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KRŽEVSKI   ZVON
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Pred vami je 18. izdaja glasila Krajevne skupnosti  Podbočje. V glasilu vas 
seznanjamo z delom Sveta Krajevne skupnosti  Podbočje in z vsemi ostalimi 
akti vnostmi in dogodki v krajevni skupnosti . Želimo vam obilo užitkov ob 
prebiranju.

Iskrene česti tke vsem krajankam in krajanom ob 26. juniju; 
krajevnem prazniku in dnevu državnosti .



Krajevna skupnost Podbočje praznuje krajevni praznik:

PROGRAM PRIREDITEV
Dan Datum Ura Naziv dogodka Kraj dogodka Organizator

Sobota, 17. 6. 2017 1630 Rojstni dan Mladinske točke 
Podbočje (gledališka predstava, 
zorbing, napihljiv grad)

Kulturni dom Podbočje 
in OŠ Podbočje

Mladinska točka 
Podbočje

Sobota, 17. 6. 2017 1800 Otvoritev ceste Dobrava Na lokaciji KS Podbočje

Petek, 23. 6. 2017 1800 Osrednja prireditev ob 
prazniku Krajevne skupnosti  
Podbočje
Svečana seja Sveta KS Podbočje 
s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj krajevne 
skupnosti 

Kulturni dom 
Podbočje

KS Podbočje

Petek, 23. 6. 2017 1930 Podboška noč: družabno 
srečanje krajanov KS Podbočje. 

- Podelitev srebrnikov 
novorojenčkom v KS 
Podbočje v letu 2016

Na prireditvi igra ansambel Folk 
& Špas

Igrišče OŠ Podbočje KS Podbočje v 
sodelovanju z 
društvi

Sobota, 24. 6. 2017 1500 Vaške kmečke igre Pri OŠ Podbočje Mladinska točka 
Podbočje

Sobota, 24. 6. 2017 1900 30. tradicionalni nočni turnir v 
malem nogometu 2017

Igrišče Veliko Mraševo ŠRD Veliko 
Mraševo
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V začetku bi želel, da se najprej spomn-
imo razloga, zakaj praznujemo naš kra-
jevni praznik. Temelji na dogodkih, ko 
je okupatorjeva roka nasilno posegla v 
življenje naših krajanov in ozemeljsko 
razkosala našo krajevno skupnost. Pred-
stavljajmo si, kaj je pomenilo to za naše 
prednike …

Vojna se je po šti rih leti h iztekla in kljub 
velikim izgubam in trpljenju, je svoboda 
prinesla v našo deželo nov opti mizem. 
In prav ta opti mizem naših prednikov je 
pripomogel k temu, da je naša krajevna 
skupnost skozi vsa ta leta obstala in se 
razvijala. Še posebno veliko sprememb 
smo doživeli v zadnjih šesti ndvajseti h 
leti h, ko imamo svojo državo. Priselilo 
se je veliko ljudi, nekateri se vračajo na 
domove staršev, mnogi so si tu ustvari-
li družine. To je dobro, kajti  le tako kraji 
živijo, mladi ostajajo, šola ima učence, 
prav tako je vrtec poln, ljudje imajo delo 
in zaposlitev.

Za vsako skupnost, njen razvoj in delo-
vanje je dobro, če jo usmerjajo ljudje, ki 
širijo dobro energijo, druge spodbujajo 
in mirijo nasprotja, ki ljudi razdvajajo. 
Teh skupnosti  in krajev niso ustvarili 
posamezniki, ampak med seboj poveza-
ni ljudje, ki so imeli poziti vne cilje in so 
bili usmerjeni v prihodnost.

Vasi v naši krajevni skupnosti  se posto-
pno urejajo. Sedaj skoraj ni več vasi, do 
katere ne bi bilo asfalti ranega dostopa. V 
nekaterih vaseh se je že zgradilo široko-
pasovno omrežje. Še v lanskem letu 
sem napisal, da je prioriteta energetska 
sanacija šole, danes pa lahko povem, 
da je projektna dokumentacija sanacije 
končana, v proračunu so zagotovljena 
sredstva, del sredstev pa bo občina za-
gotovila iz razpisa. Pri tem se moram 
zahvaliti  ravnatelju šole Branku Strgarju, 
ki se je angažiral pri izdelavi in prido-

bivanju projektne dokumentacije in 
dogovarjanju z občinsko upravo in seve-
da tudi občinski upravi, ki nas je uslišala 
in umesti la sanacijo šole v svoj program.

Na Pristavi ob Krki smo preplasti li del 
makadamske ceste (Podsatensko), ki 
leži na področju občine Krško, pozvali 
pa smo tudi sosednjo krajevno skupnost 
Cerklje ob Krki (Občina Brežice), da bi 
tudi oni pristopili k izgradnji na svojem 
področju, vendar so dejali, da nimajo za 
to predvidenih sredstev.

Pridobili smo tudi projektno doku-
mentacijo za most v Šutni, ki je bil 
porušen med neurjem v letu 2014, ven-
dar se še dogovarjamo glede fi nančne 
konstrukcije. V letošnjem letu je predvi-
dena še preplasti tev ceste Hrastek - Brlog 
v ti stem delu, kjer še ni asfalta. Veliko je 
tudi manjših zadev, ki smo jih skupaj z 
vami uspeli realizirati .

V letošnjem razpisu za društva smo pov-
ečali sredstva za delovanje društev ozi-
roma njihove programe.

Kot sem že napisal, so vasi v glavnem 
urejene, so pa v vaseh posamezniki, ki 
ravno ne gledajo na urejenost in mečejo 
slabo luč na celoten kraj. Težave imamo 
tudi na pokopališču, kjer vsi ne spoštuje-
jo urejenosti  in pri postavitvi oziroma ob-
novi spomenika odpadni material zvozi-
jo kar na parkirišče pred pokopališčem. 
Tudi oprema pokopališča je last vseh nas 
in naj bi služila svojemu namenu, ven-
dar se najdejo nekateri, ki to opremo 
“privati zirajo” (zalivalke). Verjetno bomo 
morali namesti ti  na pokopališče video 
nadzor, saj se pojavlja vandalizem tudi 
po grobovih. Ne vem, kakšen odnos ima-
jo posamezniki do pokojnih!

V naslednjih leti h bo potrebno vloži-
ti  še kar nekaj truda, da bomo izpeljali 

projekte, ki so predvideni za našo KS. To 
so predvsem skupne čisti lne naprave s 
kanalizacijskim in širokopasovnem om-
režjem v ti sti h vaseh, za katere je le-ta 
predvidena, potem so tu še pločniki 
Podbočje – Križaj in Veliko Mraševo, av-
tobusna postaja pri šoli, modernizacija 
nekaterih cest znotraj vasi, kjer še ni 
asfalta. Problem nastopi, ko je potrebno 
pridobiti  kakšno soglasje za skupni na-
predek in posamezniki tega nočejo.

Pričeli smo tudi s pozivi, da se prične z 
izdelavo študij o umesti tvi mosta na Bro-
du, saj most ni primeren za težji tovor, 
je pa tudi dotrajan. Pri samem delovanju 
krajevne skupnosti  moram omeniti  še 
težave, ki se pojavljajo z vedno novimi 
spremembami zakonodaje na tem po-
dročju in vedno manjšimi pristojnostmi 
krajevnih skupnosti .

Na koncu vsem skupaj česti tam ob kra-
jevnem prazniku in dnevu državnosti !

Janez Barbič,
predsednik Sveta Krajevne 

skupnosti  Podbočje

KRAJEVNA SKUPNOST

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI!
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Najprej naj se vam zahvalim za tvorno 
sodelovanje, brez katerega tudi v vaši kra-
jevni skupnosti  ne bi mogli uresničiti  zastavl-
jenih ciljev. 

Verjamem, da bomo tudi v letošnjem letu 
dobro sodelovali, saj so se že začele prve ak-
ti vnosti  v okviru projekta energetske sanaci-
je vaše osnovne šole. Na ta način bomo 
zagotovili prijetne pogoje za delo in bivanje 
podboških otrok in učiteljev.

Naj vas tudi ob letošnjem prazniku povezuje 
ustvarjalnost in energija, s katero gradite na-
daljnji razvoj v vaši krajevni skupnosti . 

Iskrene česti tke in prijetno praznovanje 
želim. 

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

KRAJEVNA SKUPNOST

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE!

SEZNAM SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE V MANDATU 2014–2018

                                                                                                                            KONTAKTI
VOLILNA ENOTA 1

1 Anton Jurečič, Podbočje 12, 8312 Podbočje 031-374-135 │ anton.jurecic@gmail.com

2 Marti na Strgar, Podbočje 95, 8312 Podbočje 031-276-400 │ ti namarti na.strgar@gmail.com

VOLILNA ENOTA 2

3 Stanislav Kuntarič, Slivje 4, 8312 Podbočje 041-653-624 │ -

VOLILNA ENOTA 3

4 Olga Vintar, Dobrava ob Krki 12, 8312 Podbočje 031-665-415 │ olga.vintar@gmail.com

VOLILNA ENOTA 4

5 Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje 041-971-240 │ jbarbic@siol.net

6 Jožica Barbič, Šutna 12, 8312 Podbočje 07/ 49 78 021 │ -

VOLILNA ENOTA 5

7 Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, 8312 Podbočje 031-390-040 │ ales.jeke@ekten.si

8 Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje 031-639-025 │ -

VOLILNA ENOTA 6

9 Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje 041-753-235 │ stanka_jurecic@hotmail.com

10 Gregor Stopar, Brod v Podbočju 17, 8312 Podbočje 070-878-769 │ gregor.stopar@gmail.com

VOLILNA ENOTA 7

11 Jože Glogovšek, Kalce-Naklo 39, 8312 Podbočje 041-798-971 │ jozeglogovsek@gmail.com

VOLILNA ENOTA 8

12 Jože Turk, Planina 11, 8312 Podbočje 040-427-709 │ jozester@gmail.com

VOLILNA ENOTA 9

13 Alenka Sinti č, Prušnja vas 10, 8312 Podbočje 041-886-405 │ -
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KRAJEVNA SKUPNOST

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE ZA LETO 2016

FINANČNI NAČRT KS PODBOČJE ZA LETO 2017
PRORAČUNSKA POSTAVKA NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE VELJAVNI PLAN

Skupaj:  83.185,00 € 

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  5.000,00 € 

8081 Praznovanje krajevnega praznika  5.950,00 € 

8082 Materialni stroški  18.865,00 € 

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  23.835,00 € 

8084 Investi cije in investi cijsko vzdrževanje JP v KS  15.000,00 € 

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  5.435,00 € 

8221 Gradnja in investi cijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  7.000,00 € 

8087 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.100,00 € 

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.500,00 € 

8080 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
Iz proračunske postavke se fi nancirajo transferi društvom in 
nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki 
se objavi enkrat letno, sofi nancira dejavnosti  in projekte društev, 
ki jih le-ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti , 
ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen 
na podlagi pravilnika o sofi nanciranju društev.

8081 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS
Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke fi nancira organi-
zacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti  čim večje šte-
vilo društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako fi nan-
cirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine 
za najeto infrastrukturo, organizacija in pogosti tev krajanov. 

8082 – MATERIALNI STROŠKI
Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne sk-
upnosti . Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komu-
nikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, 

poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, opera-
ti vni odhodki, transportni stroški, nakupi opreme, zavarovanja in 
ostali stroški, ki nastajajo pri delovanju KS. 

8117 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
Postavka se nanaša na delovanje sveta krajevne skupnosti , zato se iz 
nje krijejo stroški, ki nastajajo pri delovanju sveta, reprezentanca sve-
ta in stroški izplačila letne nagrade predsedniku krajevne skupnosti .

8083 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Iz proračunske postavke se fi nancirajo tekoča vzdrževanja cest, 
navoz gramoza, urejanje bankin, muld, košnja trave, urejanje 
makadamskih cest, krpanje udarnih jam in ostale naloge letnega 
vzdrževanja cest. Prav tako se iz postavke fi nancirajo zimska služba 
in nakupi prom e signalizacije.

8084 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS
Iz proračunske postavke se fi nancira večja investi cijska vzdrževalna 
dela na javnih poteh in gradnja novih cest. 

OBRAZLOŽITEV PORABE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Proračunska postavka ODHODKI 2016 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA 2016 indeks

Skupaj: 109.872 €  87.681 € 79,80

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  4.064 €  2.025 € 49,83

8081 Praznovanje krajevnega praznika  7.320 €  6.604 € 90,22

8082 Materialni stroški  11.365 €  8.199 € 72,14

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  21.038 €  12.000 € 57,04

8084 Investi cije in investi cijsko vzdrževanje JP v KS  4.000 €  - € 0,00

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  6.610 €  6.413 € 97,02

8221 Gradnja in investi cijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  52.500 €  50.696 € 96,56

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.500 €  1.745 € 69,80

8087 Objekti  za rekreacijo 475 €  - € 0,00
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8086 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, ki nastaja-
jo kot posledica tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže. 
Gre za plačilo urejanja zelenic in vzdrževanja vežice in pokopališča, 
plačilo električne energije, komunale in odvoza smeti , prav tako 
tudi za plačilo stroškov čiščenja, čisti lnega materiala, zavarovanj. 

8087 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, povezane 
z vzdrževanjem igrišč in objektov za rekreacijo. Poleg tega iz pro-
računske postavke fi nanciramo tudi urejanje zelenic in parkov.

8221 – GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
Iz proračunske postavke se fi nancirajo gradbena dela na poko-
pališču in mrliški veži, večji gradbeni posegi, rekonstrukcije, 
adaptacije, v letu 2016 pa je bila iz postavke plačana zaključna faza 
izgradnje Spominskega parka Podbočje. 

Uradni naziv: Krajevna skupnost Podbočje

Skrajšani naziv: KS Podbočje

Uradni naslov: Podbočje 70, 8312 Podbočje

Davčna številka: SI 71175482 – ni zavezanec za DDV

TRR: SI56 0110 0600 0032 615

E-pošta: ks.podbocje@krsko.si 

Zakoniti  zastopnik: Janez Barbič, predsednik sveta KS

Mati čna številka: 5028787000

Telefon: 081 603 414

Uradne ure KS: Sreda: 13.00 – 17.00;  Petek: 7.30 – 11.30

Pisarna KS: Irena Krstov; M: 051 305 404; 
E: irena.krstov@krsko.si

PODATKI KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE:

KRAJEVNA SKUPNOST

Prebivalstvo - izbrani kazalniki po: SPOL, OBČINA/NASELJE (KS Podbočje), LETO , KAZALNIK
LETO 2016

Prebivalstvo Delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%)

Delež prebivalcev, 
starih 15-64 let (%)

Delež prebivalcev, starih 65 
let ali več (%)

Spol - SKUPAJ 054013 Brezje v Podbočju 41 14,6 61 24,4
054014 Brezovica v Podbočju 38 23,7 65,8 10,5
054016 Brlog 16 ... ... ...
054017 Brod v Podbočju 104 21,2 63,5 15,4
054029 Dobrava ob Krki 100 20 64 16
054033 Dol 28 ... ... ...
054045 Frluga 5 ... ... ...
054059 Gradec 14 ... ... ...
054061 Gradnje 25 ... ... ...
054065 Hrastek 32 25 62,5 12,5
054073 Kalce - Naklo 161 21,7 66,5 11,8
054099 Malo Mraševo 125 16,8 64 19,2
054101 Mladje 23 ... ... ...
054113 Planina v Podbočju 31 12,9 74,2 12,9
054115 Podbočje 329 16,1 67,5 16,4
054120 Premagovce 24 ... ... ...
054122 Pristava ob Krki 37 21,6 64,9 13,5
054125 Prušnja vas 42 14,3 69 16,7
054137 Selo 10 ... ... ...
054142 Slivje 40 22,5 62,5 15
054153 Stari Grad v Podbočju 3 ... ... ...
054160 Šutna 141 17 66 17
054169 Veliko Mraševo 273 17,6 63 19,4
054183 Žabjek v Podbočju 56 8,9 73,2 17,9
Skupaj: 1698

Moški 054013 Brezje v Podbočju 21 ... ... ...
054014 Brezovica v Podbočju 20 ... ... ...
054016 Brlog 12 ... ... ...
054017 Brod v Podbočju 52 21,2 63,5 15,4
054029 Dobrava ob Krki 52 23,1 63,5 13,5
054033 Dol 15 ... ... ...
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Vir: Stati sti čni urad Republike Slovenije.     
OBČINA/NASELJE     
Pojasnila o teritorialnih spremembah občin: htt p://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc   
Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij: htt p://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf    

Stanje na 1.1.2016
     
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)     
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti  mlajših od 15 let.     
     
KAZALNIK     
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)     
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti  prebivalcev, starih 15-64 let.     
     
KAZALNIK     
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti  starih 65 ali več.

KRAJEVNA SKUPNOST

054045 Frluga 2 ... ... ...
054059 Gradec 9 ... ... ...
054061 Gradnje 13 ... ... ...
054065 Hrastek 18 ... ... ...
054073 Kalce - Naklo 92 25 65,2 9,8
054099 Malo Mraševo 65 18,5 66,2 15,4
054101 Mladje 13 ... ... ...
054113 Planina v Podbočju 15 ... ... ...
054115 Podbočje 159 15,7 72,3 11,9
054120 Premagovce 16 ... ... ...
054122 Pristava ob Krki 23 ... ... ...
054125 Prušnja vas 23 ... ... ...
054137 Selo 5 ... ... ...
054142 Slivje 19 ... ... ...
054153 Stari Grad v Podbočju 1 ... ... ...
054160 Šutna 80 15 70 15
054169 Veliko Mraševo 134 13,4 69,4 17,2
054183 Žabjek v Podbočju 30 6,7 76,7 16,7
Moški skupaj: 889

Ženske 054013 Brezje v Podbočju 20 ... ... ...
054014 Brezovica v Podbočju 18 ... ... ...
054016 Brlog 4 ... ... ...
054017 Brod v Podbočju 52 21,2 63,5 15,4
054029 Dobrava ob Krki 48 16,7 64,6 18,8
054033 Dol 13 ... ... ...
054045 Frluga 3 ... ... ...
054059 Gradec 5 ... ... ...
054061 Gradnje 12 ... ... ...
054065 Hrastek 14 ... ... ...
054073 Kalce - Naklo 69 17,4 68,1 14,5
054099 Malo Mraševo 60 15 61,7 23,3
054101 Mladje 10 ... ... ...
054113 Planina v Podbočju 16 ... ... ...
054115 Podbočje 170 16,5 62,9 20,6
054120 Premagovce 8 ... ... ...
054122 Pristava ob Krki 14 ... ... ...
054125 Prušnja vas 19 ... ... ...
054137 Selo 5 ... ... ...
054142 Slivje 21 ... ... ...
054153 Stari Grad v Podbočju 2 ... ... ...
054160 Šutna 61 19,7 60,7 19,7
054169 Veliko Mraševo 139 21,6 56,8 21,6
054183 Žabjek v Podbočju 26 ... ... ...
Ženske skupaj: 809
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KRAJEVNA SKUPNOST

Ob zaključku praznika Občine Krško in ob prazniku KS Podbočje 
so župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta 
KS Podbočje Janez Barbič in Silvester Lopati č kot predstavnik 
izvajalca, družbe SL-inženiring, 12. junija 2016 slovesno 
namenu predali novo mrliško vežico oz. Spominski park v 
Podbočju. Naložba, ki je obsegala izgradnjo nove mrliške 
vežice, rušenje stare vežice, izgradnjo zvonika in nadstrešnice 
ter zunanjo ureditev, je rezultat sodelovanja Občine Krško in 
Krajevne skupnosti  Podbočje. Občina Krško je v višini 182.000 
evrov fi nancirala izgradnjo mrliške vežice in nadstrešnice, 
krajevna skupnost pa v višini 160.000 evrov zunanjo ureditev 

pokopališča, ki so ga tudi razširili. Kot sta poudarila tako župan 
kot predsednik krajevne skupnosti , je tako kraj pridobil objekt, 
ki bo omogočal dostojno slovo od pokojnih.

Otvoritveno slovesnost, ki jo je vodil Janez Bršec, so s kulturnim 
programom popestrili vokalna skupina Mavrice, Robi Petan 
in Maja Weiss, ob koncu pa je novo pridobitev blagoslovil 
podboški župnik France Novak.

P. P.

NOVO MRLIŠKO VEŽICO PREDALI NAMENU
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Obveščamo vas, da je v skladu z veljavnim Operati vnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Občina Krško v KS Podbočje zavezana k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod v aglomeracijah Šutna, Dobrava ob Krki, Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce - Naklo. 

Z novo Uredbo je rok dokončanja teh del prestavljen iz 31. 12. 2017 na 31. 12. 2021 (občutljiva in vodovarstvena območja) ter na 31. 
12. 2023 na preostalih območjih. Ti roki veljajo tudi na območjih izven aglomeracij, kjer Občina Krško ni zavezana k ureditvi odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Lastniki objektov morajo to urediti  sami. 

Gradnja kanalizacij in čisti lnih naprav v KS Podbočje je predvidena po letu 2018.
Občina Krško, B. K.

OBVESTILO O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
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KS Podbočje je na svoji uspešni poti  sodelovala z mnogimi 
pomembnimi ljudmi, tako v občini kakor širše. Med njimi pa je  
zagotovo tudi gospod Rafael Jurečič ali Rafk o, kakor je njegovo 
uveljavljeno ime med prijatelji. 

Občinski uradnik, sicer pa človek, ki se je v naši krajevni 
skupnosti  še posebej »razdajal« za dosego naših smelo visoko 
zastavljenih ciljev. Če kdo, je Rafk o, poleg mnogih srčnih ljudi 
v občini oziroma v občinski upravi, eden ti sti h, kateremu se 
moramo še posebno zahvaliti  za njegov »osebni prispevek«. 

Mnogi projekti  na področju komunalne infrastrukture, področje 
katerega je gospod Jurečič uspešno vodil dolga leta, so bili v 
veliki meri uspešno izvedeni ravno zahvaljujoč njegovi osebni 
skrbi za njih. Vse od pridobitve državnih in evropskih sredstev, 
kakor tudi občinskega denarja. Od pričetka pa do zaključne 
faze projektov v naši krajevni skupnosti  je bil Rafk o osebno in s 
svojimi sodelavci zraven.

Ker včasih spomin »bledi«, je prav, da se spomnimo mnogih cest, 
vodovodov, plazov, obnove Podbočja, kakor tudi rekonstrukcije 
ceste in struge v Šutni. Kot zaključek pa izgradnja mrliške vežice 
ali »poslovilnega parka« kot smo imenovali zastavljeni in dolgo 
pričakovani projekt.

Danes gospodu Jurečiču z veseljem in ponosom podeljujemo 
najvišje krajevno priznanje, katerega si je zaslužil kot človek, ki 
je s svojim odnosom presegel »službeno obvezo« in v mnoge 
naše projekte vgradil velik del sebe.

Za velik prispevek kraju in kot zahvalo, ob tem pa tudi kot 
vzpodbudo, da nadaljuje na svoji poti , ki je bila in je razvojno 
naravnana v dobrobit občank in občanov Občine Krško, mu Svet 
KS Podbočje podeljuje Znak KS Podbočje.

Priznanje Znak KS prejme: RAFAEL JUREČIČ

Petra Jurečič je učenka OŠ Podbočje, ki letos končuje 9. razred. 
Je zelo akti vna na najrazličnejših področjih. Petra je zgovorna 
najstnica, ki sogovornika ne pusti  ravnodušnega. Ima never-
jetne sposobnosti  komuniciranja, ki ga nadgrajuje z bogati m 
besednim zakladom.

Redno je prihajala k uram dodatnega pouka, kjer se je pripravl-
jala na različna tekmovanja. Letos je sodelovala na Cankarje-
vem tekmovanju, na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, 
na tekmovanju za angleško bralno značko, na tekmovanju iz 
nemščine ter na tekmovanju iz zgodovine. Na slednjem je os-
vojila bronasto priznanje. 

Vključuje se v različne interesne dejavnosti  na šoli. Zelo akti vna 
je pri novinarskem krožku, saj je nepogrešljiva pri ustvarjanju 
oddaj šolskega radia Bočko. Večkrat napiše zanimivo zgodbo ali 
pesem. Letos je prejela Dalmati novo značko na literarnem na-
tečaju Na obisku pri Juriju Dalmati novo in z zgodbo sodelovala 
na natečaju Združenja borcev za vrednote NOB.

Bila je akti vna članica turisti čnega podmladka, ki se je pred-
stavil na turisti čni tržnici festi vala Turizmu pomaga lastna glava 
v Trebnjem. Ustvarjali so pod geslom »Potujem, torej sem« in 
se predstavili z raziskovalno nalogo Čez drn in strn. Kot ostali 

Priznanje Mladi up prejme: PETRA JUREČIČ
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člani je prejela dve zlati  priznanji, in sicer za turisti čno nalogo in 
najboljšo stojnico s predstavitvijo.

V vseh leti h šolanja je osvojila bralno značko, zato je letos pos-
tala zlata bralka. 

Petra je nadarjena mlada pevka. Vsa leta akti vno sodeluje pri 
šolskem pevskem zboru. S številnimi solo izvedbami je doka-
zala, da se v njenem glasu skriva izjemen talent. Ob letošnjem 
dnevu šole se je kot solistka izkazala v glasbeni pravljici Lunino 
kraljestvo. Kot solistka je zapela tudi na letošnji pevski reviji na 
Senovem. Prav gotovo pa je bil njen pevski vrhunec nastop na 

proslavi ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku. V ra-
zličnih izvedbah je pokazala veliko pevskega znanja in izjemen 
pevski dar. Poslušalci si ob poslušanju njenega petja zaželimo, 
da bi jo videli na kakšnem res velikem odru.

Poleg petja sta njeni veliki ljubezni tudi zgodovina in nemški jezik, 
ki sta že zdavnaj presegla okvire šolskega znanja. Na teh področjih 
ima Petra jasne cilje in zagotovo uresničljive želje za prihodnost.

Člani učiteljskega zbora smo prepričani, da bo Petra Jurečič v 
nadaljnjem življenju uspešno razvijala svoje talente, zato pred-
lagamo, da prejme priznanje KS Podbočje Mladi up.

Akti v kmečkih žena Podbočje deluje pod okriljem Društva kmet-
ic Krško. Z budnim očesom in skrbnostjo ga vodi predsednica 
Olga Vintar. Članice akti va nikoli ne odrečejo povabila k prip-
ravi raznih pogosti tev v domačem kraju in izven. S svojim de-
lom, požrtvovalnostjo in pridnimi rokami z veseljem pripravi-
jo domače dobrote, ki so za pokušino na voljo gostom raznih 
prireditev. 

Akti v kmečkih žena Podbočje vsako leto tekmuje na državnem 
prvenstvu oziroma tekmovanju v ocenjevanju kruha v Beli 
Cerkvi. Vsako leto članice akti va poberejo najvišja priznanja, v 

lanskem letu med drugim šti ri zlate in eno srebrno priznanje. 
Da imamo v svoji sredi tako pridne in sposobne žene, smo lahko 
ponosni. Akti v kmečkih žena se vsako drugo leto udeleži  tudi 
Kiljanovega sejma v pobrateni občini Obrigheim. 

Akti v organizira tudi kuharske tečaje in predavanja. Mladi in 
učenja željni se od starejših članic lahko tako naučijo marsikaj 
uporabnega. 

Za njihov trud in prispevek kraju jim Svet KS Podbočje podeljuje 
Priznanje KS.

Priznanje KS prejme: Akti v kmečkih žena Podbočje
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Matjaž Jurečič je mladost preživel v 
Velikem Mraševem, že 18 let pa s svojo 
družino živi v Podbočju. Že v rojstnem 
kraju je sodeloval v nogometni ekipi 
in pri vaških akcijah, svojo mladostno 
razigranost in ideje je nadgrajeval tudi 
naprej. Bil je ustanovni član Turisti čnega 
društva Podbočje in eno leto tudi njegov 
predsednik. Ves čas je akti vni član 
društva, blagajnik in soorganizator vse 
dejavnosti  v društvu. Je član KD Stane 
Kerin Podbočje, kjer je vlogi tehnika 
dodal še skrb za urejenost in vzdrževanje 
kulturnega doma. Dolgoletno članstvo 
v Vinogradniškem društvu Podbočje 
je znak njegove ljubezni do družinske 
vinogradniške tradicije. Ne samo, da 
vino z ljubeznijo prideluje, večkrat je 
prejel tudi najvišje nagrade na lokalnem 

ocenjevanju vin. Po duši je zagrizen 
nogometaš, ki je svojo nogometno pot 
začel v ekipi Podbočje 86, nadaljeval v 
ŠRD Veliko Mraševo, danes pa je član 
veteranske ekipe. 

Sodeloval je v župnijskem pastoralnem 
svetu, že dobrih 5 let pa skrbi za 
mogočne in vsako leto zanimive jaslice, 
ki jih postavi v župnijski cerkvi.

Verjamemo, da Matjažu ne po zmanjkalo 
idej in volje, da bo še vedno pripravljen 
pomagati  in soustvarjati  življenje v 
našem kraju. 

Za njegovo dosedanje delo mu Svet 
KS Podbočje podeljuje priznanje KS 
Podbočje. 

Priznanje KS prejme: MATJAŽ JUREČIČ

SPOMINSKI SREBRNIK KS PODBOČJE

Krajevna skupnost Podbočje je tudi v letošnjem letu zbirala prijave za podelitev Spominskega srebr-
nika Krajevne skupnosti  Podbočje, ki ga letos prejmejo otroci, ki so bili rojeni v letu 2016 in so, ali so 
bili, ob rojstvu prijavljeni na območju krajevne skupnosti . Otroci, ki so jih starši skladno s pozivom 
prijavili, so navedeni v seznamu spodaj.

Srebrnike Krajevne skupnosti  Podbočje bodo otroci prejeli na svečani podelitvi v petek, 23. 6. 2017, 
ob 19.30 uri na igrišču pri OŠ Podbočje.

Datumi rojstev in naslovi otrok so zaradi varstva osebnih podatkov izvzeti  iz tabele.

1. Jan Petreti č

2. Maša Sti panič

3. Luka Žibert

4. Vid Komljanc

5. Eva Hočevar

6. Žan Kodrič

7. Anton Zlobko

8. Ula Žilič

9. Mihaela Žnideršič

10. Gal Kunst Jurečič

11. Iva Hvala

12. Jože Vrhovšek

13. Marcel Vrhovšek

14. Patrik Fekonja

15. Ivan Stopar



PRAZNIK KS PODBOČJE 2016
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Malo Mraševo se od letošnje pomladi ponaša s pomembno 
pridobitvijo – otroškim igriščem ob gasilskem domu. Otrokom 
je poleg predhodno urejenega nogometnega igrišča sedaj na 
razpolago še tobogan, peskovnik, previsna gugalnica, šti ri na-

vadne gugalnice in mizica s klopema, za povrh 
pa jim asfaltna površina služi kot velika risalna 
podlaga. Posebnost igrišča je, da je nastalo na 
pobudo staršev - večidel predšolskih otrok in da 
so bila igrala kupljena z njihovim ʺsamoprispev-
komʺ. Starši smo namreč enoglasno ugotovili, 
da otroci potrebujejo mesto za druženje in sku-
pinsko igro na raznovrstnih igralih in ker takega 
mesta še ni bilo, ga je bilo potrebno ustvariti  v 
najkrajšem času in s skupnimi močmi. Na igrišču 
se ne družijo samo otroci, temveč tudi njihovi 
starši – na ta način se vzpostavlja in ohranja vaš-
ka skupnost ter premaguje družbena odtujenost 
in brezbrižnost, ki že dolgo ni več značilna zgolj 
za mesta. Igrišče skratka služi več generacijam 
ter gradi skupnost za sedanjost in prihodnost. 
Ne samo koristno, temveč tudi potrebno bi bilo, 
da bi vsako naselje – vaško ali mestno – premo-
glo mesto skupinske igre in druženja ter da bi 
za nabavo kvalitetne igralne opreme poskrbela 

lokalna oblast. Bo ta prepoznala veliko vrednost vzora in spod-
bude, ki ga predstavlja sicer skromno vaško igrišče?

 
D. P.

Na zadnji aprilski dan je bilo v Kočku, delu Podbočja, zopet ži-
vahno. Tokrat so pridni in zagnani vaščani poleg kresa, ki je gorel 
že tretje leto zapovrstjo, nedaleč stran postavili tudi mlaj. Med-
tem ko so kres dopolnjevali kar nekaj mesecev, je bil mlaj postavl-
jen zelo hitro. Kresovanje je privabilo lepo število domačinov. 

Vsak je prispeval k dobremu vzdušju bodisi s hrano, pijačo, po-
močjo, bodisi z živo glasbo, ki je bila letos novost. Nekaj utrinkov 
kresovanja si lahko ogledate na spodnjih fotografi jah.

Simona Sti pič

IZ NAŠIH VASI

KOČK Z MLAJEM IN KRESOM

NOVO OTROŠKO IGRIŠČE V MALEM MRAŠEVEM KOT VZOR IN VZPODBUDA
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V letošnjem šolskem letu je bilo v osnov-
nošolsko izobraževanje vključenih 150 
učencev, kar je najmanjše število zadnjih 
55 let. Kljub temu so nas učenci ponov-
no poziti vno preseneti li z odličnimi rezu-
ltati  na različnih področjih. 

Na tekmovanjih iz znanj smo blesteli 
na tekmovanju za Cankarjevo priznan-
je, kjer je učenka osmega razreda Hana 
Iljaš prejela zlato priznanje. Tudi letos 
nas je razveselil turisti čni podmladek na 
šoli. Na regijskem tekmovanju Turizmu 
pomaga lastna glava smo prejeli dve 
zlati  priznanji in bili med najboljšimi na 
državnem tekmovanju v Mariboru. Tudi 
na ostalih predmetnih področjih smo 
prejeli lepo število srebrnih in bronas-
ti h priznanj. Naj ob tem zapišem, da se 
na državno tekmovanje uvrsti  le peščica 
učencev iz posavskih osnovnih šol, kar 
daje doseženim rezultatom še večjo težo. 

Likovniki nas že tradicionalno poleg 
državnih priznanj razveseljujejo tudi z 
nagradami na mednarodnem nivoju. 
Naši učenci so prejeli priznanja na na-
tečajih, ki so bili organizirani na Češkem, 
v Bolgariji in Sloveniji, na katerih sodelu-
jejo mladi ustvarjalci iz vse Evrope. Bral-
ni kulturi posvečamo na šoli še poseb-
no pozornost. V letošnjem letu imamo 
najvišji odstotek zlati h bralcev v občini. 
Učenci so bili uspešni tudi pri prebiranju 
angleške literature. Ob podelitvi priznanj 
za bralno značko nas je letos pohvalil 
tudi fi lmski in gledališki igralec ter nek-
danji voditelj Malih sivih celic Pavle Rav-
nohrib. 

Ob dnevu šole, v mesecu novembru, 
smo se številnemu občinstvu predstavili 
z gledališko predstavo Lunino kraljestvo, 
ki so jo ustvarjali plesalci, pevci in igralci 
gledališkega krožka. Prireditev smo zak-
ljučili z ogledom planetarija in bogati m 
bazarjem. Slovenski kulturni praznik smo 
obeležili z likovno razstavo in nastopom 
pevskega zbora, kjer je svojo nadarjenost  
pokazala učenka devetega razreda Petra 
Jurečič s solo nastopom.

Na športnem področju smo bili uspešni v 
atleti ki, šahu in košarki za mlajše deklice 
tako na občinskem, področnem in držav-
nem tekmovanju. Veliko pozornosti  smo 
namenili gibanju in zdravi prehrani, kar 
smo uspešno predstavili na športnem 
dnevu. S Tekom podnebne solidarnosti  
smo se priključili pozivu k ozaveščanju 
zmanjšanja onesnaževanja na našem 
planetu. Skupaj z otroki vrtca, učenci, 
zaposlenimi in starši smo pretekli 832 
km.

V našem vrtcu Levček smo imeli obliko-
vanih 6 skupin, v katerih je bilo skupaj 
vključenih 98 otrok, kar je največ, odkar 
imamo organizirano predšolsko varstvo. 
Za najstarejšo skupino smo poiskali pros-
tor v šoli. V mesecu decembru smo imeli 
tradicionalni pohod z lučkami s prijetnim 
rajanjem in pogosti tvijo na trgu v Pod-
bočju. Ob materinskem dnevu so otroke 
razveselili vzgojitelji z uprizoritvijo gle-
dališke predstave Korenčkov palček. 
Podboška otroška folklorna skupina se je 
z odrsko predstavitvijo Navihano dekle 
predstavila na državni reviji otroških 
folklornih skupin v Rogaški Slati ni. Najm-
lajši so sodelovali tudi v raznih projekti h, 
s katerimi so še dodatno popestrili kuri-
kulum v vrtcu. Kaj vse se je dogajalo v sk-
upinah, boste lahko prebrali v prispevkih 
vzgojiteljic. 

V mesecu maju smo se razveselili nov-
ice, da smo bili izbrani na razpisu Minis-
trstva za infrastrukturo za sofi nanciranje 
energetskih prenov stavb v lasti  in rabi 
občin, na katerega se je prijavila Občina 
Krško. Tako se bo po 35 leti h pričela en-
ergetska obnova, ki zajema menjavo do-
trajane strešne kriti ne, toplotno izolacijo 
podstrešja in fasade, postavitev klimatov 
in hidro izolacijo temeljev z obnovit-
vijo strelovodov. Zamenjali bomo tudi 
razsvetljavo v telovadnici in v jedilnici. 
Dela na telovadnici bodo potekala med 
letošnjimi počitnicami, v naslednjem 
letu pa bosta obnovljena še šola in vrtec. 
Vrednost investi cije je 1.050.000 €. Tret-
jina sredstev bo fi nancirana z Ministrst-

va za infrastrukturo, ostalo bo strošek 
občinskega proračuna. Naša šola bo tako 
energetsko povsem posodobljena, saj že 
uporabljamo kurjavo na biomaso in iz-
koriščamo sončno energijo. Predvideva 
se do 50 odstotni prihranek pri energiji 
na letnem nivoju. Zahvaljujem se Občini 
Krško za vloženi trud pri pripravi projekta 
in razpisne dokumentacije.

Povečan vpis v vrtec zagotavlja obstoj 
šole v kraju tudi v prihodnje. Ob dobrih 
pogojih za delo  v vrtcu in šoli so vidni 
tudi odlični rezultati  tako na učnem kakor 
vzgojnem področju, za kar je treba reči 
hvala vestnim, predanim vzgojiteljem, 
učiteljem, administrati vno - tehničnemu 
osebju in ostalim delavcem šole.

Branko Strgar, prof., ravnatelj

USPEŠNO ŠOLSKO LETO IN ENERGETSKA OBNOVA ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC
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OSNOVNA ŠOLA
P O D B O C J E

So bomboni iz čokolade, ki se predstavljajo za odrasle in mlade.
A bomboni včasih niso sladki in čokolada včasih ni velika,
je pa sladek ta svet, ki se predstavlja čez net.

Ta svet je velik in lep, še posebej pa je sladek kot žaromet.
Pti ce letajo naokoli, delfi ni plavajo na zori,
in ja, mavrice se sveti jo kot dragulji in okusne so kot metulji.

A obstaja še en svet, kjer vile nočejo leteti ,
kjer vse je temno in hladno.
Tam živali ni, so pa čarovniki in vampirji.

V tem svetu je veliko groze,
da se meščani skrijejo v baze.
Vse poka, kot da je iz porcelana in trese se pol oceana.
Ta svet ni zame, je kot avto, ki pobegniti  ne sme.
Zato adijo, ta svet. Upam, da te ne vidim spet.

Neja Kraševec, 6. razred
(pesem je bila uvrščena na državno raven natečaja 

Evropa v šoli)

ADIJO, TA SVET

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Žabica Lana je s svojo mamico Saro in očkom Petrom živela v 
ribniku. Lana je rada skakljala  ob ribniku, saj je oboževala rože. 
Enkrat je ribnik zaledenel in ni mogla ven. Zelo se je prestrašila, 
saj je mislila, da nikoli več ne bo videla rož. Očka ji je razložil, da 
to ni za vedno in da mora počakati  na pomlad. Čakala je in čakala 
in se ji je zdelo, da je minilo že več kot eno leto. Potem ji je ma-
mica povedala, da čaka šele en teden. Kmalu je zaslišala hrup, 
pogledala je in videla otroke, ki delajo snežaka. Prišel je božič in 
Božiček je začel prinašati  darila. Žabici Lani je prinesel punčko, 
očku copate in mamici nogavice. Mamica Sara je dobila mladič-
ka, ki mu je bilo ime Leon. Žabica Lana je bila zelo navdušena in 
mislila je, da se bo lahko takoj začela igrati  z njim. Pripravila je cel 
seznam iger. Leon je prišel iz porodnišnice in sta se igrala.
Kmalu je žabica Lana odrasla v veliko žabo. Tudi moža si je že 
izbrala. Ime mu je bilo Žan. Čez tri dni sta imela poroko. Na po-
roko sta povabila sorodnike in prijatelje. Na poroki je bila za-
nimiva glasba, veliko hrane, pijače in ogromna torta. Dobila sta 
veliko daril. Po poroki sta šla na sprehod v gozd. Videla sta veliko 
živali. Najbolj sta jima bili všeč metulji. 
Ko se je zvečerilo, sta odšla domov v svojo novo hišo in sta odpr-
la darila. 
Žan je iz lesa naredil majhno hišico in jo položil pred hišo. Žabici 
Lani je bilo to zelo všeč. Potem sta živela srečno do konca svojih 
dni.

Ula Pavlovič, 2. razred

ŽABICA LANA

Nekje v čisto drugem osončju vesolja je živel vesoljec. Njegov 
planet se je imenoval Ljubljeni planet. Zelo je bil priljubljen, a 
nekega dne je na ti sti  planet prišla čarovnica. Vse je začarala v 
grozo. Vsi vesoljci so se spremenili v zlobne vesoljce. 
Čarovnica jih je poslala v vesolje, naj ukradejo Luno. Vesoljec, ki 
mu je čarovnica dala ime Maščevalec, je prvi prišel na Luno. Go-
spa boginja in gospod lunin bog sta ga pozdravila, Maščevalec 
pa se je razjezil. S svojo močjo je Luno pripel na planet Groze. 
Lunina boginja in Lunin bog sta padla na zemljo. 
Padla sta v hišo oboževalca Lune. Oboževalec Lune ju je vprašal, 
kaj se dogaja. Lunin bog je pojasnil, da je njuno Luno ukradel 
Maščevalec. Lunin oboževalec se je odločil, da jima pomaga. 
Lunina boginja ga je začarala v pomočnika in mu dala dodatno 
moč, da bo lahko v vesolju dihal. Odpravili so se v vesolje. Lunin 
bog je pokazal Luno, ki je bila pripeta na planet groze. Oboževa-
lec Lune je pomislil, da bo s pomočjo boga in boginje uspel rešiti  
luno. Naredil je načrt in ga poskusil uresničiti  na planetu Groze.
Tako je boginja zlobne zombije spremenila v navadne, obožev-
alec Lune je privabil čarovnico k bogu, ta pa jo je s svojo močjo 
uničil. 
Luno so dobili nazaj. Vsi so bili veseli in so srečno živeli dalje.

Naja Espinoza Marolt, 2. razred

O VESOLJCU, KI JE IZMAKLNIL LUNO
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“Dobro jutro, učenci. To je vaš novi sošolec Jure,” je v ponedel-
jek zjutraj z nasmehom na usti h zažgolela naša razredničarka, 
nato pa novega fanta, ki je vztrajno strmel v konice svojih čevl-
jev, materinsko potrepljala po ramenu. “Nikar se ne boj, vsi so 
zelo prijazni. No, kaj ko bi se nam predstavil?” Jure se je nemir-
no prestopil, bilo je očitno, da mu je neprijetno ob veselem če-
bljanju učiteljice, ki jo imamo sicer zelo radi. Toda ni imel izbire, 
zato se je zelo hitro in precej nerazločno predstavil: “Sem Jure 
Dalmati n in pred kratkim smo se preselili v Krško, ker je hiša, v 
kateri je živel dedek, prazna. Rad berem in tečem. Ne maram 
gob.” Vsi smo se zasmejali in led je bil prebit. 

Radovedno sem pogledala proti  Juretu, ki je s sklonjeno glavo 
sedel na stol poleg mene. Ni me opazil, ali pa me je, bolj ver-
jetno, ignoriral. Sem vsaj imela čas, da si ga temeljito ogledam. 
Sveže umiti  rjavi lasje, ki padajo čez oči lešnikove barve, dolge 
trepalnice in privihan nos, posut z drobnimi pegicami, če pogle-
daš od blizu. Očitno se je rjavolasec zavedal mojega neprikrite-
ga strmenja, zato me je pogledal in se mi nasmehnil. Mislim, da 
sem mu vrnila nasmeh.

Tretji dan nisem več prenesla ti šine, ki naju je obdajala, ko sva 
molče hodila proti  domu, zato sem ga vprašala, kje živi. Dvign-
jenih obrvi in nasmejanih ust mi je odvrnil: “O, gospodična Tiha je 
končno spregovorila! Ne grizem, veš?” Zasmejala sem se, začude-
na nad njegovo duhovitostjo, ki se je skrivala za ti him, sramežl-
jivim obrazom. “Lahko ti  pokažem, če želiš,” je prekinil moje misli. 
Ker me je mučila radovednost, sem mu sledila, zadovoljna, ker mi 
je uspelo pritegniti  njegovo pozornost. Ustavila sva se pred hišo v 
zelo starinskem slogu in vstopila. Jure me je odpeljal v svojo sobo 
in pripomnil, da je hiša zelo stara, saj naj bi bila v lasti  njihove 
družine že več stoleti j. Odprti h ust sem mu sledila v sobo, v kateri 
so se od vrha do tal dvigale knjižne police, na katerih so počivale 
zaprašene knjige, po zgledu stare najmanj toliko kot sama hiša.

“Hja, to je moja soba. Kot vidiš, je še nisem imel časa urediti ,” 
je pripomnil Jure. Rdečice, ki je zalila njegov obraz ob omem-
bi sobe, nisem omenjala. S pogledom sem se sprehodila od 
ogromnih knjižnih polic do starinske pisalne mize in velike 
omare. “Kaj je v njej?” sem pomislila. Stopila sem do nje in 
jo poskusila odpreti , toda vrata se niso vdala. Pogledala sem 
mojega novega prijatelja, kot bi pričakovala odgovor, toda Jure 
je, prav tako presenečen kot jaz, skomignil z rameni. Skupaj 
sva vlekla vrata omare, nato pa obupala in začela iskati  ključ. 
Pravzaprav ga ni bilo težko najti , saj nisva imela pogledati  nika-
mor drugam, kot v predalnik pod pisalno mizo in šatuljo na njej. 
In res, v predalu pod mizo se je skrival velik ključ, ki ga je že 
krepko načela rja. Spogledala sva se, nato pa je Jure s tresočimi 
rokami odklenil omaro, ki se je škripaje odprla.

Pogled, ki se je odpiral pred mano, me je osupnil. Popisani listi . 
Na tone popisanega papirja in lesen zaboj v kotu. Nisva vedela, 
kaj naj storiva z vsebino omare, zato sem vzela najbližji papir in 
poskušala razvozlati  s črnilom napisane besede na njem. Nekaj 
malega sem razumela, toda slovenščina na papirju je bila občut-
no drugačna od današnje. Jure pa je med tem odprl zaboj v kotu. 
In vse, kar je našel v njem, je bil majhen srebrn ključ. “Kaj naj s 
ključem, če nimava ključavnice?” sem na glas razmišljala, ko se 
je Juretu posveti lo: “Šatulja na mizi! Poskusi, zagotovo je pravi!” 
Oba sva plitko dihala zaradi razburjenja, ko sem odklenila šatuljo, 
pihnila prah z nje in jo previdno odprla. Toda vse, kar je bilo v 
njej, je bila pomečkana, obledela fotografi ja, s katere se je sme-
hljal mož z debelo knjigo v roki. Za njem je stala velika omara, 
na drugi strani pa se je čez celo steno dvigala polica, polna knjig.

Še enkrat sem pogledala fotografi jo in prebledela. Tega moža 
sem poznala! In soba, v kateri je stal, je bila točno ta, v kateri 
sem v ti stem trenutku stala jaz. Mislila sem, da se mi meša. Fo-
tografi jo sem pomolila Juretu, ki je na glas povedal ti sto, kar 
sem že vedela, in tako naglas potrdil moje misli: “Pa, saj to je 
Jurij Dalmati n! V moji sobi!” “Pravzaprav je bila to moja soba,” 
je spregovoril globok glas za nama. Zavreščala sem in Jureta 
zgrabila za roko. Počasi sva se obrnila in pred nama je stal moški 
s fotografi je. Jurij Dalmati n. Očitno ga je najin strah zabaval, saj 
se je hripavo zahahljal.

“Jurij Dalmati n, ste to vi?” se je opogumil Jure in se približal 
moškemu ter me povlekel za sabo, saj sem se še vedno oklepa-
la njegove roke. “Ja, kako pa me ti  poznaš, Jure? Saj sem umrl 
pred več kot 400 let, preden si se ti  rodil!” Jure je presenečen 
odgovoril: “V šoli se učimo o vas, ker ste prevedli Biblijo. Toda, 
kako vi poznate mene? In kaj počnete tukaj, če ste že mrtvi?” 
Jurij se je muzal, nato pa nama je vendarle izdal: “Jure, tvoj 
praprapraprapra dedek sem. Rodil sem se v tej hiši in začuti l sem, 
da je novi lastnik te sobe nekoliko radovednejši od prejšnjih, zato 
sem prišel pogledat, kdo brska po mojih stvareh. Kot vidim, so 
moje stvari na varnem. Vesta, vsa pisma in pomembne stvari so 
v tej omari. Mislim, da bo najpametneje, če jo zaklenem!” S pre-
senetljivo lahkoto se je sprehodil do omare, jo zaklenil, ključ pa 
spravil v žep. Nasmejano sem pogledala Jureta, ki je še kar doje-
mal, da je potomec Jurija Dalmati na, ki se je spet oglasil: “Vesta 
kaj, otroka? Ne vidim razloga, zakaj bi bila vidva prikrajšana za 
vsebino omare. Lahko vama jo pokažem na zabaven način. Sta 
za?” Potovanje z Dalmati nom skozi njegovo življenje? To je bila 
enkratna priložnost, zato sva jo seveda sprejela. In ni nama bilo 
žal. Zelo smo se zabavali, zato je bilo slovo kar težko.

Ko sva ostala sama v sobi, sva se spogledala. Česa taksnega 
pa še ne! Osupla sva se začela zavedati , kaj sva doživela in se 
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spraševala, kako je to mogoče. Tako sva se zaklepetala, da sem 
čez nekaj časa zgroženo ugotovila, da bi morala biti  že doma. 
Hitro sva se poslovila in ni nama bilo treba reči, vedela sva, da 
bo to, kar se je zgodilo, ostalo med nama.                  

Naslednji dan, ko sva skupaj sedela pri slovenščini, ni bilo 
več sledu o zadregi, ki je vladala pred včerajšnjim dogodkom. 
Izmenjavala sva si zarotniške poglede in skoraj bi preslišala 

učiteljico, ki je zaploskala, da bi jo poslušali in vprašala: “Imamo 
mogoče par, ki bi do naslednjega tedna pripravil predstavitev o 
Juriju Dalmati nu?” Razred je uti hnil. Midva pa sva, ne da bi se 
spogledala ali spregovorila, dvignila roki. Spogledala sva se in se 
nasmehnila, kot bi si delila veliko skrivnost.                  

Hana Iljaš, 8. razred
(zgodba je bila nagrajena s priznanjem in Dalmati novo značko na 

natečaju Na obisku pri Juriju Dalmati nu)

VEZALKINE SANJE 
(Nadaljevanje zgodbe)

Vezalka čaka v steklenem kozarcu. V kuhinji so imeli odprto 
okno in kar naenkrat je zapihala močna burja. Steklen kozarec 
je padel na tla. Vezalka je pobegnila iz hiše, rezanci pa so bili 
čisto razdrobljeni. Petrova mama je pometla rezance in jih dala 
v smeti . A Petrova družina je imela poseben koš za smeti . Ko 
so kaj dali v koš za smeti , se je to samo pospravilo v smetarski 
tovornjak. Vezalko je skoraj odpihnilo. 

Ko je videla, da je nekdo odprl avtomobilska vrata,  je hitro stek-
la do avta, da bi se lahko odpeljala, a ko je voznik avta zaprl 
vrata, je vezalko priprl. Vozniku avta je nekaj zapiskalo. Šel je še 
enkrat zapret vrata in hop, vezalka je splezala vanj in se udob-
no namesti la na sedež. Temu vozniku avta je bilo ime Toni. Z 
avtom se je odpeljal do Novega mesta. Ustavil se je pred tr-
govino Qulandija. Za vezalko je bila to ogromna trgovina, saj je 
bila ona majhna. Ves čas je razmišljala, kako bi postala velika. In 
kar naenkrat so se odprla vrata nekega avtomobila in nekaj je 
skočilo ven. Posijalo je sonce. Videla je eno prekrasno vezalko, 
ki je bila moškega spola. Zaljubila sta se. Hitro sta stekla nekam 
daleč stran. Ker sta bila utrujena, sta se usedla in zaspala. Ko 

se je stemnilo, je začel padati  dež. Ker ju je zeblo, sta se sti snila 
drug ob drugega. Vezalki ženskega spola je bilo ime Marjeta in 
je bila rumene barve. Vezalki moškega spola je bilo ime Gregor, 
njegov vzdevek pa je bil Bistri, saj je bil zelo pameten. Rad je 
pomagal ostalim vezalkam. Ko sta se Marjeta in Gregor zbudila, 
sta videla, da sta čisto mokra. Ugotovila sta, da ležita na neki 
zveri. Mački je ime Mima. Ker se je ves čas praskala, je lastnica 
mislila, da ima bolhe. Ko sta šli k veterinarki Žani za male živali, 
le-ta ni videla nobene bolhe. Videla je le dve premočeni vezalki. 
Odvrgla ju je v smeti . Marjeta je mislila, da je to tak smetnjak, 
kot ga imajo v Petrovi družini. Notri pa sta videla veliko jogurtov 
in banan in nič drugega. To, kar pa je ostalo, pa sta vezalki po-
jedli, saj sta hoteli postati  veliki. Z

daj sta bila tudi bolj močna. Odločila sta se, da bosta odpotovala 
daleč stran. Kupila sta si letalski karti  in sklenila odpotovati  v 
Ameriko. Med letom je kar naenkrat nastala hudo nevihta, str-
moglavili so in padli v morje. Vezalki sta na srečo znali plavati . 
Trajekt, ki je priplul mimo,  je pobral  vezalki in ju odpeljal na 
drugo stran oceana. Srečno sta prispela do New Yorka. Tam sta 
se poročila in srečno živela do konca svojih dni.                            

Ula Rabič Zalokar, 4. razred
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Šolsko leto 2017/18 je za nami. Kljub precej manjšemu številu 
učencev na šoli se lahko pohvalimo s številnimi priznanji, ki so 
rezultat odgovornega dela naših učencev.

Tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje se je udeleži-
lo 25 učencev od 4. do 9. razreda. Naslov letošnjega tekmovanja 
je bil Na odru domišljije in resničnosti . Kar 13 učencev je osvojilo 
bronasto priznanje, in sicer Patricija Marti č, Črt Božič, Eva Stro-
jin, Ester Palčič, Mia Vesel, Nina Zorič, Maja Šoba, Anja Kerin, 
Maša Kraševec, Lea Vodopivec, Hana Iljaš, Valenti na Drobnič in 
Alja Baškovec. Področnega tekmovanja sta se udeležili Hana Iljaš 
in Alja Baškovec. Hana Iljaš je na tem tekmovanju dosegla sre-
brno priznanje in se uvrsti la na državno tekmovanje. Tudi tam je 
bila zelo uspešna in je osvojila zlato priznanje. 

Za učence od 1. do 3. razreda je letos prvič potekalo šolsko tek-
movanje iz slovenščine Mehurčki. Sodelovalo je 20 učencev. 
Priznanje so prejeli Luka Burja, Teja Krajnc, Filip Likar, Kaja 
Vodopivec, Žanin Zajc, Monika Zorič, Naja Espinoza Marolt, Neža 
Glogovšek, Luna Goršek, Zala Kodrič, Ula Pavlovič, Laura Vučič, 
Tina Župevc, Anej Topolovšek, Timotej Burja, Zoja Nala Božič, 
Manica Pavlovič, Žana Lamovšek, Nina Jurečič in Žak Lekše. 

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 122 učencev od 1. do 9. 
razreda. Deset učencev 9. razreda je bralno značko osvojilo v vseh 
leti h šolanja. Postali so zlati  bralci. To so: Alja Baškovec, Matjaž 
Jalovec, Sandi Jordan, Petra Jurečič, Jaka Kovačič, Tim Kovačič, Nika 
Kuhar, Lea Petreti č, Luka Petreti č in Lara Zorič. Prejeli so spominsko 
priznanje in knjižno nagrado za zvestobo Bralni znački in lepi knjigi.

Na tekmovanju iz angleške bralne značke je sodelovalo 37 
učencev. Kar 21 učencev je osvojilo zlato priznanje, 10 srebrno, 
preostali pa so prejeli priznanja za sodelovanje. 

Na šolskem tekmovanju iz kemije je bronasto priznanje osvojila 
Lea Petreti č. Na državno tekmovanje sta se poleg Lee Petreti č 
uvrsti la še Hana Iljaš in Nil Kerin.

Na šolskem tekmovanju iz biologije so bronasto priznanje os-
vojili Lea Petreti č, Karisa Hribar in Marko Simončič. Vsi trije so 
se udeležili državnega tekmovanja in bili zelo uspešni. Srebrno 
priznanje sta osvojila Lea Petreti č in Marko Simončič.

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so učenci osvojili 9 bro-
nasti h priznanj, ki so jih prejeli Patricija Marti č, Eva Strojin, Črt 
Božič, Ester Palčič, Tia Iljaš, Eva Colarič, Marko Simončič, Nil Ker-
in in Karisa Hribar. 

Na tekmovanju iz znanja naravoslovja Kresnička, ki je potekalo 
za učence od 1. do 7. razreda, je bronasto priznanje osvojilo 

24 učencev. To so: Kaja Vodopivec, Žanin Zajc, Stanko Kuntarič, 
Naja Espinoza Marolt, Luna Goršek, Zala Kodrič, Žiga Drmaž, 
Mati c Baznik, Zoja Nala Božič, Nik Vučič, Arauko Lan Espinoza 
Marolt, Eva Strojin, Špela Baškovec, Ester Palčič, Tia Iljaš, Maj 
Drmaž, Maja Šoba, Lucija Pirc, Neja Kraševec, Žan Šribar, Sara 
Topolovšek, Aljaž Žibert, Zoja Iva Jurečič in Jože Sti pič. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni so bronasto 
priznanje prejeli Alja Baškovec, Nil Kerin, Marko Simončič, Hana Il-
jaš, Valenti na Drobnič, Karisa Hribar, Tjaša Kodrič in Maja Barbič. Na 
državnem tekmovanju so sodelovali Alja Baškovec, Marko Simončič 
in Nil Kerin, ki je na tem tekmovanju osvojil srebrno priznanje. 

Na tekmovanju iz znanja angleškega jezika se je pomerilo sedem 
osmošolcev in šti rje devetošolci. Med učenci 8. razreda je bila na-
juspešnejša Valenti na Drobnič, ki je prejela bronasto priznanje. 
Med devetošolci pa je bila najuspešnejša Lea Petreti č, ki je os-
vojila bronasto priznanje in se uvrsti la na naslednjo stopnjo tek-
movanja, kjer je odlično zastopala našo šolo in osvojila srebrno 
priznanje.

Na šolskem tekmovanju za Vegovo priznanje je sodelovalo 62 
učencev, ki so osvojili 20 bronasti h priznanj. Priznanje so prejeli 
Teja Krajnc, Anja Topolovšek, Zala Kodrič, Neža Glogovšek, Luna 
Goršek, Manica Pavlovič, Jan Kuntarič, Tilen Ivnik, Žiga Drmaž, 
Črt Božič, Jan Kraševec, Nik Vesel, Taj Reberšek, Maj Drmaž, 
Maša Kraševec, Luka Glogovšek, Erazem Dornik, Hana Iljaš, Jo-
van Stojanovski in Tim Kovačič. Na državno tekmovanje se je 
uvrsti la Hana Iljaš in osvojila srebrno priznanje.

Za učence od 1. do 3. razreda je potekalo tekmovanje iz matem-
ati ke Znam več. Sodelovalo je 34 učencev. Najuspešnejši so bili 
Kaja Vodopivec iz 1. razreda, Naja Espinoza Marolt iz 2. razreda 
in Manica Pavlovič iz 3. razreda. 

Na tekmovanju Računam z Lili in Binetom so sodelovali vsi 
učenci 1. in 2. razreda. V prvem razredu je bil zmagovalec Luka 
Burja, v 2. razredu pa je bila najuspešnejša Neža Glogovšek.  

Na šolskem tekmovanju iz fi zike so bronasto priznanje prejeli 
Marko Simončič, Nil Kerin, Lea Petreti č in Jaka Kovačič. Prvi trije 
omenjeni učenci so sodelovali tudi na področnem tekmovanju, 
kjer sta srebrno priznanje osvojila Marko Simončič in Lea Pe-
treti č. Marko je zasedel odlično drugo mesto v skupini osmošol-
cev in se uvrsti l na državno tekmovanje. Ponovno je bil zelo us-
pešen in je osvojil srebrno Stefanovo priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz logike so sodelovali učenci od 6. do 
9. razreda. Bronasto priznanje so prejeli Maja Šoba, Zoja Iva 
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Jurečič, Lea Petreti č in Alja Baškovec. Na državno tekmovanje 
so se uvrsti li Zoja Iva Jurečič, Lea Petreti č in Alja Baškovec. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine je sodelovalo 10 
učencev 8. in 9. razreda. Bronasto priznanje so prejele Hana 
Iljaš, Valenti na Drobnič in Petra Jurečič. Hana Iljaš in Valenti na 
Drobnič sta se uvrsti li na območno tekmovanje. Obe sta prika-
zali odlično poznavanje literature, Hana je osvojila tudi srebrno 
priznanje.

Šolskega tekmovanja iz znanja geografi je se je udeležilo 18 
učencev in učenk od 7. do 9. razreda. Osvojili so 6 bronasti h 
priznanj. Prejeli so jih Hana Iljaš, Lea Petreti č, Nil Kerin, Erazem 
Dornik, Tim Kovačič in Sandi Jordan. Na področno tekmovanje 
sta se uvrsti li Hana Iljaš in Lea Petreti č. 

Učenci naše šole so se tudi letos udeležili tekmovanja mladih 
čebelarjev, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije. Tekmov-
ali so v parih. Marko Simončič in Žiga Kramer sta na državnem 
tekmovanju osvojila srebrno priznanje, Marko Pirc in Anže Co-
larič pa bronasto priznanje.  

Učenci so tekmovali tudi na občinskem tekmovanju Kaj veš o 
prometu. Ekipno so osvojili tretje mesto. 

Člani pevskega zbora so nastopali na prireditvah v šoli in izven 
nje. Ob dnevu šole so skupaj s člani gledališkega krožka uprizo-
rili glasbeno pravljico Lunino kraljestvo, v kateri sta kot solista 
zapela Petra Jurečič in Jan Kuntarič. Pevci otroškega pevskega 
zbora so zapeli na podelitvi bralne značke in na območni reviji 
otroških pevskih zborov, kjer sta kot solista zapela Jan Kuntarič in 
Špela Baškovec. Pevke mladinskega zbora so zapele na srečanju 
starejših krajanov. Udeležile so se intenzivnih pevskih vaj skupaj 
s pevci iz OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Skupaj so zelo 
uspešno zapeli na pevski reviji – Unescov tabor na Senovem, 
kjer je kot solistka nastopila Petra Jurečič. Pevke mladinskega 
zbora so zapele na Zborovskem bumu na stadionu Ljudski vrt v 
Mariboru, skupaj s 5500 pevci iz cele Slovenije.

Naš turisti čni podmladek se je predstavil na turisti čni tržnici 
festi vala Turizmu pomaga lastna glava v Mercatorjevem cent-
ru v Trebnjem, ki je letos potekal pod geslom »Potujem, torej 
sem«. Predstavili so se z raziskovalno nalogo Čez drn in strn. 
Prejeli so kar dve zlati  priznanji, in sicer za turisti čno nalogo in 
najboljšo stojnico s predstavitvijo. 

Na literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmati nu je Dal-
mati novo značko in priznanje prejela Hana Iljaš, Dalmati no-
vo značko pa Petra Jurečič. Na literarnem natečaju Združenja 
borcev za vrednote NOB z naslovom »Kuge, lakote, begunst-
vo« so sodelovale Maša Kraševec, Sara Topolovšek, Maja Šoba, 
Lucija Pirc in Anja Kerin. Na literarnem natečaju Evropa v šoli, ki 
je letos potekal pod geslom »Svet, v katerem želim živeti « so 

se na državno raven uvrsti la dela Manice Pavlovič, Nine Jurečič 
in Neje Kraševec. 

Uspešni so bili tudi učenci na likovnem področju. Več o tem si 
lahko preberete v članku z naslovom Podboški likovni ustvar-
jalci. 

Štefk a Bevc, urednica šolske kronike

Naša učenka Karisa Hribar se je 10. januarja udeležila podelitve 
priznanj in nagrad 44. Mednarodne otroške likovne razstave 
Lidice 2016 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
v Ljubljani. Na letošnji razstavi je sodelovalo 18.075 otrok iz 
77 držav, med njimi tudi 30 slovenskih osnovnih šol in vrtcev s 
365 likovnimi izdelki. Med šestnajsti mi nagrajenimi slovenskimi 
izdelki je bila tudi fotografi ja naše Karise.

Na 2. mednarodnem likovnem natečaju Otroška grafi ka z 
naslovom Tomorrow sta priznanje prejela Florijan Štukelj iz 8. 
razreda in Andreja Colarič (lanska devetošolka). Na natečaj je 
prispelo 794 originalnih grafi čnih listov otrok v starosti  od 6 do 
15 let iz Slovenije in peti h tujih držav: Hrvaške, Bosne in Herce-
govine, Bolgarije, Poljske in Latvije.

Na 20. Viškem likovnem salončku je pohvalo prejela Alja Bašk-
ovec iz 9. razreda. S svojimi izdelki so se za pohvale in nagrade 
potegovali učenci iz Slovenije, Češke, Madžarske, Hrvaške, 
Indonezije, Jordanije, Slovaške in Srbije. Strokovna žirija je iz-
brala 14 najboljših del. Med njimi je bila tudi fotografi ja naše 
Alje.

PODBOŠKI LIKOVNI USTVARJALCI

Karisa na podelitvi priznanj
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Na natečaju za otroško risbo, spis in fotografi jo, ki ga je razpisala 
mestna občina Slovenj Gradec, je priznanje za fotografi jo preje-
la Nika Kuhar iz 9. razreda.

Na 7. bienalu otroškega prostorskega oblikovanja z naslovom 
Po Fabijanovih poteh so naši učenci prejeli srebrna priznanja, 
in sicer: Lea Petreti č, Karisa Hribar, Maja Barbič iz 9. razreda ter 
Iva Colarič, Barbara Marti č in Sara Colarič (lanske devetošolke).

Na mednarodnem likovnem natečaju z naslovom  Na odru, ki 
ga organizira OŠ Marije Vere Kamnik, sta Dejan Kerin in Jan Hos-
ta (lanska devetošolca) prejela zlato priznanje, Ester Palčič iz 5. 
razreda pa je prejela priznanje.

Na letošnjem mednarodnem natečaju z naslovom Metulj je Eva 
Strojin prejela bronasto priznanje.

Naša učenka Maja Šoba iz 6. razreda je na likovnem natečaju 
INTERNATIONAL BIENNALE OF CHILD ART »SVISHTOV 2017« V 
Bolgariji prejela srebrno priznanje.

Tudi letos smo sodelovali na likovnem in fotografskem natečaju 
Evropa v šoli z naslovom: SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI. Učen-
ci, katerih dela so se uvrsti la na državni nivo, so 11. 5. 2017 
odšli na zaključno prireditev v Festi valno dvorano Pionirskega 
doma v Ljubljani. To so likovni ustvarjalci Ines Hudoklin (3. r.), 
Lara Conta (3 .r.), Johana Barbič (5. r.), Tia Iljaš (5. r.), Erazem 
Dornik (7. r.), in Lara Zorič (9. r.) ter foto ustvarjalec Jovan Sto-
janovski (8. r.).

Z učenci 6. razreda smo letos sodelovali na likovnem natečaju 
Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi, ki ga je raz-
pisala URSZR. Na natečaju je sodelovalo več kot 3600 učencev 
iz slovenskih in zamejskih šol, šol s posebnim programom ter 
vrtcev. Na državni nivo se je uvrsti lo 242 izdelkov iz izpostav UR-
SZR, med katerimi je komisija v šti rih kategorijah izbrala po pet 
izdelkov, ki so prejeli državna priznanja. Med njimi je bila tudi 
risba naše učenke Špele Baškovec, ki se je tudi udeležila slav-
nostne podelitve nagrad in priznanj v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje na Igu. 

Alja Baškovec

Eva Strojin, Metulj Špela Baškovec



JUNIJ  2017

23

Na 49. razstavi z naslovom Likovni svet otrok, ki ga je organi-
zirala OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, je srebrno priznanje 
prejela naša učenka Lea Petreti č iz 9. razreda. Njena fotografi ja 
tudi krasi vabilo in naslovnico kataloga.

Damjana Stopar Štrous, prof.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Turisti čna zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za 
šolstvo pripravila že 31. festi val Turizmu pomaga lastna glava. 
Sodelovanje na festi valu vključuje izdelavo turisti čne naloge 
in predstavitev na turisti čni tržnici. Že sedmič je na festi valu 
sodelovala tudi naša šola. 

Tema letošnjega festi vala je bila Potujem, torej sem. Na razpis 
se je prijavilo kar sto slovenskih osnovnih šol, vsaka s svojo edin-
stveno idejo, na podlagi katere so učenci razvili turisti čni proiz-
vod na določenem območju in se s svojimi idejami predstavili 
na osmih območnih tržnicah po Sloveniji. 

Učenci našega turisti čnega podmladka so pripravili idejo za pus-
tolovščino, ki so jo poimenovali ČEZ DRN IN STRN. Namenjena 

je vsem, ki imajo radi adrenalinske izzive, so radi v naravi ter se 
radi družijo, tekmujejo in spoznavajo kaj novega. Mlade bomo 
popeljali po našem kraju, v zanimivih igrah, nalogah in izzivih, 
ki jih bodo čakali med našo pustolovščino, bodo kolesarili, pre-
veslali del Krke s kanuji, se zabavali in pomerili v zabavnih šport-
nih igrah. 

Za predstavitev ideje ČEZ DRN IN STRN smo v Trebnjem pre-
jeli zlato priznanje za sodelovanje ter zlato priznanje za na-
jboljšo stojnico.

Sklepna tržnica v Mariboru je potekala 20. aprila. Na priredit-
vi je svoje turisti čne ideje predstavilo 35 najboljših ekip. Pri-
sotne je nagovoril predsednik TZS Peter Misja in poudaril,  da so 
zamisli mladih in njihove predstavitve izvrstne. 

Takšne predstavitve so za mlade velik izziv, saj morajo svoje 
ideje predstaviti  tako, kot da bi bili na pravem turisti čnem se-
jmu. Pogosto je slišati , da pri tem prekašajo poklicne turisti čne 
delavce, saj so pri delu izjemno zavzeti  in ustvarjalni. 

Strokovna komisija je na sklepni tržnici izbrala 16 najboljših sto-
jnic, med katerimi je bila letos tudi naša. 

Turisti čno idejo ČEZ DRN IN STRN so ustvarili Hana Iljaš, Nil 
Kerin, Leja Banič in Patrik Kožar iz 8. r. ter Lea Petreti č, Tim 
Kovačič, Petra Jurečič, Alja Baškovec in Lara Zorič iz 9. r. ter 
mentorici Renata Jurečič in Suzana Čuš ob podpori in pomoči 
zaposlenih šole ter lokalne skupnosti . 

Suzana Čuš, prof.

Lea Petreti č, Harmonija nasproti j

ČEZ DRN IN STRN S TURISTIČNIM PODMLADKOM OŠ PODBOČJE
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Marec, april, maj … in končno 1. junij. Pred nami sta dva čudo-
vita dneva. Najprej nas čaka ekskurzija na Gorenjsko, obisk 
Kekčeve dežele in ogled Planiške velikanke. 

Sedeži v avtobusu so zapolnjeni, vsi smo pripasani in naš izlet se 
lahko začne. Ura je deset in močno nam kruli, zato je postanek 
več kot dobrodošel za prvi sendvič, obvezno malo in veliko po-
trebo pa seveda tekanje, saj je vožnja že takooo dolga. A ni več 
daleč, ko se avtobus ustavi in že čakamo, da nas vodič odpelje v 
Kekčevo deželo. Presenečenje! Nov avtobus. Manjši od našega. 
Precej manjši … Vsi noter, zamižimo in štejemo do deset in že 
se peljemo po poti  navzdol v Kekčevo deželo. Pričaka nas sonč-
no nebo, svež zrak, čudovita narava pa tudi nekaj strahu pred 
morebitnim srečanjem z Bedancem. Do Kekca ni prav lahko priti . 
Hodimo po ozkih gozdnih stezicah in smo neverjetno ti ho. Tako 
ti ho v šoli nismo nikdar! Joj, vrata Bedančeve koče se naenk-
rat odpro. Uf, še sreča, v njej je samo Mojca, ki jo je Bedanec 
zaprl v kletko in čaka, da jo rešimo. Skupaj  z njo nadaljujemo pot 
do ubogega Brinclja, privezanega k drevesu. Rešimo tudi njega 
in … Nemogoče! Prav blizu nas v viseči mreži smrči Bedanec. 
Počepnemo, postanemo nevidni in Mojca mu na glavo spusti  
kup storžev, ki so bili privezani v mreži nad njim. O, kako je jezen! 
Nori in benti  nad preklemanskimi vevericami in da jih bo že vse 
polovil, naj se le pazijo. Mi pa z Mojco naprej do Brincljeve koče. 
Pa ne čisto do nje. Tam je že Bedanec. Zagleda tudi nas, vendar 
je še kar prijazen. Sprašuje nas, od kod smo, mi pa njega, če je 
kaj zaljubljen v teto Pehto. Pa mu ni do nje, on bi našo učiteljico 
– za kuharico. Pa je ne damo! Napaka! Začne teči proti  nam, mi 
pa v beg … po celem gozdu! Naj se reši, kdor se more! Še sreča, 
da se spomnimo in pričnemo oponašati  sovo. Bedanec pa v dir 
h koči pod Špikom in tri dni ga ne bo nazaj. Ogledamo si tudi 

Brincljevo kočo in se iz nje kar po toboganu spusti mo navzdol. 
To ti  je veselje. Še skozi skrivni rov in že smo v Kekčevi hiši. Pa ne 
vsi – učiteljice morajo počakati  zunaj, saj ima za nas Kekec skriv-
nost. Bi, pa je ne smemo izdati ! Smo obljubili! Na poti  k teti  Pehti  
postojimo še pri Volkčevem grobku, a za grmom nas že pričakuje 
teta Pehta. Prijazna gospa z lepim klobukom nas popelje najprej 
skozi svoj laboratorij potem pa na dvorišče njene domačije. O, 
koliko rožic pozna! In za vsako ve, kaj pozdravi. Pa ne samo to, 
skuha nam čaj in nam ponudi pecivo, v katerega vmeša pogum. 
Sedaj se ne bojimo nikogar več. Zapojemo Kekčevo pesem in se 
ji zahvalimo za vse. Že smo na premajhnem avtobusu, zamižimo, 
štejemo do deset in Kekčeve dežele ni več.

Vroče je, zato se prileže ohladitev nog v jezeru Jasna. Tudi 
sendvič, čips, sok in keksi niso odveč. A kdaj bo Planica in Peter 
Prevc?! Še malo, še en ovinek in že jo zagledamo. Planiška ve-
likanka!!! In še kup manjših skakalnic. Petra Prevca ni, ker ima 
priprave nekje v tujini, so pa otroci, ki čisto zares skačejo na 
teh skakalnicah. Bravoooo!! Najbolj vzdržljivi peš na velikan-
ko, ostali na otroški »zip line« ̶ tudi to je adrenalin. In potem 
še presenečenje. V planiškem centru preizkušamo, tuhtamo, 
se čudimo in ooooh in ahhh, kaj vse ima Hiša eksperimentov 
pripravljeno za obiskovalce. Dovolj bo. Na avtobusu je glasno, 
Podbočje je vse bližje, nevihta tudi, mi pa čakamo večerje, saj 
smo že pošteno lačni.

Pa tu ni konec! Danes prespimo v šoli, saj je Kekčev tabor dvod-
nevni tabor in to pomeni, da imamo še večerno »žurko« in da 
učiteljice še dooolgo ne bodo zaspale. A najprej vsi pod tuš, 
na blazine in v večerni kino. Groza. Te oči so pa nekam težko 
odprte. Še malo, še malo … ne gre več. Zaspimo …

KEKČEV TABOR
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Pa ne za dolgo. Ob peti h smo »ta prvi« že pokonci in za nami 
kmalu »ta drugi« in »ta tretji« in … Še najbolj utrujene zgleda-
jo učiteljice! Mar se v šesti h urah niso naspale?! Po jutranjem 
sprehodu in dobrem zajtrku nas čakajo delavnice. Razgibamo 
se v športni delavnici, ob spremljavi boom palic in lastnih in-
strumentov pojemo v glasbeni delavnici, v ustvarjalni delavnici 
izdelamo pravi Kekčev klobuk, pri »teti  Pehti « vohamo zdra-
vilne rastlinice in degusti ramo čajčke iz njih, za konec pa si vsak 
sam pripravi sadno nabodalo, ki je v trenutku osvežilna malica. 
Po kosilu pa samo še podelitev priznanj za uspešno opravljen 
Kekčev tabor, glasno petje Kekčeve pesmi in kmalu bomo doma.

Bilo je lepo. Kaj lepo, čudovito! Bolj kulskega tabora še ni bilo!!! 
Samo nekaj nas pa muči. Le kakšno skrivnost je teta Pehta pove-
dala učiteljicam, ko jih je povabila v svojo kočo?

 Učenci 1., 2. in 3. razreda

Skrivnosti  tete Pehte vam ne izdamo, povemo pa vam lahko, 
kaj so nekateri učenci izjavili ob zaključku našega dvodnevnega 
druženja.

»Dobra je bila malica pri teti  Pehti  in Bedanec, ki nas je lovil. Pa tudi to, 
da smo spali v telovadnici.« (Filip Likar, 1. r.)

»Všeč mi je bilo, ker smo se lahko družili. V Kekčevi deželi mi je bila 
najbolj všeč Pehta, ker nam je dala pecivo in smo se lahko spusti li po 
njenem toboganu.« (Ula Pavlovič, 2. r.)

»Všeč mi je bil Bedanec, ki nas je lovil, a smo ga pregnali z oponašanjem 
sove in Kekec, ker je zafrkaval Pehto.« (Ana Grozdina, 2. r.)

»Dobro je bilo v Kekčevi deželi, kjer nas je Bedanec lovil in je Kekec 
hecal teto Pehto. To je super tabor!« (Zala Kodrič, 2. r.)

»Pri Bedančevi hiši je bilo malo strašno. Super so mi bili poskusi Hiše 
eksperimentov v Planici, ogled treninga skokov in seveda dobra večer-
ja.« (Tamara Štukelj, 3. r.)

»Zip line za otroke v Planici je bil super!« (Lara Conta, 3. r.)

»Malo me je bilo strah Bedanca, vendar mi je bilo všeč, kako smo ga 
prestrašili s sovo. Všeč mi je bil tudi Kekec, ko se je režal Pehti . Mojca 
pa je bila lepa. (Rok Kraševec, 3. r.)

»Všeč mi je bilo veliko stvari; Bedanec, ki nas je lovil in smo bežali po gozdu, 
Brincljeva hiša, kako smo se s Kekcem skrili pred učiteljicami in jim nismo 
izdali skrivnosti , ko smo rešili Mojco iz kletke in še in še.« (Tilen Ivnik, 3. r.)

Učiteljice Suzana, Anuša, Lidija, Metka in Renata

Športno dogajanje na šoli začnemo v začetku septembra, ko se 
začnejo izvajati  projekt Zdrav življenjski slog, interesne dejavnosti , 
kot so nogomet, košarka, odbojka in korekti vna gimnasti ka, šolska 
športna liga, športni dnevi in tekmovanja. V letošnjem šolskem 
letu smo sodelovali kar v nekaj projekti h, povezanih z giban-
jem. V mesecu oktobru smo izvedli Simbiozo giba, ko smo stare 
starše povabili v telovadnico. Priključili smo se teku podnebnih 
sprememb, ko smo skupaj s starši nabirali kilometre s tekom. V 
okviru evropskega tedna športa smo skupaj s športno zvezo pri-
pravili predstavitev društev in klubov. V povezavi s Košarkarsko 

zvezo Slovenije smo izvedli igrivo košarko, kjer sta poleg učencev 
košarko promovirala tudi maskota Lipko in naš levček. Z vsemi 
učenci šole smo se odpravili na pohod na Sveti  Vid nad Brežicami. 
Z učenci 4. in 5. razreda smo si ogledali biatlonsko tekmovanje 
na Pokljuki. S 6. razredom smo smučali v šoli v naravi na Arehu. 
Na zimskem športnem dnevu smo drsali v Čateških toplicah in 
smučali na Pohorju. Izvedli smo športni dan na temo Z gibanjem 
in uravnoteženo prehrano do zdravja. 8. razred se je odpravil na 
dvodnevni planinski izlet na Trdinov vrh, kjer so prespali v šotorih 
in se naslednji dan s kanuji po Krki pripeljali do Broda. 4. in 5. 
razred pa sta šolsko leto zaključila s šolo v naravi v Nerezinah.

Kako so bili naši učenci uspešni na posameznih tekmovanjih zu-
naj naših športnih površin?

Občinska tekmovanja: 

Prvo občinsko tekmovanje je bilo v nogometu, kjer so starejši 
dečki zasedli 7. mesto. Odbojka za starejše deklice je bila na Se-
novem, kjer so dekleta zasedla 4. mesto. Posamično tekmo-
vanje v šahu je postreglo z naslednjimi rezultati : 1. mesto Jan 
Kraševec, 2. mesto Žana Kodrič in Kaja Vodopivec ter 3. mesto 
Špela Baškovec. V košarki so starejši dečki zasedli 3. mesto. Ek-

ŠPORT NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
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ipno tekmovanje v šahu je bilo v Krškem. Naši učenci so doseg-
li 2. mesto za deklice do 9 let (Anja Topolovšek in Kaja Vodo-
pivec), 2. mesto dečki do 12 let (Tiijan Zorko, Jan Kraševec, Anej 
Topolovšek, Taj Reberšek). Tekmovanje v košarki za mlajše dečke je 
učencem prineslo 3. mesto. Mala odbojka je bila v Podbočju, kjer so 
mlajše deklice zasedle 4. mesto. Mali nogomet se je igral v Leskovcu, 
kjer so si mlajši dečki priigrali 5. mesto. Na občinskem krosu, ki smo 
ga zaradi slabega vremena v jeseni izvedli v spomladanskem času, 
so naši učenci osvojili naslednje medalje: zlato medaljo si je pritekel 
Jan Kraševec, 4. r., srebrno medaljo pa so osvojili Luka Burja, 1. r., 
Anja Kerin, 6. r. in Zoja Iva Jurečič, 7. r. Atletski troboj na Senovem je 
postregel s tremi medaljami: 1. mesto - Jan Kraševec, 4. r., 2. mesto 
- Luka Burja, 1. r., 3. mesto - Tiijan Zorko, 4. r. Atletsko tekmovanje 
za učence predmetne stopnje je potekalo na stadionu pred OŠ Jurija 
Dalmati na v Krškem. Zlato medaljo je osvojil Lan Lekše v teku na 300 
m, srebrno medaljo Jaka Kovačič v teku na 300 m, Zoja Iva Jurečič 
je tekla na 600 m in Nil Kerin na 1000 m. Bronasto medaljo sta osvo-
jili Hana Iljaš v metu krogle in Eva Colarič v teku na 300 m.

Področna tekmovanja:

Tekmovanja druge stopnje so se začela s šahom. V Brežicah sta  
medalji dobila: Žana Kodrič, srebrno, in Jan Kraševec bronasto. S 
področnega ekipnega tekmovanje v šahu so dekleta prinesla bro-
nasto medaljo (Žana Kodrič, Špela Baškovec, Neža Glogovšek) 
in fantje zlato (Jan Kraševec, Tiijan Zorko,  Ane+j Topolovšek, Taj 
Reberšek). V košarki so si mlajši dečki priigrali 5. mesto. Mlajše 

deklice so premagale edine nasprotnice sovrstnice z Blance z re-
zultatom 32:10. Najboljša igralka je bila Zoja Iva Jurečič. Področ-
no tekmovanje v atleti ki je potekalo na stadionu v Brežicah. Naši 
učenci in učenke so dosegli naslednje rezultate: 1 . mesto: Lan 
Lekše – tek na 300 m, 4. mesto: Eva Colarič – tek na 300 m, Nil 
Kerin – tek na 1000 m in Zoja Iva Jurečič – tek na 600 m, 5. mesto: 
Jaka Kovačič – tek na 300 m, 6. mesto: Neli Kovačič – tek na 300 
m, ženska štafeta – 4 x 100 m, 7. mesto, Nejc Jarkovič – tek na 
300 m in Marko Simončič – met krogle, 8. mesto Hana Iljaš – met 
krogle, 9. mesto Jože Sti pič – tek na 600 m.

Državna tekmovanja:

Učenke 6. in 7. razreda ter nekaj igralk iz 5. razreda so se uvrsti la 
na četrtf inalno tekmovanje v košarki, ki je potekalo na naši šoli. V 
družbi ekip iz OŠ Mirana Jarca iz Ljubljane in OŠ Bršljin so se ena-
kovredno kosale in zasedle 3. mesto na četrtf  inalnem turnirju. Na 
pospešenem državnem tekmovanju v šahu je Žana Kodrič zased-
la 24. mesto. Na ekipnem tekmovanju v šahu do 12 let je ekipa 
naše šole zasedla ravno tako 24. mesto v sestavi Jan Kraševec, 
Žana Kodrič, Špela Baškovec, Taj Reberšek. Na državno tekmo-
vanje v atleti ki, ki je potekalo v Žalcu, se je uvrsti l Lan Lekše v 
teku na 300 m. V družbi najboljših tekačev je dosegel 5. mesto.

Učencem in vsem ostalim želimo veliko počitniškega gibanja in 
užitkov.

Marjeta Š. Rozman, prof. in Tomaž Žabčič, prof. 

Tekmovanje »Mladi genijalci« je tekmovanje o energetski 
pismenosti, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna 
elektrarna Krško. V šolskem letu 2016/17 je bil kviz namenjen 
učencem 8. in 9. razredov posavskih osnovnih šol. Natančneje, 
tekmovanje je bilo razpisano za osnovne šole, ki se nahajajo v 
občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, 
Bistrica ob Sotli in Kozje.

Kviz učence spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite 
zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, os-
novnih pojmih v energeti ki, podnebnih spremembah, jedrski 
energiji kot trajnostnem viru in radioakti vnosti .

V tem šolskem letu je bil kviz za osnovnošolce tretji po vrsti . 
Po poučnih delavnicah v Svetu energije februarja in šolskem 
tekmovanju v mesecu marcu sem na OŠ Podbočje oblikovala 
skupino naših treh »genijalcev«. To so sestavljali devetošolka 
Lea Petreti č ter osmošolca Adam Likar in Marko Simončič. Po 
skupnih pripravah se je trojica na zaključnem kvizu zelo izkazala. 
Kviz je potekal 25. aprila 2017 v veliki dvorani Kulturnega doma 
Krško. Po prvem in drugem krogu so se uvrsti li v fi nale peti h 

najboljših ekip izmed 20 prijavljenih šol. Po napetem zaključku 
so Lea, Adam in Marko zasedli odlično 4. mesto. 

Ekipa »Mladih genijalcev« iz OŠ Podbočje je med tekmovan-
jem izžarevala sodelovalni duh, nepopustljivost in vztrajnost do 
samega konca. To so vrline in rezultat, na katere smo lahko vsi 
ponosni.  

Barbara Knez, 
mentorica tekmovanja »Mladi genijalci«

MLADI GENIJALCI
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V petek, 21. aprila, smo se pridružili vseslovenskemu projektu 
Noč knjige. Pripravili smo 2. noč branja z naslovom Branje za 
lepše sanje. 20 učencev od 6. do 9. razreda se je v večernih in 
nočnih urah družilo s knjigo.

Pogoja, ki so ju morali izpolnjevati  udeleženci:

1. Učenec/-ka mora biti  knjigoljub/-a.

2. Učenci iz 6. in 7. razreda so morali prebrati  knjigo Damijana 
Šinigoja ISKANJE EVE, učenci iz 8. in 9. razreda pa so morali 
prebrati  knjigo Nike Matanović RAZRED.

V petek zvečer smo učilnico slovenščine spremenili v spalnico. 
Pred večerjo smo si privošči krajši sprehod skozi Podbočje in 
predstavili načrt dela. V dveh skupinah smo ustvarjali na temo 
prebranih knjig. Nastala sta dva zanimiva plakata. Obe skupi-
ni sta pripravili zanimivi predstavitvi prebranih knjig. Ogledali 

smo si posnetek promocije knjige Iskanje Eve, v katerem nas k 
branju nagovarja pisatelj Damijan Šinigoj. Nato pa je sledilo še 
presenečenje. Ogledali smo si krajši fi lm, ki ga je za nas posnela 
16-letna pisateljica knjige Razred. Med drugim je odgovorila na 
naša poslana vprašanja in povedala, da ji je prav žal, da zaradi 
drugih obveznosti  ta večer ne more biti  z nami. Nika Matanović 
je dijakinja 2. letnika Prve gimnazije Maribor. Njen najljubši 
predmet je slovenščina in s pisanjem se namerava ukvarjati  tudi 
v nadaljnjem življenju. Ob njenem pripovedovanju in navdušen-
ju nad knjigami so mnogi učenci ostali brez besed.

Nato smo se udobno namesti li na blazine, ugasnili luč in na 
blazinah s sveti lkami poslušali predstavitve še nekaterih knjig, ki 
so jih učenci prinesli s seboj. Da smo lažje zaspali, smo poslušali 
še zgodbi v angleščini in slovenščini, ki sta ju prebrali učiteljici 
Jasmina in Janja. Ob izbrani glasbi smo se preizkusili še s kratko 
meditacijo, nato pa se počasi prepusti li svetu sanj. 

Janja Rostohar, prof.

NOČ KNJIGE

V četrtek, 6. 10. 2016, smo člani DPM Podbočje skupaj z učitelji 
OŠ Podbočje ter vzgojiteljicami vrtca Levček izvedli ustvarjalne 
delavnice ob Tednu otroka. 

Delavnice so se odvijale v šoli in na igrišču pred šolo. Bile so 
zelo lepo obiskane, saj se jih je udeležilo več kot 160 otrok in 
staršev. To leto so lahko otroci pokazali svojo ustvarjalnost v 
12 ustvarjalnih delavnicah. Izdelovali so lahko jesenske sovice, 
pti čje hranilnice, kačje pastirje, mandale, slončka Elmerja iz 
barvnih kosmičev, gozdne palčke, fi gurice na ščipalki, izrezovali 
buče, se preizkusili v origamiju,  barvali ulitke iz gipsa, šivali in 
pekli palačinke. Med izvedbo delavnic so se vsi udeleženci lahko 
sladkali z dobrotami iz pekarske delavnice.

USTVARJALNE DELAVNICE OB TEDNU OTROKA
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Ta dan je bil nepozaben, saj so bili otroci in starši nad njim zelo 
navdušeni. 

Janja Uhernik, prof.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Učenci, učitelji in starši OŠ Podbočje smo se udeležili Teka pod-
nebne solidarnosti , ki ga že šesto leto zapored organizira slov-
enska Karitas. 15. maj je svetovni dan podnebnih sprememb, 
zato smo si izbrali ta termin. Pretekli smo skupaj 768,1 km. 
Glavni namen teka je, da ljudje tečejo v solidarnosti  do ljudi 
v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb na-
jbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj 
prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge 
solidarnosti  okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 
km). Do sedaj smo skupaj pretekli že 206.766 km. Krog solidar-
nosti  okoli planeta Zemlja je tako sklenjen že peti č.

Z učenci smo se pri urah geografi je in naravoslovnih predme-
ti h pogovarjali o problemu podnebnih sprememb. Pri likovnem 

pouku smo izdelovali štartne številke in porisali majice. Športni 
učitelji so organizirali tek med urami športa. Za vsak pretečen 
krog so udeleženci prejeli štampiljko. Krog je meril 450 m.

Učenci 1. triade so med tekom dobili štampiljke na roke, učenci 
2. triade so si naredili štartne številke, na katere so napisali, s 
kakšnim namenom tečejo. Učenci 3. triade so si na majice sami 
napisali slogan in namen. Dopoldan so učenci pretekli 555, 
25 km. Popoldan smo povabili tudi starše, ki so nam pritekli 
še dodatnih 212,85. Starši so imeli večji krog v dolžini 1450 
m. »Poštampiljkani« in ponosni na pretečene kilometre smo 
končali dan.

Marjeta Š. Rozman, prof. 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
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V četrtek, 20. aprila, smo uradno zaključili sezono Bralne značke 
v tem šolskem letu. Letos je bralno značko osvojilo 121 učencev 
od 1. do 9. razreda. Za bralno moti vacijo so poskrbele njihove 
mentorice: Suzana Mlakar Pavlovič, Lidija Sotler, Renata Jurečič, 
Špela Bubnjić, Janja Uhernik in Janja Rostohar. Pohvaliti  je po-
trebno drugošolce, saj so prav vsi osvojili Bralno značko. V 9. 
razredu je 11 zlati h bralcev. Prejeli so priznanja za zvestobo 
bralni znački vseh devet let. 

Ob tej priložnosti  smo podelili tudi priznanja za angleško bralno 
značko. Letos so sodelovali učenci od 3. do 9. razreda, in sicer 
je za angleško bralno značko tekmovalo 37 učencev. Osvojili so 
21 zlati h in 10 srebrnih priznanj ter 6 priznanj za sodelovanje. 
Njihova mentorica je bila učiteljica Jasmina Sanković.

Osrednji gost prireditve je bil slovenski gledališki in fi lmski ig-
ralec ter televizijski voditelj Pavle Ravnohrib. Javnosti  je najbolj 
znan iz kviza Male sive celice, ki ga je uspešno vodil več kot 
22 let. Pred leti  je zaigral v nadaljevanki o največjem sloven-
skem pesniku Francetu Prešernu, ki so jo posneli ob 200-letnici 
pesnikovega rojstva. Sicer pa je v svoji igralski karieri sodeloval 
že z mnogimi slovenskimi in nekaj tujimi gledališči. Učencem je 
povedal, da biti  igralec ni vedno sanjski poklic, da učenje besedil 
na pamet zahteva veliko predanosti  in dela. Spregovoril je tudi o 
svojem otroštvu in mladosti  in poudaril, da še vedno živi na vasi, 
kjer mu je lepše kot v mestu. Razveselil nas je tudi z odličnima 
interpretacijama, in sicer z Minatti  jevo pesmijo Nekoga moraš 
imeti  rad in z odlomkom iz Marti na Krpana.

Prireditev so popestrili pevci otroškega pevskega zbora ter 
voditelja Neli Kovačič in Jakob Jurečič.

Janja Rostohar, prof., vodja Bralne značke

NA ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE NAS JE OBISKAL PAVLE RAVNOHRIB

Že v zgodnji spomladi odvržem zimske čevlje in bosonoga tavam 
po gozdovih in travnikih. Ljubim občutek še ne pretople zemlje 
pod nogami, blato, ki mi polzi skozi nožne prste, kamenje, ki 
mi masira podplate in dež, ki ga zaustavljajo krošnje dreves, da 
kapljice počasi pršijo na moj obraz. Ko izgubimo sti k s seboj, je 
narava ti sta, ki nam pokaže pot nazaj k sebi. Skozi njen utrip 
srca ugotovimo, da se vse spreminja, in da imamo zelo malo 
vpliva na to. Lahko začuti mo, da je čas pravzaprav iluzija in ne 
obstaja oziroma življenje v linearnem času je zelo omejeno in 
utesnjeno, narava pa ponuja vpogled v realnost, kjer ni meja, 
kjer se lahko razpršimo na ti soče koščkov in se zavemo, da smo 
vesolje v malem. Čevlji so pravzaprav dober izum, vendar so 
nas odrezali od povezave z zemljo in našimi koreninami stabil-
nosti , zato je potrebno čim večkrat odvreči okove in se bosih 
nog podati  na pot. Tako pridobimo na masaži in spodbujanju 
refl eksno-conskih točk na stopalih, ki so povezane z določen-

imi organi na telesu, meridianov, ki se končujejo v teh točkah, 
in boljšem oživčenju ter prekrvavitvi telesa in mišic. Veliko bolj 
začuti mo svoje telo in razvijamo svoja čuti la ter se harmonizira-
mo, sproščamo blokade in zastoje življenjske energije.

ČUTNA POT
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In takoj, ko je sonce malo ogrelo zemljo, smo tudi Slončki odvr-
gli prepotene nogavice in spusti li nožice na svobodo. Hodili smo 
po kamenčkih, tekli po travi in se sprehodili po čutni poti , ki 
jo imamo na igrišču. Čutna pot se začne z lubjem in konča s 
kamenjem različnih velikosti  in oblik. Naš korak je postal lah-
kotnejši in imeli smo občutek, da bi lahko skoraj poleteli proti  
širnemu nebu.

Margareta Lešnik, vzgojiteljica

Čas hitro beži, smo ugotovili, ko smo začeli novo šolsko leto, 
sedaj pa so na pragu že počitnice.

 Osemnajst Ježkov se nas je zbralo septembra v svojem brlogu, 
decembra pa se nam je pridružil še zadnji. V naši skupini so 
prevladovali fantje, kar trinajst jih je bilo, zato lahko rečemo, da 
je bilo včasih »bodeče«. Pa vendar lahko rečemo, da smo skupaj 
preživeli prijeto, doživeti j polno in ustvarjalno šolsko leto. Začeli 
smo s privajanjem, ki  je za nekatere otroke bilo stresno. Blažili 
smo te  trenutke z veliko gibanja na prostem, dejavnostmi, ki so 
otrokom  bile zanimive – prepevanje, rajanje, veliko igre, zgod-
bice in cartanje.

Jesenski čas nam je ponujal raznolike dejavnosti  tako v naravi kot 
v igralnici. Prostor smo si okrasili z jesenskimi izdelki, police pa 
so nam krasili razni plodovi. Skuhali smo tudi čežano ter si sami 
pripravili skuti ne štruklje. Opazovali in spremljali smo naravo, 
kako se pripravlja k počitku. Kdaj bo padel zadnji listek z dreve-

sa, saj se  potem kmalu začne zima. Res nismo čakali zaman, 
sneg nam je pobelil naravo, mi pa smo se povzpeli na brežine 
ob šoli in zimsko veselje je bilo popolno. Bili smo tudi skrbni do 
lačnih pti čk, zato sta nam hišnika izdelala čudovito pti čjo krmil-
nico, ki je bila vedno polna semen. Imeli smo na obisku lovca, ki 
nam je veliko povedal o gozdnih živalih, kako  preživljajo zimo. 
Poskrbeli smo tudi za svoje zdravje, zato smo pripravili zdrav 
zajtrk z g. Romano.  Komaj smo se naužili zimskih radosti , že je 
sonce začelo kazati  svojo moč in belih poljan je bilo konec. Opa-
zili smo nam najljubše prve spomladanske cvetlice, ki so nas 
privabile na travnik. Izdelovali smo rožice, slikali in ustvarjali na 
različne načine. Radi pa smo se tudi pogovarjali o doživetjih, kaj 
bomo, ko bomo veliki, o svojem hišnem ljubljenčku in …..

Še veliko bi imeli povedati, vendar je vsega lepega enkrat konec. 
Ježki si želimo le dolge, brezskrbne  počitnice, ko bo mamica 
zjutraj rekla: »danes bomo pa doma«.   

Janja Andolšek, vzgojiteljica

JEŽKOVA DOŽIVETJA
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Nekateri smo svoje prve samostojne korake naredili v vrtcu. 
Postali smo samostojni pri pitju iz lončkov in sami smo jedli z 
veliko žlico. Dodobra smo spoznali svoje mesto in znak v gar-
derobi, kjer smo se naučili sezuvanja copatk in pospravljanja le-
teh na svoje mesto.

Pesmice v vrtcu so nam polepšale dneve. Veliko smo se jih 
naučili in jih znamo tudi zapeti . V jutranjem krogu smo se naučili 
poslušanja pravljic in tako jim z veseljem prisluhnimo v  knjižnici 
ali na prostem zunaj. Ples nam gre dobro od nog, še posebno 

v paru. Z didakti čnimi igrami, senzornimi zaboji, čutno potjo na 
igrišču, s socialnimi igrami smo spoznali, kje vse imamo svoja 
čuti la in kako se odzivamo pri novih preizkušnjah.

Vsa nova spoznanja v vrtcu smo utrdili preko področij iz kuriku-
la, še posebno gibalno in likovno. Različni materiali in tehnike 
so nam pričarale spoznanje, da je ustvarjanje prijetno, zabavno 
in raznoliko. Z prosto igro v igralnici zjutraj in na terasi smo tkali 
prijateljske vezi in razvijali svojo domišljijo in kreati vnost.

V aprilu smo postali veliki, saj smo obiskali travnik in videli 
miško, »ki je menda odnesla vse naše dude«. Brez težav smo 
pričeli počivati  brez dud, saj vemo, da jih »miška potrebuje« 
bolj kot mi.

Res smo majhni, a naši koraki so veliki, saj smo s hojo z bibo 
dokazali, da prehodimo celo Podbočje. 

Najbolj pomembno v minulem letu pa je to, da smo spoznali, da 
je vrtec varno okolje, kjer nas imajo vzgojiteljice rade in poskrbi-
jo za naše dobro počutje in nas znajo prav lepo pocrkljati .

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

KAJ VSE SMO NOGICE DOŽIVELE IN SE NAUČILE V VRTCU

Na začetku bi vam rada predstavila našo skupino Metuljčki. V 
skupini je 21 vedoželjnih otrok, starih od 4 do 6 let. V letošnjem 
šolskem letu so otroci spoznali veliko novih in zanimivih stvari. 
Ker smo najstarejša skupina v vrtcu, smo se tudi dosti krat peljali 
z avtobusom na potep. Včasih je bilo potepanje v povezavi s 
športom, in sicer takrat, ko smo šli v Terme Čatež drsat in plavat. 
Pri obeh dejavnosti h so otroci neizmerno uživali, saj je bilo ve-
selje ob uspešno opravljeni športni nalogi neizmerno. Obiskali 
pa smo tudi otroke iz vrtcev Leskovec pri Krškem in Kapele. Tako 
so otroci stkali prijateljstva tudi z drugimi otroki, saj so nam 
obisk tudi vrnili. Tekom leta smo sodelovali v številnih projekti h, 
ki so širili otrokova obzorja. Veliko časa smo namenili projektu 
»Potujem, torej sem«, v okviru katerega smo spoznali 12 ev-
ropskih držav. To znanje pa so otroci delili tudi s skupino Sonč-
ki, ki smo jo povabili na zaključek projekta. Ker smo imeli na 
ravni oddelka poudarek na naravi, smo dosti krat odšli v gozd, na 
travnik in v bližnje vasi. V gozdu smo iskali tudi gozdne palčke, 
ki so nam letos pripravili prav posebno presenečenje. Poslali so 
nam gozdnega palčka Praprotnika, ki nas je s pomočjo nalog 
popeljal do skritega zaklada. V skritem zakladu pa so nas čakali 
gozdni palčki, ki so jih otroci lahko za spomin odnesli domov. 
Dejavnosti  bi res lahko naštela še ogromno, saj sva s Sonjo to 

leto želeli otrokom narediti  čarobno. Namreč,  večina otrok gre 
septembra v prvi razred in se bodo od vrtca poslovili. Ob tej 
priložnosti  bi radi s Sonjo otrokom in staršem sporočili, naj se 
veselijo novih izzivov in dogodivščin, ki bodo prišle na njihovo 
pot.

Ksenija Satler, vzgojiteljica     

METULJČKI POLETIJO K NOVIM DOGODIVŠČINAM
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Ko vzgojitelji razmišljamo, kam bi šli z otroki na pohod, najprej 
pomislimo na varnost. 

Seveda moramo biti  tudi zelo pogumni, ko četi co devetnajsti h 
malih nadobudnežev peljemo najprej po cesti , potem v hrib, po 
gozdu in spet nazaj v vrtec.

Tako smo se tudi mi iz skupine Sončki odpravili na Stari Grad do 
križa. Med potjo smo se pogovarjali, opazovali rože in spodbu-
jali drug drugega k hoji v hrib. Med potjo so otroci opazili na 
tleh prazne steklenice in papirje. Ustavili smo se in se pogovar-
jali o tem, da te reči ne sodijo v naravo, ampak v koše za smeti . 
Pri križu se nam je odprl čudovit pogled na okoliške kraje in na 
Podbočje. Poiskali smo reko Krko, našo šolo in vrtec ter poko-
pališče. Ugotavljali smo, kje smo doma.

Potem pa smo odprli nahrbtnike. Komaj smo čakali, da izvleče-
mo ven dobrote, ki so nam jih pripravili naši starši. Opazova-
la sem otroke, kako ponosno so nosili priboljške okrog in si jih 
delili. Ko smo se malo okrepčali in odžejali, pa smo se odpravili 
nazaj proti  vrtcu. 

S Katjo sva bili ponosni na naše Sončke, saj so vsi brez težav 
premagali hrib in pot nazaj v vrtec in se ves čas obnašali kot 
pravi planinci. 

Helena Banič, vzgojiteljica

POHOD NA STARI GRAD

Z otroki iz skupine Balončki raziskujemo okolico, spoznavamo 
svet, poln zanimivosti . Vsak dan najdemo kaj novega.

Spoznavali smo živali na kmeti ji, travnik, rastline na travniku 
in travniške živali. Iskali smo jih v sadovnjaku pred vrtcem, na 
bližnjem travniku, v učilnici na prostem smo opazovali ribe in 
žabe ter jih poslušali. Kačji pasti r pa je kar sam priletel v našo 
igralnico, kar smo izkoristi li in si ga pobliže ogledali, preden smo 
ga spusti li na prostost.

Da pa okolje resnično začuti mo, pa v toplih dneh igro na igrišču 
preživimo tudi bosi. Otroci v igri na toboganih, v peskovniku, 
na gugalnicah in teku po igrišču zelo uživajo. V toplih poletnih 
dneh pa se bomo hladili z igrami z vodo in igro v senci.

Kristi na Rešetar, vzgojiteljica

RAZISKUJEMO SVET OKOLI NAS



JUNIJ  2017

33

DRUŠTVA

Na Mladinski točki Podbočje smo bili v letu 2016 zelo akti vni. 
Poleg mnogih akti vnosti  za otroke in mladino KS Podbočje smo 
organizirali tudi Rojstni dan Mladinske točke in Vaške igre. Naš 
prostovoljski moto »počuti m se dobro, ker delam dobro« to-
rej drži kot pribit. Zelo smo veseli, da se delavnic udeležuje več 
otrok, kot se jih je prejšnja leta. No, pa poglejmo, kaj o naši Mla-
dinski točki pravijo oni.

LAURA: Na Mladinski točki mi je najbolj všeč, ko izdelujemo 
izdelke, ki so nenavadni in posebni. Zelo všeč mi je tudi, ko špor-
tamo in se igramo razne igre.

NIL: Najbolj všeč mi je, ko imamo športno ali pa kuharsko 
delavnico, saj takrat poskrbim za to, kar imam najraje: hrano in 
šport. Takrat pa je ponavadi tudi najbolj zabavno.

ŽAK: Ne Mladinski točki sem bil prvič, ko smo se odpravili na 
Stari Grad. Bilo mi je zelo všeč in od zdaj naprej bom bolj pogos-
to prihajal. Na Starem Gradu pa mi je bil najbolj všeč razgled.

ALJAŽ: Najbolj mi je všeč, ko gremo na igrišče, saj se takrat lahko 
najbolj znorim.

NEŽA: Najraje imam, ko imamo športno delavnico, saj je takrat 
najbolj zanimivo. Drugače pa uživam tudi, ko ustvarjamo. Še 
posebej mi je bilo všeč, ko smo delali velik človek ne jezi se.

LUNA: Najljubše mi je, ko telovadimo skupaj v telovadnici.

MANICA: Na Mladinski točki uživam v vseh vrstah delavnic – 
ustvarjanje, športanje in kuhanje. 

TIMOTEJ: Hmm … najbolj mi je zabavno, ko igramo nogomet, 
nogomet in še enkrat nogomet.

ULA: Na Mladinski točki je vedno zabavno, zato sem rada tam. 
Še posebej uživam na športni ter ustvarjalni delavnici.

ZOJA NALA: Najbolj všeč mi je šport, ustvarjanje in pohodi, zato 
bom vedno hodila na Mladinsko točko.

LUKA: Prvič sem bil na Mladinski točki, ko smo se odpravili na 
Stari Grad. Najbolj so se mi vti snile v spomin češnje (»narobu-
tane«), lovljenje in tek.

ANEJ: Najbolj uživam, ko tečemo in hodimo.

MAJ: Na Mladinsko točko grem, da se zabavam. Najbolj všeč mi 
je, če gremo na igrišče. Še bolj všeč pa so mi vodne igre.

ZARJA IN MARKO: Najbolj uživava, ko lahko skupaj packava z 
voščenkami ter nagajava prostovoljcem. Zelo sva uživala, ko 
smo skupaj delali velik človek ne jezi se,  ko tečemo in imamo 
športne igre.

Zelo smo veseli, da vam lahko polepšamo sobotne dopoldneve 
in trudili se bomo še naprej.

Prostovoljci Mladinske točke Podbočje

POČUTIMO SE DOBRO, KER DELAMO DOBRO!

MT PODBOCJE

VAŠKE IGRE

PRIJAVA EKIP:

SESTAVA EKIPE: 



34
KRŽEVSKI   ZVON

Člani društva ŠRD Veliko Mraševo smo se v preteklem letu in prvi 
polovici letošnjega leta udeleževali številnih športnih dogodkov, 
organizirali več delovnih akcij in solidarno izpeljali humanitarno 
akcijo za pomoč v sti ski. Kot osrednji športni dogodek, ki pote-
ka v organizaciji ŠRD Veliko Mraševo, bi izpostavili nočni turnir v 
malem nogometu oz. futsalu. Ta tradicionalno poteka vsako leto 
v noči na dan državnosti  25. junija in ob počasti tvi praznika KS 
Podbočje. Na lanskoletnem, 29. po vrsti , je sodelovalo 16 ekip. 
Lepo število gledalcev si je lahko ogledalo vrhunske predstave 
nogometašev ter se okrepčalo z jedačo in pijačo. Prvo mesto je 
osvojila ekipa Pink Panter iz Zasavja, ki je v fi nalnem obračunu 
premagala ekipo Drinkersov iz Velike vasi. V boju za tretje mesto 
so bili po streljanju šestmetrovk uspešnejši igralci Cerkelj, ekipa 
Selo Ljubavi pa se je morala zadovoljiti  s četrti m mestom. Najbol-
jši strelec turnirja je bil Rok Mihorič iz Drinkersov, najboljši vratar 
pa Denis Govekar iz zmagovalne ekipe. V organizacijski domeni 
ŠRD-ja je tudi turnir KS Podbočje, na katerem so sodelovale šti ri 
ekipe. Zmago si je zagotovila postava ŠTD Šutna, drugouvrščena 
je bila ekipa ŠRD Veliko Mraševo, mesto za njimi je osvojila še ena 
domača ekipa Ekten, četrti  pa so bili Hrastek.

Ekipa ŠRD Veliko Mraševo se je lansko leto udeležila tudi me-
dobčinske malonogometne lige (MMNL) Brežice-Krško. Med 
dvanajsti mi ekipami smo osvojili osmo mesto, na pokalnem 
turnirju lige pa četrto. Udeležili smo se tudi več lokalnih turnir-
jev, med katerimi bi izpostavili zmago na vaškem turnirju na 
Drnovem. To je že peta osvojena lovorika tega turnirja od dese-
ti h možnih, kar nam je prineslo nov pokal v vitrino društva. Naj 

DRUŠTVA

Pevke izpod Bočja, ki delujemo v okviru KD Stane Kerin Podboč-
je, smo v letu 2016 pripravile dva koncerta. Prvi, letni koncert,  
smo imele 17. junija. Poleg slovenskih ljudskih smo tri pesmi 
zapele v tujih jezikih. Z nami je nastopal tudi Mešani pevski zbor 
KD Franc Bogovič iz Dobove. Skupaj smo zapeli dve pesmi. Za 
smeh so poskrbele »krževske fl avze« Ivanka, Metka in Renata. 

Naslednji koncert je bil v adventu, 4. decembra, z naslovom 
»Zlati  večeri«. Pele smo v glavnem adventne pesmi, proti  koncu 

smo se približale že božiču. Z nami so nastopili še Ljudski pevci 
iz Dobove in domača vokalna skupina Korzingerji, ki se je javno 
predstavila prvič. Med pesmimi so o svetnikih v decembru in 
adventu pripovedovali Lovro Jurečič, Ivanka Černelič Jurečič, 
Renata Jurečič in Metka Vrhovšek. Na koncu smo vsi skupaj 
zapeli Avsenikovo Zvezde na nebu in božično Sveto noč. Oba 
koncerta sta bila dobro obiskana.

Marija Pavlovič

PEVKE IZPOD BOČJA IZVEDLE DVA KONCERTA

Junijski letni koncert

Skupni nastop na adventnem koncertu

ŠRD VELIKO MRAŠEVO AKTIVNO IN ODGOVORNO DELUJE NAPREJ
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omenimo še, da se je v Velikem Mraševem 1. aprila letos odvil 
turnir  »Živjo, nogomet«, na katerem je sodelovalo 22 ekip. Ta 
je potekal pod okriljem Pivovarne Union kot eden izmed šesti h 
pomladnih malonogometnih turnirjev po Sloveniji. Zmagoval-
ci so postali igralci Bar-a Safi r, za njimi se je uvrsti l KPŠ (Klub 
posavskih študentov), tretja pa je bila ekipa iz Cerkelj ob Krki, 
ki je pred tem izločila ŠRD Veliko Mraševo. Svojo akti vnost smo 
dokazali tudi z igranjem v lokalni »podboški« košarkarski ligi, 
kjer smo med šti rimi ekipami osvojili naslov. Člana društva Pe-
ter Pavlovič in Elvis Kranjec sta se udeležila tudi več tekaških 
maratonov po Sloveniji in Hrvaški. Ambrož Tičar je letos feb-
ruarja postal državni prvak v skoku s palico, Žiga Jurečič pa us-

pešno nastopa v drugi državni ligi za Krko iz Novega mesta. Eva 
Jurečič je članica odbojkarskega kluba iz Brestanice, Tadeja Žarn  
nastopa pri konkurenčnem POK Krško, Nina Kuhar pa je skupaj 
z odbojkaricami iz Pedagoške fakultete osvojila naslov prvak-
inj mariborskih fakultet. Nik Reberšek svojo znanje kali za RK 
Krško, kakor tudi Taj Reberšek, ki poleg tega še zastopa barve 
Šahovskega kluba Krško. Pri tem bi izpostavili tudi mladega in 
nadarjenega šahista Jana Kraševca, ki zelo uspešno nastopa na 
turnirjih ter dosega odmevne rezultate doma in tudi v tujini.

Da pa nismo akti vni samo na športnem področju, smo pokazali 
s številnimi delovnimi akcijami in vložki v lokalno skupnost. Na 
igrišču smo postavili kozolec, ki služi kot pomoč pri organizaciji 
nočnega turnirja. Za najmlajše sta se postavila gola manjših di-
menzij za brezskrbno igro in akti vno preživljanje prostega časa. 
Poleg tega smo samoiniciati vno postavili elemente za vadbo 
oz. fi tnes na prostem. Ob reki Krki smo (pre)uredili vaško ko-
pališče, organizirali pa smo tudi čolnarjenje, za katerega želimo, 
da postane tradicionalno. V naši vasi smo lahko vsako leto priča 
postavljanju mlaja in tudi letos je bilo tako. Da znamo poskrbe-
ti  za čisto okolje, smo potrdili s čisti lno akcijo, kjer smo svojo 
ekološko osveščenost lahko nadgradili še s prijetnim druženjem. 
Za popestritev vzdušja ob koncu leta 2016 pa smo v prostorih 
vaškega doma priredili silvestrovanje in okrasili vaške sveti lke. 

Kot ste verjetno ugotovili, je društvo relati vno zelo akti vno in 
vpeto v lokalno okolje. Mnogi cilji še ostajajo neizpolnjeni, kat-
ere pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi in trudom. Naj vaša 
srca ostanejo športna, razumna in poziti vna!

Matej Urbanč-Berox , ŠRD Veliko Mraševo

ŠRD Veliko Mraševo je v noči s 24. na 25. junij 2016 izvedlo 
tradicionalni, že 29. nočni turnir v malem nogometu v počas-
ti tev praznika KS Podbočje in dneva državnosti .

V konkurenci 16 ekip, torej je na turnirju sodelovalo okoli 150 
rekreati vnih športnikov, je zmagala ekipa Pink Panter iz Trbovelj, 
ki je v fi nalu s 5:0 premagala ekipo Drinkersi iz Velike vasi. Za tret-
je mesto sta se v streljanju šestmetrovk pomerili ekipi Selo ljuba-
vi iz Kalce-Nakla in Cerklje ob Krki, uspešnejši pa so bili slednji.

V polfi nalu so Drinkersi s 3:2 premagali Cerklje ob Krki, Pink 
Panter pa z 2:0 Selo ljubavi. V četrtf inalu so Drnkersi s 5:1 
premagali ekipo ŠTD Šutna, Cerklje ob Krki s 3:1 ekipo Bar pis-
arna Raka, Selo ljubavi s 3:0 ekipo ŠD Sušica, Pink Panter po 
streljanju šestmetrovk ekipo Bar Oblak.

29. NOČNI TURNIR VELIKO MRAŠEVO

Pred fi nalno tekmo
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Najboljši strelec turnirja je bil z osmimi goli Rok Mihorič iz ekipe 
Drinkersi, najboljši vratar pa Denis Govekar iz ekipe Pink Panter.

Turnir si je ogledalo tudi veliko število gledalcev.
Peter Pavlovič

Zmagovalna ekipa Pink Panter Nočno vzdušje

ŠRD Kalce - Naklo se lahko tudi v preteklem letu pohvali s števil-
nimi športnimi uspehi. Naša ekipa se je udeležila 16 turnirjev, 
na katerih je dosegla 6 zmag, 2 drugi mesti  in 2 tretji mesti . Na-
jbolj ponosni smo na 6. mesto na največjem in najmočnejšem 
turnirju v malem nogometu v Sloveniji (Praznik SLO futsala).

Tradicionalne so postale tudi ostale akti vnosti  društva. Organi-
zirano je bilo prvomajsko kresovanje z budnico in velikonočno 

žegnanje. Na vaškem igrišču smo postavili novo pridobitev – 
košarkarska koša, v mesecu juliju pa prvič pripravljamo turnir 
v malem nogometu na našem igrišču. Veselimo se tudi tega 
novega izziva, ki bo pomemben tako za našo vas kot naše društ-
vo. Igrišče v Kalce - Naklem  tako postaja vse bolj prepoznavno, 
hkrati  pa imamo priložnost dokazati  se tam, kjer je to najslajše 
– na domačem terenu.

Gregor Fabeković, ŠRD Kalce-Naklo

ŠRD KALCE - NAKLO
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Leto je ti k-tak naokoli. Mavrice pa še vedno prepevamo … pe-
smi nikoli ne zmanjka, in tudi ne iskrene želje prepevati  in deliti  
mavrično zgodbo naprej. Vsako soboto se zasliši naša pesem pri 
»Štefančevih doma«, kjer vaja dela mojstra, me pa nove pesmi, 
ob katerih kujemo načrte za prihodnost. 

Pravzaprav so vaje postale prava a(tra)kcija … Doma nas iz leta 
v leto čaka več otročičkov, pa fantov in mož tudi (op. število njih 
se ne veča ), da včasih komaj uidemo enim ali drugim. In ko si 
Mavrice končno uspemo poveda ti  pestre dogodke preteklega 
tedna, je vaja že na polovici. Od tu naprej pa nizamo pesmi eno 
za drugo. In če se jih bo do jeseni nabralo dovolj, se vidimo na 
koncertu. 

In kako je minilo 365 dni, odkar smo nazadnje pisale v Krževski 
zvon?

Mavrice smo bile pridne. Polepšale smo nekaj poročnih maš in 
slovesnosti , prepevale na krsti h in praznovanjih, pripravile kon-
cert  ter se kot gostje udeleževale koncertov različnih vokalnih 
skupin. 

In znova smo postale bogatejše. Tokrat zares – dobile smo šti ri 
nove, male sončke, ki so razveselili našo Mijo, Tatjano in Majo 
in z njimi nas vse. Me pa smo vrednejše za novo članico Katjo, ki 
je prinesla nov veter energije, iskrenega smeha in dobre volje. 

Pravzaprav smo že deset-peresna deteljica in priznamo, da se 
imamo prav luštno. 

Sedemnajst skupnih let nas je povezalo v nerazdružljiv šopek 
prijateljic, s ti sočimi željami, a eno skupno … še želimo prepe-
vati  za vse vas. 

Iris Vrhovšek, Mavrice

DRUŠTVA

KER ŽELIMO PREPEVATI, VEDNO NAJDEMO PESEM ZASE …

Tokrat brez Maje, ki je bila v veselem pričakovanju :)
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V mesecu marcu, ko pride pomlad 
in se razkrije njen skriti  zaklad,
ko najlepše cvetlice zacveto 
in pti čki svojo pesem zapojo,
takrat mamice svoj praznik imajo 
in tole pesem jim podarjam v 
zahvalo.

                    Mama

Ti podarila si mi življenje,
z menoj delila si veselje,
skrbela zame noč in dan,
v pomoč ponudila svojo dlan.

Ko solze napolnile so moje oči,
z mano jokala si tudi ti ,
ko pa veselje je bilo v očeh,
takrat tvoj obraz krasil je nasmeh.

Vedno si mi odpusti la,
če narobe sem kaj storila,
ploskala pa si na ves glas,
ko prišel je uspeha čas.

Rekla rada bi hvala ti ,
da v mojem življenju z mano si,
mamica moja, rada te imam,
danes za praznik poljubček ti  dam.

                 Vanja Moškon

 LABODJA DRUŽINA POD MOSTOM
Domačini Broda pri Podbočju in ostali, ki se redno vozijo po 
tamkajšnjem mostu čez reko Krko, so vajeni pogleda na labode, 
ki tam živijo že vrsto let, konec aprila in maja pa so bili vsee-
no priča nenavadnemu prizoru. Labodji par si je namreč uredil 
gnezdo precej daleč od rečnega brega, v ločju pod mostom, 
povsem na očeh domačinov in mimoidočih. Mnogi so z zani-
manjem več tednov opazovali labodjo samico, ki je tako re-
koč neprestano sedela na jajcih in čakala, da se iz njih izležejo 
mladiči. Pred dnevi se je to končno zgodilo (valilna doba pri 
labodih traja 34-38 dni) in nekaj sivih puhasti h mladičkov je ta-
koj zaplavalo v vodo. Ker so v prvih dneh življenja lahek plen 
za pti ce ujede in večje ribe, se je samici pri njihovem varstvu 
pridružil tudi samec in oba sta budno pazila na svoj podmladek. 
Skratka, prava labodja idila.

P. P. 
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Tradicionalno prvomajsko srečanje na Planini nad Podbočjem 
je na novo lokacijo, brezov gozdiček pri lovskem bivaku, priv-
abilo številne obiskovalce, med njimi vsako leto številčnejše po-
hodnike, tako iz podboške kot cerkljanske smeri.

V imenu organizatorjev, KS Podbočje in Cerklje ob Krki, ŠTD 
Šutna ter ostalih društev, veteranskih in častniške organizaci-
je občine Krško, jih je uvodoma pozdravil predsednik sveta KS 
Podbočje Jani Barbič. Nato jih je nagovoril krški župan mag. Mi-
ran Stanko in spomnil na zgodovino boja za delavske pravice, 
v katerem je bila dobljena že marsikatera bitka. »Res pa je, da 
se svet spreminja in z novim svetom prihajajo tudi novi izzivi. 
Pomembno je, da se z njimi soočimo in poskusimo urediti  tako, 
da bodo delavstvo in vsi ostali, ki živijo od svojega dela, živeli 
temu primerno dostojno,« je dejal.

Slavnostni govornik je bil letos poslanec v DZ Igor Zorčič in se 
prav tako navezal na korenine 1. maja, ki segajo do žrtev stavke 
za izbojevani 8-urni delavnik v Chicagu leta 1886 oz. še dlje v 
zgodovino, npr. do kmečkih uporov, ko so se delavci – kmet-
je borili proti  preti rani tlaki. »Danes, več kot 500 let po prvih 
kmečkih uporih in 250 let po prvi industrijski revoluciji, ostajajo 
vprašanja pravic delavcev enako pomembna. Danes, več kot 120 
let po prvem 1. maju kot prazniku dela, ostaja ta praznik enako 
pomemben kot na začetku. In prav je, da ostaja ta dan tudi eden 
največjih praznikov v Sloveniji ter da vsi delavci odložijo delo ter 
se povežejo ob postavljanju mlajev, prižiganju kresov in jutranji 
budnici po različnih krajih v Sloveniji in znova opozorijo nase 
ter na svoje delavske pravice,« je povedal. Čeprav so pravice 
delavcev urejene v mednarodnih akti h, zakonih, kolekti vnih 
pogodbah in pogodbah o zaposlitvi in čeprav v zadnjih leti h 
beležimo gospodarsko rast in zmanjšanje brezposelnosti , smo 
vedno znova priča kršitvam teh pravic, poskusom njihovega 

zmanjšanja ali relati vizacije, je opozoril govornik.. »To so izzivi, s 
katerimi se moramo soočiti  danes, zato je potrebno, da praznik 
dela ne ostane le spomin delavcev na boljše čase, temveč da te 
boljše čase ustvarja z delavskimi akti vnostmi, s povezovanjem 
delavcev, z njihovim sodelovanjem, enotnostjo, solidarnostjo in 
pomočjo, kar vse je recept za uspeh na področju delavskih prav-
ic in česar v današnjem sodobnem času tudi večkrat primanjku-
je. Delavci in država morajo skupaj odpraviti  kršenje delavskih 
pravic ter vsakomur zagotoviti  temeljne delavske pravice, ki se 
jih morajo delodajalci zavedati  in jih upoštevati .«

V kulturno-zabavnem programu, ki mu kljub številčni udeležbi 
žal prisluhne premalo ljudi oz. jih (pre)hitro premami gosti nska 
ponudba, so sodelovali ansambel Folk&špas, Mati c in Matej s 
pesmimi Iztoka Mlakarja, pesnika Damir Hruban in Miro Tičar, 
povezoval pa ga je Uroš Kerin.

P. P.

PRVOMAJSKO SREČANJE NA PLANINI
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Letošnjo tradicionalno proslavo v počas-
ti tev dneva upora proti  okupatorju, 27. 
aprila, smo organizirali člani Območnega 
združenja slovenskih častnikov Krško.

Zbrali smo se pri domu OF Mladje na dan, 
ki je bil pred leti  posvečen ustanovitvi 
Osvobodilne fronte. Pozneje se je naziv 
spremenil v dan upora proti  okupatorju.

Slavnostni govornik je bil poveljnik 25. 
območnega štaba Teritorialne obrambe 
in načelnik Manevrske strukture narodne 
zaščite za Posavje leta 1991 polkovnik Er-
nest Breznikar. Slovenci smo morali v 
minulem stoletju kar trikrat z orožjem v 
rokah dokazovati  pravico do svojega ob-
stoja. Prvič ob koncu I. svetovne vojne, ko 
je general Rudolf Maister ubranil s svojimi 
prostovoljci slovensko severno mejo. Še 
veliko težji boj za svoj nacionalni obstoj 
smo bojevali v leti h II. svetovne vojne, ko 
sta nas fašizem in nacizem obsodila na 
fi zično uničenje. Tretjič smo morali dokazovati  pravico do svojega 
mesta na zemljevidu evropskih narodov leta 1991, ko je takratna 
Jugoslovanska ljudska armada skušala Slovenijo s silo zadržati  v 
razglašenem orkestru jugoslovanskih republik. Ob državnem praz-
niku dnevu upora proti  okupatorju vedno znova izrekamo našo 
globoko hvaležnost borcem NOB ter vsem udeležencem vojne za 
Slovenijo. Njihov vzgled predanosti  svojemu narodu nas moralno 

obvezuje in nakazuje pot za pravičnejšo demokrati čno družbo.
 
Nastopali so učenci OŠ Podbočje Alja Baškovec, Lea Petreti č in 
Tim Kovačič, skupina harmonikarjev iz Glasbene šole Krško, pe-
vec Marko Železnik in harmonikar Adi Moškon, program pa je 
vodila Jasmina Koreti č.

Predsednik OZSČ Krško, Branko Slivšek

ZANIMIVOSTI

Lan, Jan, Tiian, Črt, Nik, Oskar, Rene (M.), Enej, Špela, Žana, Alja, 
Ula , Eva, Petra, Patricija, učenci in učenke 4. razreda. 

Sošolci, sotrpini in predvsem prijatelji v šoli in izven šolskih zi-
dov. Prijateljstvo med njimi se je začelo že v vrtcu in se skozi ro-
jstnodnevne zabave in piknike samo še krepilo. Istočasno so se 
prijateljske vezi spletle tudi med nami, starši. Radi smo skupaj, 
radi se družimo.

Zato  bi se na tem mestu radi zahvalili vzgojiteljici Heleni Banič, 
ki nas je skozi skupna druženja v vrtcu uspela povezati . Hele-
na, si čudovita, topla oseba, ki ima občutek za ljudi. Otroci te 
obožujejo. 

Hvala ti , Helena.                                                Starši generacije 007 

“GENERACIJA 007"

PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU V MLADJU
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ZANIMIVOSTI

Telesna dejavnost je ena od najpomembnejših sestavin zdrave-
ga življenjskega sloga, ki lahko vpliva na človekovo zdravje in s 
tem na dvig kakovosti  življenja.

V prostorih osnovne šole že dve leti  izvajamo funkcionalno vad-
bo za starejšo populacijo. Zbirale smo se ob petkih, ko je 10 
starejših mladenk pod vodstvom učiteljice Marjete Š. Rozman 
izvajalo vaje za gibljivost in moč. V spomladanskem času pa je 
bil poudarek na aerobni vadbi, ko smo izvajale nordijsko hojo.

V jeseni bomo začeli s tako imenovano zdravo vadbo za vse 
starostne skupine. Z vadbo bomo vplivali na ohranjanje in iz-
boljšanje zdravja. Telesna dejavnost vpliva na telesno zdravje: 
izboljša vzdržljivost, poveča mišično maso, krepi vezivno tkivo, 
izboljša gibljivost, izboljša krvni tlak, vpliva na uravnavanje te-
lesne mase … Telesna vadba vpliva tudi na duševno zdravje: 
poveča se odpornost proti  stresnim situacijam (glavobol, po-
manjkanje energije, razdražljivost, živčnost), zmanjša pogostost 
pojava depresije, izboljša samopodobo in boljša razpoloženje. 

Program vadbe: 

Pripravljalni del, v katerega so vključene aerobne vsebine (hoja, 
tek) in sklop dinamičnih gimnasti čnih vaj za splošno ogrevanje.

Glavni del predstavljajo dinamične vaje moči za telo in telesne 
segmente ter vaje za krepitev mišice medeničnega dna.

Izbor vaj moči temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibal-
nih vzorcev), ki je zasnovana tako, da čim bolj pomaga ohranjati  
in razvijati  ti ste gibalne vzorce, ki jih potrebujemo za učinkovito 
opravljanje pomembnih (specifi čnih) vsakodnevnih življenjskih 
zahtev. Obremenitev je natančno določena s spreminjanjem 

števila ponovitev, serij, dolžino odmora in izborom zahtevno-
sti  vaj. Posebnost programa je vključitev razvoja zmogljivosti  
mišic medeničnega dna. Te mišice vzdržujejo pravilno lego 
medeničnih organov in sodelujejo pri zadrževanju urina in bla-
ta. Prispevajo k stabilnosti  hrbtenice in so vitalnega pomena, 
da se oseba lahko socialno uveljavlja, je telesno dejavna in živi 
polno življenje.

V zaključnem delu vadbene enote pa se izvede aerobna akti v-
nost nizke intenzivnosti  in stati čne raztezne gimnasti čne vaje.

Vadba je primerna tako za moške kot ženske, mlajšo, srednjo in 
starejšo populacijo. O dnevu in uri vadbe vas bodo seznanjali 
plakati  z naslovom Zdrava vadba. Vadba bo potekala v prenovl-
jeni telovadnici OŠ Podbočje. Vabljeni.

Marjeta Š. Rozman, prof. 

ZDRAVA VADBA V PROSTORIH OŠ PODBOČJE
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Uredniški odbor Krževskega zvona:
Renata Jurečič, Stanka Jurečič, Gregor Brodnik

Tisk: Reklame Žarn, Franci Žarn s. p.
Grafično oblikovanje in priprava za tisk: Reklame Žarn, Franci Žarn s. p.

Naklada: 610 izvodov
Pridržujemo si pravico do krajšanja prispevkov. 

Petek, 23. 6. 2017, ob 19.30 
pri OŠ Podbočje

Družabno srečanje krajanov ob 
krajevnem prazniku.

Ig�a ansambel Folk & Špas.

Za hrano in pijačo skrbi 
Vinogradniško društvo Podbočje.


