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Zaradi pomoči občanom bo moral 
kak komunalni projekt počakati
Župan Bojan Šrot včeraj  
še ni objavil imen  
podžupanov, imenoval naj 
bi jih v bližnji prihodnosti

FRANC	KRAMER

“Zadovoljen sem s sestavo občinskega 
sveta in verjamem, da bo ta novi svet 
nadaljeval delo s tako visokimi standar
di, politično kulturo in s konstruktivno 
razpravo kot dosedanji, kar je pomemb
no za razvoj občine, zlasti take, kot je 
mestna občina Celje,“ je ob včerajšnji 
konstitutivni seji mestnega sveta Celje 
delal Bojan Šrot, celjski župan, ki bo 
občino Celje vodil še en mandat.

Skoraj polovica svetnic
V celjskem mestnem svetu, ki šteje 33 
svetnikov (včeraj jih je mandat potrdi
lo 31, dva, ki sta upravičeno manjkala, 
ga bosta na naslednji seji), jih je največ, 
osem, iz vrst SLS, katere član je tudi 
župan, po šest jih imata SDS in Desus, 
ki je s tem število svetnikov glede na 
prejšnjo sestavo kar podvojil, pet mest 
ima SD. Svoje vrste so najbolj razredči
li v stranki LDS in to s šest na le dva. 
Lista za delovna mesta im dva svetni
ka, štiri liste po le enega. Bojan Šrot je 
včeraj dejal, da prave koalicijske pogod
be tudi letos ne namerava podpisovati, 
saj se trudi obnašati do vseh svetnic in 
svetnikov enako, pričakuje pa seveda 
še naprej tesno sodelovanje s partner
jema, s katerima sodelujejo že dva, tri 
mandate, to sta SD in SDS. Moral pa bo 
seveda tudi bolj upoštevati “močni“ 
Desus. Ker dobre predloge podpirajo 
tudi stranke, ki imajo v svetu manj 
članov, in ker bodo nadaljevali prakso 
predhodnih usklajevalnih sestankov, 
pričakuje, da bodo tudi v tem manda
tu mestni svetniki sprejemali večino 
odločitev z zelo veliko večino, z 28 ali 
več glasovi. V novem mestnem svetu 
je 15 novih članov, 15 je tudi žensk. 
Ni pa Šrot včeraj razglasil imen novih 

podžupanov. “Odločitve še nisem spre
jel. Statut predvideva od enega do treh 
podžupanj ali podžupanov, tudi v tem 
mandatu predvidevam tri. Predlagal 
jih bomo v bližnji prihodnosti.“

Več za socialne transferje
Včerajšnja konstitutivna seja se ni slo
vesno le začela, saj so udeleženci ob 
začetku poslušali himno, močno slove
sna je bila tudi prisega župana ter svet
nic in svetnikov. Vsi so se tudi vpisali 
v novo slavnostno knjigo. Tudi zaradi 
take prisege, je v pozdravnem nagovo
ru dejal župan, je pred vsemi zaveza, 

da bodo sprejemali odgovorne odločit
ve, najboljše možne za skupno dobro. 
“Zaveze, ki morebiti, če jih pogledamo 
na hitro, izzvenijo izrabljeno, pome
nijo pa mnogo več. Odgovorno spreje
manje odločitev, ki morajo presegati 

strankarsko ali kakšno drugo pripad
nost.“ Dejal je še, da se je doslej izkaza
lo, da v mestnem svetu ni prostora za 
politične zdrahe. “Ne spomnim se niti 
ene, verjamem, da bo tudi v tem man
datu tako.“

Franc Leskovšek 
novi župan Dobja

Franc Leskovšek (SLS) je novi župan 
Dobja. Po dveh mandatih, ko je obči
no vodil Franc Salobir (SD), se je ta od 
županske funkcije poslovil že v prvem 
krogu. In kako novoizvoljeni župan 
Dobja, ki namerava svojo funkcijo 
opravljati neprofesionalno, vidi svojo 
zmago? “Zmago sem pričakoval, rad 
bi se zahvalil svojim volivcem za glaso
ve, s katerim so mi izrazili zaupanje za 
vodenje občine. Upam v dobro sodelo
vanje z novoizvoljenim občinskim 
svetom.“ Franc Leskovšek je sicer v dru
gem krogu prejel slabih 54 odstotkov 
glasov. Protikandidatka Natalija Ple
menitaš Fuchs, ki bo še drugič zapored 
občinska svetnica, pa pravi: “S pomočjo 
ogromne podpore smo v Dobju zmaga
li že 10. oktobra. To pa zato, ker so vo
livke in volivci izbrali občinski svet, v 
katerem župan prvič v zgodovini naše 
občine nima koalicije in nima glasoval
nega aparata, ki bi mu bil naklonjen. 
Župan brez koalicije tako ne bo mogel 
optimalno delovati.“ (gp)

Gradčanka	in		
Mariborčan	v	Celju
V celjskem Fotosalonu bodo jutri, v 
četrtek, odprli razstavo z naslovom 
One Sculpture More, skupni projekt 
avstrijske umetnice Theresie Fauland 
Nerat in mariborskega fotografa Marja
na Laznika. Umetnico, ki se s svojo raz
stavo te dni predstavlja v mariborski 
galeriji Medianox, je fotograf upodobil 
med njenimi skulpturami, ki prikazuje
jo štiri letne čase. Razstavo bodo odpr
li ob 19. uri. (fk)

Brez sveže pečenega kostanja za marsikoga ni jeseni
Naši kostanjepeki  
v mesto prihajajo  
že vrsto let. Pravijo  
da je peka kostanja  
nekaj posebnega

METKA	PIRC

Začetek jeseni je v Celje prinesel tudi 
vonj po sveže pečenem kostanju, brez 
katerega si marsikdo ne predstavlja je
senskega dne. Ko jesen s temperatura
mi že oznanja zimo, je večina kostanja 
po naših gozdovih pobrana, na tržnici 
ga Celjani lahko vidijo le redko ali pa 
ga je vlaga že dodobra načela. Le redki 
optimisti se še odpravijo v gozd, upa
joč, da se jim nasmehne sreča ob po
gledu na kakšno gobo. Ni kaj, medtem 
ko iz mošta pridno nastaja vino, so 
plodovi po naših gozdovih večinoma 
že pobrani. Na sprehodu lahko opazu
jemo le še ples živobarvnega listja, ob 
povratku v mesto pa zaokrožimo še 
po starodavnih celjskih ulicah, ki jim 
utrip v teh dneh poleg uličnih umetni
kov dajejo kostanjepeki.

Kot vsako leto tudi letos opazimo 
tri znane obraze, s katerimi Celjani 
tradicionalno zakorakajo v jesen. Pri 
mestnem kinu Metropol opazimo Kar
lija Anderluha, ki kostanj peče vsako 
jesen že 29 let zapored. Peka kostanja 
mu predstavlja edini zaslužek, zelo 
rad pa z mimoidočimi tudi kakšno 
reče. “Prodaja gre vsako leto slabše,“ 
nekoliko potarna prijazni mož, ki je 
letos tudi znižal ceno merice. Kostanj 
je namreč letos nekoliko cenejši kot 

lani, za merico je treba plačati od 1,5 
do 2 evra. Da je slabše kot lani in da 
je celo prodaja bučnic boljša kot pro
daja kostanja, nam zaupa tudi Štefka 
Sinani, ki jo vsako leto srečujemo na 
koncu Prerešnove ulice. Kostanj, ki ga 
peče v svoji hišici, nabira sama v goz
dovih nad domačo Dobrno, v mestu 
pa jo bomo srečevali vse do novega 
leta. “Letos kostanji niso črvivi, so 
bolj drobni, a kar zdravi in bolj kvali
tetni,“ je še dejala.

Ko zaokrožimo nazaj proti žele
zniški postaji, poklepetamo še z Be
hramom Resxhopijem, prijaznim in 
nasmejanim gospodom, ki prisega na 
svoj stil peke kostanja. Na “zvezdi“ ga 
lahko srečujemo že 27 let, a ker peče 
kostanj kar brez strehe nad glavo, ga 
bomo ujeli le ob lepem vremenu, do
kler ne bo premrzlo. Pravi, da ima kar 

nekaj strank, ki se rade vračajo, pri
hod vsako jesen pa je zanj poseben ri
tual. “Lepi so občutki, ko srečam stare 
znance, s katerimi se pogovorim. Obo
gateti od tega ne morem,“ nam je poja
snil. Zaupal je še, da je peka kostanja 
zanj nekaj posebnega, in to mu kar 
radi verjamemo, saj nam nosnice že 
polni vonj sveže pečenega kostanja, 
ob katerem se nam cedijo sline. Neki 
mimoidoči pa nam da misliti, ko v 
šali navrže, da je to eden redkih sade
žev, ki v času rasti in dozorevanja za
gotovo ni bil škropljen, zato se mu zdi 
še posebno zdrav.

Ob vonju pečenega kostanja bodo 
Celjani lahko uživali skoraj do nove
ga leta, le da jih bodo kasneje zame
njali maroni. Sicer pa kostanj velja za 
nizkokalorično, zdravo in polnovred
no hrano.

Franc Leskovšek: “Upam v dobro  
sodelovanje z občinskim svetom.“  
(Osebni arhiv)

Prva seja celjskega mestnega sveta v novi sestavi - župan Bojan Šrot se nadeja sodelovanja na podlagi dogovorov. (Sherpa)

Vodilni	ponudili	odstop
Šrot je še dejal, da ceni gesto vodilnih delavcev občinske uprave in direktorjev 
javnih podjetij, ki so po volitvah ponudili odstop, saj to kaže njihovo prepriča
nje o lastnem dobrem strokovnem delu, politično neodvisnost in zavedanje, 
da je vendarle treba dati županu možnost, da si po svojih najboljših močeh 
ustvari ekipo. Spregovoril je tudi o nekaterih projektih, ki se jih bodo kmalu 
lotili. Najprej gradnje nove vrtca, obnove mestnega jedra, gradnje telovadni
ce pri osnovni šoli, varstva pred poplavami  načrtov je še veliko več. Šrot je 
dejal, da se bodo morda morali kakšnemu projektu s področja komunalne 
infrastrukture odreči, saj se bodo zaradi težav povečali socialni transferji, 
denimo doplačilo domske oskrbe, zdravstvenega zavarovanja za občane, sub
vencije za stanarine, vrtce in podobno.

Karli Anderluh: “Prodaja kostanja je moj edini zaslužek.“ (Metka Pirc) Behram Resxhopi: “Peka kostanja je ritual.“ (Metka Pirc)

Štefka Sinani: “Bučnice gredo bolj v promet kot kostanj.“ (Metka Pirc)

15
novih	članov		

ima	mestni	svet,		
prav	toliko	je	tudi	žensk.


