetij. 
Želimo vam mirne praznike in navdihujoče 2022!
Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog

z znanjem in drznostjo že več kot  45 let

Pandemija covida nam je odvezala tisto, kar nam je najljubše, toplino rok, prijazen 
nasmeh, topel objem ter brezskrbna druženja s prijatelji in družino.
Življenje brez dotikov postaja naša vsakdanjost, zato marsikdaj pozabimo na magično 
besedo hvala in jemljemo stvari za samoumevne.
Naj bo leto 2022 drugačno, predvsem sproščeno, mirno in veselo. 
Naj bo zdravo in naj se nas dotakne! 
ZD Krško.

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
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Hotela Triglav, ki je stal v bliži
ni sevniške železniške postaje 
in je bil štiri desetletja središče 
družabnega dogajanja v Sevni
ci, že skoraj osem desetletij ni 
več, a droben zvezek z več kot 
200 recepti okusnih jedi, ki so 
jih kuhali v hotelski restavra
ciji, se je ohranil. V zvezku so 
zapisi receptov jedi, ki jih je v 
sevniškem hotelu pred stoti
mi leti kuhala Nežka Arh (nje
no ime je s svinčnikom zapisa
no v zgornjem delu naslovne 
strani zvezka). Nežkine de

lovne kuharske zapise je leta 
1925 prepisal v poseben zve
zek z naslovom ’Kuhinjska 
knjiga za Hotel Triglav’ Feliks 
Jamnik. Po drugi svetovni voj

Zapuščina sevniškega hotela Triglav

Sto let stari kuharski recepti v sodobni preobleki
SEVNICA – 8. decembra je potekala na sevniškem gradu predstavitev zanimive zgodbe o najdbi z roko napisanih kuharskih receptov, po katerih so pred več kot 
stoletjem kuhali v hotelu Triglav, ki ga že dolgo ni več in nanj spominjajo samo še obledele črno-bele fotografije ter razglednice. 18 izbranih receptov je predsta-
vljenih v knjigi Stoletni kuharski zapisi za sodobno rabo, ki je izšla letos ob razglasitvi Slovenije za evropsko kulinarično destinacijo.

ni je po receptih iz ohranjene
ga zvezka dolga leta kuhala za 
lastno družino Ana Rihtaršič, 
žena priznanega celjskega ge
ologa Janeza Rihtaršiča, ki je 
bil nečak Nežke Arh. Po njuni 
smrti je zvezek pristal v anti
kvariatu Antika in pred štirimi 
leti ga je odkupil Zgodovinski 
arhiv Celje, kjer je čakal na pri
ložnost, da se njegova vsebina 
predstavi širši javnosti. 

»Lansko leto, ko smo zače
li razmišljati, kaj bi lahko na

redili v okviru letošnje evrop
ske gastronomske regije, smo 
skupaj s partnerji, Mestnim 
muzejem Krško in Srednjo 
šolo za gostinstvo in turi
zem Celje, prišli na idejo, da 
bi stare recepte Hotela Tri
glav obudili v življenje za se
danjo generacijo,« pove direk

tor Zgodovinskega arhiva Celje 
dr. Borut Batagelj. Vzpostavil 
je stik z muzejsko svetovalko 
v Mestnem muzeju Krško dr. 
Heleno Rožman, da bi razi
skala izvor nastanka zvezka z 
zelo starimi recepti, kajti na 
prvi strani pogosto rabljene
ga zvezka z začetka 20. stole
tja je še vedno zelo dobro vi
den žig z imenom Rajhenburg 
in zato so v celjskem arhivu 
domnevali, da obstaja ali pa je 
obstajal v današnji Brestani
ci hotel z imenom Triglav. Dr. 
Helena Rožman je sprejela iz
ziv ter k sodelovanju povabi
la še publicista in raziskovalca 
sevniške preteklosti Oskar-
ja Zorana Zeliča. Ta je na de
cembrski predstavitvi knjige 
Stolet ni kuharski zapiski za 
sodobno rabo, ki je potekala v 
Albert Felicijanovi dvorani na 
sevniškem gradu, natančno 
orisal zgodovino hotela Tri
glav, strokovni prispevek pa 

je zapisan tudi v zadnjem delu 
omenjene knjige. 

Letoviščarji uživali  
ob dobri hrani 

»Sevnica je od 70. let 19. sto
letja do druge svetovne vojne 
slovela kot prijeten letoviščar
ski kraj zaradi milega podneb
ja, čistega zraka ter urejenega 
naravnega kopališča ob Savi. 
Na gradnjo samega hotela v 
novem delu Sevnice je moč
no vplivala bližina železni
ške postaje, ki je vsakodnev
no sprejemala letoviščarje, 
največ jih je prihajalo iz Zag
reba,« predstavi izbiro loka
cije za gradnjo hotela Oskar 
Zoran Zelič. Z gradnjo velike 
enonadstropne stavbe v obliki 
črke L z večnamensko dvorano 
z odrom, restavracijo, sobami 
za goste, senčnim gostinskim 
vrtom in pokritim kegljiščem 
je pričel spomladi leta 1905 v 
starem sevniškem mestnem 
jedru živeči nemški trgovec 
Gustav Schalk (v njegovi hiši 
so danes prostori MKT Radej 
in galerije Ana). Hotel je kma
lu po odprtju oddal v najem in 
skozi desetletja se je zamenja
lo kar nekaj najem nikov in tudi 
lastnikov. »Pred prvo svetovno 
vojno so letoviščarji v hotelu, 
ki je že imel električno razsvet
ljavo, napeljano iz tedanje 
Winklejeve Kopitarne, uživali 

ob dobri hrani in glasbi,« obu
di še nekaj spominov zavzet 
raziskovalec sevniške prete
klosti ter v nizanje podatkov 
ob slikovnem gradivu vključi 
še zgodbo o lastniku valjčne
ga mlina iz Šmarja pri Sevni
ci. Mlinar in posestnik Karel 
Zupanc je decembra 1918 ku
pil hotel in mu dal slovensko 
ime Triglav. V času 2. svetov
ne vojne je stavba ostala (kljub 
pogostim napadom zavezniš
kih letal na sevniško železniš
ko postajo) nepoškodovana, a 
peti dan po osvoboditvi (17. 
maja 1945) je bila zaradi silo
vite eksplozije začasno uskla
diščenih vojaških eksplozivnih 
sredstev na železniški postaji, 
v bližnji restavraciji Merc in 
hotelu porušena. Ruševine so 
prebivalci uporabili kot grad
beni material, avgusta 1958 
pa je na prostoru nekdanjega 
hotela začela nastajati trgov
skostanovanjska stavba, ki je 

med domačini še vedno znana 
po imenu Pri Cenkotu.

Jedi iz sto let starih 
kuharskih receptov

V letošnjem letu so na povabilo 
dr. Boruta Batagelja začeli prip
ravljati jedi po starih kuharskih 
zapisih sevniškega hotela Tri
glav v šolski kuhinji Srednje 
šole za gostinstvo in turizem 
Celje. Dijakinje in dijaki so sku
paj z mentorji recepte najprej 
večkrat prebrali, da so razu
meli starinske in žargonske iz
raze, nato so odšli v kuhinjo in 
začeli s pripravo jedi. »Jedi, ki 
so nastale, so nas prijetno pre

senetile – so domiselne, a tudi 
precej preproste in z izjemnimi 
okusi, ki so nas navdušili. Opa
zili smo še, da so imele jedi, ki 
so jih pripravljali v preteklosti, 
nekoliko manj začimb, okus 
pa so izboljševali z več masti 
ali masla. Ugotovili smo tudi, 
da se načini priprave hrane v 
zadnjih stotih letih niso bistve
no spremenili: postopki, način 
razmišljanja, odnos do hrane in 
živil so še danes zelo podobni – 
tudi sodobna kulinarika spod
buja uporabo lokalnih živil, 
varčnost in ponovno uporabo 
ter ceni tradicionalnost,« pove 
Aleš Brod, vodja medpodjet
niškega izobraževalnega cen

tra celjskega dijaškega in štu
dentskega doma s Srednje šole 
za gostinstvo in turizem Celje, 
kjer so jedem naših predni
kov dodali ščepec sodobnosti 
in jih sedaj pripravljajo za ma
lico na štirih celjskih srednjih 
šolah. 18 skrbno izbranih sta
rih receptov raznolikega na
bora jedi – od juh, glavnih jedi, 
do sladic – je objavljenih v knji
gi Stoletni kuharski zapiski za 
sodobno rabo, v kateri dodano 
vrednost receptom dajejo še 
komentarji, ki so pomembni 
za razumevanje posebnosti in 
tudi več vrst razlik pri pripravi 
jedi nekoč in danes. 

 Smilja�Radi

Borut�Batagelj,�Aleš�Brod,�Oskar�Zoran�Zelič�in�Helena�Rožman

Ohranjena� fotografija� Hotela� Triglav� v� knjigi� Stoletni�
kuharski�zapiski�za�sodobno�rabo

Dve�strani�v�stoletnem�zvezku�z�delovnimi�zapisi�priprave�jedi�
v�nekdanjem�sevniškem�hotelu�Triglav�(hrani:�Zgodovinski�
arhiv�Celje).

Eden�izmed�18�posodobljenih�receptov

Husarski krofi

Sestavine za 4 osebe:
• 360 g bele pšenične 

moke
• 280 g masla
• 140 g sladkorja v prahu
• 4 rumenjaki
• lupina ½ limone
• 100 g sesekljanih 

mandljev ali lešnikov
• 1 rumenjak za premaz 

V posodi penasto zmešamo 
maslo, shranjeno na sobni 
temperaturi. Dodamo slad
kor, limonino lupino in rume
njake. Presejano moko vme
šavamo s kuhalnico. Ko se vse 
sestavine premešajo, maso 
zvrnemo na desko in zgnete
mo v testo. Krhko testo zah
teva hitro obdelavo na hlad
nem pultu (deski). Testo naj 
pokrito v hladilniku poči
va vsaj 30 minut, nato testo 
oblikujemo v majhne krogli
ce, ki jih povaljamo v rume
njaku in potem v sesekljanih 
mandljih (lešnikih). Krogli
ce damo v segreto pečico in 
pečemo na temperaturi 170 
stopinj Celzija do zlato rume
ne barve (8–10 minut). Peče
ne kroglice lahko posipamo s 
sladkorjem.

Janeževe preste

Sestavine za 4 osebe:
• 280 g bele pšenične 

moke
• 150 g masla
• 100 g sladkorja v prahu
• 5 rumenjakov
• lupina ½ limone
• velika žlica janeža (za 

posip)

Na desko za testo presejemo 
moko in dodamo na košč
ke narezano hladno maslo. 
S prsti testo pregnetemo z 
moko, dodamo sladkor, ru
menjake in limonino lupino. 
Na hitro zgnetemo testo in 
ga pokritega vsaj dve uri pus
timo v hladilniku, da se dob
ro ohladi, nato testo oblikuje
mo v svaljke, ki jih povežemo 
v presto. Konice prestic lah
ko premažemo z beljakom, ki 
deluje kot vezivo. Tudi povr
šino prest premažemo z be
ljakom, da se jih janež pri po
sipu bolje oprime. 
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Želimo vam prijetne 
božične praznike

in vse lepo v 
prihajajočem letu!

Jutrišnji svet pripada tistim, 

ki zaupajo svojim sanjam,

z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost 

in verjamejo v to, kar delajo.

OGLAS NEK 2022 .indd   1 06/12/2021   10:42

Naj obrodijo želje, skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njih sij.

Naj ima novo leto tople, modre oči.
Naj v njih sta nebo in sanje ter sreča za vse ljudi.

Želimo Vam SREČNO in ZDRAVO leto 2022!
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Nordijske jelke in  
srebrne smreke

Zgodba o začetku gojenja dre
vesc v družinskem podjetju 
Tineva (zloženka imen hčerk 
Tinke in Eve) sega torej šest 
let nazaj, ko družina Vučajnk 
– mama Veronika živi v Do
bovi, hči Tatjana pa z možem 
Francem Mlinarjem in tremi 
otroki (najmlajši je Metod) 
biva v Mariboru – v Sloveniji 
ni mogla kupiti jelke, zato so 
odšli ponjo v Avstrijo, a je na 
koncu obveljala moževa, da v 
tujini jelk že ne bodo kupova
li. Tako so na domačiji v Dobo
vi sami posadili prva božična 
drevesca in tako se je vse sku
paj začelo. Prej so se na kme
tiji ukvarjali z živinorejo, po 
smrti očeta Jožefa pa so iska
li alternativo in jo našli v goje
nju božičnih drevesc. »Božič
na drevesca so pripravljena za 
božičnonovoletne praznike. 
Drevesca, s katerimi se ukvar
jamo in jih gojimo, so nordij
ske ali kavkaške jelke in srebr
ne smreke. Njihova posebnost 
je, da imajo zelo dobro obstoj
nost iglic, tudi v primeru, če 
damo drevesce v hišo,« pove 
Tatjana in nadaljuje: »Razlika 

Družinsko podjetje Tineva iz Dobove

»Živa« drevesca pričarajo drugačno vzdušje
DOBOVA – Statistike kažejo, da se največ božičnih drevesc proda v zadnjih dneh pred božičem. Podobno opažajo tudi v podjetju Tineva iz Dobove, kjer se od leta 
2015 ukvarjajo z gojenjem naravnih božičnih drevesc. Njihova filozofija je, da želijo pripeljati naravne, »žive« smrečice v praktično vsako vas, vsak naš dom in 
omogočiti, da so dostopne vsakomur.

med obema vrstama dreves 
je, da so pri nordijskih jelkah 
iglice daljše in prijetne na otip 
ter čisto nič ne pikajo, medtem 
ko so pri srebrnih smrekah 
takšne, da pikajo.« Po njenih 
besedah trenuten nakupoval
ni trend predstavlja nordijska 
jelka, nekateri pa radi kupuje
jo tudi srebrne smreke, vendar 
se trendi spreminjajo. Kot opi
še, so naravna božična dreves
ca sveža, »živa«, dišeča, priča
rajo drugačno vzdušje v hiši ali 
stanovanju, so seveda tudi ve
liko prijaznejša do okolja kot 
na drugi strani umetne oz. pla
stične jelke. O obstojnosti na
ravnih drevesc priča tudi zani
miv podatek, da so ga imeli pri 
eni družini enkrat že celo do 
poletja. Pri Vučajnkovih ima
jo sicer še eno vrsto drevesc – 
duglazijo, ki izvira iz Severne 
Amerike in diši po citroni.

»Gre za stvar okusa, a ljudje 
se vedno bolj odločajo za na
ravne smrečice, čeprav jih ve
liko še nima najbolj razčišče
nih pojmov, kaj je to novoletna 
jelka. Veliko jih je še vedno na
vajenih na navadno smreko, ki 
po navadi v prostoru hitro zač
ne izgubljati iglice in jo je tre

ba zaradi tega kmalu po no
vem letu že pospraviti,« pove 
Tatjana in doda nekaj pripo
ročil o tem, kam (ne) postaviti 
njihovega naravnega drevesca: 
»Naravnih smrečic, ki so sicer 
nezahtevne za uporabo, ne 
smemo postaviti poleg radia
torja, peči in drugih grelnih te
les, ni tudi ravno priporočljivo, 
da je na njih preveč lučk, ker 
se tudi na ta način lahko dre
vesce pregreva in suši, lahko jih 
tudi malo odmaknemo od ste
ne, da se veje same podajo. Če 
pa jih postavimo nekje zunaj, 
moramo gledati predvsem na 
to, da so dobro pritrjene, da jih 
veter ne bi prevračal.« Pri no

rdijski jelki se tudi priporoča, 
da če se jo želi še dlje časa ime
ti in ohranjati svežino, se jo po
tem postavi še v vodo (nekate
ri jih postavijo tudi v pesek), a 
treba je biti previden, saj se je 
ne sme že takoj zaliti na pol
no, kajti potem obstaja velika 
verjetnost, da se »utopi«. Prvih 
nekaj dni je treba vodo posto
poma dolivati, nato se dre
vo »privadi« in ne rabi sploh 
več veliko zalivanja. Seveda pa 
je treba biti tudi pozoren, da 
ni premalo zalito, ker se lah
ko presuši. Prav tako ne sme
mo odstraniti lubja, ker potem 
drevesce nima od kod več čr
pati. Da preprečijo nepravilno 

ravnanje z jelkami, pri Vučajn
kovih strankam ob nakupu tudi 
primerno svetujejo. Možno jih 
je dati tudi v lonec, a je njihovo 
gojenje veliko zahtevnejše, po
leg tega tudi počasneje raste
jo. Pri Vučajnkovih se jih seve
da da dobiti tudi v loncu.

Gojijo jih prijazno okolju

V podjetju Tineva imajo nasad 
s 25 tisoč božičnimi drevesci, 
letos so jih skopali (in ne po
sekali!) 300, po 150 nordijskih 
jelk in srebrnih smrek. Kot za
nimivost velja omeniti, da med 
drevesi domači kosijo ročno, 
s koso, ter ne uporabljajo no
benih pesticidov, fungicidov 
in herbicidov, saj poskušajo ta 
drevesa gojiti sonaravno, pri
jazno okolju. Treba je vedeti, 
da se jih en del posuši oz. kako 
drugače ne uspe, poleg tega so 
tudi dobra hrana za nekatere 
živali. V nasadih se najde srni
ce, zajčke, ptiče in gnezda z jaj
ci, metulje … Drevesca koplje
jo ročno s pomočjo posebnega 
orodja, kar je še ena posebnost. 
»Ko smo se tega lotili, nam je 
zaposlena na KGZS dejala: ’Pa 
ne misliti, da bodo sama rasla.’ 
In to dejansko drži, kajti v res

nici ne rastejo sama, ampak je 
treba čez celo leto skrbeti za
nje, npr. zdaj po novem letu, ko 
bo prvo lepo vreme, konec ja
nuarja ali v začetku februarja, 
jih bo treba začeti že obrezova
ti, da se bodo lepo izoblikovala, 
v nadaljevanju pa vstavljati vr
hove, kositi itd.,« še pove Tatja
na in omeni, da so njihove jel
ke trenutno povprečno visoke 
nekje 1,5 metra. 

Veseli so, da k njim prihaja
jo domačini oz. pretežno bre
žiški občani in se tudi vedno 
radi vračajo. Imajo tudi stran
ke iz drugih koncev Posavja in 
sodelujejo s kmetijskimi trgo
vinami, kjer ponujajo njiho
va drevesca. »Naša filozofija 
je, da želimo pripeljati narav
no božično drevesce v vasi, ki 
niso blizu glavnih trgovskih 
centrov, kjer se že tako in tako 
dobi takšna drevesa. Poskuša
mo torej priti v vsako vas in 
omogočiti, da so božična dre
vesca dostopna vsem,« ob kon
cu še poudari Tatjana Vučajnk 
in že odhiti sprejemat nove 
stranke, saj smo jo »zmotili« 
ravno na vrhuncu kupovanja 
božičnih drevesc.
 Rok Retelj

Tatjana�Vučajnk�(levo)�z�mamo�Veroniko

Kot je, denimo, še vedno v oko
lju precej prisotno generično 
poimenovanje penečega vina 
z izrazom šampanjec, četudi 
imamo pri nas za kakovostno 
in vrhunsko peneče vino, z ge
ografsko zaščiteno pridelavo 
v Sloveniji, izraz penina. Naziv 
šampanjec se namreč lahko 
uporablja le za geografsko in 
pravno zaščiteno peneče vino, 
pridelano iz grozdja, gojenega 
v francoski pokrajini Šampa
nja (v ostalih francoskih vino
rodnih pokrajinah nosijo naziv 
crémant), v italijanski Benečiji 
so zaščitena pod imenom pro
secco (prošek), v Lombardi
ji franciacorta, v Nemčiji sekt, 
peneča vina iz španske Kata
lonije pa cava. 

Prva slovenska penina, znana 
kot zlata radgonska penina, je 
bila izdelana v Gornji Radgo
ni leta 1852. Radgonske gori
ce so sicer še vedno najstarejši 
in največji proizvajalec penin, 
čeprav se danes pridelavi pe
nečih vin v Sloveniji posve
ča že več kot 300 proizvajal
cev. V Posavju je prvi začel te 
mehurčkaste pijače v 60. letih 
20. stoletja izdelovati in plasi
rati na tržišče Janez Istenič iz 
Stare vasi na Bizeljskem, pred

Direktor in enolog Kleti Krško Jure Grubar

Nazdravimo lahko tudi z domačimi peninami
KRŠKO – Stereotip, da je pitje penin ustrezno le ob svečanih priložnostih, je danes že povozil čas, saj te zaradi vsebnosti kislin spodbujajo tek in se lahko postre-
žejo pri vseh vrstah jedi, nedvomno pa zaradi značilnih mehurčkov ostajajo še naprej najpogostejši spremljevalec prehoda iz starega v novo leto. Da bi razbili še 
kakšen stereotip, nas je v predprazničnih dneh skozi pridelavo penečih vin popeljal direktor in enolog Kleti Krško Jure Grubar. 

vsem v zadnjem desetletju pa 
je uspel preboj s peninami še 
nekaterim posavskim pride
lovalcem. Leta 2018 so se jim 
pridružili tudi v Kleti Krško. 
»Peneča vina predstavljajo se
gment naše panoge, ki zahte
va veliko pozornosti, energi
je, truda, znanja, predvsem 
pa potrpežljivosti,« pravi Jure 
Grubar. »Ker je v zadnjih letih 
trend, da pridelava vin temelji 
na lokalnih zgodbah, in glede 
na to, da imamo v rajonu izred
no dobre pogoje za vzgojo sort, 
ki so primerne tudi za pridela
vo penečih vin, temeljijo naše 
penine na kraljevini in žame
tni črnini. Iz žametne črnine, 
zelo podobno kot iz modrega 
pinota, lahko naredimo rose in 
belo penino, prav tako iz kra
ljevine, ki je tipična za naše ob
močje. Torej je naše izhodišče, 
da damo našim sortam dodano 
vrednost, ker imamo na pragu 
surovino, ki je za to tehnologi
jo zelo uporabna in primerna.« 

Klasična, tankovska  
in pet-nat metoda

Pridelavo penin poteka pred
vsem po dveh postopkih. Po 
klasični ali tradicionalni me
todi tako drugo klasično vre

nje kot zorenje potekata v ste
klenicah, kar pomeni, da vino 
polnijo skupaj s kvasnim na
stavkom, da se med zorenjem 
sproščajo sladkaste kompo
nente, ki vplivajo na senzoriko 
penine in razvoj arome, tipični 
mehurčki z veliko vsebnostjo 
ogljikovega dioksida, ki so v 
steklenicah pod relativno viso
kim tlakom, pa so pri tej pride
lavi manjši in številčnejši. Kot 
pravi Grubar, pustijo to vino 
zoreti v steklenicah praviloma 
24 mesecev (najmanj devet 
mesecev je zakonsko predpi
sanih), nakar steklenice prelo
žijo v tresalnike, da se usedlina 

dvigne v vrat steklenic. Te za
mrznejo, in ko pokrovček pod 
pritiskom odprejo, usedlina 
steče ven, posledično manjka
joči nivo v steklenici pa dopol
nijo z vinom, ekspedicijskim li
kerjem, v katerem so sladkor, 
vino in kolikor je možno mini
malna količina žvepla, nakar 
jih zaprejo s plutastim zama
škom. Ker je tovrstna pride
lava pogojena z več dela, so 
stroški na steklenico višji, po
sledično pa tudi cena  penin.

Pri tankovski ali charmat 
metodi, ki so jo v krški kleti 
vzpostavili v letošnjem letu, 

drugo alkoholno vrenje pote
ka v zaprti plinotesni cisterni, 
ki preprečuje, da bi nastajajo
či ogljikov dioksid ušel iz poso
de in se zato raztopil v vinu. Iz 
tlačnih posod po zaključenem 
vrenju peneče vino pod priti
skom prefiltrirajo in napolnijo 
v steklenice. Ker v primerjavi 
s klasično metodo pri char
mat metodi ni treba stresati in 
obračati steklenic, je ta hitrej
ša in cenejša, proizvedena pe
nina pa je kljub temu kakovo
stna. Po tej metodi pridelave 
so v Kleti Krško  letos tudi že 
uspešno plasirali na trgovske 
police po eno suho in polsu
ho penino. »Pri plasiranju na
ših penin na trgovske police ne 
gre zgolj za Klet Krško, tem
več za zastopanost in priso
tnost posavskih pridelovalcev 
pri trgovcih, da se te opozori, 
da se tudi Posavje pospešeno 
razvija v tej smeri. Manjši pri
delovalci okoli nas, s katerimi 
sodelujemo in jih tudi izredno 
spoštujemo, namreč niso tako 
veliki, da bi se lahko pojavljali 
v tem segmentu, zato pa je toli
ko bolj pomembna prepoznav
nost skupne kolektivne znam
ke,« je še poudaril Grubar.

Poleg klasične in tankovske 

metode so razvili tudi postopek 
petnat (okrajšava za francoski 
izraz pétillant naturel – narav
no peneče se). V tem primeru 
gre za najstarejšo zabeleženo 
metodo pridelave penečega 
vina, ko mošt med fermenta
cijo zaprejo s kronskim zama
škom in se ta prodaja skupaj z 
drožmi. Tovrstna penina je bolj 
motna in z manj mehurčki, dro
ži pa so tiste, ki dajo penini iz
redno aromo, zaradi česar po 
njih posegajo predvsem pozna
valci in veliki ljubitelji penin.

In če smo začeli članek z ruše
njem stereotipov, še zaključi
mo z njimi: steklenice penine 
pred odprtjem ne smemo stre
sati. S penino nazdravljamo, 
vendar pa ne s trkom s kozar
ci, temveč po bontonu v sme
ri tistega, s katerim nazdrav
ljamo, le rahlo privzdignemo 
kozarec. Suho penino postreže
mo za aperitiv, ob jedeh ekstra 
suho, sladke penine pa se po
dajo k sladicam. Če se penina 
pije ob hrani, se praviloma na
toči v širše kozarce, sicer pa jo 
natočimo in postrežemo v oz
kih kozarcih z dolgim votlim 
pecljem, saj bo tako pot spro
ščanja mehurčkov daljša. 
 Bojana Mavsar

Jure�Grubar�s�kozarcem�penine�v�vinoteki�Kleti�Krško
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Poslovnim partnerjem, zaposlenim in ostalim sodelavcem želimo, 
da vas v letu 2022 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

Cesta prvih borcev 20, 8280 Brestanica, 
tel. 07 488 1 488, info@estil.si, www.estil.si

Svetloba prazničnih in dišečih trenutkov, v družbi naših 
pogrinjkov, naj vas spremlja prav vsak dan v novem letu 2022.

Želimo vam,  
da vam novo le to  prinese

nove pri ložnost i ,  svež  zagon 
in  iz jemne dosežke .

Srečno in  
predvsem zdravo 2022!

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

SREČNO  2022!

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

GRADIMO
SLOVENIJO

 #ZATE

 Občinski odbori SDS 
Brežice, Kostanjevica, Krško, Radeče in Sevnica

Blagoslovljen božič,

iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti 
in enotnosti 

ter zdravo, uspešno in srečno leto 2022

 

www.jb-energija.si 041 560 005

Že 10 let skrbimo za
vašo sončno prihodnost

Ob zaključku leta se našim strankam in poslovnim 
partnerjem zahvaljujemo za dosedanje zaupanje in 

sodelovanje. V prihajajočem letu želimo: novih poslovnih 
priložnosti, sveže energije, uspehov in sreče.

Vesel božič
in srečno 2022
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Ljubiteljica artistične kulina
rike, kaligrafinja, slikarka in 
prostovoljka Klavdija Simler 
se je pred več leti po hudi pro
metni nesreči, ko se je umika
la prehitremu vozniku, pre
pustila skrbi za urejen in topel 
dom. V njem je dovolj prostora 
za družinske člane, moža Ro-
bija ter najstniški hčeri Hano 
in Timeo, a včasih si zaželi, da 
bi imela še poseben prostor za 
lastno umetniško ustvarjanje, 
kjer bi lahko vse svoje slike tudi 
razstavila in jih še bolj približa
la obiskovalcem. »Zelo rada sli
kam, v več tehnikah in različne 
motive. Sodelovala sem že na 
več mednarodnih tekmovanjih 
in bila na njih izbrana med naj
boljše, kar mi daje dodaten za
gon,« pojasnjuje gostiteljica, ki 
ji ni tuja niti nežnost in mehko
ba klekljane čipke; zelo spretna 
je tudi v kulinariki in njene tor
te so pravi umetniški izdelki, a 
še posebej je ponosna na izde
lavo jaslic, ki se jim posveča že 
več kot dve desetletji in je tudi 
članica Društva jasličarjev Slo
venije. »Jaslice izdelujem v raz
ličnih tehnikah: v glini, testu, 
steklu, grafiki, papirnem kola
žu, kolažu iz blaga, iz odpadnih 

materialov, balonov z moko, v 
tehniki žebličkanja in nitkanja 
in tako naprej,« pripoveduje s 
posebnim navdušenjem. 

Predlansko leto se je preizku
sila v izdelovanju jaslic iz na
ravnih materialov – uporabi
la je papir, les, svilo, bombaž, 
perje in kristale Swarovski ter 
izbrala zelo zahtevno in za
mudno tehniko pergamano, 
kjer izdelek na pogled postane 
tak kot čipka. Figure je ustvar
jala pol leta in z njimi je najprej 
navdušila v društvu slovenskih 
jasličarjev, ki so Klavdijine jas
lice prijavili na mednarodni va
tikanski natečaj in bile so uvr
ščene na razstavo 100 jaslic, ki 
si jih je v dvorani Pija X. v bliži
ni bazilike sv. Petra v Vatikanu 
ogledal in blagoslovil sam pa
pež Frančišek. 

Jaslice na domačem 
dvorišču

V lanskem decembru je Klav
dija Simler navdušila družino 
za postavitev jaslic v naravni 

Jasličarka Klavdija Simler

Božična pravljica tisočerih luči
PLANINA PRI SEVNICI – V prijaznem zaselku Visoče, ki leži dva kilometra zahodno od Planine pri Sevni-
ci, se v decembru vsak večer na domačiji štiričlanske družine, ki se je pred več kot desetletjem umaknila 
iz mestnega vrveža ter si ustvarila prijeten dom v naravnem okolju kozjanskega hribovja, prižgejo številne 
drobne luči, ki vodijo do hlevčka v naravni velikosti. V njem so postavljene figure in predmeti, ki ponazar-
jajo božično betlehemsko zgodbo. 

velikosti na travniku v bližini 
družinske hiše. Njena lansko
letna in letošnja Božična pra
vljica, kot je poimenovala po
stavitev na prostem, je lokalno 
obarvana. »Hlevček je izdelan 
iz lesa iz lokalnega gozda. Za 
upodobitev oseb v naravni ve

likosti, ki sem jih z akrilnimi 
barvami narisala na les, mi je 
pozirala družina iz Laškega, ki 
pleše v folklorni skupini Anton 
Tanc v kozjanski narodni noši 
iz leta 1910. Naj še povem, da 
lik Marije upodablja žena, ka
tere rod izvira s Kozjanskega 
in po originalnih oblačilih svo
jih prednikov si je njena dru
žina dala izdelati čim bolj po
dobna oblačila, v katerih tudi 
plešejo. Iz lokalnega okolja je 
prav tako narisana zibka, ki iz
vira izpred prve svetovne voj
ne in jo v svoji hiši, v kateri ima 
še mnogo ostalih starih pred
metov, hrani upokojeni pla
ninski zdravnik Janez Šmid. 
Za upodobitev živali sem iz
brala slovenske avtohtone pa
sme – cikasto govedo, štajer
sko kokoš, jezerskosolčavsko 
ovco in kranjsko sivko. Orod
je in pripomočki za delo so s 
sosednje kmetije,« slikovito 
opiše notranjost jaslic, do ka
terih vodi kratka pot, obkrože
na z ’drevesi’ iz lesnih ostan
kov razžaganih debel. V bližini 
je postavljena še pravljična 

Božičkova pekarna, v kateri 
se peče sladka dobrota – po
sebna jed, ki jo je vsestran
ska ustvarjalka poimenovala 
’krofkuši’ (gre za tradicional
no češko jed kurtuš s sloven
skim kuharskim dodatkom). 
Za prijetno toploto ob hladnih 
zimskih večerih skrbi ogenj v 

odprtem kaminu na začetku 
poti, ob kateri stoji še pod ste
kleno kocko postavljena otro
ška knjiga Dežni škrat in ne
zadovoljni ptič s Klavdijinimi 
ilustracijami. Zanimiva posta
vitev jaslic v ’čarobnem gozdu’ 
zaživi v večernem času, ko se 
prižge 27 tisoč drobnih svetlih 
luči, v ozadju pa se slišijo bo
žične uspešnice v izvedbi ci
trarke Jasmine Levičar.

»Pravi pomen božiča je v nje
govi skromnosti. Vemo, da se 
Jezus ni rodil pod praznično 
okrašeno jelko nekje ob to
plem in lesketajočem se og
njišču, temveč v hlevčku, v 
skromnih jaslih, zaprašenih 
od peska, v predmestju Betle
hema. S tem nam je pokazal, 

da je prava veličina biti skro
men,« poudari pomen priha
jajočih prazničnih dni gosti
teljica ter razkrije še eno željo 
– doživetje božičnega časa želi 
prestaviti na kmetijo v bližini, 
ki ima velik hlev in več prosto
ra. Ogled Božične pravljice bo 
mogoč, če bo vreme dopušča
lo, do 15. januarja 2022 vsak 
dan od 17. do 22. ure. 

 Smilja�Radi

Družina�Simler�Lapornik�ob�božičnem�drevescu

�Božične�jasli�po�kozjanskih�motivih�…

...�v�večernem�času�zažarijo�v�tisočerih�lučeh.�

V�Božičkovi�pekarni�se�pečejo�okusni�krofkuši.

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje, v novem letu 

pa želimo zdravja, sreče in uspehov
na poslovnem in osebnem področju.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

Vesele
praznike

Želimo vam vesel Božič in
uspešno novo leto 2022!

BREŽICE�–�Na�OŠ�Brežice�so�1.�decembra�s�prevzemom�zbranih�
stvari�za�brezdomne�živali�zaključili�že�13.�tovrstno�akcijo�
na�šoli.�V�šolsko�knjižnico�so�prinašali�različne�vrste�hrane�
za�pse�in�mačke,�odeje,�blazine,�brisače�…�Letos�se�je�klicu�
dobrodelnosti�odzvalo�180�učencev,�predvsem�z�razredne�
stopnje.�Zbrano�so�na�prvi�decembrski�dan�namenili�Zavetišču�
za�male� živali� Brežice� in� njegovemu� direktorju� Boštjanu�
Barbiču�s�sodelavci.�Pomočnici�ravnateljice�Nevenki�Sreš�se�je�
zahvalil�za�darovano�in�poudaril�pomen�skupnih�prizadevanj�
za�dobrobit�živali.�R.�R./vir:�OŠ�Brežice
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Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič ter srečno in zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2022.

www.pge-krsko.si

SREČNO IN ZDRAVO 2022!

Robert Pešič s.p.
Ul. talcev 28
8311 Kostanjevica
gsm: 041 233 312
rockcafe@siol.net

 

Vse, kar je v moči narave in razuma,

naj bo v novem letu naravnano tako,

da bo  življenje prijetno, 

delo, ki ga opravljate, pa uspešno.

 

 Z najlepšimi željami za  prihajajoče

leto 2022
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Ko je Jasmina začela obiskova
ti tretji razred senovske osnov
ne šole, se je želela vpisati v 
glasbeno šolo. Sprva jo je sicer 
nezadržno vleklo h klavirju, saj 
se je med obiski pri sosedu Jo
žetu Šolnu s prsti velikokrat 
sprehajala po črnobelih tip
kah, a časi so bili drugačni, mi 
pripoveduje, nakup klavirja bi 
za družino predstavljal zajeten 
finančni zalogaj, poleg tega bi v 
hiši zasedel veliko prostora, pa 
tudi oče, ki je imel pri hiši edini 
šoferski izpit, bi se zaradi de
lovnih obveznosti le težko ve
zal na njene prevoze k pouku 
instrumenta in teorije v glas
beni šoli: »Tako mi je mami 
predlagala, da poskusim igra
ti citre in na obisk povabila so
seda  Marjana Jelenka, ki je ig
ral nanje, da mi jih pokaže in 
predstavi. In takoj, ko sem zas
lišala njihov zvok, sem se zalju
bila v ta instrument. Imela sem 
tudi veliko srečo, da je bil s Se
novega virtuoz na citrah Miran 
Kozole, ki je prevzel moje po
učevanje in mi odprl svet zvo
ka, harmonije in milozvočja, ki 
ga ta instrument nudi. Name 
je prenesel tudi svojstven stil 
igranja, ki mi je ostal blizu in 
pisan na kožo ne glede na to, 
da sem se zatem učila igra

Citrarka Jasmina Levičar

Vsaka izkušnja prispeva k novi širitvi znanja
PREVORJE – Četudi je citrarka Jasmina Levičar pred 12 leti Dovško na Senovem zamenjala za domovanje na Prevorju v občini Šentjur, kjer si je s partnerjem Ma-
tjažem Jevšnikom ustvarila družino, jo pot še vedno večkrat na teden vrača domov. K očetu, bratu pa tudi učencem, ki jim predaja ljubezen do igranja na citre.

nja citer tudi v glasbeni šoli 
in obiskovala razne seminar
je. Miran je napisal lepo šte
vilo avtorskih skladb za citre 
in številne priredbe svetovnih 
glasbenih uspešnic. Za njegovo 
popotnico sem mu neizmerno 
hvaležna, zato si prizadevam 
s poučevanjem njegove glas
be obenem ohranjati tudi spo
min nanj.«

Geodetinja, citrarka  
in radijska voditeljica

In čeprav je že v četrtem le
tniku srednje šole kot učite
ljica citer na brežiški glasbe
ni šoli nadomeščala učiteljico 
med porodniško odsotnostjo 
in se je že spogledovala s štu
dijem pedagogike ali social
nega dela, jo je študijska pot 
zanesla v naravoslovne vede. 
Vpisala se je namreč na fakul
teto za geodezijo, študij v letu 
2007 tudi uspešno zaključila, a 
v svojem poklicu ni delala niti 
enega dneva: »Bilo je obdobje 
gradbene krize, ko ni bilo mo
goče na mojem izobrazbenem 
področju dobiti dela, zato sem 
iskala možne rešitve, kako de
lati tisto, kar vendarle znam 
– poučevati, četudi, razen na
domeščanja, s svojim izobraz

benim profilom nisem mogla 
poučevati oziroma se zaposli
ti za nedoločen čas. A očitno je 
že tako, da ima vsaka stvar svoj 
namen, in ker sem imela dovolj 
močno željo, sem se vključila 
v tedaj odprt projekt za brez
poselne Podjetno v svet pod
jetništva na Razvojni agenciji 
Savinjske regije v Celju, nakar 
sem se na podlagi podjetniške 
ideje in po pridobljenih kom
petencah po petih mesecih sa
mozaposlila kot učiteljica citer. 
Prve učence sem pridobila na 
osnovni šoli v Prevorjah in še 
nekaj drugih šolah in se po ob
dobju vzponov in padcev pred 
dvema letoma odločila, da na
redim maturo iz citer.« Tako 

je Jasmina kot prva maturant
ka iz citer opravila maturo na 
Glasbeni šoli in Gimnaziji Ce
lje, s čimer je pridobila najviš
jo možno stopnjo izobrazbe 
za citre pri nas, nakar je v mi
nulem študijskem letu uspeš
no zaključila še pedagoško
andragoško izobraževanje in 
s tem zadostila pogojem za pri
javo na razpise za učiteljico ci
ter: »Trenutno sem zaposlena 
za polovičen delovni čas na GŠ 
Krško, nadomeščam tudi po
rodniški dopust na GŠ Celje 
in GŠ Slovenske Konjice, svoje 
učence pa poučujem tudi pre
ko popoldanskega s. p.«

Ker sta njena otroka, 13letna 

Zala in 11letni Jan, že dokaj 
velika in ne potrebujeta več 
toliko njene pozornosti kot 
v mlajših letih, Jasmina vodi 
tudi študijski krožek, pevsko 
skupino Zveneče jelše pri Uni
verzi za tretje življenjsko ob
dobje v Šmarju pri Jelšah, pri 
KD Prevorje pa citrarsko sek
cijo. To pa še ni vse, saj je za
radi pomanjkanja nastopov v 
obdobju po izbruhu epidemi
je pred dobrim letom postala 
tudi sodelavka na Radiu Šta
jerski val. »Nekega dne sem 
med vožnjo slišala reklamo, da 
na radiu iščejo sodelavce. Ker 
sem se v vlogi voditeljice in po
vezovalke prijetno počutila že 
med vodenjem svojih koncer
tov in ker vsaka izkušnja dop
rinese k novi širitvi znanj, sem 
se prijavila na avdicijo in bila 
zatem tudi sprejeta. Od avgu
sta lani dalje, ko sem opravila 
prvo javljanje iz studia kot vo
diteljica, dvakrat na teden vo
dim triurno oddajo in odde
lam tudi kakšen konec tedna,« 
še pove.

Najbolj prešmentana citrarka 

Jasmina je že kot mlada ci
trarka osvajala odličja in na
zive na tekmovanjih in sre

čanjih citrarjev. Leta 1998 je 
osvojila naziv »Mojster s citra
mi«, na državnem tekmova
nju osvojila zlato odličje, leta 
2003 pa na srečanju citrar
jev, ljudskih pevcev in godcev 
v Velenju osvojila naziv »Naj
bolj prešmentana citrarka«. 
Kot članica društva Folk Slo
venija je nastopila na festiva
lih etno glasbe v švedskem Fa
lunu, v Tervurenu v Belgiji in 
v Berovu v Severni Makedoni
ji, promovirala Slovenijo na tu
rističnih sejmih od Bruslja do 
Rima, za UNESCO koncertira
la ob materinskem dnevu v Pa
rizu, zaigrala na več tematskih 
večerih po Sloveniji, do sedaj 
je prispevala glas citer v gle
dališki igri Svatba v Sloven
skem narodnem gledališču in v 
skladbah uveljavljenih zasedb 
in pevcev (Ansambel Brodni
ki, Andreja Zupančič, Prifar
ski muzikanti idr). Nedvomno 
ena najbolj prepoznavnih slo
venskih citrark z odprtimi ro
kami sprejema življenje, rada 
ima ustvarjanje, obožuje svo
jo družino in naravo. 42letni
ca v sleherni dan vstane dobre 
volje, saj najprej s hišnega pra
ga s pogledom zaobjame Boč 
in Bohor ...
  Bojana Mavsar

Jasmina�med�nastopom�na�gradu�Rajhenburg�(foto:�P.�P.)

»Torej, tvoje življenje, to niso 
dnevi, ki so minili, temveč dne
vi, ki smo si jih zapomnili,« je 
dejala nečakinja Milki, ki se 
je kot prvorojenka rodila leta 
1921 v vasi Cirje pri Raki za
koncema Alojziji in Francu Ko
strevcu. V letih, ki so sledila, se 
je Milki pri odraščanju pridru
žilo še pet bratov, s katerimi je 
'po moško' znala ušpičiti mar
sikatero pobalinstvo, a znala 
vselej poprijeti tudi za vsako 
delo, saj je bila številčna dru
žina siromašna in so bili otro
ci redko, praviloma le ob boži
ču deležni priboljškov. Milka 
se še dobro spominja daril v 
obliki oreščkov in suhih krh
ljev jabolk in posušenih sliv, ki 
jih je pripravljal oče. Na pred
večer in večer božiča so zbra
ni ob božični jelki prepevali 
nabožne pesmi, predvsem pa 
so njim, otrokom šli v poseb
no slast v papir zaviti bonbo
ni, ki so jih kradoma, zdaj eden 
zdaj drugi, snemali z božične
ga drevesca, dokler to ni osta
lo povsem brez njih. »Poseb
no veselje,« se spominja, »mi 
je predstavljalo tudi postav
ljanje jaslic v bogkovem kotu v 
steni. Te smo obdali z zelenjem 
in suhimi cvetovi. Čeprav nis
mo imeli veliko, so bile te lep
še urejene kot pri marsikateri 

Stoti jubilej Milke Zagorc

Še vedno ima jekleno voljo do življenja
KRŠKO – 26. novembra je Milka Zagorc iz krškega Doma starejših občanov dopolnila 100 let. Kot je življenjsko pot slavljenke na praznovanju povzela njena neča-
kinja Alenka Železnik, je bila ta vselej zanimiva, saj je vanjo Milka znala vplesti veliko dobrote in jo posuti z vedrim smehom.

premožnejši hiši.« Med obi
skovanjem raške osnovne šole 
jo je navduševalo urejanje šol
skega vrta, zaradi športnega in 
borbenega duha je premago
vala fante na konjskih pa tudi 
kolesarskih dirkah in dirkah 
z motorji, nakar se je zaposli
la v gostilni Repovž v Šentjan
žu, kjer je že delal njen bratra
nec Pepi. V gostilni, ki se je že 
tedaj ponašala z imenom dob
re gostilne, se je ob že sicer
šnjem kuharskem znanju na
učila pripravljati za tisti čas 
nevsakdanje specialitete, od 
polžev, želvinih juh do ostalih 
eksotičnih jedi. 

Pri rosnih 15 letih se je leta 
1936 zaposlila pri sorodni
ku v Zagrebu, kjer je najprej 
opravljala dela sobarice v gos
tišču na Savskem mostu, nekaj 
let kasneje pa tudi samostojno 
vodila  kuhinjo. Ob izbruhu 2. 
sv. vojne se je vrnila v Cirje, saj 
sta jo starša obvestila, da bodo 
izseljeni. Že nekaj dni po pri
hodu domov je bila s svojimi 
najbližjimi 4. novembra 1941 
iz zbirnega taborišča Raj
henburg deportirana v tabo
rišče na Poljsko. Tam je njene 
organizacijske in gospodinjske 
veščine opazil vodja 'lagerja' in 
jo zaposlil na svojem domu za 

varstvo štirih otrok in vodenje 
gospodinjstva, zaradi česar, ka
kor je povedala, sta ji bila tedaj 
usoda in življenje v primerjavi 
z drugimi izgnanci neprimer
no bolj naklonjena. Ob otrocih 
se je naučila govoriti in pisati 
nemško, za nagrado za marlji
vo delo pa so ji omogočili tudi 
kratek obisk domačega kraja, 
pri čemer ji je uspelo z doma

čega vrta svoji družini odposla
ti tudi pošiljko jabolk. Po koncu 
vojne se je v juniju 1945 vrni
la na zapuščeno domačijo in 
jo, kolikor se je dalo, uredila za 
bivanje, se lotila obdelave njiv 
in iz pobranih jabolk napreša
la jabolčnik, ki so se ga ostali 
člani družine, ki so se vrnili do
mov nekaj mesecev kasneje, še 
kako razveselili.

Od udarnice do kmetice

Po vojni se je Milka udeleže
vala delovnih akcij, med dru
gim gradnje železniške pro
ge Brčko–Banovići, in se leta 
1946 najprej kot vodja trak
torske brigade in kontrole 
ter zatem vodja okraja zapo
slila v Leskovcu pri Krškem, 
kjer je spoznala svojega bo
dočega moža Naceta Zagorca, 
ki je služil vojsko v Titovi gar
di in dobil ugledno službo v to
varni celuloze in papirja. Leta 
1951 sta Milka in Nace z veli
kim pompom stopila v zakon, 
saj je njuna svatba trajala kar 
teden dni. Na motorju sta pre
potovala mnoge kraje, po letu 
1961, ko se je po razpustitvi le
skovškega okraja zaposlila na 
Občini Krško za področje sta
novanjskih zadev, pa sta z mo
žem uživala tudi v potovanjih s 
'fičkom'. Leta 1963 sta se iz Le
skovca preselila v blok na Vid
mu, a ker sta bila podjetna, sta 
še naprej obdelovala tudi Za
gorčevo kmetijo v Leskovcu. 
Zaradi obilice opravil pri ob
delavi zemlje in pitanju doma
čih živali je Milka pustila služ
bo in se posvetila kmetovanju. 
Bila je gostoljubna gostitelji
ca, ki je pogostila prav vsakega 
obiskovalca, zato so si ti doma

la podajali kljuko. Med prazni
ki, ko je v goste vabila brate z 
družinami, so se njene mize ši
bile od nakuhanih in pečenih 
dobrot, vsi pa so vselej po obe
dih nestrpno pričakovali sko
delico prave turške kave, ki jo 
je Milka vselej bogato obložila 
s smetano. 

Na Goleku, kjer sta posadi
la nov vinograd, sta z možem 
pričela obnavljati tudi zida
nico. Ko je bila ta zgrajena do 
prve plati, je zaradi kapi leta 
1975 njen ljubljeni Nace pre
minil. Neutolažljivo žalost je 
Milka utapljala z delom. Do
končala je gradnjo zidanice, ki 
je postala njen dom vse do hu
dih poškodb, ki jih je pri pad
cu med delom utrpela pri svo
jih 80 letih. Zaradi več operacij 
in dolgotrajnih rehabilitacij in 
nezmožnosti samostojnega 
življenja je pred 15 leti pos
tala stanovalka krškega doma 
starejših. Danes jo sicer pesti
jo težave, ki jih prinašajo leta 
v pozni jeseni življenja, a naj
bolj, kot pravi, jo tare opešan 
vid, ki ji onemogoča branje. A 
tudi ta ji ne jemlje jeklene vo
lje do življenja, ki jo je izkazo
vala v vseh obdobjih življenja.

 Bojana Mavsar

Milki�Zagorc�je�na�rojstni�dan�čestitala�tudi�direktorica�DSO�
Krško�Ani�Nuša�Masnik�(foto:�DSO�Krško).
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ENER G I JA  JED R A  S ONCA  VOD E

Naj bo 2022 svetlo, zanesljivo in odločno!

Svetlo v pogledih, zanesljivo v dejanjih in  

odločno v prihodnosti.
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Naj bodo vaše poti v 2022 
obsijane z umetnostjo! 

V letu 2022 želimo vsem prijetne 
glasbene trenutke, pozitivne naravnanosti 

in zdravja polno leto. 
Srečno!

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Vsem bralcem želimo v letu 2022 
obilo zdravja, sreče in uspehov.

in srecno novo letoVesel bozic

STADLER®

Tehnologija vaše prihodnosti

Pravo potovanje
ni v iskanju

novih pokrajin,
temveč v gledanju

z novimi očmi.
(M. Proust)

Sr(e)čno potovanje
v 2022!

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško; www.sc-krsko.si

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2022 vam želijo

zaposleni Šolskega centra Krško-Sevnica.
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Marinka Šmit, prodajalka na tržnici

Hvaležna je za vse kupce, stalne in občasne 
OSTREŠJE PRI SEVNICI – Na sončni legi manjšega zaselka Ostrešje, na vrhu hriba Skopice, leži kmetija, na kateri je odraščala in tudi ostala Marinka Šmit. Bila je naj-
mlajša, tretji otrok v petčlanski družini. Dela na kmetiji ni nikoli zmanjkalo, zato pridnih rok ni bilo nikoli preveč. Starša sta ostarela, brata sta si postavila lasten 
dom, Marinka je prevzela vodenje kmetije. 

»Nikoli ni bilo lahko, a neka
ko gre,« pravi Marinka Šmit 
ter se ozre v daljavo in v njej 
pokaže na okoliške vasi in za
selke. »Če je vreme lepo, če ni 
oblačno, kot je danes, bi videli 
Snežnik,« pokaže z roko. Časa 
za potovanja, izlete, druženja 
ali klepet ob kavi nima, saj je 
treba zjutraj zgodaj vstati ter 
oditi v hlev, kjer čaka na pri
dno gospodinjo 15 glav živine. 
»Letos je bil Miklavž zelo dob
rotljiv, krava je ponoči povrgla 
dva zdrava telička, Rudolfa in 
Nikolajo,« pripomni ter pova
bi v ogrevan prostor, kajti dan 
je bil hladen. Na kmetiji, ki ima 
29 hektarjev gozdnih, njivskih 
in travniških površin, so ohra
njeni tudi travniški sadovnjaki 
z več kot 80 let starimi jabla
nami, ki so jih posadili predni
ki. Ob tem Marinkin sin Joško 
opozori na težavo mnogih slo
venskih kmetij, ki nimajo po
tomcev: »Na določenih kme
tijah živijo starejši ljudje, ki 
bodo lahko še nekaj časa ob
delovali zemljo, a ko njih ne 
bo več, se bo vse zaraslo. Med 
mladimi ni interesa, da bi os
tali in delali na kmetiji. Mor
da na to vpliva tudi napačna 
kmetijska politika. Če naredi
mo primerjamo z Avstrijo, vi

dimo, da je odnos do lokalnih 
pridelovalcev hrane tam po
polnoma drugačen, podpirajo 
domač proizvod, domače kme
tovalce in ta poklic je pri na
ših severnih sosedih tudi zelo 
spoštovan. Pri nas se premalo 
zavedamo, kako pomembna je 
lastna oskrba s hrano.«    

Seneno mleko je najbolj 
prodajan produkt

Sezonski pridelki, ki jih Marin
ka Šmit pridela na njivi (ko
renje, fižol, krompir, solata, 
paradižnik …), ter sadje iz do
mačega sadovnjaka in kokošja 
jajca prodaja na kmečki tržnici 
v Sevnici že 14 let in zadnji dve 
leti tudi seneno mleko. »Takoj, 
ko so odprli tržnico, sem zače
la s prodajo na njej. Prodajam 
ob sredah, petkih in sobotah 
dopoldan. Nekaj strank je stal
nih, rade se vračajo, ker vedo, 
da je vse, kar ponudim, zraslo 
na zdravi zemlji, kajti na naši 
kmetiji ne uporabljamo nobe
nih škropiv, vse pridelano ima 
pristen okus in vonj,« pripove
duje ter nadaljuje, da je včasih 
na tržnici, če je slabo vreme, 
s svojo ponudbo živil sama, a 
je to ne moti. »Včasih se zgodi, 
da pripeljem s tržnice domov 

večino tistega, kar sem misli
la prodati. Lansko leto sem v 
sadovnjaku nabrala sočne bo
bovce, a so jih le redki kupili, 
ker na pogled niso bili kot ja
bolka v izložbi. Človek se vse
ga navadi,« skuša predstaviti 
utrip na tržnici, ki bi jo lah
ko obiskalo več ljudi, a za to 
ni kriv prostor, pač pa naku
povalne navade ljudi. »Ljud
je raje kupujejo v velikih trgo
vskih centrih,« doda in nato s 
sinom predstavita najbolj pro
dajan izdelek – seneno mleko, 
pridelano na način, ki je tako 

govedu kot človeku najbolj pri
jazen. »Seneno mleko daje ži
vina, ki se pase na prostem, 
na pašniku, najmanj 120 dni, 
pozimi pa se prehranjuje s se
nom, ki ga z materjo pridobiva
va s košnjo travnikov. Najbolj
še je seno prve košnje, medtem 
ko je uporaba fermentirane 
krme, kot je na primer silaža 
krmnih rastlin, silirano zrnje 
žit, okrogle bale v foliji, pre
povedana,« teče razlaga nači
na vzreje in hranjenja govedi. 
»Rezultati analiz uživanja se
nenega mleka so pokazali, da 

vsebuje mleko krav, ki se pase
jo na prostem in se prehranju
je s travo, pomembna hranila 
ter vlaknine. Seneno mleko, ki 
ga ljudje vedno raje kupujejo, 
ima, na primer, veliko več vi
tamina E kot mleko krav, ki 
dobijo veliko koruzne silaže,« 
skušata sogovornika pojasni
ti pomen uživanja senenega 

mleka, za katerega sta prido
bila tudi certifikat, ki dokazu
je skladnost prireje in prede
lave z zahtevami specifikacije 
ter certifikacijskega programa, 
kar nadzorujejo tudi ustrezne 
službe. 

»Hvaležna sem za vse kupce, 
stalne in občasne. Z nekateri
mi smo postali že pravi prija
telji in pripovedujejo mi, kje 
so bili in kaj so doživeli. Poslu
šam jih, a sama sem najraje na 
kmetiji. To je moj svet, tukaj je 
moj dom z nešteto lepih, a tudi 
nekaj grenkih spominov. Vsak 
človek potrebuje dom in sreč

na sem, da ga imam, čeprav je 
skromen, a dom je dom,« za
ključi pogovor s prijaznim po
vabilom po ponovnem snide
nju – na tržnici ali na kmetiji.

� Smilja�Radi

Marinka�Šmit�prodaja�na�lastni�kmetiji�pridelane�izdelke�na�
Kmečki�tržnici�Sevnica�vse�od�prvega�dne�postavitve�lesenih�
stojnic.

Seneno�mleko�je�proizvod,�ki�gre�vedno�bolj�v�prodajo;�spomin�
na�domačijo�pa�bo�ohranila�slika�(foto:�Joško�Šmit).

SEVNICA – 19. decembra so članice in člani sevniškega pla-
ninskega društva v sončnem nedeljskem popoldnevu že več 
kot dve desetletji zapovrstjo ponesli »Luč miru iz Betlehe-
ma« iz starega sevniškega mestnega jedra na najvišji posav-
ski vrh, na 948 metrov visoko Lisco. 

V župnijski cerkvi sv. Nikolaja je pred pohodom opravil blagoslov 
sevniški župnik Jože Brečko, nato se je skupina sevniških pla
nink in planincev podala na pot. Ta jih je vodila preko Zajčje gore, 
kjer so se ustavili pri družini Krnc, in dalje na Ledino ter Zleteče, 
kjer jih je pričakala družina Možič. V vasi Polana se je prihoda 
pohodnic in pohodnikov razveselila družina Vidic in od tu dalje 
je pot vodila mimo cerkvice sv. Jošta na vrh Lisce, kamor so pris
peli v zgodnji večerni uri ter se ogreli v Jurkovi koči. 
»Prvič je prispela ’Luč miru iz Betlehema’ v Slovenijo leta 1991, 
sevniški planinci in planinke pa smo začeli z njenim prenosom 
devet let kasneje. Takrat je v Sevnici delovalo skavtsko društvo, 
ki nas je povabilo, če bi skupaj ponesli lučko miru na Lisco. 
Povabilo smo sprejeli in letos smo jo ponesli v nedeljo pred 
božičem že 22. leto zapored. Mislim, da smo edino planinsko 
društvo v Sloveniji, ki opravlja to plemenito poslanstvo,« pove 
planinska vodnica Darinka Avguštin, ki skupaj z možem Jan-
kom že vse od začetka sodeluje pri organizaciji pohoda. »Letoš
nja poslanica prenosa betlehemske luči je ’Človek ne jezi se’. To 
pomeni, da bodimo človek človeku luč in ne tema. V tem hitrem 
tempu življenja prepogosto pozabljamo na lepo in prijazno be
sedo, na prijazen pozdrav, pogled sogovorniku v oči … Vsi potre
bujemo bližino drug drugega, razumevanje, spoštovanje …« na
niza še nekaj prijaznih in spodbudnih besed.  S. R. 

Z betlehemsko lučjo na Lisco

Skupina�sevniških�planink�in�planincev�z�župnikom�Jožetom�
Brečkom�pred�prenosom�betlehemske�luči�na�Lisco.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– Razmišljate, kako bi sebi in 
svojim najbližjim polepšali ka
terega izmed hladnih decem
brskih dni? Izberite sprehod 
po sprehajalni poti ob Savi v 
Loki pri Zidanem Mostu, kjer 
ograjo tamkajšnjega sadov

njaka na pobudo Turističnega 
društva Loka pri Zidanem Mo
stu že osmo leto zapored krasi
jo adventni venčki. Lete so na
redili iz različnih materialov in 
v različnih oblikah domačinke 
in domačini, otroci v vrtcu in 
podružnični šoli ter starostni

Sprehod ob adventnih venčkih ce in starostniki Trubarjeve
ga doma upokojencev, članice 
in člani društev ter tudi posa
mezniki in posameznice iz so
sednjih krajev. V vsak venček 
so vpletene najboljše želje in 
misli ob prihajajočih praznič
nih decembrskih dneh, ki naj 
prinesejo v vsak dom mir, lju
bezen, upanje in veselje.  S. R.

Skupaj gradimo novo,
boljšo in konkretnejšo
prihodnost, tako da se 
v letu 2022 naš trud 
izkaže v dosežkih!

www.konkretno.si 
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-15%

Pišemo zgodbe 
naslednjih generacij …

… hvala, ker jih pišete z nami.

Srečno 2022

PO ARAO 3.indd   1 20/12/2021   17:39

Za nami je leto, ki nam je prineslo številne izzive.
Te smo spremenili v priložnosti, ki so nas obogatile z znanjem in izkušnjami.

Sprejeti izzivi, oplemeniteni z ustvarjalno energijo in
negovani z odgovornostjo, so najbolj zanesljiva naložba za varno prihodnost.

Vstopite v novo leto pripravljeni na nove izzive.

Zdravo in energije polno 2022!

Vesele praznike!
Naj bo leto 2022 p�no is
enih nasmeh�!

Vaš Dentalni cent� Tatal�ić
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Bil je čisto navaden dan le
tošnjega leta, nam je razlo
žil 46letni Željko Franceko-
vič, ki se je proti večeru vrnil 
domov iz vinograda, ko je na
enkrat zazvonil telefon. Nje
gova mama je bila ravno na 
plesnih vajah v Dobovi in je 
izvedela, da se dobri znanec, 
ravno tako z Bojsnega, Vla-
do Brenko slabo počuti. Želj
ko, glede na to, da je tudi izku
šen bolničar, ni razmišljal niti 
sekunde, ampak je pograbil 
telefon in že hitel na pomoč. 
Najprej je pred gasilskim do
mom v Župelevcu vzel še de
fibrilator, saj je slutil, da bi 
lahko znanec potreboval oži
vljanje. Ker sta doma na raz
ličnih koncih Bojsnega, je v 
tistem trenutku šlo za vsako 
sekundo. Ko je prišel do Bren
kove hiše, je moral najprej pre
skočiti ograjo, nato se je ob pri
hodu v hišo srečal še s psom, 
ki pa ga je dobesedno vodil do 
svojega lastnika, ki je bil ne
giben, povrh vsega ga je nato 
v Željkovi prisotnosti še dru
gič zadela srčna kap. Takoj ga 
je spravil v pravilen položaj, 
napravil ročno masažo srca, za 
vsak slučaj si je pripravil tudi 
defibrilator, a ga na koncu ni 
bilo treba uporabiti, kajti Želj

Bolničar Civilne zaščite Željko Francekovič

Medicinska sestra Tamara Bogovič

Magnolija ga bo spominjala na junaško dejanje

»Ustavimo se in namenimo čas drug drugemu«

BOJSNO – Ko gre nekomu za življenje, je pomembna vsaka sekunda. Tega se zelo dobro zaveda Željko Francekovič z Bojsnega, ki si bo en dan letošnjega leta zapomnil 
za vse večne čase, saj je svojemu sovaščanu Vladu Brenku s pravilnim ukrepanjem dobesedno rešil življenje. Slednji bo lahko tudi letošnje praznične dneve preživel v 
krogu svojih najdražjih, kar je zagotovo največ vredno. Svojemu ’rešitelju’ je namenil prav posebno darilo, kot boste lahko prebrali v nadaljevanju. 

KRŠKO – 27-letno Krčanko Tamaro Bogovič, po izobrazbi medicinsko sestro, marsikdo izmed nas pozna po vedno nasmejanem obrazu v sprejemni pisarni Zdrav-
stvenega doma Krško, malokdo pa ve, da si je po končanem pripravništvu in strokovnem izpitu neprecenljive življenjske izkušnje nabirala v tujini, natančneje v An-
gliji, kamor je odšla leta 2018 in še leta 2019 delovala v okviru podjetja, ki nudi celostno pomoč ljudem po poškodbi hrbtenice in z obolenji hrbtenice. 

ko je z večkratno masažo srca 
že sam dosegel, da je sovašča
nu srce spet začelo biti. Že prej 
je seveda poklical reševalce, ki 
so bili kmalu na kraju dogod
ka. Ves ta čas do prihoda reše
valcev – preteklo je približno 

deset minut, ki so bile na kon
cu tudi odločilne – je bil z njim, 
vmes mu je nekajkrat zmasiral 
srce, mu ponudil vodo, tako da 
je 69letni Brenko spet prišel 
malo k sebi. Ko je prispela eki
pa NMP, so takoj videli, da je 
Željko s tako hitrim odzivom 
svojemu sovaščanu rešil življe
nje. Brenka so seveda takoj od
peljali v UKC v Ljubljano, kjer 
so mu operirali srce in ga do
končno rešili pred smrtjo. Zdaj 

se počuti dobro, dva meseca po 
tem dogodku se je prišel tudi 
osebno zahvalit svojemu reši
telju in mu v zahvalo podaril 
magnolijo, rekoč, da vedno, ko 
bo pogledal na magnolijo, naj 
se spomni, da je nekomu rešil 
življenje. Željku se ob tem spo
minu še zdaj orosijo oči.

Usposabljanja niso bila 
zastonj

»Svojega očeta žal nisem mo
gel rešiti, ker je imel strdek v 
pljučih, sem pa vseeno vesel in 
mi je v veliko zadovoljstvo, da 
sem uspel rešiti življenje neko
mu drugemu,« iskreno pove in 
doda, da vsa usposabljanja, ki 
se jih je kot bolničar udeleže
val, niso bila zastonj. Tudi v 
PGD Župelevec, kjer je aktiven, 
znajo vsi, od najstarejšega do 
najmlajšega, nuditi osnovne 
postopke oživljanja. V prete
klosti je bil tudi del ekipe gasil
cevbolničarjev, ki je bila zelo 
kakovostna, kar je dokazova
la z zmagami na tekmovanjih 
in je bila tudi med najboljšimi 
na državnem nivoju. Pomagal 
je tudi idejnemu vodji Roma-
nu Zakšku na delavnicah te
meljnih postopkov oživljanja 
z AED po vseh krajevnih sku

pnostih v brežiški občini. Želj
ko je tako rekoč že celo življe
nje vpet v pomoč sočloveku, 
vse se je začelo v srednji šoli 
z opravljenim tečajem za po
možnega bolničarja in od tak
rat dalje je to postalo njegovo 
poslanstvo. Po njegovih bese
dah je na usposabljanjih ve
liko k temu pripomogel reše
valec Primož Hribšek, ki jih 

je ogromno naučil, saj so se 
usposab ljali na vnaprej prip
ravljenih dejanskih primerih. 
»Na mojo pobudo smo sestavi
li tudi že drugo posavsko eki
po bolničarjev, katere vodja je 
ravno Hribšek, ampak trenu
tno smo zaradi epidemije v 
stanju mirovanja. Volja je pra
va, tako da upam, da bomo lah
ko kmalu spet nadaljevali svo

je aktivnosti,« razlaga Željko, 
ki je sicer po rodu iz Župelevca, 
zdaj pa z ženo in tremi hčer
kami živi na Bojsnem. 15 let 
je resno treniral kolesarstvo, 
drugače pa se ukvarja s kme
tijstvom (zaključeno ima kme
tijsko šolo), doma imajo nekaj 
deset glav živine in vinograd s 
4500 trtami. Kar nekaj časa je 
delal pri Lukežu in v TPV, zdaj 
pa je zaposlen v Kmetijski za
drugi Bizeljsko. Željko je kot 
član CZ Občine Brežice sodelo
val tudi pri iskalnih akcijah po
grešanih oseb, med drugim je 
bil pred sedmimi leti med prvi
mi, ki so v Vrbini našli pogreša
no Brežičanko, ter šel pomagat 
v Črnomelj in Postojno v času 
žledoloma. Brez podpore dru
žine bi bilo vse to veliko tež
je, priznava. Na koncu velja še 
omeniti, da sta se Francekovič 
in Brenko odzvala tudi povabi
lu OZRK Brežice, ki je 16. ok
tobra v Intermarketu Brežice 
organiziralo dogodek v sklopu 
akcije Slovenija oživlja. Ob tej 
priložnosti sta mimoidočim, ki 
so imeli možnost obnoviti zna
nje, kako pomagati pri srčnem 
zastoju, zaupala svojo življenj
sko izkušnjo. 

 Rok Retelj

Željko�Francekovič Vlado�Brenko�(desno)�s�predsednico�OZRK�Brežice�Martino�
Živič� in� njenim� soprogom� na� oktobrskem� dogodku� v�
Intermarketu�(foto:�OZRK�Brežice)

Tamaro Bogovič smo uvodoma 
povprašali, ali res drži, da zna 
človeka nemudoma razorožiti 
s svojim osebnim pristopom in 
ga tudi nasmejati, zanimalo nas 
je tudi, kako so ji to vrstne oseb
nostne lastnosti prišle prav pri 
delu v tujini. »Vedno sem bila 
pozitivno naravnana in v meni 
je vedno tlela želja po tujini ter 
delu v svojem poklicu. To sem 
v sebi čutila že v srednji šoli, 
pa nekako nikoli ni bilo prave
ga časa za to. Menim, da mi je 
pri delu negovalke res poma
gal moj značaj – sem odprta 
za spoznavanje novih ljudi in 
grem v situacije, ki bi se jih ne
kateri ustrašili,« je odgovori
la. Pri rosnih 24 letih se je tako 
odločila, da bo uresničila svo
jo dolgoletno željo po tujini, saj 
jo je Anglija vedno skrivnostno 
privlačila, zato je nekega dne 
preprosto rezervirala letalsko 
vozovnico in odšla novim izzi
vom naproti, tako rekoč s tre
buhom za kruhom.

Kako je izgledal delovnik v 
Angliji?

V nadaljevanju nam je Tamara 
zaupala, kako je bil videti njen 
delovnik v Angliji, za katerega 

je šaljivo dejala, da bi se mor
da lahko komu zdel malo ne
navaden, saj je vse planirane 
dni delala, a vendar ne po cele 
dneve. Kot je razložila, je žive
la pri oskrbovancih oz. klien
tih doma oz. je bivala skupaj z 
njimi. Poudarila je, da je šlo ve
činoma za tetraplegike in pa
raplegike, torej za ljudi na in
validskih vozičkih: »Če sem z 
njimi delala denimo 14 dni v 
kosu, je to pomenilo sedem ur 
efektivnega dela, razporeje
nega čez cel dan. Dnevi nege 
pa so izgledali nekako takole: 
najprej sem klientu pomaga
la pri jutranji negi, pri pripra
vi zajtrka, potem so sledila laž
ja gospodinjska opravila, nato 
pa sem se običajno s klientom 
odpravila po njegovih oprav
kih in mu asistirala.« Razloži
la je tudi, da je praktično cel 
dan preživela s klientom, saj 
je morala biti v njegovi bliži
ni kot edina strokovno uspo
sobljena za njegovo situacijo.

Največji izziv? Vožnja po 
levem pasu

Prostega časa v Angliji prav
zaprav ni bilo, pravi Tamara, a 
je kljub vsemu šlo za fleksibil

no službo, saj je 14 dni delala, 
nato pa je bila 14 dni prosta. 
»Ta čas sem vedno izkoristila 
za potovanja po Veliki Britani
ji, kadar sem delala, pa sem v 
prostem času, kolikor sem si ga 
lahko privoščila, spila kakšno 
kavo s prijatelji ali prebra

la kakšno dobro knjigo,« je 
še povedala. Povprašali smo 
jo tudi o tem, ali je med biva
njem v Angliji dodobra usvoji
la angleški jezik in nemara celo 
lokalni dialekt, pa je prešerno 
odgovorila, da z angleščino ni
koli ni imela težav, a vendar se 

ji je dogodilo, da je ob prihodu 
v Anglijo zaradi preveč pritiska 
preprosto 'zmrznila' in ni sku
paj spravila niti ene angleške 
besede. Obenem je še razloži
la, da ne zna govoriti z britan
skim naglasom, kar je morda 
koga celo motilo, ampak so se 
ljudje vendarle sčasoma nava
dili na njen ameriški dialekt. 
»In res, na koncu bivanja v An
gliji sem vse pisala v anglešči
ni, razmišljala po angleško,« je 
še razložila in v smehu doda
la, da je ob vrnitvi v Krško vča
sih kar težko preklopila na slo
venski jezik.

Kljub dejstvu, da je bil čas, ki 
ga je preživela v Angliji, po svo
je zahteven, Tamara poudarja, 
da so se ji dogajale tudi lepe 
stvari in da je bil zanjo največji 
izziv vsekakor vožnja z avtom 
po levem pasu. Ponos na je tudi 
na to, da še posebej z eno kli
entko, s katero je sodelovala, 
ostaja v tesnih stikih in se tudi 
dogovarjata, da bi se znova vi
deli. »Naj omenim, da sem jo 
med bivanjem pri njej naučila 
veliko slovenskih besed – na
kupovalne sezname sva pisa
li kar v slovenščini, naučila pa 
se je celo šteti do sto po sloven

sko,« je zadovoljno povedala 
sogovornica.

Treba je biti odprt za novosti

»To delo je primerno za neko
ga, ki je zelo 'odprtega uma', 
ker je zdravstvena situaci
ja pri nas in tam zelo drugač
na. Treba je biti odprt za vse 
novosti, ki jih pri nas še ni, in 
ob kopici vseh zahtev v okvi
ru nege klienta je treba misli
ti tudi nase,« razmišlja Tama
ra Bogovič in ob tem dodaja, 
da takšno delovno mesto člo
veku veliko dá in v njem ostane 
za vedno, a vendar negovalec s 
seboj nosi tudi težo situacije, 
v kateri je skupaj s klientom, 
saj predstavlja njegove podalj
šane roke in noge. »Klientove 
poškodbe ti dajo misliti, kaj 
počneš s svojim življenjem in 
ne nazadnje s svojo hrbteni
co,« je strnila svoje razmišlja
nje sogovornica, ob koncu pa 
bralcem in bralkam časopisa 
položila na srce naslednjo mi
sel: »Ustavimo se in namenimo 
čas drug drugemu. Včasih je to 
vse, kar lahko ponudimo. Veli
kokrat je to dovolj.«

� Andreja�Kališnik

Tamara�na�potepu�po�Londonu�(foto:�osebni�arhiv)
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Gržeča vas 14,  t: 041 606 818, 031 769 498,
8273 Leskovec pri Krškem e: avtodvigala.kerin@gmail.com

Srečno

2022!
Praznike, polne veselja, 

radosti in topline, ter osebnih 
in delovnih uspehov polno 

novo leto, ki prihaja!

Želimo vam posebno leto, ki naj bo 
polno radosti, sladkosti, zdravja, uspehov, 

pozitivnih izkušenj ter miru in veselja. 
Želimo vam, da vas v prihajajočem letu 
obkrožajo srčni in iskreni ljudje, naj vas 

navdih spremlja na vsakem koraku.

Srečno 2022!

KOZJANSKEGA 
REGIJSKEGA PARKA

40 LET

NAJ SPOMINI PRETEKLEGA LETA 
POSTANEJO IZZIVI ZA LETO, KI PRIHAJA. 
POIŠČIMO MOČ V NARAVI 
IN LOTIMO SE JIH SKUPAJ! 
SREČNO 2022!

FOTO: DUŠAN KLENOVŠEK           VESNA ZAKONJŠEK           BARBARA PLOŠTAJNER     MATEVŽ LENARČIČ

FOTO: MATEVŽ LENARČIČ

Napolnimo božični večer z njegovim resničnim pomenom,
mirom in ljubeznijo ter se še tesneje povežimo

z najbližjimi. V novo leto 2022 pa položimo upanje,
da bo srečno in uspešno.
Hvala za vaše zaupanje.

Toplo se priporočamo tudi v naslednjem letu.

www.instalacije-mkt.si

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE 
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE 
TER PONOSNO PRAZNOVANJE 
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

NOVO LETO NAJ ZAZNAMUJEJO 
ZDRAVJE, SREČA IN ZADOVOLJSTVO. 
VSE DOBRO V LETU 2022! 

RO NSI POSAVJE: 
RADEČE, SEVNICA, KRŠKO, 

KOSTANJEVICA NA KRKI 
IN BREŽICE.

Želimo vam srečno 
in uspešno 2022!

www.mlinarstvo.com

In vse, kar je bilo,
se zdi,

da znova bo;
in vse, kar bo,

se zdi,
kot da je že bilo.

(J. Menart) 

Naj bo srečno!



Posavski obzornik - leto XXV, številka 26, četrtek, 23. 12. 202126 PRAZNIČNO POSAVJE

Lepo septembrsko nedeljo 
leta 2008, v mesecu, ko je Sen-
ta postala devetošolka na le
skovški šoli, se je iz domačega 
Leskovca pri Krškem odpelja
la s kolegom na skuterju na 
Sremič nad Krškim. Nazaj gre
doč je mladi voznik pri vklju
čevanju s Sremiške na Zdolsko 
ulico prevozil znak stop v tre
nutku, ko je iz smeri Zdol pri
peljalo osebno vozilo. Trk je 
bil neizbežen in Senta se spo
minja, kako je poletela po zra
ku, pri čemer je izgubila tudi 
čelado, ki ji je po vsej verjetno
sti, kot pove, rešila življenje. 
Zatem se, kot bi bilo včeraj, 
spominja množice ljudi, ki se 
je zgrnila na prizorišče, gospo
da, ki se je sklonil k njej, tega 
je nedavno tudi osebno spo
znala, in jo povprašal po tele
fonski številki staršev, da jih 
obvesti o nesreči. »Oh ne,« se 
spominja, da je pomislila prvi 
hip, »samo tega ne,« saj sta 
njena starša vse prej kot deli
la z njo njeno navdušenje nad 
vsem, kar je dišalo po motori
stičnih hlapih. Zatem se spo
minja pogleda na okrvavljen 
čevelj na tleh, svojo izmaliče
no nogo, odprt zlom stegneni
ce in del noge, ki je bil odtrgan 
oz. se je le še nekoliko oprije

Parašportnica Senta Jeler

Tudi s protezo živi polno življenje
KRŠKO – Trenutek nepazljivosti je pred 13 leti botroval prometni nesreči, v kateri je bila mlada Leskovčanka Senta Jeler udeležena kot sopotnica na skuterju. Eno od 
nog, s katero je pred tem še zavzeto trenirala nogomet in atletiko, ji je nadomestila proteza. A ta ji ni odvzela neomajne volje do življenja, saj je pripravljena poprijeti 
za vsako delo, med drugim je postala tudi državna reprezentantka v odbojki sede.

mal kosti. Med prevozom do 
brežiške bolnišnice ji je rojilo 
po glavi predvsem vprašanje, 
ali bo sploh preživela, nakar 
se je naslednji dan prebudi
la na ljubljanski kliniki. Že to 
dejstvo, kljub temu da do tedaj 
še ni odgrnila rjuhe, ji je dalo 
vedeti, da je utrpela hude po
škodbe, nakar ji je kirurg, ki jo 
je operiral, odkrito povedal, da 
druge opcije, kot da ji amputi
rajo nogo, žal ni bilo. Sprva so 
ji sicer opravili podkolensko 
amputacijo, a so morali zara
di komplikacij, ki so nastopi
le, zarezati še višje.

Po šestih mesecih zaplesala 
na valeti

Danes niti več ne ve, od kod je 
tedaj, ko je bila v občutljivih 
najstniških letih, črpala moč. 
Prvi teden po nesreči je več ali 
manj svetle in temne dele dne
va preživela v solzah, pripove
duje: »Vsekakor je bil šok. Do 
tedaj sem bila namreč športno 
zelo aktivna, nepojmljivo mi je 
bilo, da ne bom mogla več br
cati žoge, teči na moč, razmi
šljala sem tudi, kako bom do
bila kakšnega fanta, le kdo 
bo imel rad dekle brez noge? 
Pred mano je bil tudi vpis v 

srednjo šolo … A iz dneva v 
dan, ob neomajni podpori 
staršev, ostalega sorodstva in 
prijateljev, sem sestavila večji 
košček sebe in ob prihodu na 
rehabilitacijo v Sočo spoznala 
veliko invalidnih oseb, mnogo 
mladih s še težjo invalidnostjo, 
kot sem jo utrpela sama in si 
dejala: 'Vidim, da bom s pro
tezo lahko počela marsikaj v 
življenju. Glavni cilj mi je, da 
se vrnem domov in zaplešem 
na valeti.' Zdravnica mi je si
cer obzirno dejala, da bo ta cilj 
težko izvedljiv, saj me je do va
lete ločilo slabih šest mesecev, 
a uspelo mi je! Zaplesala sem 
na valeti in bila ob tem delež
na bučnega aplavza staršev in 

vrstnikov. Prva proteza, ki sem 
jo dobila, je bila še z negiblji
vim gležnjem, okorna, šolska, 
kot ji pravijo. Z njo sem se na
učila kar se da lepo hoditi, ob 
tem pa veliko pozornosti pos
večala negi občutljivega krna.« 

Na Soči so Senti izdelovali pro
teze še nekaj naslednjih let, 
sedaj pa ji jih izdelujejo v pod
jetju za ortotiko in protetiko 
Moor. Kot pravi, je ta, ki jo ima 
sedaj, neprimerljiva s prvo oz. 
da je bil v dobrem desetle
tju od njene nesreče narejen 
zelo velik napredek v materi
alu in tehnologiji. »Moja seda
nja proteza je neprimerljiva s 
prvo. Imam hidravlično stopa
lo, ki se prilagaja hoji na raz
ličnih terenih, lahko hodim v 
hribe, smučam, se ukvarjam s 
počasnim tekom, osebno zelo 
rada rolam. Vsaka proteza, ki 
mi na dve leti pripada, je na
rejena po mojih merah, saj jo 
je treba prilagajati tudi na te
lesno težo in fizične aktivno
sti posameznika. Seveda pa je 
zadovoljstvo pogojeno v prvi 
vrsti s tem, kako jo kot posa
meznik sprejmeš. Jaz sem jo 
dejansko sprejela kot svojo 
nogo,« odkrito pove Senta. 

Najboljša sprejemalka  
na evropskem prvenstvu

Da bi dokazala sebi in drugim, 
da lahko oseba z invalidno
stjo, čeprav je ta zaradi njene 
izredno lepe hoje komaj opa
zna, živi polno in enakovred
no življenje, je vse od zaklju
čene srednje šole in v času 
študija na Fakulteti za turi
zem, na kateri je pred dnevi 
diplomirala, poprijela za vsa
ko delo, od strežbe v loka
lu, pekarni in proizvodnji do 
mladinskega dela in dela na 
humanitarnem področju, saj 
se angažira tudi kot prosto
voljka v KO Rdečega križa Le
skovec pri Krškem. Obenem 
pa si je, željna gibanja, želela 
poiskati športno panogo, v ka
teri bo lahko udejanjala svoje 
potrebe po gibanju in potenci
ale. Najprej je plesala, a je bil 
hiphop kljub njeni želji pre
naporen, nakar se je posvetila 
plavanju v Športnem društvu 
Plavalček, zatem pa na spod
budo trenerke Tatjane La-
puh in selektorja Simona Bo-
žiča leta 2015 začela trenirati 
in postala državna reprezen
tantka v odbojki sede. V ta na
men se trikrat tedensko vozi 
na treninge v Braslovče, v ok

tobru pa je ponovno zaigrala 
tudi na evropskem prvenstvu 
v odbojki sede v Turčiji, na ka
terem so slovenske odbojkari
ce v tesni tekmi z Nemkami le 
za las zgrešile bronasto ko
lajno, kljub temu pa s četrtim 
mestom zabeležile najboljšo 
reprezentančno uvrstitev na 
evropskem prvenstvu po letu 
2015. Senta je dosegla tudi 
osebni, posredno pa tudi re
prezentančni uspeh, saj je bila 
razglašena za najboljšo spreje
malko žoge prvenstva, za kar 
je prejela nagrado zlata žoga. 
Šport invalidov predstavlja po 
šolah, sodelovala je tudi v po
sneti televizijski reklami Para
olimjske zveze Slovenije.

Senta se življenja ne boji. Rav
no nasprotno, pravi, ko si tako 
blizu, da ga lahko izgubiš, ga 
toliko bolj ceniš. V želji, da bi 
zaživela kar se da samostoj
no življenje, si je pred meseci 
poiskala  stanovanje, ki je do
volj blizu, da se lahko še vedno 
vsak dan stisne v objem star
šev. Po zaključenem študiju si 
najbolj želi zaposlitve, ki bi jo 
z veseljem opravljala in si, se
veda, nekega dne ustvariti tudi 
družino.
 Bojana Mavsar

Senta�Jeler

Goran Hribar, po izobrazbi 
elektrotehnikelektronik, si 
vsakdanji kruh služi v brežiški 
založbi Primus, kjer se ukvar
ja predvsem s spletno proda
jo knjig. Krvodajalec je postal 
pred štirimi leti, ko se je odlo
čil, da bo premagal svoj velik, 
neracionalen strah pred igla
mi. »Ko je bilo treba dati kri v 
laboratoriju, mi je bilo zelo ne
prijetno in sem si rekel, da mo
ram to rešiti. Izkazalo se je, da 
je to najlažje narediti s pomoč
jo dobrega dela, če nič druge
ga, so na krvodajalskih akcijah 
definitivno najdebelejše igle 
(se nasmeji). Enkrat sem se 
odločil, zbral pogum in šel. Ni 
mi bilo nič hudega in od takrat 
hodim na krvodajalske akcije 
precej redno,« pripoveduje. 
Od takrat je kri daroval devet
krat, nazadnje na krvodajal
ski akciji v začetku decembra 
v Leskovcu pri Krškem. »To je 
nek prispevek družbi. Zakaj ne 
bi, če lahko? Krvi se ne da ku
piti, zato se mi zdi, da bi bilo 
prav, da bi se teh akcij udele
ževali vsi, ki se jih lahko, saj 
so potrebe po krvi vedno ve
like. Upam, da je sam ne bom 
nikoli rabil, če pa jo bom, bom 
vesel, če jo bom imel na raz

Krvodajalec in plezalec Goran Hribar

Strahovi so le še spomin iz preteklosti
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 34-letni Leskovčan Goran Hribar je na več področjih aktiven, razgledan in razmišljujoč predstavnik mlajše generacije, ki ni pretirano 
naklonjen javnemu izpostavljanju, a je pristal na pogovor za naš časopis. V njem sva se dotaknila njegove zgodbe o tem, kako je v želji po premagovanju lastnih 
strahov postal krvodajalec in plezalec, pa tudi njegovih pogledov na položaj mlajše generacije v aktualnem času.

polago,« še dodaja mladi krvo
dajalec, ki si ne vzame niti pro
stega dneva za udeležbo, ki bi 
mu sicer pripadal. S prijate
lji in znanci iz svoje genera
cije se, kot pravi, o tem sicer 
ne pogovarja veliko, saj tega 
ne obeša na veliki zvon in ne 
objavlja na socialnih omrežjih. 
»Če me kdo vpraša o tem, mu 
povem, kje sem bil, in ga po
vabim, naj gre tudi on. Ravno 
zdaj je šla prvič z mano na ak
cijo tudi moja partnerka.« Pa 

strah pred iglami? Ga ni več 
oz. je le še spomin iz preteklo
sti. Covid19 in z njim pove
zani ukrepi so seveda precej 
vplivali tudi na krvodajalstvo 
oz. zlasti na organizacijo krvo
dajalskih akcij, saj se morajo 
krvodajalci naročiti na toč
no določen termin, tako da ne 
prihaja do vrst in gneče, oh
ranjati medsebojno razdaljo 
ipd. Tako je tudi komunikacije 
med njimi manj, kot jo je bilo 
prej, ko so med sabo izmenja
li kakšno izkušnjo in je bil to 
tudi neke vrste družabni do
godek, zdaj pa vse skupaj po
teka veliko bolj 'mehansko'.

V stene nekateri preveč 
lahkomiselno

Nekako v istem času, kot se je 
odločil za krvodajalstvo, se je 
lotil tudi plezanja, s katerim 
je želel premagati drug strah 
– pred višino. »Namensko sem 
se začel izpostavljati višini, de
nimo na visečih mostovih, zi
plineih ipd. Nekako sem pri
šel do t. i. feratanja (plezanje 
po zavarovanih plezalnih po
teh, op. p.), kar me je potegnilo 
naprej do športnega plezanja. 
V okviru Posavskega alpini

stičnega kluba sem opravil iz
pit za pripravnika športnega 
plezanja in nato za športnega 
plezalca, ravno zdaj pa zaklju
čujem alpinistično šolo,« raz
laga. Feratanja se udeležuje 
zaenkrat le v Sloveniji, kljub 
varovalni opremi pa se mu zdi 
precej bolj nevarno kot špor
tno plezanje: »Seveda si pri
pet na jeklenico, vendar so 
raztežaji lahko dolgi tudi po 
več metrov in če tik pred pri
penjanjem nad naslednji klin 
narediš napako, lahko padeš 
kar precej metrov v globino.« 
Tovrstna rekreacija, ki je pri 
nas postala popularna v zad
njih letih, se mu zdi že kar pre
več poceni in dostopna. »Žal je 
tako, da v trgovini kupiš opre
mo in lahko greš na ferato, ni 
nobenega nadzora ali pravil 
glede tega. Tako se dostikrat 
zgodi, da se ljudje 'zaklenejo' 
v steni, ker se ustrašijo viši
ne ali težavnosti, nato pa ima 
z njimi delo gorska reševalna 
služba,« opisuje svoja opaža
nja. »Morda sem, kar se tega 
tiče, malo konzervativen, zato 
sem šel najprej na tečaj fera
tanja, kjer te naučijo vsaj ne
kih pravil in osnov gibanja po 
tovrstnih objektih. Po mojem 

so to nujne stvari, danes pa 
ljudje to pogosto radi počne
jo predvsem zaradi fotogra
fij za socialna omrežja. Včasih 
se mi zdi, da je komu bolj kot 
samo plezanje užitek gledati, 
koliko odzivov in všečkov do
bijo na Facebooku,« še dodaja 
in znova poudari svojo zadr
žanost glede tovrstnega jav
nega izpostavljanja. V otroštvu 
se je preizkusil v raznih špor
tih, zdaj pa rad predvsem ple
za, hribolazi in kolesari, zlasti 
z gorskim kolesom po t. i. eno
slednicah. 

Vrnili smo se h koreninam

Na vprašanje, kakšni so pogo
ji za življenje mlajše generaci
je v našem okolju, sogovornik 
odgovarja, da je za družabno 
življenje dobro poskrbljeno: 
»Kdor ima interes, se lahko 
znajde. Epidemiološko stanje 
je pač prineslo, kar je, a imamo 
dobre mladinske centre, tudi 
nekatere lokale, precej je kon
certov …« Bolj pereče je tudi 
zanj stanovanjsko področje, 
kar pa ni le problem naših kra
jev, ampak cele države. »Cene 
nepremičnin gredo strmo 
navzgor. Morda imamo srečo, 

da so imeli naši starši v 70., 80. 
letih prejšnjega stoletja zgra
diti tako velike hiše, da v njih 
lahko živi še naslednja gene
racija. Cene stanovanj pa so 
takšne, da si jih mladi res tež
ko privoščijo,« izpostavi teža
vo svoje generacije. Ob vstopu 
v novo leto si želi predvsem, 
da bi se epidemiološka situa
cija umirila, »saj je šlo vse sku
paj v ekstremne razsežnosti, 
ki si jih na začetku nismo niti 
predstavljali«. Opaža, da epi
demija pušča konkretne po
sledice v družbi, a hkrati vsega 
ne vidi v negativni luči. »Ljud
je smo se malo vrnili h kore
ninam – k družinam in bistvu 
tega, kar potrebujemo v živ
ljenju. Potrošniška era nas je 
kar razvadila s tem, da mora
mo imeti vse na razpolago, da 
zadostimo nekim 'družbenim 
normam'. Zdi se mi, da smo se 
skozi čas ujeli v to, zdaj pa smo 
bili naenkrat prisiljeni s tem 
malo prekiniti. Če bomo zara
di izkušnje tega obdobja malo 
bolj samozadostni, odgovor
ni in empatični, bo iz tega na 
koncu izšlo celo nekaj dobre
ga,« zaključi prijeten pogovor.

� Peter�Pavlovič

Plezanje� je�postalo�njegova�
strast�(foto:�osebni�arhiv)
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

prevozi@labus.si | gsm 041 679 406

SREČNO!SREČNO!

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

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

Popotovanje v leto 2022 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

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2022

pa naj bo uspešno ter bogato
s srečo, zdravjem in smehom.

 
Naša domačija 

vam nudi sveža domača jajca.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 

Perutnina Rostohar, Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh

lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato 
radostno pojdimo naproti novemu letu 2022.

Da bi se Vam in Vašim najdražjim
uresničila mnoga pričakovanja,

Vam želi Rudar Senovo d.o.o.

Srečno 2022!

Novo leto naj prinese veliko dobrih idej,
uspehov in osebnega zadovoljstva.

SREČNO!
Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem

Spoštovane Posavke, spoštovani Posavci.

Naj bo leto, ki prihaja, polno novih idej, prijaznih odnosov, medsebojnega 
spoštovanja in sodelovanja. Vsa vaša dejanja in nove priložnosti pa naj bodo 

prepletena z obilico optimizma in dobre volje.

Želimo vam blagoslovljen in miren božič, iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti ter zdravo in srečno novo leto 2022.

Občinski odbori SLS 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica

Vse kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči.

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA

peka.peciva@gmail.com             SLADKA ZAPELJIVOST, DARJA BUKOVEC
BUKOVEC D.O.O., P.E. SLADKA ZAPELJIVOST, ŽADOVINEK 36, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

041 908 755

Srečno 2022!
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Srečno 2022

Jutrišnji svet pripada nam, ki skrbimo 
za čudovit planet. Zaupajmo miku svojih sanj 
in z ustvarjalnostjo gradimo prihodnost.

Oblikoval: Aleksandar Markovic 

BREŽICE – V nedeljo, 26. de
cembra, bodo mladi s podeželja, 
včlanjeni v Društvo podeželske 
mladine (DPM) Brežice, že dru
go leto okrasili svoje traktorje in 
se podali na 50 kilometrov dol
go turo po občini Brežice. Ideja 
je nastala lani, ko so bila zaradi 
omejitev odpovedana vsa druže
nja in so si mladi kljub temu za
želeli pri ljudeh pričarati vese
lje ter praznično vzdušje. Zaradi 
pozitivnega odziva so se odloči
li, da bodo traktorijado letos po
novili, tokrat tudi v sodelovanju z ZPTM Brežice. Spremljate jih 
lahko na različnih lokacijah v brežiški občini. Dan po božiču se 
bo povorka začela ob 15.45 v Brežicah in pot nadaljevala skozi 
Brezino, Globoko, Bojsno, Kapele, Dobovo ter proti koncu zavila 
še na ’kranjsko’ stran občine, kjer se bo zapeljala še skozi Cerklje 
ob Krki in se zaključila na Jesenicah na Dolenjskem.
 R.�R.,�vir:�DPM�Brežice

Drugič s traktorji po občini

Z�lanske�prve�božične�trakto-
rijade�(foto:�arhiv�DPM)
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Vesele božične praznike ter zdravo, 
zadovoljno in priložnosti polno novo leto vam 
želimo drage sokrajanke in sokrajani, ker …

na koncu niso leta 
življenja, ki štejejo, ampak 
dejstvo, koliko življenja je 
bilo v teh letih.

— A. Lincoln
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Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 

in srečno novo leto 2022!

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

Vesel božič in srečno 2022!
Frizerski atelje”B”– Bojana, Nataša, Natalija  Nails by me Edisa  

Tina Make-up – Tina  Beauty room Monna – Simona, Ivona 
Womanhattan kozmetika – Lidija Urbanč

at
el
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V letu

vam želimo obilo zdravja, 
zvrhano mero sreče in veliko 
iskrivih trenutkov s prijatelji!
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21 zvezd, 21 zgodb, ki so predstavljene na digitalni razstavi, po-
vezuje posavske griče in ravnice, prepleta načine življenja, pred-
vsem pa predstavlja raznolikost posavskih tisočletij. Izbor so us-
merjale tudi pomembne prelomnice in obletnice 21. leta 21. 
stoletja. 

Zvezde smo skozi vse leto izbirali na dva načina: štirinajst 
smo jih iz več kot 30.000 predmetov, ki jih hrani Posavski mu-
zej Brežice, izbrali sodelavci muzeja, pri izboru šestih je bilo 

najpomembnejše mne-
nje naše publike, eno – 
zadnjo – pa je izbral Nik 
Škrlec. Tako imamo sku-
pino »sedmih« po izboru 
prijateljev muzeja: febru-
arja je bila izbrana ga-
silska alarmna trobenta 
najstarejšega posavskega 
prostovoljnega društva 
Krško (ustanovljeno 17. 
1. 1871, marca kolo Ive 
Stiplovšek (1904—2001) 

in čajni komplet, ki ga je oblikoval 
Zoran Didek (1910—1975), maja 
bakrena sekirica iz Levakove jame 
pri Podbočju (najstarejši kovinski 
predmet v Posavju), julija rimski 
mozaik iz Neviodunuma (Drnovo) 
in septembra likovno delo Kozolci 
s cvetočo ajdo Miroslava Kuglerja 
(1914—2005), ustvarjeno leta 1972. 

Nik Škrlec je izbral predmete kuharskega mojstra Ivana Ivačiča 
(1921—1984), med njimi pa prvo Ivačičevo kuharsko knjigo iz 
leta 1965. Za razstavo Po Posavju z žlico in čašo smo jo kupili 
na spletu, tudi zato, ker je knjiga v številnih domovih družinska 
dediščina, ki tako snovno (knjiga) kot nesnovno (kuharske ve-
ščine) prehaja iz roda v rod. 

POSAVSKI
MUZEJ

BREŽICE

21 najsvetlejših zvezd  
posavske dediščine za 21. stoletje

Leto 2021 je še eno izmed zanimivih, burnih in nepredvidljivih let s številnimi sledmi. Vez s podobnimi uso-
dami naših prednikov predstavljajo raznovrstne razstave, na katerih izbrani predmeti pripovedujejo o živ-
ljenju v Posavju od prazgodovine do danes. Predmeti »pripovedujejo« z obliko, lepoto, še posebej pa z upo-
rabo in pomeni. Nekateri predmeti so bolj »priljubljeni« tako pri obiskovalcih kot zaposlenih, so »zvezde« 
muzeja, ki so letos še bolj zažarele. 

Gasilska alarmna trobenta

Čajni komplet Zorana Didka

Bakrena ploščata 
sekirica

Pogled v razstavo Po Posavju z žlico in čašo

Hvala vsem, ki ste spremljali in sooblikovali naš digitalni projekt, katerega osrednji cilj je, da vas skozi virtualno privabi na živo mu-
zejsko dogodivščino. Kot je vabila Iva Stiplovšek, mi pa vestno ponavljamo: Vljudno vabljeni, nič siljeni … in vedno dobrodošli. 

Vseh 21 zvezd 21. leta 21. stoletja poiščite v Posavskem muzeju Brežice, pred obiskom pa jih spoznajte tudi na spletni strani: www.pmb.si.

Projekt, ki ga je vodila in koordinirala Andreja Matijevc, zaključujemo z virtualno razglasitvijo treh najsvetlejših,  
ki jo pripravlja Nik Škrlec – premiera bo v torek, 28. 12. 2021, ob 18. uri. 

Izmed enaindvajsetih smo skupaj izbrali tri najsvetlejše, ki s svojo zgodbo povezujejo Posavje  
ter posavska tisočletja, »govorijo« pa tudi o Posavskem muzeju. 

POSODICA IZ AJDOVSKE JAME  
PRI NEMŠKI VASI 

Posodica, svetilka ali kadilnica?

Lončena posodica iz Ajdovske jame pri 
Nemški vasi je najverjetneje najstarej-
ši obredni predmet, ki ga hranimo v 
Posavskem muzeju Brežice. Prav na pose-
ben način povezuje posavska tisočletja, pa 
tudi številne ajdovske zgodbe iz Posavja, 
ki jih pripovedujemo tudi v projektu Ajdi!

BIBLIJA 
Prva izdaja v slovenskem jeziku: 

Biblija, Jurij Dalmatin, 1584, 
Wittenberg

Eden izmed redkih ohranjenih izvodov je 
med prvimi in najpomembnejšimi pred-
meti, ki jih hrani Posavski muzej Brežice 
že od ustanovitve. Leta 1985 je bila Biblija 
restavrirana v delavnici Arhiva Republike 
Slovenije v Ljubljani. Zaradi izjemne vred-
nosti je izvirnik obiskovalcem na voljo le 
občasno, vedno pa je razstavljen faksimi-
le iz leta 1968.

KOLO GOSPE  
»VLJUDNO VABLJENI, NIČ SILJENI«

Gospa Iva Stiplovšek je skoraj pet deset-
letij delala v Posavskem muzeju Brežice. 
Kot muzejska pedagoginja in muzealka je 
s prijaznimi besedami »vljudno vabljeni, 
nič siljeni« obiskovalce popeljala na spre-
hod skozi grad in muzej. S kolesom se je 
vozila po bližnji in daljni okolici Brežic, tudi 
v Kostanjevico na Krki k svoji šivilji Valerci 
Avguštin (1895—1985).  

Posavski muzej Brežice                      posavskimuzejbrezice                      Posavski muzej Brežice

SEVNICA – 18. decembra se je v sevniškem športnem domu 
odvijal, ob omejenem številu obiskovalk in obiskovalcev, bo-
žično-novoletni koncert KD Godba Sevnica. Z nastopom je 
prireditev kot solist popestril Omar Naber.

»Lansko leto se zaradi epidemije žal nismo mogli srečati na kon
certu, na katerega se godbenice in godbeniki pripravljamo prav
zaprav skozi celo leto. Danes smo tukaj z vami z veliko željo, da 
vam v teh človeku neprijaznih časih podarimo nekaj melodij, ki 
smo jih z veseljem pripravili za vas, drage obiskovalke, spošto
vani obiskovalci, cenjene gledalke in cenjeni gledalci pred zaslo
ni elektronskih naprav. Z veliko previdnostjo, odgovornostjo in 
željo po izpeljavi koncerta smo se lotili vaj, priprav in organiza
cije, zato upamo, da vam bomo skozi našo glasbeno nit znanih 
pop rock skladb pričarali nekaj veselih in prijetnih trenutkov,« 
so zaželeli godbeniki in godbenice v zapisu na koncertnem li
stu. Glasbeni gost Omar Naber se je predstavil z lastnimi uspe
šnicami ob spremljavi sevniških godbenic in godbenikov. Zbra
ne sta na koncertu, ki ga je povezovala Tanja Urek, nagovorila 
župan Srečko Ocvirk in predsednik KD Godba Sevnica Anton 
Grilc; v zaključku je vsem zaželel stabilnejše, mirnejše in pred
vsem z optimizmom napolnjeno prihajajoče novo leto tudi diri
gent Matic Nejc Kreča. 
 S.�Radi,�foto:�L.�Motore

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so se kljub še vedno 
zaostrenim pogojem in posledično decembrskemu 'mrtvilu', 
kar se tiče prireditev in drugih dogodkov, odločili, da zadnjo 
nedeljo pred božičem organizirajo Praznično rokodelsko tr-
žnico, ki je polepšala predpraznični čas. 

Na prazničnih stojnicah so se predstavili rokodelci, večina med 
njimi je rednim obiskovalcem tovrstnih dogodkov v brežiškem 
gradu že znana. Svoje izdelke so predstavljali in jih ponujali: OŠ 
Brežice, Božica Kerin iz vasi Bučerca v krški občini, VDC Son
ček Krško, člani KD Leskovec pri Krškem, Mira Žugelj iz Nove
ga mesta, Stane Kržan z Rake; Tatjana Flajnik iz Bele krajine, 
Sabina Dobršek Mladkovič iz Župeče vasi, Manca Grubič iz 
Brestanice in Petra Novak iz Brežic. Obiskovalci so pod novim 
muzejskim paviljonom z bogato izbiro ročno narejenih izdelkov 
rokodelcev iz Posavja in Dolenjske zagotovo našli prava darila 
za obdarovanje svojih najdražjih. 
Kot že nekaj let zapovrstjo je tržnico tudi letos obiskal lajnar 
Vlado Nunčič iz okolice Šmarja pri Jelšah, ki je edini izdelova
lec lajn v Sloveniji. Še posebej otroci so se razveselili tudi Dobre
ga moža, ki je bil na voljo za fotografiranje in je imel za vsakega 
kak bonbon. Za pravo božično vzdušje je bilo torej poskrbljeno. 
Za vse obiskovalce so muzejski sodelavci pripravili tudi zabav
ne in poučne kratkočasnice s temo 21 muzejskih zvezd, ki od
sevajo dediščino Posavja. V Posavskem muzeju v letošnjem letu 
organizirajo še en dogodek, in sicer 30. decembra ob 19. uri, ko 
bo v Viteški dvorani sedaj že tradicionalni Gala novoletni kon
cert, na katerem se bodo predstavili profesorji na Glasbeni šoli 
Krško Saša Siter (sopran), Estera Cetin (klavir) in Kristian Ilić 
(violina), ki so si nadeli ime Trio Stretto.  R. R.

Poskrbljeno za božično vzdušje

OŠ�Brežice�je�imela�dve�stojnici,�na�eni�so�zbirali�prispevke�za�
projekt�Mirno�morje�2022.

Nepozabne pop rock skladbe

KD�Godba�Sevnica�z�dirigentom�Maticem�Nejcem�Krečo�in�
solistom�Omarjem�Naberjem
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D o g o d k i  i n  p r i r e d i t v e

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

I z o b r a ž e v a n j a ,  i n k u b a t o r  i n  S P O T

Š t u d i j s k e  t u r e  i n  i z m e n j a v e  d o b r i h  p r a k s

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

P r o m o c i j a  p o d e ž e l j a

Kolektiv Centra 
za podjetništvo 
in turizem KrškoSrečno 2022

Hvala, da ste bili z nami!
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Posavje je naš dom in v njem iščemo 
dobre zgodbe srčnih ljudi. 

Srečno in zdravo novo leto 2022.

Geslo 23/2021 številke:

ŽIVIM Z NARAVO, KUPUJEM BIO
Nagrade, ki jih podarja Afirmat d.o.o., PE Bio prodajalna Nor-
ma, Gržeča vas 24, Leskovec pri Krškem, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 € prejme Tanja Prah, Narpel
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 € prejme Nik Urek,  Loče
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 € prejme Olga Tomažin, 

Novo mesto

Geslo velike nagradne praznične križanke z vašimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite do četrtka, 30. decembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po e-pošti: nagradna igra@posavje.info s pripisom „Križanka“.
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. celodnevni najem City električnega kolesa za eno osebo (Hotel City Krško) 

2.–3. vstopnici za 2 osebi za ogled gradu Sevnica (KŠTM Sevnica)
4. darilna kartica za nakup dobrot v vrednosti 20 € (Tuš market Dušak) 

5.–6. darilni bom v vrednosti 10 €  (Yogurtlandia Brežice) 
7. fotografiranje za dokumente (Foto Boštjan Colarič Brestanica) 

8.–10. slastna pica v Piceriji Rondo Sevnica 
11. košarica dobrot Kmetije Jurečič Veliko Mraševo (0,25 l bučnega olja, 212 ml marmelade iz aronije in 1/2 litra pizza omake) 

12.–13. pol kg cepilne smole in cepilne gumice (Kmetijska trgovina Križaj) 
14.–18. bon za malico (Gostilna Pohak, Cerklje ob Krki) 

19.–21. striženje (moško, žensko, otroško) – frizersko-kozmetični lepotni kotiček Ivana Dražetić Cerklje ob Krki 
22.–23. moško in žensko striženje (Moško in žensko frizerstvo Darja Molan, Hotel City Krško) 

24.–25. foto zgibanka (Foto Boštjan Colarič Brestanica) 
26. Bon v vrednosti 10 evrov za nakup veganskih izdelkov (Evergreen Boštanj) 

27. Bon v vrednosti 10 evrov za ročno izdelan nakit (ustvarjalka Tinka – Tina Železnik, Boštanj ) 
28.–30. paketi domačih testenin v vrednosti 10 evrov (Gabaroni Gabrijele) 

31. okvir za fotografijo in torbica (Foto Asja, PE Sevnica)
32. Penina Turn Emotion cuvee (Kmečka zadruga Krško) 

33.–34. Almanah občine Krško 2021 (Založba Neviodunum)
35. Kronika starega Krškega in njegovih meščanov – ponatis Ivana Sterleta (Založba Neviodunum)

36. Sedem let na prepihu – knjiga Mirka Ciglerja (Založba Neviodunum)

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

3. 
januar

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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4. 
januar
TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

5. 
januar
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

6. 
januar

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

10. 
januar

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

11. 
januar
TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

12. 
januar
SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

13. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

17. 
januar

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

18. 
januar
TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

19. 
januar
SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

20. 
januar

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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24. 
januar

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

25. 
januar
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

26. 
januar
SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

27. 
januar

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

CERINA 13.40–14.10
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kam v posavju
Četrtek, 23. 12.

• ob 16.30 pred Domom upo
kojencev Brežice, ob 17.30 
v Nakupovalnem centru In
termarket in ob 18.30 pred 
cerkvijo sv. Lovrenca v Bre
žicah: predpraznični nasto
pi Mešanega pevskega zbora 
KUD Brežice, zborovodji Eli
zabeta in Dragutin Križanić

• od 17.00 do 21.00 v parku 
pri MC Brežice: igra svetlo
be in Gvidova božična pra
vljica, ki se pove sama, od 
17.00 do 20.00: stojnice s 
ponudbo lokalnih izdelkov 

• ob 17.00 v dvorani MC Bre
žice: otroška predstava »Bo
žični pridnometer« in obisk 
Božička

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje skupinske sli
karskokiparske novoletne 
razstave Društva likovnikov 
Krško OKO

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: predstava »Reforma
torji na odru«

Petek, 24. 12.

• od 8.00 do 12.00 na Trgu 
svobode v Sevnici: decem
brska kmečka tržnica

Sobota, 25. 12.

• ob 8.45 ob sveti maši v farni 
cerkvi na Veliki Dolini: tra
dicionalni božični koncert 
MoPZ Slavček Velika Dolina 

proslava ob dnevu samostoj
nosti in enotnosti

• ob 17.00 na parkirišču pri 
tabli Prnovše: pohod z ba
klami

Ponedeljek, 27. 12.

• ob 18.00 v cerkvi sv. Petra 
Radeče: božični koncert Vil
lage orchestre z gosti

• ob 19.00 v cerkvi sv. Lo
vrenca v Brežicah: praznični 
koncert MePZ Viva Brežice – 
glasbena koncertna medita
cija z molitvami, prošnjami 
in hvalnicami za vse dobro 
na svetu

Sreda, 29. 12.

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Večno 
samska«

Četrtek, 30. 12. 

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
7. gala novoletni koncert – 
Trio Stretto

Petek, 31. 12.

• od 8.00 do 12.00 na Trgu 
svobode v Sevnici: decem
brska kmečka tržnica

Četrtek, 6. 1. 

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

Nedelja, 26. 12.

• ob 10.00 pri spomeniku za 
samostojno Slovenijo v par
ku Radeče: proslava ob dne
vu samostojnosti in enotno
sti

• od 15.30 dalje po brežiški 
občini: božična traktorijada 
Društva podeželske mladi
ne Brežice

• ob 16.00 v cerkvi sv. Križa 
v Podbočju: praznični kon
cert MePZ Viva Brežice – 
glasbena koncertna medita
cija z molitvami, prošnjami 
in hvalnicami za vse dobro 
na svetu

• od 17.00 do 21.00 v parku 
pri MC Brežice: igra svetlobe 
in Gvidova božična pravljica, 
ki se pove sama 

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: osrednja regijska 

Knjižnica - varno zatočišče v negotovih časih

V sodelovanju Občine Krško in založbe 
Neviodunum je v začetku decembra iz-
šla že 19. izdaja Almanaha občine Krš-
ko. Kot vse doslej prinaša – kljub 'ko-
ronskemu' letu – presenetljivo pestro 
kroniko dogodkov od decembra 2020 
do vključno novembra 2021 s številni-
mi fotografijami. Letošnji dodatek smo 
posvetili novembrskemu zgodovinske-
mu dosežku – pridobitvi statusa mest-
ne občine. »To je zgodovinski korak za 
Krško in celotno regijo Posavje. Prepri-
čan sem, da bomo zagnali še hitrejši tok 
razvoja, ta korak pa je ključen tudi na poti do samostojne pokrajine 
Posavje,« je v svojem uvodniku v letošnji almanah zapisal krški župan 
mag. Miran Stanko. Odgovorni urednik publikacij pri založbi Neviodu-
num in pobudnik tega projekta Silvester Mavsar pa je svoj uvodnik za-
ključil: »V zadovoljstvo mi bo, če bom, glede na te negotove čase, čez 
leto dni lahko uvodne misli pisal tudi za Almanah mestne občine Krš-
ko, ki bo že 20. izdaja tega enkratnega dnevnika lokalne skupnosti, v 
kateri sem na prelomu stoletja s podporo župana Bogoviča in še neka-
terih kolegov (znova) začel knjižno založniško dejavnost.«

2021
A L M A N A H  O B Č I N E  K R Š K O

Naj bo božični čas miren in varen pristan ter prihajajoče leto 2022 odprto za nove priložnosti, nova povezovanja,
nova spoznavanja in spoznanja in znova in znova s knjigo v roki branja in branja.

Vaši knjižničarji 

V Valvasorjevi knjižnici Krško že več kot pet desetletij soustvarjamo živ-
ljenje v lokalni skupnosti in jo bogatimo s številnimi dejavnostmi in stori-
tvami za vse generacije. 

Z epidemijo je življenje knjižnice potekalo nekoliko drugače. Veliko tru-
da in razmišljanja smo vložili v to, da bi kljub oteženim razmeram obdrža-
li velik del naših storitev in dejavnosti, pa tudi, da bi knjižnica še vedno v 
fizični in virtualni obliki predstavljala varen prostor v teh negotovih časih. 

Že v obdobju prvega vala v lanskem letu smo skrbeli, da so bile knji-
ge dostopne ljudem tudi v času, ko je večina storitev ostajala zaprtih. Ves 
čas je bilo v ospredju našega delovanja, kako spraviti knjige do uporabni-
ka, kako ga razveseliti z dogodkom, kako kljub vsemu širiti bralno kultu-
ro in živeti poslanstvo javne institucije. Med prvimi knjižnicami v Sloveni-
ji smo uporabnikom omogočili brezstično izposojo, pripravljali smo pakete 
knjig in jih pošiljali po pošti. Našo ponudbo preko spleta smo še obogatili, 
saj so poleg Biblosa na voljo zvočne knjige (Audibook), filmska zbirka (Ka-
nopy) in ostale zbirke za študij, raziskovanje in prosti čas.

Od marca do konca oktobra smo gostili različne avtorje, z nekaterimi smo 
se družili preko spleta, a smo ob tem spoznavali, da so srečanja z ustvarjal-
ci v živo čisto nekaj drugega. V poletnih mesecih je krški mestni park pos-
tal naše glavno prizorišče. Večeri so bili posvečeni knjigam, pa tudi glasbi 
in drugim umetnostim. Ob tem nismo pozabili na najmlajše in uporabni-
ke s posebnimi potrebami, saj smo v skladu z možnostmi skozi leto izva-
jali bibliopedagoške dejavnosti. Družili smo se na pravljicah pod drevesi, 
zaključili tradicionalni projekt Kdor bere je car, podelili bralno značko Pe-
tra Klepca, se potepali s knjižnimi potepuhi, spoznavali prehransko dedi-
ščino ob dnevih evropske kulturne dediščine. Knjižničarji na enotah Seno-
vo, Kostanjevica na Krki in Videm so še toliko bolj prisluhnili uporabnikom 
in jim pomagali pri izboru gradiva. Posavski bibliobus je vztrajno vozil po 
posavskih poteh in razveseljeval številne nove bralce.

V lokalnem okolju je pomembno sodelovanje, zato so tudi naše dejav-
nosti nastajale v sodelovanju in povezovanju s šolami in drugimi javnimi in-
stitucijami. Naš velik izziv je gradnja prizidka k samostanu, v katerega se 
bomo preselili v novem letu, in kjer se že veselimo vašega obiska.

Izšel je Almanah  
občine Krško 2021!

Almanah občine Krško 2021 
je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 

(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); 
informacije na 040 302 809 ali marketing@posavje.info.

KRMELJ – V počastitev 85le
tnice obstoja Društva Svobo
da Krmelj in KD Primož Tru
bar Loka pri Zidanem Mostu 
sta društvi konec oktobra v 
krmeljskem kulturnem domu 
pripravili čudovit in s čustvi 
nabit glasbeni večer. V njem 
so izjemni godalci popelja
li obiskovalke in obiskovalce 
s skrbno izbranimi skladba
mi v osrčje severovzhodnega 

Balkana, v deželo grofa Dra
kule, v skrivnostno Transilva
nijo. Preprost, a zgovoren na
slov koncerta – Godalkanje – je 
ponudil izjemno glasbeno do
živetje, v katerem se je franco
ski violinist Jean Christoph 
Gairard predstavil s triom Tri
onica, ki ga skupaj z njim tvo
rita Nejc Škofic na klaviaturah 

in Jošt Lampret na kontraba
su. Violist in skladatelj Bojan 
Cvetrežnik, eden od ustanov
nih članov zasedbe Terrafolk, 
pa je skupaj z Barjo Drnov-
šek in mladimi talenti, zdru
ženimi v Fiddle Gang, skupaj 
z omenjeno trojico izpeljal več 
kot odličen koncert. 
 S. R.

Z glasbo popeljali v Transilvanijo

Vsi�nastopajoči�na�krmeljskem�odru
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SEVNICA – Pod mogočnimi arkadami v atriju sevniškega gradu 
so na ogled izbrane fotografije Vinka Šeška, upokojenega inže
nirja gozdarstva, člana PD Lisca Sevnica in fotosekcije Društva 
Trg Sevnica, ki v naravi že desetletja išče prekrasne motive. Lete 
je našel na številnih pohodih in potovanjih s svojo skupino »Van
drovčki«, s katero je obiskal mnogo držav. Razstava v praznično 
okrašenem grajskem atriju (na fotografiji) prikazuje utrinke s 
planinskih taborov in popotniških vandranj, ki jih je Vinko Šeško 
vodil ali pri vodenju sodeloval. Izbor fotografij prikazuje časovni 
razpon taborov od leta 1966 do 2008 ter planinska vandranja, 
ki so se začela leta 2007 in se v lanskem letu zaključila (vsaka 
fotografija je opremljena z naslovom, državo in letnico nastan
ka). Prazen prostor pod naslovno fotografijo je namenjen zapi
su misli obiskovalke oz. obiskovalca. Zanimiva življenjska pot 
Sevničana, ki se je rodil leta 1937 in odraščal v naravnem oko
lju Zajčje gore (manjši hrib nad Sevnico s pogledom na Savo), je 
opisana v knjigi portretov stotih slovenskih gozdarjev.   S. R.

V atriju razstava na prostem

BREŽICE – V Društvu likovni-
kov Brežice (DLB) tudi v zad-
njem mesecu tega leta ne po-
čivajo, saj se predstavljajo z 
razstavami na kar štirih lo-
kacijah v središču Brežic. Z 
razstavami so počastili Ta 
veseli dan kulture oz. Pre-
šernov rojstni dan.

V avli UE Brežice je postavljena 
keramična instalacija Novole
tna, ki jo je postavila in idejno 
zasnovala Alenka Venišnik, 
poleg nje pa so razstavljavke še 
Mija Baškovč, Branka Ereš, 
Olga Piltaver, Zlatka Vučinić, 
Branka Benje in Jožica Petri-
šič. Sestavni deli instalacije so 

nastajali na keramični delavni
ci društva. Uporabljali so teh
niko obojestranskega odtisko
vanja in perforacije. Vsi deli so 
bili obojestransko glazirani in 
pečeni na 1050 °C. Novoletno 
okrasitev mesta Brežice boga
ti tudi razstava v vitrinah tr
govine La Tangerine, kjer je 
postavljena še ena keramična 

instalacija z naslovom Mala 
novoletna, ki je v bistvu mini 
izvedba razstave v avli UE Bre
žice. Avtorice so identične kot 
pri zgoraj omenjeni razstavi. V 
Kavarni Žagar (Štafelaji pri Re
nati) se Tanja Kržan predsta
vlja s svojimi slikarskimi deli 
pod naslovom Uni. Moth. Av

torica se z grafiko ukvarja šti
ri leta. Kot sama pravi, je to 
izrazni medij, ki ji daje neiz
merno širino možnosti izra
žanja. Njen pogost motiv je 
ženska. Naslov razstave skri
va v svojem imenu univerzal
no mater, abstraktno žensko 
– ptico s človeškimi lastnost
mi. Dela so ustvarjena v teh
niki kolagrafije, v kombinaci
ji visokega in globokega tiska, 
ki v različnih intenzivnih bar
vah istega motiva pri gledal
cu sprožijo različne čustvene 
vibracije. V vinski kleti gradu 
Brežice pa je na ogled Novo
letna razstava DLB, na kateri 
se  s svojimi deli tradicionalno 
predstavljata likovna in kipar
ska sekcija. Med razstavljavci 
so: Mija Baškovč, Branka Be
nje, Teodora Damjanić, So-
nja Kostanjšek, Marija Ku-
kovica, Jožica Petrišič, Olga 
Piltaver, Mihaela Prevejšek, 
Alenka Venišnik, Metka Vim-
polšek, Zlatka Vučinić, Tone 
Zorko, Suzana Zupančič in 
Antonija Žener. »S to razsta
vo se tudi mi poslavljamo od 
starega leta ter vsem obisko
valcem želimo srečno, zdravo, 
veselo in ustvarjalno novo leto 
2022!« so ob tem še zapisali v 
društvu. 
 R. R.

Mesto krasijo likovna dela

Novoletna�razstava�v�vinski�kleti�gradu�Brežice�zaokrožuje�
znova�zelo�ustvarjalno�leto�članic�in�članov�Društva�likovnikov�
Brežice�(foto:�D.�Lipej).

140letnico naselitve reda tra
pistov na grad Rajhenburg so v 
grajski enoti Kulturnega doma 
Krško 5. decembra obeležili s 
tematskim vodenim ogledom 
Trapisti in čokolada Imperial. 
Po v letu 2013 v grajskih pro
storih odprti stalni razstavi 
Trapisti v Rajhenburgu je zbra
ne popeljala upokojena kusto
sinja Muzeja novejše zgodo
vine Irena Fürst, sicer tudi 
avtorica razstave o trapistih, 
ki je bila kot prva stalna raz
stava odprta na gradu po nje
govi prenovi v letu 2013. Kot je 
med drugim povedala, je leta 
1881 grad od barona Christi
ana pl. Esbecka kupil in ga za
tem predal meniškemu redu 
trapistov po očetu premožni 
brat Gabriel Giraud iz fran
coskega samostana trapistov 
Dumb blizu Lyona, ki je bil leto 
pred tem razpuščen. 

Prvi trapisti so se v grad na
selili že spomladi leta 1881, 
v posameznih obdobjih delo
vanja samostana Marije Reši
teljice pa je v njem bivalo in 
delalo tudi po 100 trapistov. 
Zavezanim strogim pravilom 
sv. Benedikta po načelu molka 
in da je treba vse, kar je nujno 
za preživetje, izdelati/pridelati 
sam, so nakupili tudi posestva 
v bližnji in daljni okolici in se 
pri tem ob lastnem delu tudi z 
najeto delovno silo ukvarjali s 
poljedelstvom, živinorejo in vi
nogradništvo ter razvili vrsto 
obrtnih dejavnosti. Že v 20. le

Trapisti in čokolada Imperial
BRESTANICA – Polnih 60 let je grad Rajhenburg kot samostan Marije Rešiteljice služil namenu bivanja in 
dela menihov trapistov. Ti so bili ob nemški okupaciji leta 1941 z gradu izgnani, njihova vrnitev po osvobo-
ditvi pa je bila kratkotrajna, saj je nova oblast leta 1947 grad, vključno s posestvi, nacionalizirala.

tih prejšnjega stoletja so zem
ljo obdelovali s kmetijskimi 
stroji, zgradili elektrarno, kot 
prvi napeljali telefon, pridelo
vali vino in šampanjec, izdelo
vali sir Trapist, uvažali kitajski 
čaj in kakavova zrna, vzposta
vili najsodobneje opremlje
no tiskarno, v kateri so tiskali 
knjige, razglednice in različne 
brošure, pa tudi ovitke in na
lepke za proizvodnjo likerjev 
in izdelkov iz čokolade. Po čo
koladnih izdelkih in likerjih 
so postali znani po celi Evro
pi, cesar Franc Jožef pa je bre
staniškim trapistom leta 1912 
podelil priznanje za kakovost 
izdelkov in naziv »Imperial«, 
ki je postal blagovna znamka 
njihovih proizvodov. Zaradi ve
likega povpraševanja in dobre 
opremljenosti je njihova proi
zvodnja čokolade znašala tudi 
po 40 ton letno, surovine zanjo 
pa so dobavljali in v nadaljeva
nju tudi opravili odpremo po 
leta 1862 zgrajeni železnici v 
dolini, kar pomeni, je poudari
la Fürst, da so imeli ne le skrb
no izdelane dejavnosti, temveč 
tudi ekonomijo in logistiko. 

Receptura za odlično 
čokolado je umrla s trapisti

Po izbruhu 2. sv. vojne je bilo 

35 trapistov izgnanih na Hr
vaško, od koder jih je veči
na odšla v samostan Mari
je Zvezde v Banja Luko, nekaj 
trapistov, ki so vodili dela v to
varnah, poljih, delavnicah in 
hlevih ter na vinogradniškem 
posestvu Sremič, pa so Nem
ci obdržali, da so izvajali dela 
za potrebe nemške vojske. Po 

končani vojni in v letu 1947 
nacionaliziranem premoženju 
trapistov je tudi proizvodnja 
čokolade in likerjev prešla 
pod družbeno lastnino. Sprva 
je proizvodnja še potekala v 
rajhenburški okrajni tovarni, 
leta 1952 je bila preseljena v 
Sotelsko, kjer je delovala kot 
Okrajna tovarna in čokolade in 
likerjev Brestanica, leta 1957 
pa so proizvodnjo vzpostavili 
na videmskem predelu Krške
ga kot Tovarno čokolade in li
kerjev Imperial VidemKrško. 
»A čokolada je bila zgolj še 
dobra, ne pa več odlična,« je 
povedala Fürst. Ker po kako
vosti ni mogla več konkurirati 
v Evropi proizvedeni čokola
di, so jo lahko prodajali zgolj 
še v republike bivše Jugoslavi
je, zaradi česar so se v tovar
ni nekaj let kasneje prvenstve
no preusmerili v proizvodnjo 
žvečilnih gumijev. 
 Bojana Mavsar 

Irena� Fürst� (levo)� med� predavanjem� o� življenju� in� delu�
trapistov

SEVNICA – Do 3. januarja 
2022 je v prostorih Knjižni
ce Sevnica na ogled slikarska 
razstava 78letnega upoko
jenca Marka Okorna, ki se je 
v študijskem letu 2007/2008 
vključil v slikarski krožek 
sevniškega društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje. 
Krožek je več kot kot desetle
tje deloval pod vodstvom likovnega pedagoga Toneta Zgonca. 
Marko Okorn, ki se je rodil leta l943 v Trbovljah, nato je nekaj 
časa živel v Radečah, od leta 1977 pa živi v Sevnici, ustvarja v raz
ličnih slikarskih tehnikah, kot so grafika, gvaš, tempera in olje, 
a najljubše mu je ustvarjanje v oljni tehniki. S svojimi likovnimi 
deli se predstavlja tako na skupinskih kot na samostojnih razsta
vah, sodeluje pa tudi v likovnih kolonijah. »Morda sem nekaj ta
lenta podedoval po materinem bratu  Francu Zupančiču iz Radeč, 
ki se je amatersko ukvarjal s slikanjem v oljni tehniki,« pripom
ni ustvarjalec, ki je hvaležen sevniški knjižnici, da mu že nekaj 
let vsako leto omogoči postavitev samostojne razstave. Tokrat
na prinaša bogastvo motivov, ki predstavljajo pokrajino in rastli
ne (na fotografiji).  S. R.

Raznoliki slikarski motivi 

BREŽICE – Google Arts & Culture in Slovenska turistična organi
zacija sta 3. decembra predstavila posebne zgodbe – zgodbe iz 
Slovenije, podpisane z ljubeznijo. Kot plod sodelovanja med Go
ogle Arts & Culture in Slovensko turistično organizacijo je na sple
tni strani g.co/travelslovenia zdaj na voljo spletni vpogled v boga
to slovensko naravno in kulturno dediščino, in sicer v slovenskem 
ter angleškem jeziku. Edinstvene obrti, dih jemajoči razgledi in 
predani ljudje so predstavljeni tudi v kratkem filmu. V odmevnem 
projektu je sodeloval tudi Posavski muzej Brežice, ki je v digitalni 
zbirki 'Zgodbe iz S𝓁𝑜𝓋𝑒nije' predstavil poslikave Viteške dvora
ne. Omenjena digitalna zbirka namreč prikazuje naravne lepote 
dežele, njeno zgodovinsko dediščino, mite in legende ter zgodbe 
ljudi. Gre za eno najobsežnejših tovrstnih zbirk doslej in je pose
bej posvečena neotipljivi dediščini Slovenije. Vsebuje več kot 60 
zgodb in virtualnih ogledov ter več kot 1.200 fotografij, umetnin 
in fresk in pravljic. Predstavitve projekta se je udeležila tudi di
rektorica PMB Alenka Černelič Krošelj.  Vir:�PMB

PMB na Google Arts & Culture

T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Janja�Tomažič� in�Robert� Štamcar,� oba� z�Osredka�pri�
Hubajnici,�1.�december�2021,�grad�Sevnica�(foto:�Petra�
Knez)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jelena Keršič, Sevnica – 

dečka,
• Rrezarte Rrustemi, 

Brežice – dečka,
• Nadine Delić, Nova vas pri 

Mokricah – deklico,
• Naida Mujdžić, Senovo – 

dečka,
• Maša Kostanjšek, Gorica – 

deklico,
• Melania Kodrič, Dobova – 

dečka,
• Rada Begić, Prijedor (BiH) 

– deklico,
• Anita Pavlič, Kladje nad 

Blanco – deklico,
• Petra Ajdnik, Hudo Brezje 

– deklico,
• Milena Sintič, Gradec – 

deklico,

rojstva • Marjetka Divjak, Senovo 
– dečka,

• Sara Železnik, Brestanica 
– deklico,

• Teodora Panova, Skopje 
(Makedonija) – deklico,

• Mojca Gerjevič, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Jasna Gajšek, Sevnica – 
dečka,

• Matejka Lipej, Sobenja vas 
– deklico,

• Alenka Žarn, Gržeča vas – 
dečka,

• Veronika Novak, Dolenja 
vas pri Raki – deklico,

• Vesna Zalokar, Krško – 
deklico,

• Jasmina Kozole, Krško – 
dečka,

• Marija Podgoršek, Pišece 
– dečka,

• Patricija Maluz, Leskovec 
pri Krškem – deklico.

ČESTITAMO!

Dejavno in prodorno, 
zdravo in odporno,
srečno in uspešno 

2022!

www.krka.si
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ZAKLADNICA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV S PODROČJA 
ENERGIJE, ENERGETIKE IN NAŠE PRIHODNOSTI!

eSVET, DA SE TI POSVETI

RADEČE – Spomin na  čas, ko 
je tudi na radeškem območju 
razsajala kuga, ohranja kamni
ta glava s hotemeškega polja, 
ki jo je dalj časa hranil doma 
dolgoletni občinski svetnik in 
predsednik KS Radeče Dušan 
Podlesnik, na novembrski seji 
radeškega občinskega sveta pa 
jo je predal županu, da jo bo 
postavil na vidno mesto. »Ne
kaj sem prinesel, kar menda 
nihče od vas še ni nikdar vi
del, pa ni moje, je pa naše, od 
občank in občanov Radeč,« je 
dejal Podlesnik, ko je odvijal 
v šumeč ovoj zavit predmet in 
nato vsem prisotnim pokazal 
lepo ohranjeno kamnito glavo. 

Kamnita glava – spomin na kugo

Leto je pred desetletji našel 
na hotemeškem polju, na kate
rem je nekoč stal okoli tri me
tre visok spomenik. Pri obde
lovanju polj so postajali temelji 

spomenika vse bolj razmajani 
in posamezni porušeni kosi so 
ležali naokrog – tudi odpadla 
glava, ki morda simbolizira 
grško boginjo zdravja Higieio. 
Dušan Podlesnik je glavo pob
ral in jo dolga leta hranil doma. 
Lepo oblikovano kamnito gla
vo, ki naj bi bila izdelana iz sav
skega peska, je predal županu 
Tomažu Režunu v želji, da se 
na primernem mestu naredi 
podstavek in nanjo pritrdi oh
ranjeno kamnito podobo obra
za v spomin na razsajanje kuge 
na radeškem območju, s čimer 
se bo izkazala pieteta ter spo
štovanje do snovne dediščine. 
 S.�R.,�foto:�D.�Jazbec

Kamnita� podoba� obraza� je�
ostanek�kužnega�znamenja�
na�hotemeškem�polju.

BREŽICE – JSKD OI Brežice je 17. novembra pripravila od-
prtje tradicionalne fotografske razstave Fotografska razmi-
šljanja, ki letos povezuje fotografske navdušence že 20.  leto 
zapovrstjo. Žiriranje fotografij je bilo tokrat zaupano Meti 
Krese, novinarki in fotografinji, ter Borutu Krajncu, doku-
mentarnemu fotografu in fotoreporterju tednika Mladina. 

Na razstavi, ki je 
umeščena v galerij
ske prostore Doma 
kulture Brežice in 
je na ogled do 17. 1. 
2022, je 58 foto
grafij 18 avtorjev v 
dveh različnih te
mah: Naša dvorišča 
in Splošno. Razsta
vljajo: Lea Babič, 
Branko Benčin, 
Vladimir Bogov-
čič, Branko Breč-
ko, Mateja Gačnik Miklavž, Metka Galič, Kaja Galič Lenkič, 
Samo Hajtnik, Matej Kramžer, Jernej Lenkič, Davor Lipej, 
Amadej Petan, Anita Radkovič, Venceslav Stajić, Franc Šavrič, 
Vinko Šebrek, Anton Vučajnk, Branko Zupanc, ki prihajajo iz 
Fotokluba Brežice, Foto sekcije KUD Oton Župančič Artiče, Likov
ne družine KD Franc Bogovič Dobova, KUD Liber, Društva ljubite
ljev fotografije Krško ali pa iz samostojnega ustvarjalnega pros
tora. V temi Naša dvorišča sta žiranta podelila pet pohval, prejeli 
so jih: Amadej Petan, Kaja Galič Lenkič (dve pohvali) in Matej 
Kramžer (dve pohvali). V temi Splošno so bile podeljene tri po
hvale, in sicer Branku Brečku, Samu Hajtniku in Aniti Radkovič. 
Žirija je nagrado za prvo temo podelila Antonu Vučajnku, nagra
do v splošni temi pa Mateju Kramžerju. JSKD OI Brežice je ob ju
bilejni razstavi razglasila tudi posebno nagrado najuspešnejše
ga fotografa, ki je imel največ izbranih fotografij, dve pohvaljeni 
fotografiji in nagrado žirije. Prejel jo je Matej Kramžer, ki mu bo 
JSKD Brežice pripravila samostojno razstavo. Sodelujoče avtor
je in druge prisotne je na odprtju, ki je potekalo v dvorani Doma 
kulture Brežice, nagovoril tudi Hrvoje Teo Oršanič, ki je nudil 
veliko strokovno pomoč ravno pri začetkih te, sedaj že tradicio
nalne in ugledne fotografske razstave. Kulturno prireditev je do
datno obogatil navdihujoč glasbeni program v izvedbi Veronike 
Strnad in Rudolfa Gasa. � R.�R./vir:�JSKD�OI�Brežice

Kramžerju samostojna razstava

Nagrajena�avtorja�Matej�Kramžer�(levo)�
in�Anton�Vučajnk�(foto:�Luka�Rudman)

PODBOČJE�–�V�okviru�t.�i.�Veselega�decembra�je�Zveza�prija-
teljev�mladine�Krško�tudi�letos�poskrbela�za�obdaritev�pred-
šolskih�otrok�po�večjih�krajevnih�središčih�v�občini.�Obdan�s�
spremstvom�in�snežinkami�je�po�zdaj�že�znanem�sistemu�'dri-
ve-in'�delil�darila�tudi�za�OŠ�Podbočje.�Tam�so�se�letos�star-
ši�otrok�iz�vrtca�še�posebej�potrudili�in�izdelali�razne�božič-
no-novoletne�okraske�iz�lesa,�hišnika�pa�sta�jih�postavila�in�
okrasila�z�božičnimi�lučkami,�ki�so�jih�ravno�tako�prispevali�
starši.�P.�P.,�foto:�vrtec�Podbočje
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, sestre, svakinje in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, izkazano pomoč, po
darjeno cvetje, sveče in svete maše. Prav tako se zahvaljujemo oseb
ni zdravnici ZC Aristotel dr. Jeleni Raković, patronažnim sestram ZD 
Krško za vso pomoč v težkih trenutkih, zdravstvenemu osebju vi
sceralnega oddelka SB Novo mesto kakor tudi lečečim zdravnikom, 
dr. Benkovičevi, dr. Testenu in dr. Mikličevi za vso skrb v času njene
ga zdravljenja. Iskrena hvala tudi osebju CSD v Krškem za nudeno 
pomoč na domu. Vsa zahvala tudi sodelavcem Term Čatež in g. žu
pniku Ludviku Žagarju za lepo opravljeno sveto mašo in obred, pog
rebni službi Žičkar za opravljene storitve in pevcem skupine An
dante za zapete pesmi.

Žalujoči: sin Modest s Petro in sestra Melita z družino

TANJE PLETERSKI 
ROŽMAN

iz Pavlinove ulice 14, Krško

Ljudi,�ki�jih�ne�moremo�več�
držati�za�roko,�

za�vedno�držimo�v�srcu.

ZAHVALA

V 68. letu nas je za vedno zapustil  
naš dragi mož, oče, dedi, stric, bratranec,  

sosed in dober prijatelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, sorodnikom, prija
teljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Posebno se zahvaljujemo Francu Lešu za vso organizacijo pogreba 
in pogrebni službi Žičkar, cvetličarni Tina in komunalnemu podje
tju iz Brežic. Hvala sodelavcem Samsic, TPV Brežice in Terme Ča
tež za izrečena sožalja in denarno pomoč. Zahvaljujemo se gospodu 
župniku z Velike Doline za lepo opravljen obred, pevcem Lavren
cij za lepo zapete žalostinke in g. Petelincu za zaigrano Tišino. Še 
enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo po
sebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

MARTIN BARKOVIČ – 
TINČE 

z Rajca.

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

ostaja�praznina,�molk�in�tišina.�

ZAHVALA

Ob izgubi moje ljubljene 

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v težkih trenutkih  
stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Brane

DARINKE JERŠE

Jaz�pa,�jaz�pa�hodim�sam,�
lepše�dneve�premišljujem�
in�ker�tebe�več�ne�čujem,�
več�smejati�se�ne�znam.�

(D.�Kette)�

ZAHVALA

pospremili na njegovi zadnji poti.
Najlepše se zahvaljujemo pljučnemu in infekcijskemu oddelku SB 
NM za vso skrb in nego, ki ste jo dali pokojnemu v času njegove 
bolezni in zadnje ure življenja.

Žalujoči: žena Štefka ter hčerki Katja in Lili z družino

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom za darovano cvetje 
in sveče ter vsem, ki ste pokojnega

FRANCA OPALKA 

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš
a�v�naših�srcih�ti�živiš

SPOMIN
Bilo�veliko�je�tihega�trpljenja,

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

a�nam�pustila�tiho,�bolečo�je�praznino.

STANISLAV 
KOZOLE

22 dolgih let te več med nami ni, dragi oče

26. decembra pa bo minilo žalostno leto dni, 
odkar si nas zapustila, draga mama

MARIJA KOZOLE
iz Lokev pri Brestanici.

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi njuni

SPOMIN
Srce�je�omagalo,

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

FANIKA JAZBEC 

Minili sta dve leti, odkar nas je zapustila  
draga mama, babica in prababica 

in eno leto, odkar nas je zapustil dragi oče, 
dedek in pradedek 

ANTON JAZBEC

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.
Vsi njuni

SPOMIN

iz Drenovca na Bizeljskem.

13. decembra je minilo leto dni, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož in oče

Žalujoči: vsi njegovi

OTO PLETERSKI

Hvala vsem, ki ga ohranjajo v spominu.

SPOMIN

ALOJZ PLANKAR
Pogrešamo te.

Tvoji najdražji

Ta�dan�teman�je�moral�priti,
dan�žalosti,�solza.

Tega�ne�moreš�skriti,�zatajiti
in�nihče�ne�more�te�vrniti.

Tri leta so že preč, odkar ne vidimo se več.  
Tvoj glas ne sliši se, v domu vse bolj prazno je.

Naš dragi

SPOMIN

JANEZ SINTIČ
z Jelš.

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

Hčerka Marina z družino

20. decembra je minilo žalostno leto, odkar si 
nas zapustil, naš junak, vzornik in najboljši ati, 

mož ter dedek

ZAHVALA

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in denarne prispevke. 
Zahvala internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba ter gospodu župniku Vladu 
Leskovarju za lepo opravljen poslovilni obred. 
Hvala vsem, ki se jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE HERVOL
z Vrhja 5

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

a�ostala�je�tišina,
ki�močno�boli.

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

DEČNO SELO – Mesec de
cember je čas zaključevanja 
in obdarovanja ter je tudi 
najboljši čas za prisrčno 
zahvalo vsem dobrim lju
dem od blizu in daleč, ki 
so se dobrosrčno odzvali 
in prispevali z delom, sto
ritvami, finančno ali kako 
drugače pri skupni huma
nitarni akciji v letu 2021, 
ki je potekala v sodelova
nju Krajevne organizacije Rdečega križa Artiče, Krajevne skup
nosti Artiče in Župnijske karitas Artiče. S skupno pomočjo smo 
obnovili in ustvarili prijeten in topel dom za našo sokrajanko Al-
binco Černelič. V njenem imenu se iskreno zahvaljujemo vsem 
vključenim posameznikom in podjetjem, ki so sodelovali pri tem 
projektu. Z majhnimi koraki postajamo boljši in ustvarjamo nov 
svetlejši svet.  Zofka�Godec

Zahvala ob humanitarni pomoči

Obnovljena�hiša�Albince�Černelič

prejeli smo

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini
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ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi ljubljenega 
življenjskega partnerja, očeta in dedija

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
zaposlenim skupine Evrosad, sosedom in vsem ostalim, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste s svojim 
zadnjim poklonom ob slovesu pokazali veliko spoštovanje do njega 
kot človeka in do njegovega dela. Enaka hvala vsem, ki ste ga v tako 
množičnem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala govorcema Strokovnega sadjarskega društva Slovenije in LD 
Videm ob Savi za spoštljive in tople besede slovesa, Rajhenburškemu 
oktetu, vsem lovcem LD Videm ob Savi, praporščakom, dobovskim 
rogistom in cvetličarni Irena.
Hvala tudi onkologom OI Ljubljana in vsem zdravnikom SB Brežice,  
ki so se prizadevali za njegovo ozdravitev. Posebna zahvala pa gre 
osebni zdravnici dr. Janji Ojsteršek, spec.druž.med. ZD Krško, ter dr. 
Mihi Metelku, spec.urgentne medicine SB Brežice, ki sta bila njemu 
in nam v veliko oporo do zadnjega trenutka.
Iskrena hvala vsem, ki smo vas morda pozabili posebej imenovati, 
kot tudi vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

IVANA KOZOLETA

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

in�sedla�bo�na�rožna�tla
in�jokala,�ker�te�ni.
(Simon�Gregorčič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame,  
babice in sestre

hvala vsem, ki ste z našo mamo in babi delili svoje življenjske poti, 
in hvala vsem, ki ste ob času slovesa z nami delili svoj čas, molitve, 
besede in darove.

Janko, Katja in Tomaž z družinami, Tanja, Ivana

MARJANE PETAN
iz Krškega

V�nebesih�sem�doma,
tam�Jezus�krono�da,

tam�je�moj�pravi�dom,
tam�večno�srečen�bom.

(A.�M.�Slomšek)

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 86. letu starosti sklenil 
naš dragi mož, oče, dedek, tast in prijatelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, nam stali ob strani in se od 
njega poslovili na zadnji poti ter ga boste ohranili v lepem spominu. 
Še posebej se zahvaljujemo osebju SB Brežice in SB Novo mesto ter 
gospodu župniku Milanu Kšeli. 

Žalujoči: žena Angelca, hči Vesna z družino, sin Željko z družino

JOŽE STARČEVIĆ 
iz Brežic.

Spomin�nate�bo�vedno�ostal�...�

ZAHVALA

14. decembra smo se poslovili od našega 
dragega moža, očeta, dedka, pradedka, brata, 

strica in tasta

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, nam stali ob 
strani in ga boste ohranjali v lepem spominu.

Vsi njegovi

MILANA ŠETINCA
iz Brezine.

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

ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustil naš dragi 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenut
kih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete 
maše ter se od njega poslovili. 

Žalujoči: sin Jernej ter sinova Zvoni in Miha z družinama

ANTON LEŠNJAK 
iz Kostanjevice na Krki. 

�Solza,�žalost,�bolečina�te�zbudila�ni,�
a�ostala�je�tišina,�ki�močno�boli.�

(T.�Pavček)�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in svete maše, denarne prispevke in kolektivu Mercator. Hvala g. 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, pevcem 
za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

KAROLINE DUHANIČ
iz Velikega Mraševega 6

Za�dobroto�tvojih�rok
ostala�je�beseda�hvala,

ki v srcih bo ostala
in�večno�lep�spomin�na�te.

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

ZAHVALA

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelav
cem, znancem in vsem, ki so se prišli od njega poslovit in nam izreč 
sožalne besede. Prav posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku 
Jožetu Špesu, somaševalcem g. Gregorju Majcnu, g. Janezu Kozincu 
ter g. Janezu Žaklju za lepo opravljen obred. Zahvala govorcem, Da
nilu Siterju, Jožici Stopar, Pavletu Ivančiču in Silvu Molanu za izbra
ne besede. Lepa hvala cerkvenemu zboru Angelčki pod vodstvom 
Irene Ivančič za zadnje glasbeno slovo. Zahvalo izrekamo tudi vsem 
zdravstvenim delavcem bolnišnice Brežice, UKC Ljubljana in bol
nišnice Novo mesto, ki so v času bolezni skrbeli zanj, ter pogreb
ni službi Žičkar za organizacijo pogrebne slovesnosti. Bog povrni. 

Njegovi Irma, Andrej in Peter z družino

MILAN CIZL 
s Piršenbrega, župnija Pišece, 

Ob boleči izgubi, ko nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric 

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo dr. Zorko, patronažni sestri Maji za obiske 
na domu ter negovalnemu osebju CSD Krško. Zahvaljujemo se vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom za izraze sožalja, podarjene 
sveče in denarno pomoč ter vsem, ki ste ga z nami pospremili k 
večnemu počitku.

Žalujoči: žena in otroci z družinami

JANEZ – JANKO NOVAK 
iz Brestanice.

Bremena�življenja�niso�te�zlomila,
a�bolezen�iz�tebe�vse�moči�je�izpila,
za�tabo�ostala�velika�je�praznina,

ki�z�mislijo�nate�se�bo�polnila.

V 83. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, brat in dedek 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, nam stali ob 
strani in se od njega poslovili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ANTONU CIZLU
iz Piršenbrega.

Vsi�bomo�enkrat�zaspali,
v�miru�počivali�vsi,

delo�za�vselej�končali,
v�hišo�očetovo�šli.

14. oktobra se je v 100. letu končala 
življenjska pot našemu očetu, bratu, stricu, 

dedku in pradedku

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prija
teljem za izrečena sožalja ter tople besede. Hvala Urgenci Krško, 
Splošnima bolnišnicama Brežice in Novo mesto za oskrbo, pogrebni 
službi Kostak in župniku Alfonzu Grojzdku za lepo opravljen obred 
ter gospodu Zoranu Jankoviču za ganljiv govor. Hvala pevcem Pev
ske skupine Lavrencij in izvajalcu Tišine. Najlepša hvala vsem, ki ste 
se prišli poslovit od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi 

JOŽEFA KRAMŽARJA
iz Pleterij pri Zdolah

Ko�svetlo�sonce�gre�za�goro�spat,�
pošilja�zadnji�nam�pozdrav�sladak�...

Ob boleči izgubi našega moža, očeta, tasta, 
dedka in pradedka 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče 
in denarne prispevke. Hvala dr. Radetu Iljažu za dolgoletno 
zdravljenje, internemu oddelku SB Brežice, pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku Mateju za lepo opravljen obred in mašo, nosilcem 
praporja, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste kakor koli sočustvovali z nami in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

IVANKE JURKAS 
iz Dobove

Čeprav�te�ni,�
z�nami�si,�
za�vse�dni,�

pa�mama,�hvala�ti.

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

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano spoštovanje in izreče
na sožalja. Posebna zahvala osebju Doma upokojencev Brežice, po
grebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem, trobentaču, 
praporščakom, župniku za opravljen poslovilni obred in govornici 
za ganljive poslovilne besede. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v le
pem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

SONJE MOLAN 
s Trebeža 

Vsak�človek�je�zase�svet,�
čuden,�svetal�in�lep�
kot�zvezda�na�nebu.�

(T.�Pavček)�

Ob boleči izgubi naše drage 

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

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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okrogla, in dve kobili posavki, 
vozni. Tel.: 041 408 774

Kupim javor, hrast in jelšo; na 
panju ali na kamionski cesti. 
Tel.: 031 655 025

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam skoraj nove vinograd
niške betonske stebre (110 ko
madov), za manj kot pol cene. 
Tel.: 031 671 885

Prodam rdeče vino. 
Tel.: 031 207 403

Prodamo vino, večje količi
ne in stekleničeno. Suho: na
mizno rdeče, mešano belo, 
frankinjo, rosé. Polsladko: mu
škat, renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843 

ŽIVALI

Prodamo telico simentalko, 
brejo 7 mesecev. Tel.: 07 81 
43 109, 041 586 271 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

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

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

Kupim manjši motokultivator 
za obdelavo vrta. 
Tel.: 040 202 694

Prodam motokultivator Labin 
s frezo in rezervne dele za BCS 
127. Tel.: 040 295 510

Prodam kosilnico BCS 602 in 
motokultivator Goldoni s koso, 
širina 110 cm. 
Tel.: 040 775 985

Prodam ružilec koruze na kar
dan, je kot nov, kosilnico BCS 
Duplex l. 2000 – dvojni rez, š. 
180 cm, hidravlični dvig, malo 
rabljena. Tel.: 031 893 850 

Prodam mešana drva za šte
dilnik ali centralno, kalana in 

NEPREMIČNINE
Kupim vikend ali manjšo hišo 
do 100 m², zunaj naselja, par
cela min. 1500 m², oddalje
nost od Krškega do 20 minut 
vožnje. Pogoj voda, elektrika. 
Vinograd v soseščini ni zaže
ljen. Parcela ravna ali blago po
ložna. Tel.: 031 377 093

Prodam podkleteno mon
tažno hišo 2 x 75 m², parce
la 2600 m², v celoti zazidljiva, 
lepa lokacija. Tel.: 041 961 293

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Jeep Renegade, 
diesel, l. 2018. 1. lastnik. Cena 
17.000 evrov. 
Tel.: 051 209 155

KMETIJSTVO

Prodam elektro agregat Hon
da EU 20i, primeren za vikend 
ali ob izpadu elektrike na kme
tiji. Tel.: 041 408 424

Prodam okrogle bale sena. 
Tel.: 031 867 460 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

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

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

Prodam teličko limuzin RJ, 
staro 3 mesece, težko cca. 150 
kg. Tel.041 380 075

Prodam bikca simentalca, sta
rega dva tedna. 
Tel.: 051 815 574

Prodam odojke, 20–30 kg in 
2 prašiča, težka 120–130 kg, 
možen zakol. Tel.: 051 305 520

Prodam prašiče, težke oko
li 130 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 031 768 569

Prodam dva prašiča 130–150 
kg in štiri odojke 25–30 kg. 
Tel.: 041 784 230

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 040 389 015 

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

Prodam prašiče, težke od 170 
do 200 kg, lahko tudi polovice, 
možen zakol pri nas. 
Tel.: 041 565 142

Prodam prašiča, težkega od 
190 do 200 kg, hranjen s ku
hano hrano. Tel.: 031 738 479

Prodamo dva prašiča, težka 
okoli 170 kg, hranjena z do
mačo hrano, okolica Krškega. 
Tel.: 041 546 493

Prodam prašiče do 125 kg, 
eden 200 kg. Okolica Bošta
nja. Tel. 041 662 730 

Prodamo odojke/prašiče, tež
ke 50 kg, 90 kg in 150 kg, mo
žna dostava. Tel.: 041 502 497

Prodam odojke in prašiče, tež
ke od 30 do 70 kg. Možen za
kol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče, težke od 90 
do 110 kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

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

Prodam dve odstavljeni svi
nji, težki od 260 do 300 kg, 
prodam tudi prašiče, težke od 
40 do 70 kg. Cena po dogovo
ru. Tel.: 041 934 846

V okolici Dobove se prodaja-
ta dva prašiča, težka cca. 250 
kg, hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 031 897 928

Prodam mlado svinjo, težko 
260 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 563 404

RAZNO 

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

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

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

Pozdravljeni, sem srčna social-
na oskrbovalka na terenu z 
mnogo delovnimi izkušnja
mi in veliko mero odgovorno
sti ter topline do sočloveka. Če 
iščete nekoga za družbo, kle
pet, pomoč pri negi in higie
ni ter gospodinjski opravilih, 
sem na voljo v dopoldanskem 
in popoldanskem času oziro
ma po dogovoru. Za več infor
macij me lahko kontaktirate 
na številko 051 611 329. Mir
ne in lepe praznike! Janja, Svi
sart d.o.o., Dolenja vas pri Arti
čah 39, Artiče
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Epošta: 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, epošti ali faksu. Plačajo samo stro
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (1/2022) bo izšla v 
četrtek, 6. januarja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. december 2021.

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

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

Ugodno prodam zavese. 
Tel.: 068 634 933

Prodam veliko starega kmeč
kega in mizarskega orodja ter 
zbirko lesenih okroglih ur. 
Tel.: 041 961 294

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam hidravlično bolniš
ko posteljo, dobro ohranjeno, 
cena 250 €. Tel.: 041 947 086

Prodam smuči Fischer RC4 
WC SC Racetrack, 165 cm, R13, 
zapakirane, za 360 €. 
Tel.: 041 904 808

STIKI
Živeti želim z urejeno žensko, 
zaradi krutih izkušenj, brez 
potomcev, staro do 48 let. 
Tel.: 041 230 134

70letnik išče resno gospo od 
50 do 70 let, za skupno življe
nje. Tel.: 031 289 319

Urejen 56letnik želi spozna-
ti žensko za prijateljevanje ali 
resno zvezo. Tel.: 070 156 231

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. PETAN  Ko si mi pomežiknila
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA  Metlika ti naša
 3. (3.) Ans. APLAVZ & TAMBURAŠI ROGATEC  
   Ko spomladi zacvetijo jablane
 4. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA  Noč na morju
 5. (9.) Skupina GADI  Lepa si
 6. (5.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA  Kaj mi daš
 7. (7.) Ans. VESELI DOLENJCI  Očetova hiša
 8. 6.) (Ans. PETRA FINKA  Tam dol' za vasjo
 9. (10.) Ans. VIKEND  Naše želje
 10. (.) Ans. JARICA  Prijatelj, čakam te

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Potep - Leto že jemlje slovo

Kupon št. 602
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, 18. 12. 2021, ob 20. uri

KRŠKO – V okviru tradicio-
nalne novoletne preventivne 
akcije »Za boljši jutri« so v 
krški območni enoti Zavaro-
valnice Triglav letos poma-
gali Zdravstvenemu domu 
Krško pri nakupu defibrila-
torja in štirih zložljivih inva-
lidskih vozičkov.

Kot so ob tem poudarili v Zdra
vstvenem domu Krško, jim bo 
avtomatski eksterni defibri
lator v veliko pomoč, saj ga 
bodo namreč lahko uporabili 
ob sumu na srčni zastoj. »Ume
stitev AED v sprejemno pisar
no bo skrajšal intervencijo v 
primeru, ko pacient s srčnim 
zastojem prihaja po pomoč 
skozi glavni vhod. Defibrilator 
bo s tem dosegljiv za vse izva
jalce zdravstvene dejavnosti v 
ZD Krško, tudi za koncesionar
je. AED daje preprosta, jasna, 
podrobna glasovna in vizual
na navodila, ki reševalca vodijo 
skozi celotni postopek oživlja
nja,« je ob donaciji povedala 
direktorica krškega zdravstve
nega doma Tatjana Fabjančič 
Pavlič. Z novimi invalidskimi 
vozički bodo omogočili lažji in 
hitrejši transport od osebnega 
vozila do izvajalca zdravstve

Donacija za AED in štiri vozičke

nih storitev ljudem, ki zara
di fizičnih omejitev ne morejo 
več trajno ali začasno hoditi. 
Po dva invalidska vozička bos
ta tako odslej na voljo v ZD Kr
ško, po eden pa v Zdravstveni 
postaji Senovo in v Kostanje
vici na Krki. 

Novoletna preventivna akci
ja Za boljši jutri pod okriljem 
Triglava je potekala že osmo 
leto zapored, v zadnjih sed
mih letih so podprli več kot 
180 preventivnih projektov 
po vsej Sloveniji, letos še 25. 
»Poslanstvo Zavarovalnice Tri

glav je odgovornost do družbe 
in ustvarjanje varnejše priho
dnosti za vse generacije. Zato 
smo se odločili, da v sklopu 
naše tradicionalne akcije po
magamo oziroma podpremo 
tiste projekte, ki puščajo pe
čat v lokalni skupnosti in po
magajo ljudem. Tako kot bodo 
v pomoč Posavkam in Posav
cem defibrilator in novi inva
lidski vozički,« je ob simbolični 
predaji sredstev povedala di
rektorica Območne enote Kr
ško Zavarovalnice Triglav Po-
lonca Seničar.
� P.�Pavlovič

Polonca�Seničar�in�Tatjana�Fabjančič�Pavlič�ob�simbolični�
predaji�sredstev

BIZELJSKO – Članice PGD Bi
zeljsko so izdale svoj koledar 
za leto 2022, za katerega po
birajo prostovoljne prispevke. 
»Z zbranimi sredstvi želimo 
zamenjati dotrajano kuhinjo 
v našem gasilskem domu. Za 
nakup koledarja lahko pokli
čete 040 637 828,« sporočajo 
bizeljske gasilke in se že vnap
rej zahvaljujejo za vsak name
njen prispevek.

� Vir:�PGD�Bizeljsko

Bizeljanke izdale svoj koledar

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
športni dvorani leskovške 
šole je v začetku decembra 
potekala dvodnevna decem-
brska krvodajalska akci-
ja v organizaciji Območne-
ga združenja Rdečega križa 
Krško in v izvedbi Zavoda za 
transfuzijsko medicino.

Kot že ves čas epidemije covi
da19, je bila tudi tokrat orga
nizirana pod posebnimi pogoji, 
kar za organizatorje predsta
vlja precej dodatnega dela, je 
povedala strokovna sodelavka 
RK Krško Sara Vizler. Zagoto
viti morajo namreč dovolj velik 
prostor, ki omogoča ločen vhod 
in izhod iz prostora oz. ves čas 
enosmerno gibanje, pri čemer 
jim gredo prijazno na roko v 
leskovški šoli, ni več toplega 
obroka, ampak le pakirana ma

Kri jih je darovalo več kot 300

lica … Povabilu na akcijo, za ka
tero so poslali okoli tisoč vabil, 
se je odzvalo 313 krvodajalk in 
krvodajalcev, uspešnih odvze
mov je bilo 306, s čimer so bili 
organizatorji zelo zadovoljni, 
saj ni prišlo do upada. 

Med udeleženci akcije sta bila 
tudi oče in sin Borut in Aljaž 
Arh iz Žadovinka. Borut je že 
dolgoletni krvodajalec, saj je 
dragoceno življenjsko tekočino 

daroval že 33krat. »Upam, da s 
tem nekomu pomagam, če bom 
pa kri morda kdaj potreboval 
sam, pa upam, da jo bom dobil 
tudi jaz. Dokler imam možnost, 
da lahko nekomu pomagam in 
darujem kri, bom to tudi delal,« 
je povedal. Za krvodajalstvo je 
navdušil tudi 20letnega sina 
Aljaža, ki je prvič daroval kri že 
takoj po 18. letu starosti v času 
šolanja na gimnaziji. »Nikoli ni
sem imel zaradi tega nobenih 
težav in če bo tako tudi naprej, 
bom daroval kri vsakič, ko bo 
možno,« pravi mladi krvodaja
lec. Kri je darovala tudi Bresta
ničanka Sonja Blatnik. »Niko
li ne veš, kdaj boš sam ali kdo 
od tvojih bližnjih potreboval 
kri. Krvodajalskih akcij se re
dno udeležujem že od srednje
šolskih dni dalje,« je povedala. 
� P.�Pavlovič

Borut�Arh�je�kri�daroval�33-ič.
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Viktor Roršek izhaja iz Vele-
nja, od leta 2003 pa živi pri 
življenjski spremljevalki v 
Brestanici. Ko je prišla kri-
za v avtomobilski industri-
ji, v kateri je bil zaposlen, je 
poiskal novo zaposlitveno 
priložnost in se, po poklicu 
elektrotehnik, prekvalifici-
ral v osebnega asistenta, nje-
gov varovanec je Denis Bre-
znikar z Jablanice. Ugotovil 
je, da je to poklic, ki ga naj-
bolj osrečuje, zato se v njem 
vidi tudi v svoji prihodnosti 
in upa, da ga bo imel še nap-
rej možnost opravljati. 

� Pripravila:�Marija�Hrvatin

Z delom osebnega 
asistenta 

Viktor Roršek prične v po
poldanskem času. Prost vi
kend ima enkrat mesečno, si
cer pa je njegov 'vikend' po 
večini kakšen drugi dan v ted
nu, običajno ob sredah. »Svo
je delo opravljam pretežno v 
popoldanski izmeni. Tako do
poldan doma poskrbim za go
spodinjska dela – vzamem v 
roke sesalec in posesam bival
ne prostore, pomijem posodo, 
dam sušiti perilo pa tudi kaj 
zlikam. Nenehno se delo naj
de tudi okoli hiše, a tega je več 
poleti. Popoldan grem v služ
bo. Moj varovanec Denis Bre-
znikar z Jablanice je od po
nedeljka do petka zaposlen v 
Centru Sonček v Krškem. Ob 
torkih in četrtkih grem ponj 
v službo in se skupaj odpelje
va na njegov dom, kjer ga čaka 
kosilo. Po obedu spijeva kavo, 
nato pa sledijo razne družabne 
igre, kjer se pomeriva v karta
nju 'enke', postavljava 'štiri v 
vrsto' ali pa se s kockami igra
va 'domino'. Treba je poskrbe
ti še za vitalnost in moč tele
sa, tako da se posvetiva raznim 
vadbam. V poletnem času ve
liko hodiva na brestaniški ba
zen, s kolegi in kolegicami gre
mo skupaj na kavo, tortico ali 
sladoled, odpraviva se še v to
plice, obiskujeva naše kulturne 
in naravne znamenitosti,« pri
poveduje Viktor. 

TAKŠEN JE MOJ DAN
Viktor Roršek 
OSEBNI ASISTENT

Denis je imel pri 20 letih pro
metno nesrečo, ki je botrova
la njegovi invalidnosti, tako 
da je na vozičku. »Sedaj je star 
36 let. V nesreči je utrpel tudi 
poškodbo glave, zaradi česar 
ima od takrat omejene mental
ne sposobnosti. Nesreče se ne 
spomni in o njej ne zna veliko 
povedati. Spominja se le tre
nutkov, ki ga ganejo,« pove. Kot 
osebni asistent poskrbi, da ima 
Denis bolj kvalitetno življenje, 
tako da posledično razbreme
ni njegove starše. »Zvečer po
skrbim tudi za njegovo oseb
no higieno in terapijo. Drugače 
pa imava razne delovne aktiv
nosti, kot je denimo kuhanje, 
skrbiva za čistočo njegovih 
prostorov, ob vikendih se lo
tiva raznih projektov. Skupaj 
sva izdelala ptičjo hišico, učim 
ga igrati na klaviature, prebe
lila sva njegovo bivalno okolje. 
Dolgčas nama ni nikoli.« De
nisov osebni asistent je že več 
kot leto dni, sicer pa je zapo
slen v Društvu Sonček, ki mu 
predseduje Nataša Solomun, 
s katero je navezal stike in mu 
je omogočila prekvalifikacijo. 

Poln pozitivne 
energije, nasmejan, 

družaben in zgovoren je odstrl 
tudi nekaj podrobnosti iz svo
jega življenja in povedal, da se 
je rodil v Velenju. »Štiri leta 
sem živel na kmetiji pri stari 
mami v Šmartnem na Pohor
ju. Pri petih letih sem otroštvo 
spet preživljal v Velenju, kjer 
sem živel vse do leta 2003, ko 
sem se preselil k življenjski so
potnici Kseniji Bohorč v Bre
stanico in se zaposlil v breži
škem podjetju TPV, kjer sem 
bil operaterprogramer. Dob
ro leto nazaj je prišlo do kri
ze v avtomobilski industri
ji. Soseda Nataša Solomun mi 
je podrobno predstavila pok
lic osebnega asistenta, ki ga 
je za tabor v Elerjih na otoku 
Pašman potreboval Denis. To 
je bila priložnost, da spoznam 
tako uporabnika kot nov pok
lic in če sem prava oseba zanj, 
zato sem sprejel prijazno po
nudbo. Po taboru sem bil po
zitivno presenečen in spoz

nal sem, kaj pomeni, če oseba 
opravlja svoj poklic z ljubezni
jo, saj sem se videl v njem tudi 
v bodočnosti.«

Ko je tehtal možnosti in razmi
šljal, kaj mu prinašata stari de
lovni profil in nov poklic, ki mu 
je prirasel k srcu, je prišel do 
zaključka, da mu delo v avto

mobilski industriji ni več pred
stavljalo nikakršnih izzivov. 
»Bil je čas, da poizkusim ne
kaj novega. Opravil sem tečaj 
za osebno asistenco. Preden 
sem pričel z osebno asistenco 
pri Denisu, sem bil spremlje
valec na nekaj taborih. To delo 
mi ni predstavljalo nikakršnih 

težav, vanj sem se povsem vži
vel. Ko je bilo konec tabora, mi 
je bilo zelo težko. To druženje v 
taboru in spoznavanje drugač
nega življenja, kot sem ga poz
nal, me je čustveno pozitivno 
napojilo. Dobil sem veliko po
zitivnih odzivov. Vsi so mi rek
li in vsi, ki me poznajo, mi pra
vijo, da sem rojen za to, da sem 

pravi človek za to delo,« pripo
veduje.

»Ljudje smo na zemlji 
zato, 

da pomagamo drug druge
mu. Seveda moramo dovoli
ti, da mi pomagamo drugim in 

da drugi pomagajo nam. Pred
vsem pa smo sedaj tukaj zato, 
da delimo ljubezen, sejemo ve
selje ter skrbimo, da se pozitiv
ne nitke čim bolj razširjajo po 
okolici. Današnja težava je rav
no v tem, da ljudje preveč išče
jo svoje osebno zadovoljstvo v 
materializmu, obilju nekih 
dobrin, ki jih niti ne potrebu

jejo niti jih ne osrečijo, pa ven
dar se mnogi zatekajo k njim. 
Duševna blaginja skoraj ne 
obstaja več, zato se širijo poh
lep, laži, kraje in vedno več je 
nasilja. Ljudje so apatični, de
presija in duševne bolezni so v 
porastu, kar ni dobro za priho
dnost. Želim si, da bi to lahko 

spremenil. V veliko osebno za
dovoljstvo mi je, če lahko dru
gim pomagam. Od nekdaj rad 
delim ljubezen, veselje, ker to 
nič ne stane, pušča pa prijet
ne občutke. Rad se tudi zaba
vam, ker tudi tako pokažem 
tisto pozitivno plat življenjske 
zgodbe.«

»Res lahko rečem, da mi je ta 
poklic pisan na kožo. Uporab
niki te morajo začutiti v celo
ti, tvojo osebnost, skromnost, 
ljubezen, ki jo znaš dati, iskre
no empatijo, da se ne spre
nevedaš. Menim, da sem tak 
in tako tudi delujem ter me 
takšnega tudi sprejemajo. Če 
bom imel možnost zaposlitve 
pri društvih ali zavodih, ki se 
ukvarjajo z invalidnimi oseba
mi, bom z največjim veseljem 
ta poklic negoval in gojil tudi 
v prihodnosti. Lahko bi sicer 
lahko deloval tudi kot samo
zaposlen, vendar to za sabo 
potegne še druge obveznosti, 
zato upam, da bom ostal v de
lovnem razmerju. Najraje sem 
med uporabniki, se družim z 
njimi in praktično živim z nji
mi. Sedaj sem osebni asistent 
samo Denisu, z njim lahko os
tanem do konca mojih delov
nih obveznosti, kar upam, da 
se bo zgodilo, kot tudi upam, 
da mi bo služilo zdravje in bom 
v tej stroki lahko do konca svo
jega življenja. Se pa med letom 
udeležujem tudi drugih tabo
rov, ne samo tistih, ki vključu
jejo mojega uporabnika, tako 
lahko rečem, da si nabiram iz
kušnje ter se mi skozi vse leto 
nekaj dogaja.« 

V prostem času rad vrtnari in 
skrbi za svojo bivalno okolico, 
ima nekaj sadnega drevja, ki ga 
skrbno neguje, pa tudi psa, ki 
ga vodi na sprehode. Za fizič
no kondicijo poskrbi še s hojo, 
za dobre gurmanske užitke rad 
kaj skuha, predvsem pa spe
če na žaru. Dopustuje v kam
pu Šobec, saj z družino naj
raje kampira, rad zahaja tudi 
na morje in v toplice, v užitek 
se mu je družiti s taščo in tas
tom, čas za druženje pa si vza
me tudi za kolege in kolegice. 

Osebni�asistent�Viktor�Roršek�(levo)�in�varovanec�Denis�Breznikar

»Posavski obzornik, pomagajte 
mi, da v zraku ostaja čarobnost 
božiča,« nas je konec novem
bra znova presenetil Božiček. 
Že lansko leto smo se naučili, 
da najprej zado
ni njegov smeh, 
potem pa nas 
prijazni mož ta
koj spravi v de
lovno akcijo.

»Znova bos
te v vlogi mojih 
palčkov, prav?« 
je dejal in nam 
že razdelil na
loge.

Preko naše sple
tne strani in 
družbenega me
dija Facebook 

Po Posavju se znova širi Božičkov pozdrav
POSAVJE – Že drugo leto zapored se je ekipa Posavskega obzornika odzvala na prošnjo Božička, da razširi dobre želje malčkom naše regije preko spleta.

smo razširili novico, da bomo 
tudi letos pomagali pri tem, da 
posebni, osebni pozdravi Bo
žička dosežejo otroke, katerih 
skrbniki se bodo odločili za so

delovanje v tej prijetni zimski 
dogodivščini.

In tako se te dni po Posavju 
že širijo prisrčni nagovori ot
rokom različnih starosti – od 
najmlajših, ki jim je pravljica 
še blizu srca, do starejših, ki 
jim takšen pozdrav vrača vero 
v magičnost tega prazničnega 
časa. Ravno pri slednjih smo že 
lansko leto ganjeni ugotavlja
li, kakšno presenečenje so pri
čarali ti osebni pozdravi. Ne le 
pri dveh dekletih in treh fan
tih, ki so praznike dočakali v 
bolnišnici, Božičkov pozdrav, 
namenjen prav njim, osebno, 
je očitno v hipu široko razši
ril pogled mnogih najstnikov. 

Hvala, hvala, hvala. Nasmeh in 
navdušenje je nepozabno. Pri

peljali ste čarobnost božiča v 
naš dom, ker je Božiček ponov
no resničen. 😉  

Res odlična ideja in izvedba! 
Neštetokrat smo že pogleda
li, pa še neštetokrat bomo! Ča
robnost božiča v svojem name
nu! 💝 

Čarobno, hvala celi ekipi! ⭐
🎄💖 Otroci so bili navduše
ni in spremljali odprtih ust, še 
najstarejša je za nekaj trenut
kov obnemela.

Ko so bili letošnji pozdra
vi pripravljeni, pa je Boži
ček znova prevzel pobudo 
in želel podeliti tudi kratko 
zgodbico, namenjeno prav 
vsem. Našli jo boste na bo
žični dan na naši spletni stra

ni www.posavskiobzornik.si, 
lahko pa skenirate tudi QRko
do in vas bo ta popeljala točno 
h kratki misli vašim otrokom 
ob letošnjem božiču.

Iskrena hvala mnogim, ki ste 
sodelovali pri tej posebni na
logi tudi letos! V duhu Posa
vskega obzornika so tudi letos 
pozdravi brezplačni in deluje
jo kot preprosta, srčna gesta, 

ki pa zahteva kar nekaj logi
stike in truda palčkov. Hvala 
staršem za vse tako tople odzi
ve in pozdrave ob akciji Božič
kov pozdrav. Ostali, ki posav
skega Božičkovega pozdrava 
še ne poznate, pa lepo vablje
ni, da se nam za malo druga
čen božič 2022 pridružite v 
posebni skupini na FB: Božič
kov pozdrav – #povezujemopo
savje, kjer bomo z veseljem 
spet vabili iskrice v oči.

Drage bralke, dragi bralci, že
limo vam miren božič in pra
znike, v katerih povezanost 
premaga nasprotja, pomoč in 
pozornost odženeta bolečino, 
srčnost pa pritegne najbolj 
dobro in pozitivno tudi v naše 
»vsakdanje« dni leta 2022.
� Uredništvo


