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KRŽEVSKI ZVON

Ob krajevnem prazniku,
26. juniju, in dnevu državnosti
vsem krajankam in krajanom

čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je dvanajsta številka krajevnega glasila. Namen glasila je, da vas tako 

seznanimo z delom Sveta KS Podbočje ter z ostalimi aktivnostmi in dogajanji 
v KS Podbočje. 



KS PODBOÈJE PRAZNUJE

KRAJEVNI PRAZNIK
PROGRAM PRIREDITEV:

Sobota, 18. 6.  2011, ob 18. uri, Kulturni dom Podbočje
Svečana seja PGD Podbočje ob 110-letnici društva

Sobota, 18. 6. 2011, ob 19. uri, Gasilski dom Podbočje
Postroj gasilcev in družabno srečanje 

Četrtek, 23. 6. 2011, ob 16. uri, Gazice
Družabno srečanje rekreativcev Podbočje 75 in Loka 74

Petek, 24. 6. 2011, ob 19. uri, igrišče Veliko Mraševo
24. tradicionalni turnir v malem nogometu 

Sobota, 25. 6. 2011, ob 19. uri, Kulturni dom Podbočje
Svečana seja sveta KS Podbočje

Sobota, 25. 6. 2011, ob 20. uri, Podbočje
Družabno srečanje krajanov na trgu v Podbočju
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Ponovno praznujemo  krajevni praznik 
v KS Podbočje, čas, ko naredimo 
rezime dela, ugotovimo, kaj smo in 

kaj nismo v preteklem letu ali daljšem 
obdobju naredili. Društva in organizacije 
nam  predstavijo delo in uspehe, nekateri 
krajani pa pripravijo članke, da obogatijo 
naše krajevno glasilo »Krževski zvon«. 
Letošnji je že 12.  po vrsti in ga bomo, 
kot vse dosedanje, z veseljem pregledali 
in prebrali; eni zato, ker se bomo tako 
spomnili, kaj je bilo v tem letu v krajevni 
skupnosti narejenega, drugi morda zato, 
da bodo kritizirali, kje nismo bili krajani 
uspešni, kaj vse bi se moralo narediti pa se 
ni. Naj spomnim, da so bile v jeseni volitve 
članov sveta KS Podbočje. Kot predsednik 
sem čutil obvezo, da pripravimo vsaj eno 
listo kandidatov za celotno KS, da se ne 
bi zgodilo, da bi bili brez kandidatov za 
člane v katerem od volilnih okolišev. Žal 
smo ugotovili, da se ni nihče potrudil, 
da bi pripravil alternativno listo, da bi na 
volitvah ljudje lahko izbirali med večimi 
kanditati, tako sta bila samo dva več, kot 
se je volilo članov sveta KS. In zagotovo 
bodo krožile govorice, »da so si tako sami 
izbrali svet«. Pustimo volitve, dela je v 
krajevni skupnosti vedno dovolj, čeprav je 
precej pripomb, da se premalo dela in da 
smo zato plačani. Naj omenim, da smo se 
člani sveta KS odpovedali sejninam in jih 

bomo namenili pomoči raznim društvom, 
posameznikom ali dogodkom.  Aktivnosti  
posameznih skupin ali vaških odborov so 
vedno sofinancirane s strani KS Podbočje 
in v letošnjem letu je kar precej nalog in 
del planiranih, nekaj tudi že realiziranih. 
Letos poteka nadaljevanje izgradnje 
širokopasovnih komunikacij, nedavno je 
bilo podpisovanje soglasij za izvajanje 
druge faze izgradnje, to je razvodov po 
vaseh. Prepričan sem, da ni ovir, da bi 
se druga faza nadaljevala, zato apeliram 
na tiste, ki niste uredili overitve podpisa 
pogodb, da to naredite nemudoma, saj 
bo nadaljnja izgradnja potekala tam, kjer 
bo vse urejeno, drugje pa bodo zadeve 
stale. Mislim, da je to v tem trenutku 
največji projekt v KS Podbočje in veliko 
interesentov že sprašuje, kdaj bodo 
izvršeni prvi priklopi. A naj še enkrat 
opozorim, da je to v veliki meri odvisno od 
nas samih. Še en velik projekt bo potekal 
delno na področju KS Podbočje in sicer 
izgradnja namakalnega sistema druga 
faza, ki bo zagotavljal namakanje velikega 
dela obdelovalnih površin na levem bregu 
Krke. Projekti naj bi bili v maju nared za 
pristop k izvajanju.

Letos, v času čistilne akcije, smo se 
krajani odzvali zelo produktivno, saj smo 
zbrali ogromno odpada, a žal predvsem 
iz domačih dvorišč, kar tudi ni slabo, saj 
je bolje, da končajo na pravem mestu, 
kot v gozdu, le da bi bilo prav, da bi se 
akcije lotili, kot je bila zastavljena in bi še 
malo očistili naravo, ki smo jo pred časom 
zasvinjali. 

Ugotavljam, da je interes prodaje odpa-
dnega bakra tudi na naši mrliški vežici 
povzročil kar precej škode, saj so nam 
nepridipravi potrgali skoraj vse žlebove in 
tako osiromašili mrliško vežico. 

V letošnjem letu smo sofinancirali uredi-
tev in navoz poljskih poti, saj je bila zaradi 
večje količine zemlje na poteh, uporaba 
le-teh v deževnem vremenu skoraj nemo-
goča. So pa člani sveta opozorili, da se 
vse premalo uporablja obračalni pas na 
njivah, zato so poti še dodatno uničene.

Morda se boste, krajanke in krajani, ob 
prebiranju uvodnika čudili, da je v njem 

kar nekaj opozoril, a smatram, da je 
prav, da se včasih tudi malo zamislimo in 
ugotavljamo, kaj in kje bi se dalo še boljše 
in uspešneje določene stvari narediti. 
Predvsem je res, da se bomo morali vsi 
več angažirati, da bomo v teh težkih časih 
premaknili voz naprej. Žal je vse breme 
obešeno le na nekaj posameznikov, pa 
naj bo to v društvih, organizacijah, vaških 
akcijah, ali katerikoli drugi organizirani 
skupini, ki želi narediti nekaj dobrega za 
družbo. Res sem bil razočaran, ko sem 
ugotovil, da je kar nekaj ljudi, ki še po 
dveh letih niso plačali svoje obveze, ki so 
jo sami prevzeli, do obnove Podbočja, do 
izgradnje ali obnove cest. Prisoten sem 
bil na skoraj vseh sestankih interesentov, 
ko so pripravljali posamezne akcije, zato 
vem, da ni bilo nič vsiljenega. Krajevna 
skupnost je sodelovala z deležem, ki 
ga je obljubila, kasneje je bil povsod še 
večji, nekateri posamezniki pa so svojo 
obljubo prelomili in prepričan sem, da je to 
nesramno dejanje. Prizadeli  so domačega 
izvajalca, ki je že tako ponudil nizko ceno, 
samo, da se bo nekaj naredilo. 

Vedno smo polni optimizma, ki bo prinesel 
lepši jutri in v tej veri čestitam ob krajevnem 
prazniku vsem krajankam in krajanom  z 
željo, da bi se krajevna skupnost tudi v 
bodoče razvijala in bi se vsem uresničile 
skupne želje glede razvoja krajev, kakor  
osebne želje, ki bodo vnesle zadovljstvo 
vsakemu posebej.

Predsednik sveta KS Podbočje 
Darko Kodrič

K R A J E V N A  S K U P N O S T

Spoštovani krajani!
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Finančno poročilo za leto 2010
PRIHODKI

Obresti .............................................................................. 10,66
Prihodki iz grobarin .................................................... 8.569,00
Prihodki od sponzorstev .............................................9.451,87
Donacije krajanov  ......................................................2.570,00
Donacije podjetij za obnovo Podbočja ...................... 2.500,00
Dotacija Občine Krško .............................................46.868,00
SKUPAJ ...................................................................69.969,53

ODHODKI 
Delovanje KS ............................................................ 15.573,96
Praznovanje praznika KS ............................................2.927,74
Donacije neprof. organizacijam .................................6.918,00
Navoz gramoza ......................................................... 13.676,95
Pokopališče .................................................................1.841,51
Obnova Podbočja ......................................................24.124,24
Igrišče Kalce-Naklo .....................................................2.100,16
Vaški prostor Šutna .................................................... 1.382,94
Igrišče Brezje ..................................................................475,20
Planina proslava Spomin in opomin ......................... 2.736,67
Zimska služba ................................................................627,88
SKUPAJ ...................................................................72.385,25

Finančni načrt za leto 2011
PRIHODKI

Obresti ...............................................................................10,00
Prihodki iz grobarin ......................................................7.000,00
Prihodki od donacij ..................................................... 2.000,00
Dotacija Občine Krško ..............................................89.509,56
Prenos sredstev iz leta 2010...................................... 1.272,62
SKUPAJ ................................................................... 99.792,18

 
ODHODKI

Delovanje KS .............................................................25.792,18
Praznovanje praznika KS ............................................ 6.000,00
Donacije neprof. organizacijam ................................. 2.000,00
Navoz gramoza ..........................................................32.500,00
Urejanje cest in infrastrukture ................................... 5.500,00
Vzdrževanje pokopališča ............................................ 6.500,00
Igrišča........................................................................... 3.500,00
Ureditev prostorov KS ...............................................18.000,00
SKUPAJ ................................................................... 99.792,18

Leto je naokoli in zopet je prišel čas, ko 
skupaj praznujemo praznik Krajevne 
skupnosti Podbočje in Občine Krško. 

Praznični čas je priložnost, za oceno po-
storjenega v preteklem letu in priložnost 
ustvarjanja novih idej, ki jih ljudje ob sku-
pnem interesu in konsenzu, v tem prosto-
ru uresničujemo.

S smelim pogledom v prihodnost in ob 
enotni podpori smo uredili komunalno 
infrastrukturo, ki je do danes, do dobra 
zaznamovala kraj in mu vdahnila noto 
brezčasnosti, ob tem pa še bolj povezala 
krajane, ki jih krasita tako predanost kot 
enotnost. Že izgrajeno komunalno infra-
strukturo bomo ob koncu leta nadgradili 
in zaključili z izgradnjo čistilne naprave in 
priklopom kanalizacijskega omrežja nanjo 
in s tem zaključili celovito prenovo kraja.

Pridobitve kraja so izjemno pomembne, a 
same po sebi v kraj ne vnašajo življenja, 
temveč ga izboljšujejo. Življenje v kraju 
izoblikujejo krajani, ki s svojim delom, 
odnosom do kraja in kulturnim ter družbe-
nim življenjem, z vsakim dnem in vloženo 
uro dela dokazujete, da vam podoba in ži-
vljenjski utrip kraja veliko pomenita. 

Ob občinskem in krajevnem prazniku vsem 
krajankam in krajanom iskreno čestitam, 
ob tem pa zaželim prijetno in veselo dru-
ženje, ne le v času praznika, temveč kot 
je v vaši krajevni skupnosti navada, skozi 
vse leto. Ob tem se nadejam, da se bodo 
naše poti v prihodnjem letu čim večkrat 
križale ob prijetnih dogodkih in z nasmehi 
na obrazu.

Franc Bogovič,
župan občine Krško

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!
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datum rojstva tel. številka
1 VOLILNA ENOTA
1 Baznik Alenka, Podbočje 38 6. 6. 1983 031 651 047

2 Strgar Martina, Podbočje 95 27. 4. 1969 051 435 327 
martina.strgar@pekarna-blatnik.si

3 Urbanč Milan, Podbočje 33 5. 12. 1963 041 779 416

2 VOLILNA ENOTA
4 Jurečič Stanka, Malo Mraševo 26 15. 11. 1974 041 753 235 

stanka_jurecic@hotmail.com
5 Jarkovič Igor, Brod 18  19. 8. 1981 041 747 229 

igor.jarkovic@gmail.com
3 VOLILNA ENOTA
6 Kuhar Stanko, Veliko Mraševo 47 11. 8. 1956 031 635 008 

stane.kuhar@siol.net
7 Jeke Aleš, Veliko Mraševo 55  1. 3. 1963 031 390 040 

ales.jeke@ekten.si
4 VOLILNA ENOTA
8 Kodrič Darko, Šutna 1 11. 12. 1955 041 612 365

darko.kodric@siol.net
9 Barbič Janez, Šutna 25 30. 4. 1969 041 971 240 

jbarbic@siol.net
5 VOLILNA ENOTA
10 Stipič Jože, Gradnje 4   30. 12. 1975 041 551 002 

stipicjoze30@gmail.com
6 VOLILNA ENOTA
11 Kranjc  Martina, Brezovica 14  10. 3. 1983 041 933 159 

kranjc.martina83@gmail.com 
7 VOLILNA ENOTA
12 Vintar Olga, Dobrava 12  22. 3. 1962  031 665 415

olga.vintar@gmail.com
8 VOLILNA ENOTA
13 Glogovšek Jože, Kalce-Naklo 39  04. 3. 1971 041 798 971 

jozeglogovsek@gmail.com

Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v obdobju od 2011 - 2014
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ČASTNA KRAJANKA
Slavka Mikolavčič

Slavka Mikolavčič  je svojo poklicno 
pot na OŠ Podbočje  začela 15. 10. 
1961 in ostala v Podbočju  vse do 

28. 2. 1993.  Nekaj let je bila tudi naša 
vaščanka. Takrat se je včlanila v Kulturno 
društvo Stane Kerin Podbočje in aktivno 
delovala v gledališki sekciji.
Z možem sta  si ustvarila družino in se pre-
selila  v Staro vas, kjer živita še danes. 
V tem času je poleg matematike, ki je bil 
njen glavni predmet, občasno poučeva-
la še fiziko, športno vzgojo in po potrebi 
tudi ostale predmete. Veliko učencev je s 
svojim požrtvovalnim delom popeljala na 
matematična tekmovanja in pogosto so 
se vračali z zlatimi in srebrnimi Vegovimi 
priznanji.
Pod njenim vodstvom je vrsto let deloval 
vrtnarski krožek, saj je bilo, poleg matema-
tike, to Slavkino najljubše področje. Tako 
je skupaj z učenci na šolskih gredicah pri-
delala veliko zdrave zelenjave za šolsko 
kuhinjo.
Danes upokojena učiteljica  je pustila po-
memben pečat na številnih generacijah 
podboških osnovnošolcev.  S svojim po-
žrtvovalnim in predanim delom  je dajala  
matematičnim in logičnim vsebinam  ve-
dno nove uporabne vrednosti. Pri svojem 
delu je bila zelo natančna in dosledna in k 
temu je  spodbujala tudi učence.  Vedno je 
veliko skrb namenjala tudi vzgoji za osnov-
ne človeške vrednote.  Učence je spodbu-
jala k izobraževanju in jim skušala dopo-
vedati, kako pomembno je le-to za njihovo 
prihodnost. Njena želja je bila, da bi si njeni 
učenci z znanjem pridobili poklice, ki jim 
bodo omogočali  dobre pogoje za življenje.
Tovarišica Slavka je v Podbočju pustila 
neizbrisen pečat in svet KS Podbočje se ji 
zahvaljuje z listino Častna krajanka.

ZNAK KS PODBOČJE
Janez Barbič

Janez Barbič je rojen leta 1969 in  je 
vaščan Šutne od svojega rojstva. 
Osnovno šolo je obiskoval v Podbočju, 

srednjo tehnično šolo pa v Krškem. 
V podjetju Vipap Videm Krško je zaposlen 
od leta 1989, na delovnem mestu izmeno-
vodje. Je vesten in odgovoren sodelavec, 
aktiven v sindikatu podjetja. 
Z  ženo in dvema otrokoma si je leta 1998 
ustvaril prijetno domovanje v zgornjem 
delu vasi. 
Občutek pripadnosti okolju, iz katerega 
izhaja, je bil močen že od rane mladosti. 
Svoje družbeno udejstvovanje je začel v 
Društvu podeželske mladine v Krškem, ka-
terega soustanovitelj je. V letu 1997 je vo-
dil sanacijo vodovodnega omrežja Šutna 
– Dobrava – Pristava  in projekt zemeljske 
elektrifikacije skupaj s polaganjem kabla 
za javno razsvetljavo v teh vaseh. 
Od leta 1998 je član sveta KS Podbočje in 
nekaj let njegov podpredsednik. 
V letu 1997 je bil med soustanovitelji 
Turističnega društva Podbočje in tudi nje-
gov predsednik. Deset let kasneje je v do-
mačem kraju ustanovil Športno turistično 
društvo Šutna, ki je kraj povezalo in mu 
dalo nov zagon. Kot predsednik vodi vse 
društvene akcije, predvsem srečanje kra-
janov in pohod na Planino za 1. maj. Je 
član Vinogradniškega društva Podbočje, 
v katerem deluje v upravnem odboru. Od 
leta 2009 je poveljnik sektorja Civilne za-
ščite v Podbočju. 

Janez Barbič je s svojo energijo, voljo in 
odnosom do soljudi sooblikoval napredek 
in razvoj celotne krajevne skupnosti, zato 
mu svet KS Podbočje podeljuje znak KS 
Podbočje.

PRIZNANJE KS PODBOČJE  
ŠRD Veliko Mraševo

Športno in rekreacijsko društvo Veliko 
Mraševo je leta 2001 ustanovila 
skupina športnih navdušencev, ki so 

že pred tem vrsto let delovali kot sekcija v 
Športnem društvu Podbočje. Ustanovitev 
društva je sovpadala z otvoritvijo nogome-
tnega igrišča in vaškega doma v Velikem 
Mraševem, ta dva objekta pa sta ves čas v 
središču društvenega delovanja, saj skrbi 
za njuno vzdrževanje in urejanje. Društvo, 
ki ima okoli 40 članov, po Alešu Pavloviču 
in Darku Grozdini pa mu zdaj predseduje 
Dejan Urbanč, skrbi predvsem za športno 
udejstvovanje svojih članov: redno teden-
sko rekreacijo na domačem igrišču ali v 
telovadnici OŠ Podbočje, zlasti nogome-
tne, pa tudi košarkarska ekipa društva, 
nastopajo v lokalnih ligah in na turnirjih, 
v zadnjih letih se je aktivirala tudi nami-
znoteniška sekcija. Društvo prireja zdaj že 
uveljavljeni turnir KS Podbočje v malem 
nogometu, na katerem se pomerijo le do-
mače ekipe. Širšo prepoznavnost pa si je 
društvo prislužilo z organizacijo ene najve-
čjih prireditev v krajevni skupnosti – tradi-
cionalnega nočnega turnirja v malem no-
gometu v počastitev praznika KS Podbočje 
in dneva državnosti.
Poleg udejstvovanja na športnem podro-
čju je ŠRD Veliko Mraševo postalo tudi 
gibalo skupnega življenja v vasi. Daje na-
mreč pobude za delovne in čistilne akcije, 
ali pa se jim pridružuje, za druženje ob po-
stavljanju mlaja ali kakšni drugi priložno-
sti, skratka, skrbi, da družabno življenje v 
kraju ne zamre.
Svet KS Podbočje mu ob 10. letnici delova-
nja podeljuje priznanje KS Podbočje.



7J U N I J  2 0 1 1

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Turistično društvo Podbočje

PRIZNANJE MLADI UP 
Klara Jurečič

N A G R A J E N C I

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Koledniki iz Bušeče vasi 

Skupino ljudskih pevcev je leta 1997 ustanovil Janez Hribar iz Bušeče vasi. Že prej 
so se vaški fantje zbirali in peli ob različnih priložnostih, tistega leta pa so začeli 
s petjem tudi uradno. Začeli so štirje, že osem let pa jih poje pet – en prvi tenor, 

en drugi, en prvi bas in dva druga. Pojejo po domače; naprej, čez in bas. V 14 letih so 
zbrali preko 400 nastopov po Sloveniji, gostovali so na avstrijskem Koroškem. Šestkrat 
so bili na regijskem srečanju ljudskih pevcev, dvakrat pa so se uvrstili tudi na državno 
srečanje. Izdali so 2 zgoščenki, na njih lahko slišimo nekaj bolj znanih, nekaj pa tudi 
že skoraj pozabljenih ljudskih pesmi. Koledniki iz Bušeče vasi nosijo glas o naših krajih 
povsod, kjer cenijo slovensko pesem. Najraje pa 5. januarja koledujejo po vaseh in zbi-
rajo sredstva za lačne otroke po svetu. 

Franc Zorko, Franc Zakšek, Franc Pavlovič, Stane Vegelj in Janez Hribar, člani skupine 
prejmejo priznanje KS Podbočje za dolgoletno uspešno delo.

Turistično društvo Podbočje je bilo 
ustanovljeno leta 1997. V njem vsa 
leta deluje manjše število članov, 

ima pa vsako leto več privržencev in po-
močnikov. Cilj društva je dvigovati zavest 
krajanov o pomenu urejenosti okolja v 

katerem živimo in društvu ta naloga iz-
jemno uspeva. Člani so izdali brošuro o 
turističnih znamenitostih v KS Podbočje, 
ki jo redno dopolnjujejo in posodabljajo. 
Označili so pešpoti po krajevni skupnosti 
in izdali zgibanko. Božični pohod na Stari 
Grad je množično obiskana prireditev, v 
zadnjem času pa se pod okriljem društva 
srečujemo na trgu. Vsako leto soorgani-
zira čistilno akcijo in razpiše natečaj ob 
krajevnem prazniku. Po obnovi Podbočja 
so člani uredili prostor na trgu; zelenica, 
informacijske table, pitnik in klop ob lipi 
so zaokrožili izgled trga. Več kot 50 korit 
je prvič zacvetelo v letu 2010 in polepšalo 
novo ograjo ob potoku Sušica. Letos pa so 
izdali nove razglednice Podbočja, ki vabijo 
v najbolj skrite kotičke. 
Za uspešno delo podeljuje  svet KS 
Podbočje  Turističnemu društvu Podbočje 
priznanje KS Podbočje.

Klara Jurečič letos zaključuje 9. ra-
zred OŠ Podbočje. Je učenka, ki je v 
vseh letih šolanja dosegla najboljši 

učni uspeh. Vedno je pripravljena pomaga-
ti sošolcem, pa tudi učiteljem.

Redno je prihajala k uram dodatnega po-
uka, ki so v glavnem potekale zjutraj, pred 
poukom in se tako pripravljala na tekmo-
vanja.
Na tekmovanjih iz znanj z različnih pred-
metnih področij je bila uspešna že v pre-
teklih letih. V letošnjem letu pa se je še 
posebej potrudila. 
Prejela je  bronasto Cankarjevo priznanje,  
bronasto in srebrno Proteusovo priznanje, 
bronasto in srebrno priznanje iz Vesele 
šole, bronasto in srebrno priznanje iz zna-
nja o sladkorni bolezni, bronasto Vegovo 
priznanje, bronasto priznanje iz znanja 
zgodovine ter  bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz znanja geografije.  Najbolj 
smo ponosni na njeno zlato priznanje iz 
geografije, saj ga je težko doseči, a Klari 
je to uspelo z veliko mero truda in volje 
do učenja.
Klara tudi zelo rada bere in ustvarja na li-
kovnem področju. V vseh letih šolanja je 
osvojila bralno značko.

Klara Jurečič prejme priznanje Mladi up. 
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Praznovanje smo začeli s slovensko himno. Program so popestrili Koledniki iz Bušeče vasi,

… otroci OŠ Podbočje s pravljico o miški… … in mladi plesalci.

Častni krajan je postal Janez Alič. Znak KS Podbočje je prejela Anica Božič.
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Priznanje KS Podbočje so prejeli: Franc Rozman,… …. pevska skupina Mavrice in

… Pevke izpod Bočja. Mladi up v letu 2010 je Matic Zakšek.

Otroci iz KS Podbočje rojeni v letu 2009 so prejeli srebrnike. Družabno srečanje je potekalo še dolgo v noč. 
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Osem mesecev mineva, kar sem 
kot edini izvoljeni svetnik s strani 
neodvisne liste PUM sedel v klopi 

občinskega sveta Občine Krško in zato mi 
dovolite, da se najprej vsem sovaščanom 
in krajanom Krajevne skupnosti Podbočje, 
predvsem pa vsem mladim, ki ste me pod-
prli, iskreno zahvalim za izkazano zaupa-
nje.  

Kot novinec med svetniki sem že pri po-
stopku sprejemanja letošnjega proračuna 
Občine Krško zelo hitro spoznal, da bo 
potrebno ogromno spretnosti in povezova-
nja, da bomo lahko med prednostne pro-
jekte uvrstili tudi tiste, ki so pomembne za 
kvalitetnejše in boljše življenje vseh nas v 
Krajevni skupnosti Podbočje. Verjamem, 
da nam bo s skupnim trudom in sodelo-
vanjem uspelo doseči vse tiste pridobitve, 
ki so v prvi vrsti pomembne za mlado ge-
neracijo v naši krajevni skupnosti. Med 
pomembnejše štejem več možnosti za 
aktivno preživljanje prostega časa mladih 

in več priložnosti za zaposlovanje mladih v 
domačem kraju. 

Po najboljših močeh se bom trudil, da 
bomo kar se da hitro v Podbočju odprli 
Mladinsko točko MC Krško, vaško igri-
šče Kalce-Naklo in ostala vaška športna 
igrišča, ki bodo služili kot infrastrukturna 
podpora vsebinskim programom, ki se 
že intenzivno izvajajo. Seveda  so tu tudi 
ostali večji in pomembnejši infrastruktur-
ni projekti, ki jih bomo lahko realizirali v 
složnem sodelovanju z ostalima svetni-
koma iz naše krajevne skupnosti Ivanom 
Urbančem in Zdravkom Urbančem.

Ker pa sem svetnik predvsem zaradi vas, 
bom vesel tudi vsakega vašega predloga 
in pobude, ki jih lahko s skupnimi močmi 
uresničimo v dobrobit našega kraja. Zato 
vas vabim, da se mi oglasite na jure.zlob-
ko@gmail.com ali 040/830-369.

Ob prazniku krajevne skupnosti vam želim 
vse najlepše in najboljše!

Jure Zlobko

Spoštovane krajanke in krajani!

KS PODBOČJE
IVAN URBANČ svetnik liste ROK
ZDRAVKO URBANČ svetnik svetniške skupine SDS
JURE ZLOBKO svetnik liste PUM

Pobude za umestitev v proračun občine Krško 2011 in v NORP 2011-2014
Projekti:
1. Projekt za pločnik in kolesarsko stezo, 
OŠ Podbočje - pokopališče - Križaj 2011, 
izvedba NORP v letu 2012.

2. Projekt za pločnik in avtobusno postajo 
Veliko Mraševo 2011, izvedba 2012.

3. Projekti za dokončanje vasi Podbočje 
2011 , vsako leto v NORP zagotoviti cca. 
70000 € za dokončno ureditev  Podbočja. 
Projekt mora vsebovati tudi dodaten mo-
stiček ob »Napoleonovem mostu«.

4. Idejna zasnova za ureditev kanaliza-
cijskega omrežja Veliko Mraševo, Kalce-
Naklo, Malo Mraševo, Brod, izvedba 
(NORP) v letu 2014.

5. Idejna zasnova celovitega reševanja od-
padnih vod v KS Podbočje.

6. Odkup zemljišča oz. etaže za blagovni-
co v Podbočju v stavbi, kjer ima občina že 

solastniški delež, izvedba v 2011.

7. Odkup zemljišča ter stavbe stanovanj-
ske hiše (za parkirni prostor trgovine) pri 
mostu v Podbočju, NORP 2012.

8. Cesta Šutna – Jarek – Trebelnik, 
prva faza v makadamski izvedbi odcep 
Gradišček – odcep Brezovica v dolžini cca. 
1100 m, ocena v vrednosti 50.000 €, pri-
četek del v letu 2011.

9. Cesta Stari Grad – Zavode, izdela-
va projekta 2011 (v dogovoru z Občino 
Kostanjevica na Krki),  izvedba 2012.

10. Cesta Veliko Mraševo – Gorica.

11. Izdelava projekta za podporni zid v 
Šutni in izvedbo podpornega zidu v letu 
2011 (intervencija).

12. Cesta Hrastek – Vodohram- Brlog – 
Brlog, izvedba v letu 2012. ta Dobrava 

– Podzatensko – Bušeča vas, izdelava 
projekta, izvedba v letu 2013 (dogovor z 
Občino Brežice).

14. Asfaltiranje vaškega igrišča v vasi 
Brezje in pred igriščem v vasi Prušnja vas,  
12.000 €, 2011 (interventno).

15. Asfaltiranje ceste v vas Selo v letu 
2011, vrednost cca 20.000 €.

16. V NORP zagotoviti sredstva za izvedbo 
manjših igrišč v KS, v višini 5000 €.

17. IGRADJA POKOPALIŠČA SE PREMIKA 
IZ LETA V LETO, KAR JE NEDOPUSTNO, 
TOLIKO BOLJ, KER JE EVIDENTEN 
PROBLEM POMANJKANJE PROSTORA ZA 
POKOPE.
ZATO JE Z IZGRADNJO POKOPALIŠČA 
POTREBNO PRIČETI V LETU 2011 TER 
ZAKLJUČITI V LETU 2012 OZ. 2013. 
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Dovolite mi, da se vam kot novoizvo-
ljeni svetnik v Občinskem svetu 
Občine Krško zahvalim za zaupa-

nje in podporo na volitvah v Občinski svet 
Občine Krško, za mandat 2010-2014. To 
podporo jemljem kot zaupanje tako vame, 
kakor v program «neodvisne liste novih 
idej za razvoj občine Krško«, skrajšano 
ROK, na kateri so (v naši volilni enoti) po-
leg mene še Martina Kranjc, Aleš Jeke, 
Gregor Zorko in Ksenija Omerzu.

Hvaležni smo vam za vsak glas, sam pa še 
posebno za izkazano zaupanje v obliki pre-
ferenčnih glasov. Seveda se za nas delo 
šele začenja. Sprejeli smo obvezo, ki smo 
jo izrazili v našem programu, kar pomeni, 
da so pred nami naloge, ki jih bomo mo-
rali v tem mandatu izpolniti. Obljubili smo 
veliko, toda prepričan sem, se so to realne 
obljube, ki jih bomo tako ali drugače izpol-
nili. Mogoče bo potrebno kakšno nalogo 
zaradi »težkih časov« malo zamakniti - za 
kakšno leto, nikakor pa ne bomo dovolili, 
da jih prelagamo predolgo ali jih celo črta-
mo iz programa.

Kot sem dejal, nas čaka veliko dela, ven-
dar sem prepričan, da bomo zmogli, toliko 
bolj, ker smo izvolili tudi »dober« svet KS, 
ki je nedvomno veliko gonilo razvoja v kra-
jevni skupnosti. Ravno tako pa bo velika 
opora našim željam in potrebam ponov-
na izvolitev Franca Bogoviča za župana. 
Seveda pa brez vas, spoštovane krajanke 
in krajani, ne bo šlo. Zato mi dovolite, da 
vas ponovno prosim za slogo, strpnost,  
pripravljenost popuščanja in toleranco za 
skupno dobro, kadar bo to potrebno.

In ravno to smo v naši krajevni skupnosti 
velikokrat že dokazali. Dokazali smo, da 
znamo in zmoremo, da smo sposobni sto-
piti skupaj ne glede na vse tisto, kar nas 
mogoče deli in razdvaja. Temu primerni pa 
so tudi rezultati v naši krajevni skupnosti.
Mogoče bi bilo kdaj lahko še bolje ali vsaj 
hitreje, toda žal je tudi pri nas kakšen 
odstotek ljudi, (na srečo majhen) ki se 
nekako ne morejo vključiti in so žal pre-
večkrat bolj zavora kot opora v razvoju. 
Kot občinski svetnik  bom, tako kot v pre-
teklosti, deloval povezovalno za dobrobit 
vseh krajanov in občanov. Toliko bolj, ker 
ste me izvolili na Neodvisni listi novih idej 
za razvoj občine Krško – ROK, ki ni ne leva 
ne desna, ne rdeča ne črna, kar pomeni, 

da je zavezana samo svojemu programu v 
dobrobit vseh krajank in krajanov v Občini 
Krško oziroma v naši krajevni skupnosti.
In če poskušam oceniti delo v novi sesta-
vi Občinskega sveta Občine Krško, ugo-
tavljam, da je dobro, da je Občinski svet 
dokaj složen in kot tak sposoben spreje-
mati odgovorne odločitve. Tudi sodelova-
nje svetnikov, ki smo bili izvoljeni v naši 
krajevni skupnosti, je zelo dobro, kar  je 
še posebno pomembno pri pridobivanju 
glasov tudi za naše razvojne projekte.

Žal pa je v letošnjem letu, kljub široki aktiv-
nosti tako nas občinskih svetnikov, kakor 
sveta KS, v proračunu za nas  manj sred-
stev, kot bi želeli.

Glavni problem je seveda denar, ki ga 
je v državi vse manj, še dodatna zavora 
pa je žal nesposobna državna uprava. 
Posledično pa imajo zato velike finančne 
probleme tudi občine.

Kljub vsemu pa bomo v letu 2011 izvedli 
oz. začeli nekaj projektov : 

1. V tekočem letu bo občina razpisala ze-
meljska dela ter izvedbo v makadamu, v 
letu 2012 pa se bomo javili na evropski 
razpis. Če bo rezultat ugoden, bomo že v 
letu 2012 končali cesto vse do Trebelnika.             
Če pa teh sredstev ne pridobimo, bomo  
asfaltirali samo do odcepa za Brezovico. V 
vsakem primeru pa  predvidevamo v tem 
mandatu končati cesto do Trebelnika.  

2. V letu 2011 bomo pričeli z izgradnjo 
čistilne naprave, verjetno pa bo končana 
v začetku leta 2012. Takoj, ko bo čistilna 
naprava zgrajena, bomo začeli z priključe-
vanjem gospodinjstev na obstoječo kana-
lizacijo. Za ta namen je predvidenih v letu 
2011 cca 50.000,00 evrov, v letu 2012 pa 
še cca 662.000,00 evrov.

3. V pripravi je izvedba druge faze nama-
kalnega sistema Kalce-Naklo, kar pome-
ni, da bo vrednost investicije v letu 2011 
cca 213.000,00 evrov, v letu 2012 cca 
1.086.000,00 evrov, v letu 2013  cca 
271.000,00 evrov. Skratka,  gre za velika 
sredstva, ki bodo namenjena za kmetij-
stvo.

4.  V letu 2011 bo verjetno izvedena tudi 
rekonstrukcija ceste Veliko Mraševo - 
Gorica.      
    
5. Občina ni uspela z razpisom za sanaci-
jo plazu Premagovci. Kako bomo sanacijo  
reševali v bodoče, še ne vem, vsekakor pa 
ostaja nedokončana nujna obveza.

6. Za mrliško vežico so pridobljeni vsi po-
goji, tako da bomo verjetno že v letu 2012 
začeli z pripravljalnimi deli, v letu 2013 pa 
bomo investicijo zaključili. Za ta projekt 
imamo v občinskem proračunu predvide-
nih cca 525.000,00 evrov, del sredstev pa 
bomo morali zbrati sami.

To je nekaj najpomembnejših projektov, ki 
jih bomo zgradili v obdobju do leta 2013. 
Je pa gotovo, da bomo v prihajajočih letih 
uvrstili še več, predvsem pa tiste projekte, 
ki smo jih skozi pripombe na proračun po-
skušali umestiti že letos (priloga pripombe 
na proračun v letu 2011).

Spoštovani krajani, kot sem obljubil, bom 
poizkušal reševati skozi  občinsko proce-
duro vsak vaš problem, če bo le mogoče. 
Mogoče vam kdaj svetoval, če boste meni-
li, da lahko. Vedno me lahko dobite na mo-
bilni telefon 041 618 053 ali pa v službo 
074901880. Če se ne bom mogel oglasiti, 
vas pokličem nazaj. Moja elektronska po-
šta ivan.urbanc@skupinauni.si
S spoštovanjem.

Ivan Urbanč

Spoštovane krajanke in krajani!
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27. oktobra 2010 je minilo natančno 35 let od smrti 
akademskega slikarja Zorana Didka in tega dne je na 
trgu v Podbočju potekalo slovesno odkritje spomin-

skega obeležja umetniku na njegovi hiši.

V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac, kjer imajo stalno raz-

stavo Didkovih del, so se Didka spomnili že junija 2010, ko so 
ob 100-letnici njegovega rojstva pripravili razstavo njegovih 
risb v Lamutovem likovnem salonu. Zoran Didek (11.6.1910 
- 27.10.1975) je bil sicer Ljubljančan, vendar pa je veliko časa 
preživel v Podbočju, od koder je bila doma njegova mama, kjer 
se ga še danes številni spominjajo. „Čeprav tu formalno nikoli ni 
imel prijavljenega prebivališča pa je bil tukaj doma,“ je v pred-

stavitvi Didkovega življenja in dela povedal viški kustos kosta-
njeviške galerije Goran Milovanovič. Direktor galerije Bojan Božič 
je povedal, da je bil Didek v času življenja premalo cenjen, saj 
je kljub obsežnemu opusu razstavljal le trikrat. Leta 1995 so to 
„krivico“ v Galeriji Božidar Jakac popravili s postavitvijo stalne 
razstave Didkovih del, ki so jo leta 2000 še dopolnili. Spomine na 

„strica Zorana“, kot so ga klicali v Podbočju, je kar številnim ude-
ležencem prireditve odstrla umetnikova nečakinja Irena Didek 
iz Društva Kerini & Stritarji, ki je dalo pobudo za postavitev obe-
ležja, zasnoval pa ga je prav tako član omenjene rodbine, arhi-
tekt Miha Kerin. Obeležje sta odkrila kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek in krška podžupanja Ana Somrak.

Peter Pavlovič

Spominsko obeležje na Didkovi hiši

Odkritja obeležja so se udeležili tudi Didkovi potomci. Pustoslemšek in Somrakova ob odkritju obeležja

V soboto, 11. septembra 2010, je sonce že v zgodnjih jutra-
njih urah obsijalo vrhove Gorjancev ter s svojimi toplimi 
žarki pobožalo vas za vasjo ter počasi, a zanesljivo redčilo 

meglice, ki so se iz doline vzdigovale v nebo. S soncem obsijana 
Planina nad Podbočjem je trepetala v nestrpnem pričakovanju 
velikega dne. Tako kot vrsto let pred tem je bila pripravljena v 
svoja nedrja sprejeti množico domoljubov, ki se vsako leto v okvi-
ru tradicionalnega srečanja »Planina - Spomin in opomin -1942« 
vračajo v ta sveti kraj narodno osvobodilne borbe, da izkažejo 
spoštovanje velikim žrtvam med domačini, ki so jih leta 1942 
prav tu zverinsko pobili ustaški zločinci iz sestave vojaških enot 
»Neodvisne države Hrvaške«. 

Tistega davnega leta 1942, 14. in 15. septembra, je pod streli 
morilcev darovalo življenje za domovino 36 moških prebivalcev 
iz vasi Planina  in bližnje okolice. Neusmiljeno so jih pobili. Vas 
Planino so za tem ustaši požgali do tal. Preživele ženske in otroke 
so krvniki pregnali v izgnanstvo iz vasi in jih pognali globoko v 
dolino. 
Množice domačinov, prebivalcev iz občin Krškega polja in dru-
gih krajev Slovenije so napolnile  izjemno lepo urejen prireditve-
ni prostor in bližnjo okolico. Ta dan smo vsi pričakovali veliko. 
Pričakovali in dočakali smo prihod slavnostnega govorca, predse-

dnika države dr. Danila Türka. Prišel je med nas in se poklonil pla-
ninskim žrtvam. Ob strumnem postroju enote garde Slovenske 
vojske je k spomeniku žrtvam položil svoj venec, za njim še druge 
delegacije, ki jih  še nikoli  ni bilo tako veliko. Takrat se je mnogim 
zazdelo, da ni prišel med nas samo predsednik dr. Danilo Türk, 
z njim je prišla vsa Slovenija in se poklonila pobitim Planincem, 
velikim žrtvam nesmiselnega terorja iz davnega časa druge sve-
tovne vojne. 

Na prizorišču so vsi nestrpno pričakovali pričetek prireditve. In 
res, pod taktirko mladega pesnika Janija Bršca, iskrivega napove-
dovalca, je stekel dobro pripravljen in vsebinsko bogat program. 
Po pozdravnih besedah gostiteljev Mihe Butara (predsednika 
Organizacijskega odbora) in nagovoru župana občine Krško 
Franca Bogoviča, je spregovoril predsednik države dr. Danilo 
Türk, katerega govor nam je še dolgo ostal v spominu. Preudarne 
besede našega predsednika so se zlile v pravi slap besed, boga-
tih vsebin in obrazložitev, s katerimi je povzdignil žrtve med tiste, 
ki so za vse večne čase zaznamovali čas, v katerem je bil sloven-
ski narod na pravi, na zmagoviti strani. Ta spominska slovesnost 
pa prinaša prav posebno sporočilno. Danes, je dejal predsednik, 
se spominjamo žrtev II. svetovne vojne, na vaščane Planine, na 
ljudi, ki niso padli v bojih kot vojaki, ampak so bili zverinsko pobiti 

Planina – spomin in opomin
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na pragu svoje  domače hiše. Žrtev poboja ne smemo pozabiti. 
Pozaba bi prizadela civilne žrtve pa tudi preživele, njihove potom-
ce, ki so odrasli v tistih težkih časih in neprijaznih okoliščinah, 
visoko nad obronki Gorjancev. Predvsem pa je prav povedati, da 
so se ljudje iz teh krajev postavili na pravo stran, stran, ki je med 
drugo svetovno vojno branila svojo domovino pred fašizmom in 
nacizmom.

Izpostavil je uspešno izvedeno akcijo milice v vojni za Slovenijo 
1991 ter velik prispevek domačinov pri sodelovanju z našimi 
obrambno varnostnimi silami. V nadaljevanju  se je dotaknil ne-
kateri aktualnih družbenih vprašanj, vezanih za naše delovanje v 
Evropski uniji, mednarodnih odnosov med Hrvaško in Slovenijo, 
arbitražnega  sporazuma, zdravstva in drugih pomembnih vsebin 
ter poudaril  obletnici, ki jih v tem letu kot država praznujemo, 
65-letnico zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945 in 20-le-
tnici delovanja Manevrske strukture narodne zaščite Republike 
Slovenije 1990. Po predsednikovem govoru in valu navdušenja, 
ki je sledil za tem, se je nadaljeval program. Najprej je domača 
umetnica Anica Božič, rojena na Planini, predsedniku podarila 

sliko, ki jo je sama naslikala.
Takoj za tem so zadonele pesmi v izvedbi partizanskega pevske-
ga zbora. Poželi so navdušenje prisotnih kot že dolgo ne nihče 
od nastopajočih. Z njimi so si to zadovoljstvo delili naši stari pri-
jatelji, člani moškega pevskega zbora Planina iz Cerkelj ob Krki. 

Pod taktirko profesorja Franca Gornika so zapeli skupaj. Seveda, 
praznovali so 40-letnico svojega delovanja in to okronati s sku-
pnim nastopom z PPZ ni bil mačji kašelj. Dobro so se odrezali. 
Zborovodja Miha Haler jih je dodobra izuril. Skupaj z njimi je za 
vrhunske glasbene užitke poskrbel orkester slovenske policije 
spretno voden s strani dirigenta Tomaža Kmetiča. Ob harmoni-
karju Branku Sladiču in vokalnemu solistu Matjažu Mraku se je  
glasbeno doživetje stopnjevalo iz minute v minuto.
Za prav posebno čustveno doživetje so poskrbeli otroci Osnovne 
šole iz Podbočja. Njihove recitacije in doživeto pripovedovanje o 
planinski tragediji, ki so jo spoznavali na različne načine, se je 
dotaknila čustev prav vsakega od prisotnih. Kasnejše razgibano 
frfotanje osnovnošolcev po končanem programu je ustvarilo prav 
prijeten vtis in spoznanje, da se narod s takšno mladino ne sme 
bati za svojo prihodnost.

Spominsko srečanje je, tako kot predhodna, izvedeno pod okri-
ljem organizacijskega odbora prireditve, ki povezuje Krajevno 
skupnost Podbočje, Krajevno skupnost Cerklje ob Krki, občinsko 
združenje ZZB - Zveze združenj borcev Krško, občinsko združenje 
ZVVS - Zveze veteranov vojne za Slovenijo 1991 Krško, občinsko 
združenje ZSČ - Združenje slovenskih častnikov Krško, policijsko 
veteransko združenje Sever za Posavje ter na območju občine 
Krško in Posavja delujoče dejavnike kulturnega, turističnega, pla-
ninskega in ostalega družbenega življenja. Tu so bili lovci, gasilci, 
civilna zaščita, združenje kmečkih žena, podboški vinogradniki in 
še bi lahko naštevali.

Med vsemi njimi imajo še prav posebno mesto Planinci, živeči 
tu v vasi, in vsi tisti, živeči v drugih krajih po Sloveniji. Vsako leto 
se ob tem spominu na davne tragične dogodke vračajo v domači 
kraj. Tako je bilo tudi ob tej priložnosti.  To pomembno poslanstvo 
se prenaša iz roda v rod in ne bo nikoli ugasnilo. Da, nikoli  ne 
bomo pozabili velikih žrtev, ne zavrženih dejanj ustaških morilcev 
in požigalcev ljudi brez kančka človeškega dostojanstva. V nas 
mora ostati spoštljiv spomin na te velike žrtve zato, da  kot sim-
bol neuklonljivega upora Slovencev opozarja pripadnike mlajših  
generacij na tiste težke in mračne čase, ki se nikoli več ne smejo 
ponoviti. 

Miha Butara

I Z  N A Š I H  V A S I

Iz poročila o intervenciji PDG Malo Mraševo je razvidno, da so 
6. novembra 2010 ob 5.27 prejeli klic ReCO (Regijski center za 
obveščanje)  o požaru stanovanjske hiše. 

Aktiviranih je bilo 15 članov društva, s kombiniranim vozilom in 
cisterno so se iz gasilskega doma odpeljali že pet minut po klicu, 
ob 5.32 uri.
Ekipa je ob prihodu na požarišče nudila pomoč enoti PGE Krško 
pri gašenju. Člani PGD Malo Mraševo so  porabili 4000 l vode iz 
cisterne. Z gašenjem so zaključili ob 8. uri zjutraj in začeli požarno 
stražo. V dopoldanskem času so gasilci pomagali lastnikom hiše 
pri pospravljanju uporabnega pohištva iz pritličja. Pri tem delu so 
se jim  pridružili tudi mnogi sovaščani, zato je akcija hitro stekla. 
Zaradi nevarnosti ponovnega vžiga stropa so čistili podstrešje.
V gasilski dom se je 10 gasilcev vrnilo ob 11.30 uri. 
Akcija tega novembrskega dne je bila v zadnjem času ena večjih 
na področju, kjer PGD Malo Mraševo zagotavlja pomoč. S svojim 
odzivom, organiziranostjo in usposobljenostjo so dokazali, da so v 
vsakem trenutku pripravljeni na intervencijo, tako z opremo kot z 
operativnimi člani. 

Anton Strgar

Požar pri Zajčevih v Velikem Mraševem 
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Septembrske poplave, ki so zajele do-
mala celotno nižinsko Slovenijo, niso 
prizanesle niti naši krajevni skupno-

sti. Vodostaj reke Krke je bil že pred 18. 
septembrom 2010 dokaj visok, vendar še 
vse znotraj vodotoka. V noči 18. septembra 
pa se je pričelo. Voda iz struge je pričela 
prestopati svoje bregove in se izlivala po 
okolici.

Naraščala je vse do nedelje ponoči, ko se 
je vodostaj umiril. To je bil najvišji nivo iz-
merjen, odkar se meri na Brodu. Pretok je 
bil kar 468 kubičnih metrov v sekundi. Za 
naraščanje Krke niso bile krive padavine 
na našem področju, pač pa pritoki Krke in 
Sava, ki je zajezila Krko.
Vasi v naši KS, ki so bile poplavljene, so: 
Selo, Malo Mraševo, Brod, Veliko Mraševo 
in Pristava ob Krki.
Že v soboto je bil aktiviran štab CZ, prav 
tako pa so bila aktivirana gasilska društva 
v naši KS. Vseskozi so bili gasilci na obhodu 
in spremljali dogajanje ob Krki. Vaščanom 
so nudili pomoč pri reševanju njih in njihove 
lastnine, kakor  tudi  pri oskrbi in njihovi za-
ščiti. Za samo zaščito smo uporabili vreče 

s peskom, ki nam jih je dobavljal občinski 
štab CZ, polnili pa so jih gasilci, v nedeljo pa 
so jim na pomoč priskočili še krajani. Prav 
tako so krajani pomagali s svojimi vozili pri 
dostavi vreč ogroženim. Na Selo se ni dalo 
priti drugače kakor s čolnom. Tudi tu so se 
izkazali gasilci, saj so starejšima zakonce-
ma Bahorič, ki sta imela težave z elektriko, 
pomagali pri oskrbi z živili in zaščiti živil.
Na Brodu skoraj ni bilo hiše, kjer se ne bi 

črpala voda iz kleti. Prav tako je bilo po-
trebno vodo izčrpati iz nekaj kleti v Malem 
Mraševem. Uporabljene so bile vse mogo-
če črpalke, od črpalk za zalivanje, do črpalk 
za pretok vina. S črpalkami nam je na po-
moč priskočila tudi Gasilska zveza Krško. 
Izčrpavalo se je vse do torka, 21. 9. Najhuje 
je bilo pri Ivnikovih, kjer je grozilo da bo pri-
šlo do izlitja kurilnega olja. Prečrpavanje je 
izvedla specialna gasilska enota iz Krškega. 
Prav tako je bilo potrebno preseliti nekaj ži-
vine na Brodu in Velikemu Mraševem. Do 
hiš na Pristavi se prav tako ni dalo drugače, 
kakor s čolnom. Tu nam je štab CZ dostavil 
motorni čoln.
V noči iz nedelje na ponedeljek, ko je bil naj-
višji nivo, so pristojni zaprli most na Brodu 

(postavili so prometno signalizacijo, da je 
most zaprt), vendar so se ljudje še kar vozi-
li. Gasilci so postavili stražo in so ljudi opo-
zarjali, da je most zaprt, če pa gredo preko, 
gredo na lastno odgovornost, zavračali pa 
so vsa tovorna vozila. Ker je voda prenašala 
vse mogoče stvari, od bal do hlodov, so tudi 
tu priskočili gasilci in reševali most. V pone-
deljek popoldan, ko je voda že upadala in 
je bilo najhuje za nami, so (ne morem reči 

drugače kot birokrati) fizično zaprli most z 
nasutjem gramoza na vsaki strani mostu. 
Zaprt je bil do pregleda inšpektorja za dr-
žavne ceste.
Vseskozi nam je pomoč nudil občinski štab 
CZ in nas oskrboval z razno opremo, ki 
smo jo potrebovali v takšnih razmerah, kot 
so ribiški škornji, navadni škornji, vreče za 
pesek in pesek.
Pri reševanju in zaščiti se je še enkrat iz-
kazalo, da lahko samo človek pomaga 
sočloveku, sosed - sosedu, krajan - kraja-
nu, skratka, pokazala se je solidarnost. 
Predvsem pa bi rad pohvalil gasilce, ki so 
se z svojim delom ponovno izkazali.

Janez Barbič

Poplave septembra 2010
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Veličasten začetek šolskega leta z obiskom predsednika države

»Končno junij«, so v začetku mese-
ca navdušeno vzklikali učenci. 
Skupaj z njimi se toplih junijskih 

dni veselimo tudi učitelji in ostali zaposle-
ni. Pa ne le zaradi bližajočih počitnic, am-
pak tudi zato, ker je to čas za pogled nazaj 
in nekakšen obračun za opravljeno delo. 
Letos bo račun za iztekajoče se leto na OŠ 
Podbočje visok in to v pozitivnem smislu. 
Res se imamo s čim pohvaliti. 

Zagotovo bo prav vsem najbolj ostal v spo-
minu obisk na najvišji ravni, ko nas je v za-
četku septembra pred proslavo na Planini 
obiskal slovenski predsednik dr. Danilo 
Türk. Na obisk smo se skrbno pripravljali 
in se ob tem naučili tudi marsikaj novega 
o zahtevah protokola. Da se je predsednik 
pri nas odlično počutil, je dokazal, ko je 
skrbno odmerjene sekunde za pozdravni 
govor podaljšal v nekaj minut. Po uradnem 
fotografiranju je predlagal še fotografi-
ranje z zaposlenimi in pred odhodom še 
sam naredil nekaj posnetkov kar z mobil-
nim telefonom. Ponosni smo na ta obisk 
in velikega pomena se verjetno niti ne za-
vedamo. Predsednik republike redkokdaj 
obišče kakšno šolo ali pa se celo zgodi, 
da v svojem petletnem mandatu ne obišče 
nobene. Zato je za nas ta obisk zgodovin-
skega pomena. 

Po tako uspešnem uvodu smo začeli ure-
sničevati zastavljene cilje za novo šolsko 
leto. Učenci so na različnih tekmovanjih 
iz znanj, na športnem in drugih področjih 
začeli dosegati odlične rezultate, o čemer 
lahko preberete v člankih o dosežkih učen-
cev in v športnem pregledu. Sodelovali 
smo tudi na številnih likovnih, literarnih in 
drugih natečajih in prav tako osvojili nekaj 
priznanj. Udeležili smo se festivala Turizmu 
pomaga lastna glava, kjer so učenci izde-
lali raziskovalno nalogo z naslovom »En 
hribček bom kupil« in se s stojnico pred-
stavili na turistični tržnici v Novem mestu. 
Poleg tega pa so naši učenci uspešni tudi 
pri izvenšolskih dejavnostih na državnem 
in mednarodnem nivoju, in sicer v  atleti-
ki, plesu, športnih igrah z žogo in drugih 
področjih, na kar smo prav tako ponosni. 
Prepričan sem, da našim učencem nudi-
mo odlične pogoje za pridobivanje novega 
znanja in izkušenj. Zavedamo se pomena 
učenja tujih jezikov in koristnosti gibanja 

otrok. Tako poteka v prvi triadi sočasno 
poučevanje angleščine in vključeni smo 
v projekt drugi tuj jezik – nemščina v 7. 
razredu. V vseh razredih pa učencem nu-
dimo dodatne ure športne vzgoje, ki so 
odlično obiskane. Ob tem pa smo izpeljali 
nekaj dejavnosti za nadarjene in tudi osta-
le učence, na drugi strani pa smo precej 
pozornosti namenjali tudi učencem s po-
sebnimi potrebami.

Še vedno smo Zdrava in Eko šola. Potem 
ko smo lani podpisali EKO listino, smo le-
tos pridobili še EKO zastavo. Že drugo leto 
smo s še tremi domačimi in eno hrvaško 
šolo vključeni v mednarodni projekt IPA, ki 
vključuje delavnice po šolah, mednarodne 
delavnice in tabore ter mednarodne konfe-
rence za zaposlene na temo naravoslovja 
in kulturne dediščine.  S pomočjo omenje-
nega projekta smo pridobili zunanjo učilni-
co, zasadili avtohtone vrste dreves v oko-
lici šole in nabavili opremo za taborjenje.
Letošnji dan šole z naslovom »Jeziki nas 
združujejo« smo pripravili februarja z zani-
mivimi delavnicami, kjer so nam na pomoč 
priskočili zunanji sodelavci in tudi starši. 
Z obiskom in izpeljavo smo bili zelo zado-
voljni.

Tudi naši najmlajši v vrtcu uspešno zaklju-
čujejo šolsko leto. S pomočjo vzgojiteljic in 
njihovih pomočnikov so izpeljali nekaj pro-
jektov in sodelovali v različnih natečajih. 
Najbolj pa so v teh dneh veseli prenovlje-
nega zunanjega igrišča, kjer so nova igra-
la, voda, preko igre se učijo na čutni poti 
in sploh imajo odlične pogoje za bivanje na 
prostem. Pri prenovi so pomagali zaposle-
ni in učenci šole.

Učitelji in učenci imajo dobre pogoje za 
delo. Smo ena redkih šol, ki ima v vseh 
učilnicah  interaktivne table, ki omogočajo 
sodobnejši način poučevanja.

Sicer pa smo v tem letu uredili novo par-
kirišče za zaposlene na zadnji strani šole 
in v nekaterih učilnicah zamenjali radiator-
je. V naslednji kurilni sezoni pa se želimo 
ogrevati na biomaso.

Dobro sodelujemo tudi z Občino Krško, ki 
zagotavlja brezplačno letno in zimsko šolo 
v naravi, letovanje v počitniškem času za 

učence šestih razredov in polovično plači-
lo oskrbnine za vrtec.

Veseli smo, če ste bralci naših Šolskih no-
vičk, ki so letos trikrat prišle na vse domo-
ve v KS Podbočje. Veliko vas je tudi rednih 
obiskovalcev šolske spletne strani, ki je 
zanimiva, informativna in predvsem dobro 
ažurirana. Na njej deluje tudi šolski spletni 
časopis Bočko, kjer so objavljeni prispevki 
naših učencev. 
Vsako leto junija pa ugotavljamo, kako čas 
neusmiljeno teče, za sabo pa pušča bolj 
ali manj uresničene cilje. V OŠ Podbočje 
smo jih letos izpolnili mnogo. Upam si za-
pisati, da smo kakovostna in prijazna šola. 
Tudi zaradi delu predanih zaposlenih in 
nenazadnje zaradi naših otrok v vrtcu in 
učencev v šoli. Vsem HVALA! 
Zaradi vsega omenjenega naj poudarim, 
da v teh nič kaj prijaznih časih na naši šoli 
z optimizmom zremo v prihodnost!
Ob koncu koledarskega leta je v zaslužen 
pokoj odšel naš dolgoletni hišnik Jože 
Jalovec. Zaposlil se je leta 1982 ob vse-
litvi v sedanjo šolo. Poleg hišniških del je 
s šolskim kombijem vsa leta vozil učence, 
pri čemer je veliko pozornosti namenjal 
varnosti. Za vso opravljeno delo v času 
službovanja se mu ob tej priložnosti za-
hvaljujem.

Branko Strgar, prof., ravnatelj
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Za nami je še eno uspešno šolsko leto. 
To dokazujejo številna priznanja, ki so jih 
učenci naše šole dosegli na različnih tek-
movanjih.
 
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje je letos že drugič potekalo tudi 
za mlajše učence. Tekmovalo je 54 učen-
cev od 3. do 9. razreda. Na šolskem tek-
movanju so učenci osvojili 22 bronastih 
priznanj. 
Na področno tekmovanje so se uvrstile 
učenke Klara Jurečič, Kaja Kovačič in Nina 
Jarkovič. Kaja Kovačič je na tem tekmova-
nju osvojila srebrno priznanje. 

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 
135 učencev, in sicer na razredni stopnji 
76 učencev, na predmetni stopnji pa 59 
učencev. V devetem razredu je kar 17 zla-
tih bralcev, ki so osvojili bralno značko v 
vseh letih šolanja. Zlati bralci so postali: 
Martina Bučar, Natalija Drobnič, Gašper 
Dvojmoč, Anja Fišter, Mitja Hočevar, 
Sebastjan Hosta, Klara Jurečič, Neža 
Jurečič, Martina Kodrič, Tinca Kodrič, 
Jernej Koretič, Nina Kuhar, Nina Lamovšek, 
Lara Miklavž, Ambrož Tičar, Rok Zalar in 
Klementina Žibert. 

Na šolskem tekmovanju iz kemije sta se 
najbolje odrezala Jernej Koretič in Lovro 
Jurečič in  tekmovala tudi na državnem 
tekmovanju.   

Na šolskem tekmovanju za Proteusovo pri-
znanje iz znanja biologije je bronasto pri-
znanje   prejela Klara Jurečič. Sodelovala 
je tudi na državnem tekmovanju in dose-
gla srebrno priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole 
so učenci osvojili 20 bronastih priznanj. 
Prejeli so jih Jaka Hribar, Nik Reberšek, 
Tim Božič, Sara Jurkas Omerzo, Jasmina 
Stopar, Valentina Zlobko, Urša Jurečič, 
Jasmina Koretič, Simona Petretič, Klemen 
Žibert, Lea Požun, Amadej Požun, Tadeja 
Žarn, Lovro Vrhovšek, Kaja Kovačič, Nina 
Kuhar, Neža Jurečič, Martina Kodrič 
(Brezje) in Ambrož Tičar.
Državnega tekmovanja so se udeležile 
Jasmina Koretič, Martina Kodrič in Klara 
Jurečič. Vse  tri učenke so dosegle srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
korni bolezni so učenci osvojili 17 brona-
stih priznanj, ki so jih prejeli Jernej Koretič, 
Klara Jurečič, Lara Miklavž, Anja Fišter, 
Martina Kodrič (Brezje), Neža Jurečič, 
Nina Kuhar, Martina Bučar, Nina Jarkovič, 
Rebeka Colarič, Ambrož Tičar, Kaja 
Kovačič, Brigita Gramc, Kristjan Hočevar, 
Urban Gramc, Martina Kodrič (Šutna) in 
Primož Božič.
Najboljši trije učenci – Jernej Koretič, 
Klara Jurečič in Lara Miklavž, so našo šolo 
zastopali  na državnem tekmovanju in vsi 
trije osvojili srebrno priznanje. 

Na šolskem tekmovanju za Vegovo pri-
znanje iz znanja matematike so sodelova-
li učenci od 1. do 9. razreda. Tekmovalo 
je 74 učencev, 21 jih je osvojilo bronasto 
priznanje.
Na področno tekmovanje se je uvrstilo 5 
učencev. To so Jernej Barič, Lovro Jurečič, 
Urban Gramc, Klara Jurečič in Jernej 
Koretič. Urban Gramc in Jernej Koretič sta 
na področnem tekmovanju osvojila srebr-
no priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz fizike so brona-
sto priznanje prejeli Lovro Jurečič, Jernej 
Koretič in Ambrož Tičar. Na področno 
tekmovanje se je uspelo uvrstiti Lovru 
Jurečiču in Jerneju Koretiču.

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 
je prineslo pet bronastih priznanj, ki so 
jih osvojile Klara Jurečič, Martina Kodrič 
(Brezje),  Martina Kodrič (Šutna), Anja 
Fišter in Neža Jurečič. Klara Jurečič in 
Martina Kodrič iz Brezja sta se udeležili 
tudi področnega tekmovanja. 

Na tekmovanju iz znanja angleškega je-
zika so bronasto priznanje prejeli Ambrož 
Tičar, Brigita Gramc, Sebastjan Hosta, 
Martina Kodrič (Šutna), Urban Gramc, 
Primož Božič in Lovro Jurečič. Državnega 
tekmovanja se je udeležil Urban Gramc. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja geo-
grafije so učenci osvojili 12 bronastih 
priznanj. Prejeli so jih: Jasmina Koretič, 
Klementina Stopar, Klemen Žibert, Jernej 
Barič, Tadeja Žarn, Urban Gramc, Lovro 
Jurečič, Jernej Žarn, Klara Jurečič, Neža 
Jurečič, Nina Kuhar in Martina Bučar.
Jasmina Koretič in Klara Jurečič sta se 

uvrstili na področno tekmovanje, kjer je 
Klara Jurečič  osvojila srebrno priznanje. 
Klara Jurečič je našo šolo zastopala tudi 
na državnem tekmovanju in prejela ZLATO 
priznanje.

Na tekmovanju za bralno značko iz nem-
škega jezika je tekmovalo 8 učencev. 
Srebrno priznanje sta prejeli Jasmina 
Koretič in Medina Halilović. Ostali učenci 
so prejeli priznanja za sodelovanje.
Na festivalu »Turizmu pomaga lastna gla-
va« so učenci sodelovali z raziskovalno 
nalogo z naslovom En hribček bom kupil. 
Prejeli so srebrno priznanje. Osvojili so ga 
naslednji učenci: Neža Jurečič, Anja Fišter, 
Nina Kuhar, Karolina Kožar, Martina Kodrič 
(Brezje), Martina Bučar, Nina Lamovšek,  
Martina Kodrič (Šutna), Rebeka Colarič, 
Kaja Kovačič, Jerneja Strgar, Alenka Kožar, 
Nina Jarkovič in Lovro Jurečič.

Učenci naše šole so sodelovali na 22. 
mednarodnem otroškem extemporu, ki 
je potekal v Kostanjevici na Krki. Našo šolo 
so zastopali Gašper Zorko, Nikolina Kožar 
in Ana Stipič. 

Učenci so sodelovali tudi na občinskem 
tekmovanju »Kaj veš o prometu« ter na 
številnih literarnih in likovnih natečajih.

Na likovnem natečaju Evropa v šoli, ki je 
letos potekal pod geslom »Prostovoljstvo 
– voljan pomagati« so se na državno ra-
ven uvrstila dela učencev Alje Baškovec, 
Jakoba Rajšpa in Sebastjana Hoste. 
 
Naš mladinski in oba otroška pevska 
zbora so nastopili na območni reviji otro-
ških in mladinskih pevskih zborov Pesem 
mladih src, ki je kot vsako leto potekala v 
Kulturnem domu v Krškem. 

Na Linhartovem tekmovanju gledaliških 
skupin so se mlajši učenci predstavili z 
igrico Sneguljčica, starejši učenci pa z igro 
Sveže novice iz osmice. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike

O S N O V N A  Š O L A

Dosežki na tekmovanjih in natečajih
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1. septembra 2010 so v Vrtec pri OŠ Podbočje vstopile prav 
posebne čebelice: Dejan, Lucija, Rok, Oskar Gino, Jan, 
Tilen, Žana  in Alenka. Za vse (razen Dejana) je bilo to 

novo okolje, ki smo ga hiteli raziskovati. In do sedaj smo že veliko 
skupaj doživeli. 
Najraje smo zunaj, saj smo Čebelice. Zunaj tečemo na šolskem 
igrišču, se sprehajamo po Podbočju, obiskali smo tudi gozd in tek 
po gozdni površini, skrivanje za drevesi, to je nekaj za nas. Tudi 
lovljenje na bližnjem travniku je prav posebno doživetje, še pose-
bej če lahko malo trave natrgamo za »sosedove« kobile. Radi pa 
imamo tudi igro na našem igrišču, še posebej guganje in pleza-
nje, kjer se preizkušamo, kdo je močnejši in kdo pride višje. Novo, 
preurejeno igrišče pa nam ponuja še več možnosti za porabljanje 
naše zaloge energije. 
Kaj pa v igralnici? Tudi tu počnemo veliko zanimivega, najraje pa 
imamo abstraktno slikanje s tempera barvami. Veseli smo, ko 
pride k nam Sergeja in nas razveseli s svojo kitaro. 
Ne smemo pa pozabiti, da je maja k nam prišla še ena čebelica: 
David. Zdaj ne potrebujemo več dojenčkov v kotičku, ker imamo 
čisto pravega. Pomagamo mu pri hoji, mu ponudimo kakšen pri-
grizek in stekleničko. Še najlepše pa je, ko se vsi skupaj igramo 
in ga »cartamo«.

Alenka Stipič, vzgojiteljica

O S N O V N A  Š O L A

5XN=C

V četrtek, 4. 11. 2010,  smo imeli učenci 7., 8. in 9. razreda 
naravoslovni dan 5x stop = cool. S člani Zavoda varna pot 
smo se pogovarjali o prometnih nesrečah in varnosti na ce-

stah. Imeli smo zanimive poskuse (hodili smo s pijanimi očali in 
si izmerili reakcijski čas). Prišel je tudi fant, ki je bil udeležen v 
prometni nesreči. Povedal nam je, kakšno je bilo njegovo življe-
nje pred nesrečo in kakšno je zdaj. Zastavili smo mu tudi nekaj 
vprašanj, na katera je z veseljem odgovoril. Ogledali smo  si tudi 
posnetke, v katerih so bile uprizorjene prometne nesreče. Tudi 
stehtali smo se z nenavadno tehtnico, ki pove, koliko tehtaš v 
določenih km/h. Na koncu smo rešili še kratko anketo, potem pa 
so se člani Zavoda varna pot poslovili. Bilo je zabavno, naučili pa 
smo se veliko novega.

Nejka Strgar, 8. razred

Kulturni dan v Novem mestuMale Čebelice

V petek, 21. januarja 2011, smo učenci od 6. do 9. razreda 
preživeli dopoldne malo drugače. V Novem mestu smo imeli 
kulturni dan. Najprej smo obiskali Dolenjski muzej. V prvem 

delu smo spoznali dejavnosti muzeja in se sprehodili med zbir-
kami, v drugem delu pa smo sodelovali še v različnih delavnicah.
Nato pa smo si v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali pred-
stavo z naslovom »KOK TI MEN ZDEJ DOL VISIŠ«, v režiji Vita 
Tauferja in v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča.

Pod vodstvom učiteljic Suzane Čuš in Janje Rostohar je še en 
kulturni dan odlično uspel!

Nina Kuhar, 9. razred
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Metuljčki na obisku Janko in Metka

Pred davnimi časi sta živela Janko in 
Metka. Nekega dne sta starša pre-
gnala otroka zaradi denarja. Janko je 

bil pameten, da je za sabo metal kamenč-
ke, da bi si zapomnil pot. Srečala sta ptiči-
co, ki jima je govorila: »Dom sta izgubila in 
ga bosta dobila.« To ptičico sta zasledovala 
in sta prišla do hišice, ki je bila cela iz slad-
karij. Janko se je odločil, da bo začel jesti 
vrata, Metka pa okenca. Ko je Janko na 
pol pojedel vrata, je pokukala skozi vrata 
teta, stara kot zemlja.  »O, ljuba otroka, kar 
naprej.« Janko in Metka nista imela izbire, 
ker nista imela doma in lačna sta bila, zato 
sta se odločila, da bosta šla naprej.

Postregla jim je veliko sladkarij, ampak 
samo Janku, Metki pa je dala celo goro 
zelenjave. Ko se je Janko najedel, ga je 
poslala spat. Ko se je Metka najedla, ji je 
naročila: »Metka, ti pa pojdi zakurit in to ta-
koj«. Medtem pa je odpeljala Janka v sobo, 
ki je bila kot nekakšna kletka. Potem ko 
se je vrnila k Metki, ji je ta rekla: »Vi niste 
teta, ampak čarovnica.« Ker je ugotovila 
čarobno besedo, je teta postala čarovni-
ca. In čarovnica je hotela poriniti Metko v 
peč. Ampak Metka se je znašla in porinila 
čarovnico v peč. Potem se je hišica podrla 
in iz nje je pokukal zaklad. Še preden je 
vzela zaklad, je rešila  Janka. Potem sta 
šla domov in ker sta imela denar, sta našla 
družino.

Lea Petretič, 3. razred

Mesec maj je bil za nas Metuljčke 
zelo pestro obarvan. V začetku 
meseca smo se odpravili na dalj-

ši pohod do vasi Kalce-Naklo. Pot je bila 
še posebej zanimiva, saj smo se odpravi-
li po  poljskih poteh, kjer smo opazovali, 
kaj vse pridelujejo kmetje na polju.  Pot 
nas je vodila skozi vas  Malo Mraševo do 
Kalce-Nakla. Najprej smo se ustavili pri 

Maji doma. Njen oče nam je razkazal svo-
jo delavnico, kjer ustvarja z železom, nje-
na mamica pa nas je pogostila s sokom 
in prigrizki. Nato smo se še nekaj časa 
igrali na Majinem domačem igrišču. Tim, 
Majin sosed, nam je z veseljem pokazal 
svojo farmo prašičkov. Na kmetiji imajo 
tudi velik traktor, ki ima varnostna pasova 
in dva sedeža, enega za Timovega očka in 
enega zanj. Nato smo se odpravili naprej 
do  Mijine domačije, kjer  smo si ogledali 
konje, za katere njen dedek zelo lepo skr-
bi. Zopet smo se posladkali, napili in čez 
nekaj metrov smo že prispeli do doma 
naše vzgojiteljice Vesne. Njena mamica in 
njen sin Aleks sta nas lepo sprejela. Aleks 

nam je dovolil, da se popeljemo z njegovim 
traktorjem ter igramo z njegovimi stvarmi. 
Nekaj časa smo se igrali, nato pa smo 
odšli naprej do hiše, v kateri prebiva naš 
Luka.  Luka nam je pokazal svojega psa in 
majhnega žrebička, ki ju ima zelo rad. Pri 
njem smo zaključili pot in se podali nazaj 
proti vrtcu čez polja, kjer smo še enkrat 
občudovali travnike in obdelane njive. 

V maju smo imeli tudi spo-
mladansko delavnico z ma-
micam in očki. V gospodinjski 
učilnici smo skupaj pripravili 
sadno solato in obložene 
kruhke. Zunaj pa smo se do-
bro razgibali s pomočjo vreč 
za skakanje. S padalom smo 
ustvarjali veter in valove ter 
naredili dežnik, zavrteli otro-
ke in vzgojiteljico. Pa naj kdo 
reče, da nismo močni. Po gi-
balnih aktivnostih se nam je 
prilegla malica, ki smo si jo 
pripravili. Starši so kasneje 
odšli na sestanek. Tatjana in 

Vesna pa so nam pokazale, kako si lahko 
naredimo nakit iz kosmatih žičk in čebe-
lice. S pesmijo  Mravljica in polž smo se 
poslovili in odšli domov.

Imeli smo tudi športni dan z rolerji. 
Nekateri smo prvič stali na rolerjih, drugi 
pa smo se naučili, kako se z njimi zavira. 
Dva dni smo rolali in bilo je zelo zanimivo.

To pa še ni vse, odšli bomo tudi v Čateške 
toplice na plavanje in imeli športni dan s 
kolesi. Juhuhu, kako nam je lepo.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Moj dom

V sredo, 6. 10. 2010, smo imeli tehni-
ški dan z naslovom Moj dom. Preden 
smo začeli izdelovati hiške, smo se 

razdelili v pare. Potem smo se dogovorili, 
kako bomo sestavili hiške in potem smo 
začeli z delom. Vsak par je izdelal eno 
hiško z dvema ali večimi prostori. Lahko 
smo naredili kuhinjo, spalnico, otroško 

sobo, sobo za goste,  kopalnico, garažo ... 
Eni so naredili male hiške, drugi pa zelo 
velike. Pri delu smo uporabljali škarje, 
škatlice, blago, lepilo in kolaž papir. Bilo 
je zelo  lepo.

Nika Sintič, 4. razred
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»V soboto, 11. 9. 2010, bo prišel predsednik republike 
Slovenije« so nas presenetile učiteljice. Pripravljali 
smo se kot nori, čebljali in razpravljali pa cel teden. 

In končno je nastopila sobota. Na dan D smo vsi prišli v šolo 
lepo oblečeni ter pripravljeni na dogodek stoletja. Učiteljice so 
pred šolo urejale še zadnje »detajle«, v jedilnici pa okraševale 
oder ter pomivale tla. Preizkušali smo mikrofone, nastopajoči 
pa smo imeli še zadnjo vajo. Ob 10.00 smo že vsi nestrpno 
in z velikim pričakovanjem čakali, da ura odbije 10.10, ko naj 
bi vstopil v našo šolo predsednik. Tudi učiteljice so bile polne 
pričakovanja, saj so se za ta dogodek pripravljale in nam da-
jale točna navodila glede ploskanja ter žvižganja, vstajanja ... 
Kar naenkrat je nastopilo prav posebno vzdušje, med nami se 
je slišalo šušljanje, »je prišel ali še ni ... Na mostu je ...Tu je.« 
Učiteljice so nam dale znak, da prihaja predsednik. Vsi smo 
vstali in začeli ploskati. Nato je po protokolu sledila himna in 
učiteljice so se oddahnile, ker ni nihče ploskal. Nato je vse 
zbrane pozdravil ravnatelj, zapeli smo šolsko himno, predsta-
vili našo šolo. Gospod predsednik pa nas je v svojem govoru 
pobožal. Po koncu programa si je predsednik s spremstvom 
ogledal prostore, se z nami fotografiral. Učiteljice pa je prese-
netil, ker se je želel slikati še posebej z njimi. Čez nekaj minut 
pa smo bili že na avtobusih, ki so nas odpeljali proti Planini, 
kjer je potekala proslava Spomin in opomin.

Sama sem bila kar pomemben člen pri sprejemu na šoli in 
na proslavi na Planini. Na to sem zelo ponosna. Za piko na i 
pa je predsednik izrazil željo, da bi se rad fotografiral z mano. 
Njegovi »bodigardi« so me odpeljali in jaz sem se slikala z njim. 
Namenil mi je tudi par spodbudnih besed. To je bil tak obču-
tek, ki se ga ne da opisati z besedami. Čeprav sva se z mami 
zjutraj skregali zaradi različnih pogledov na ustrezno toaleto, 
je zdaj tudi ona kar žarela. 

Ta dan je bil zame res »noro« dober in nikdar ga ne bom poza-
bila. Verjetno tudi ne bom nikdar več tako blizu najpomemb-
nejšemu možu v državi. Še zdaj me prevevajo valovi veselja 
in ponosa in kar ne morem verjeti, da je bilo vse resnično. Vsi 
pa  smo bili po moje v ponos šoli, saj je vse potekalo po načrtu 
in predsednik nas bo gotovo ohranil v lepem spominu.
 

 Hana Kerin, 6. a

O S N O V N A  Š O L A

Obisk predsednika republike v OŠ Podbočje
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Palčki na potepu

Pogovor med čarovnicama

Palčki smo skupina enaindvajsetih  
otrok v našem vrtcu. Smo navihani, 
zvedavi, zabavni, raziskovalni. Vsak 

je nekaj posebnega in del naše skupinice. 
Skupaj se igramo in učimo. Skupaj se za-
bavamo in včasih tudi jočemo. Smo prija-
telji, ki si znamo med seboj pomagati, če 
je to potrebno.
Poslanstvo vrtca sta vzgoja in učenje otrok 
za njihovo življenje. Zato skušamo Katja, 
Gregor in Helena otrokom ponujati najra-
zličnejše situacije, doživetja in  občutke, ki 
jim bodo v izziv. 
Življenje v vrtcu otrokom popestrimo z 
raznimi plesnimi dejavnostmi, lutkovnimi 
predstavami, športnimi dnevi, likovnimi 
delavnicami, spoznavanjem poklicev na-
ših staršev (vojak, gasilec). 
Prav tako pa se tudi mi kdaj pa kdaj odpra-
vimo na potep.  Obiskali  smo vojašnico v 
Cerkljah, ogledali smo si predstavo v KD 
Podbočje in v KD Krško. Z  obiskom  smo 
polepšali dan starejšim  krajanom  v vasi,  

se  »povzpeli«  na Stari Grad …
V mesecu maju nas je avto-
bus odpeljal v Krško, kjer smo 
se ustavili v Valvasorjevi knji-
žnici na mladinskem oddel-
ku  in obiskali otroke v vrtcu 
Ciciban. 
V knjižnici  nas je prijazna 
gospa knjižničarka seznanila 
s pravili v knjižnici, obnaša-
njem v njej in nas popeljala 
med police. V pravljični sobi 
nam je  povedala zgodbo 
Racman in knjiga, ob kateri 
smo zelo uživali. Otroci so si 
ogledali knjige, ki so nas ča-
kale na mizi ter se ob njih pogovarjali in 
smejali. 
Tudi pri prijateljih v vrtcu Ciciban  smo se 
imeli lepo. Najbolj nam je bila všeč igra  na 
njihovem igrišču, še posebno velika gugal-
nica, v katero  smo sedli in se gugali.
Palčki se radi potepamo, zato se bomo še 

kdaj odpravili na obisk. V juniju nas čaka 
potepanje po okolici vrtca, na travnike, hri-
be in še kam ter seveda veliko igre z vodo 
in ob njej. 

Lep palčkov pozdrav.  

Helena Banič, vzgojiteljica

Vrhovna: Živijo Zofka, ali imaš kakšen 
predlog, kako bi se znebili teh nagnu-
snih otrok?

Zofka: O, seveda imam, kaj pa misliš!
Vrhovna: No, povej, kakšno zamisel imaš. 
Zofka: No, poslušaj, obe se želiva znebiti 
otrok. Prejšnji teden sem videla v zaba-
viščnem parku ogromno otrok. Mislila 
sem, da bi tvoje čarovnice prodajale žeto-
ne za vrtiljak in ob nakupu dobijo še brez-
plačno čokolado.

Vrhovna: O seveda, dobra zamisel. Tablice 
čokolade pa bi vsebovale kapljice upoča-
snjenega mišetvorca!
Zofka: Točno!
Vrhovna: No, prav, poslala bom 500 svo-
jih čarovnic na vse zabaviščne parke na 
svetu. 
Zofka in Vrhovna: Ha, ha, ha!
Vrhovna: Ampak nekateri otroci nočejo iti 
v zabaviščni park!
Zofka: O, na to pa nisem pomislila!

Vrhovna: A, že vem! Naredile bomo svojo 
ogromno trgovino s hrano za otroke!
Zofka: Ja! Poznam neko čarovnico Micko, 
ki zna hipnotizirati otroke. Ukazala jim 
bo,naj otroke hiptnotizira tako, da hipno-
tizirani otroci prepričajo druge otroke, naj 
pridejo v to trgovino. 
Vrhovna: Ja, ha, ha, ha! Tako se jih bova 
končno znebili!!!

 Tim Božič, 5. razred

V Krakovskem gozdu

S šolo smo obiskali Krakovski gozd. Pred 
vhodom smo našteli nekaj tipičnih dreve-
snih vrst, ki jih najdemo v njem. Pot so 
nam kazali gozdarji. Ko smo vstopili, je bilo 
kot da bi bili odrezani od sveta. Še malo 
prej smo stali na suhih tleh, nato pa smo 
stopili v močvaro, ki ji ni bilo videti konca. 
Hodili smo počasi v parih ali kot skupina. 
Zavijali smo po gozdnih poteh in se ustavili 
na raznih postajališčih, da bi nam gozdarji 
pripovedovali stvari o nastanku in obstoju 
gozda. Nismo hodili dolgo, ko je prišla prva 

ovira.  Potoček, katerega smo prečkali po 
majajoči  vrbi. Kmalu zatem smo prispeli 
do blatnega travnika, ki je bil za 1 cm pre-
krit z vodo. Tam so fantje odkrili polha, ki je 
zmrznil. Hodili smo naprej, ustavili smo se 
za malico. Ko smo pomalicali, smo se vrnili 
na pot. Ko smo prišli iz gozda, smo pešačili 
do avtobusa, ta pa nas je odpeljal v šolo. 
Tam smo dobili delovne liste. Ko smo jih 
rešili, smo naredili še veliki plakat, pri tem  
smo se zelo zabavali. Na pohodu pa smo 
zelo, zelo uživali.

Nina Kodrič, 6. b
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Športno dogajanje na šoli v šol. letu 2010/2011

Dekleta so septembra odprla športno sezono z odbojko 
na mivki, ki se je igrala na zunanjih igriščih v Brestanici. 
Zasedle so 3. mesto. V mesecu oktobru smo začeli s šol-

sko ligo in izvedli  šolski kros. 15. 10.  je bil organiziran tudi ob-
činski kros v Krškem, kjer smo osvojili 3 medalje. Zlato medaljo   
si je pretekel Lan Lekše 1. r., srebrno pa Tadeja Žarn 7. r. in 
Primož Božič 8. r. V oktobru začnejo s svojimi nastopi na tekmah 
tudi naše šolske plesalke oziroma navijačice, ki popestrijo košar-
karske tekme članske ekipe tako v Podbočju kot v Krškem. Obe 
skupini tako mlajše kot starejše plesalke so letos nastopale na 
sprejemu športnikov leta 2010 v Krškem in na rokometnem tur-
nirju final 4 za kadete. Meseca novembra se začnejo tekmovanja 
za starejše dečke in deklice. Najprej je bilo občinsko tekmovanje 
v malem nogometu za dečke na Senovem – 4. mesto. Konec me-
seca so dekleta tekmovala na občinskem tekmovanju v odbojki 
na Senovem in osvojila 2. mesto. 20. 11. je potekalo občinsko 
tekmovanje v šahu, kjer so trije naši učenci prišli v šolo z meda-
ljami. In sicer Nik Reberšek je v kategoriji do 12 let dosegel prvo 
mesto, Alja Baškovec je bila prva v kategoriji deklic do 9 let in v 
tej skupini je medaljo dobila še Lea Petretič, in sicer bronasto. 
Mesec december je rezerviran za košarko. Občinsko tekmovanje 
ni bilo izvedeno zaradi premalo prijavljenih šol. Tako so fantje 
prvo tekmo imeli na področnem tekmovanju v Krškem, kjer so 
osvojili 2. mesto in se uvrstili na četrtfinalno državno tekmo-
vanje. V soboto, 18. decembra 2010, je na OŠ Artiče potekalo 
posamično področno prvenstvo v šahu. Vsi trije naši učenci so 
se odlično odrezali (Nik Reberšek 2. mesto, Alja Baškovec 2. 
mesto in Lea Petretič 3. mesto) in se s svojimi rezultati uvrstili 
na državno prvenstvo.

Novo koledarsko leto so začele naše odbojkarice, ki so tekmo-
vale na področnem  tekmovanju in osvojile 2. mesto ter si zago-
tovile nastop v četrtfinalu. Januarja so se naši šahisti udeležili 
ekipnega občinskega tekmovanja. Punce so zasedle 1. mesto 
in fantje 3. mesto. V sredini januarja so košarkarji nastopili na 
četrtfinalu v Šmarju pri  Jelšah, kjer je poleg domačinov nasto-
pala še OŠ Preserje. Obe ekipi, ki sta premagali naše, sta na 
koncu nastopali na finalnem turnirju. Tudi letos   si je 6 učencev 

naše šole ogledalo odbojkarsko tekmo med ekipama ACH Volley 
Bled in Jastrzebski Wegiel  v novi dvorani v Stožicah.  Meseca 
februarja smo bili v zimska šoli v naravi z učenci 6. razreda, kjer 
smo si na Arehu nabirali smučarsko znanje. 17. 2. smo nastopali 
na  četrtfinalu državnega prvenstva v odbojki za dekleta.   Šole, 
ki so nastopile na tekmovanju, so bile:  OŠ Zreče, OŠ Šoštanj, 
OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ Podbočje. Zmagala je ekipa iz Zreč, 
naša dekleta so bila tretja. V tem mesecu je na Blanci  potekalo 
ekipno področno tekmovanje v šahu, kjer so naša dekleta osvo-
jila 1. mesto. Meseca marca se pričnejo tekmovanja za mlajše 
učence in učenke 6. in 7. razredov. Naprej  področno tekmovanje 
v košarki za  mlajše dečke v Artičah, kjer so osvojili 2. mesto 
in nato deklice v naši telovadnici, ki so ravno tako osvojile 2. 
mesto. Sledilo je občinsko tekmovanje v mali odbojki za dekleta 
na Senovem, kjer so dekleta  osvojila 3. mesto. Fantje so malo 
odbojko igrali v Kostanjevici in ravno tako pristali na 3. mestu. 
V mesecu aprilu je bilo najprej tekmovanje v malem nogometu, 
kjer je naša ekipa zasedla peto mesto. Šahistke pa so nastopale 
na državnem tekmovanju v Laškem in osvojile 9. mesto.  Mesec 
maj pa je rezerviran za atletiko. Najprej smo imeli šolsko tekmo-
vanje v mnogoboju. Najboljši so 19. 5. tekmovali na občinskem 
tekmovanje v Krškem. Osvojili so 7 medalj, in sicer zlato Tadeja 
Žarn - 300 m, srebrno Rebeka Colarič - skok v daljino in štafeta 
deklet - 4x100 m ter bronasto medaljo: Vid Goričar - 300 m, 
Lucija Gramc – 300 m, Jasmina Koretič - met vortexa in Nejka 
Strgar - 300 m.

Področno tekmovanje v atletiki je potekalo 24. 5. na atletskem sta-
dionu v  Brežicah. Osvojili smo tri srebrne medalje: Nejka Strgar 
– 300 m, Tadeja Žarn – 300 m in Rok Dolmovič – skok v višino. 
Bronasto medaljo si je pritekla štafeta fantov – 4 x 100 m. Na 
državno finalno tekmovanje v atletiki sta se po rezultatu uvrstila 
Tadeja Žarn in Rok Dolmovič. Atletski troboj za mlajše učence od 
1. do 5. razreda je potekal  25. 5. na  atletskem stadionu pred 
OŠ Krško. Lan Lekše je osvojil 1. mesto med prvimi razredi in 
Jaka Kovačič 3. mesto med tretjimi razredi v občini Krško. Junija 
bomo odšli še v letno šolo v naravi v Nerezine z učenci 4. in 5. r., 
z 8. razredom se bomo peš odpravili po Gorjancih, kjer bomo na 
Miklavžu postavili tabor in prespali noč v šotorih, plavali z učenci 
predmetne stopnje v brestaniškem bazenu in z mlajšimi  učenci 
v Čateških toplicah. Od devetega razreda se bomo poslovili z od-
bojkarsko tekmo med učenci 9. razreda in učitelji. 

Bogato športno dogajanje na šoli smo letos nadgradili z projek-
tom Zdrav življenjski slog, ki zajema dodatne ure športne vzgoje. 
V vseh razredih je športna vzgoja vsak dan na urniku. Slikovne 
utrinke iz športnega dogajanja na naši šoli si lahko pogledate na 
spletni strani naše šole.  

Marjeta Škrbina Rozman in Kristijan Kralj,
učitelja športne vzgoje
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Športno popoldne staršev 
in Papagajčkov

Travniške živali na obisku

Skozi celo leto smo Papagajčki enkrat mesečno uživali v vad-
beni uri na poligonu, ki nam jo je pripravil učitelj Kristjan. In 
prav zato, ker smo se vedno imeli tako lepo, smo se odločili, 

da takšno dogodivščino predstavimo tudi našim staršem in jih 
povabimo k sodelovanju. V četrtek, 12. maja, smo se zbrali in 
veselo odkorakali v telovadnico, kjer je bilo že vse pripravljeno. 

Najprej smo se dobro ogreli (oponašali hojo kužka, poskakovali 
kot žabice, lezli kot črvički ..). Na pripravljenem poligonu smo brez 
težav premagali vsako zastavljeno nalogo in starši so si včasih 
kar malo zatisnili oči, ker niso vedeli, kaj vse že zmoremo.
Padalo je vedno nekaj posebnega, uporabili smo ga, da smo se 
čisto na novo »sfrizirali«, prijeli smo ga in mu v velikem krogu 
zapeli pesmice, ki jih že poznamo, ustvarili smo pravo nevihto, 
tekali smo pod padalom iz ene strani na drugo ...
Za zaključek pa smo tekli kros in pretekli dolgo razdaljo enega 
kroga, na kar smo zelo ponosni. Vsi Papagajčki smo prejeli diplo-
me. Posladkali smo se s sadjem in popili sok, naše kramljanje pa 
zaključili z bežanjem pred debelimi dežnimi kapljami.
Obljubili smo si, da takšno popoldne še ponovimo, saj je ob spro-
ščenem vzdušju in uživanju v športnih dejavnostih čas kar pre-
hitro minil.  

Sonja Baškovec, pomočnica vzgojiteljice

Saj poznate tisto pesmico o Pikapolonici, ki gor in dol po listu 
koraka in išče srečo za nas povsod? No, četudi je ne, ali pa 
je še niste srečali na cvetočih travnikih, vam zagotovo ne 

bo sreča ušla.
Žabice se vsakodnevno trudimo odpraviti na sprehod, kjer lahko 
od blizu in daleč opazujemo travniške živalice – pikapolonice, 

mravlje, polžke, metuljčke, hrošče, čebelice. Ob podboškem po-
toku pa zareglja tudi kakšna žejna in muh lačna žaba ali žabon.
Ker pa so te živalice zelo hitre in prebrisane, niti se ne odzovejo 
na naše povabilo za obisk igralnice, razen kakšne muhe in čebe-
le, smo si jih pričarali kar sami.
S tempera barvami smo ustvarjali zrcalno sliko metulja, poslikali 
smo rečne kamenčke in že so priskakljale za mizo, polno dobrot, 
preglasne žabe in za srečo, da odidemo domov brez poškodb, so 
nastale še pikapolonice, ki so dobile malo več pik kot ponavadi, 
saj so se po vrtcu pasle vodene koze.
In ne bodi ga len, smo odnesli mizice na teraso, še nekaj stolč-
kov zraven, dobro jedačo in pijačo, goro plastelina, ki ga je bilo 
največji užitek barvno pomešati, in izpod majčkenih, drobčkenih, 
ici bici tančkenih prstkov so se rojevali polžki, kače, metuljčki, 
gosenice, mravlje.
Ko pa je prišel čas kosila, smo živalice postavili na omarice in so 
pridno zasmrčale z nami.

Margareta Lešnik, vzgojiteljica

Šolski parlament

V petek, 9. 12. 2010, je potekal 2. 
šolski parlament. Letošnja tema 
je VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV 

NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKOV. 
Pogovarjali smo se o medijih, kako zava-
jajo ljudi. Govorili smo o televiziji, radiu 
in skoraj največ o časopisih  (o rumenem 
tisku, tračih …). Malo časa pa smo posve-
tili tudi parlamentu (kamor pridejo otroci 

iz vseh šol po Sloveniji). Dobili smo tudi 
domačo nalogo (da moramo spremljati no-
vice, trače … medijev). Udeleženci so bili 
predstavniki razredov predmetne stopnje,  
sestanek pa je vodila svetovalna delavka 
Alenka Košak.

Klemen Žibert, 7. razred

Moja morska pravljica

Morska deklica je dobila prijatelja 
Franca in Igorja.  Kar skakala je 
od veselja. Potem so šli na zabavo 

in veliko plesali. Vsi so bili zelo utrujeni, 
komaj so hodili. Franc in Igor sta odšla v 
posteljo. Morska deklica jima je prebrala  
pravljico in odplavala v svoj dom ter za-
spala.

Leja Banič, 2. razred
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Leto se je hitro obrnilo in prav je, da se spomnimo  aktivnosti 
vinogradnic in vinogradnikov v preteklem  in začetku leto-
šnjega leta. 

Vseskozi si prizadevamo, da  bi se naši vinogradniki v našem 
društvu dobro počutili. Skoraj ni  tedna ali meseca, da ne bi izva-
jali raznih aktivnosti.  Naši vinogradniki so vsako leto uspešnejši 
na raznih ocenjevanjih, saj smo v letošnjem letu na največjem 
ocenjevanju vin v okviru 39. Tedna cvička v Novem mestu osvo-
jili: prvaka  cvička, sedem velikih zlatih, 11 zlatih in 12 srebrnih 
medalj. Odraz kvalitete ni samo delo v vinogradu. Pridelati dobro 
vino ni kar tako; moramo biti natančni in dosledni v kleti in le tako 
dosežemo dobre rezultate.   Samo rezultati so tisti, ki jih opazimo.  
Nam vinogradnikom pomeni vino veliko, zato ga moramo sami 
ceniti, tako ga bodo cenili tudi drugi. Prizadevati si moramo, da 
bo ta naš posebnež cviček dobil še večjo veljavo.
Trudimo se, da bi bilo naše članstvo še številčnejše, izredno smo 
veseli mladih vinogradnic in vinogradnikov. 
V lanske letu smo bili vsestransko zaposleni.  Z našim hramom 
smo se udeležili  srečanja pod lipo v Podbočju, kjer smo ponudili 
najbolje ocenjena vina. Obisk hrama je bil presenetljivo dober.
V mesecu juniju je bilo organizirano srečanje članov VD Podbočje 
v Velikem Mraševem s piknikom in podelitvijo priznanj in medalj, 
ki smo jih osvojili na 38. Tednu  cvička. Na srečanje smo povabili 
naše zveste sponzorje, ki nam pomagajo, da društvo uspešno 
deluje.
V okviru občinskega praznika smo se udeležili proslave ter priso-
tne pred hramom postregli z dobrotami, ki so jih pripravile vino-
gradnice in vinogradniki. Odzvali smo se povabilu na Planino, kjer  
vsako leto organizirajo proslavo Spomin in opomin.  Proslave se 
je  udeležil predsednik republike dr. Danilo Tűrk. Veseli  smo bili  
njegovega obiska pri našem hramu.
Organizirali smo že 8. prireditev Dan odprtih vrat hramov in zida-
nic. Zajeti sta bili gorici Šutenski vrh in Banovec. Osrednja prire-
ditev s krstom mladega vina je bila v Šutni. Obisk je bil množičen, 
prireditev je tradicionalna in je vsako leto bolj obiskana.
Pod vodstvom enologa Jožeta Simončiča smo v mesecu novem-
bru izvedli  pokušnjo mladih vin. Napak je bilo zelo malo, le te so 
vinogradniki z lahkoto odpravili. 
Članice in člani  VD so se v velikem številu udeležili vodene ek-
skurzije v sosednjo Hrvaško, obiskali smo Samobor, Plešivico, 
Ozalj, Vivodino ter Drašiče v Beli krajini, kjer smo si priredili pri-
jetno druženje.
Kot vsako leto smo tudi letos izpeljali društveno ocenjevane vin, 
ki so ga pridelale naše vinogradnice in vinogradniki. Kljub sla-
bemu vremenu v lanskem letu so bila vina zelo dobro ocenjena. 
Organizirali smo Praznik cvička v Podbočju, kjer smo podelili di-
plome osvojene na društvenem ocenjevanju.
Na koncu bi poudaril, da dejavnosti, ki smo jih uspešno opravlja-
li skozi vse leto, ne bi bilo mogoče izpeljati, če člani in članica 
upravnega odbora ne bi bili tako zavzeti in delovni, zato jim ob tej 
priliki izrekam zahvalo. 
Spoštovane krajanke in krajani  Krajevne skupnosti Podbočje, vi-
nogradnice in vinogradniki, vsem skupaj  vam iskreno čestitamo 
ob krajevnem prazniku.

Ivan  Stopar

Vinogradniško društvo Podbočje
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27. aprila smo se zbrali pri Loskem domu, na nekdanji 
Draganovi domačiji v Mladju v počastitev državnega 
praznika dneva upora. Slavnostni govornik, dr. Ivan 

Kristan, je poudaril pomen oboroženega boja proti okupatorju v 
času II. svetovne vojne, kakor tudi vojne za osamosvojitev za ob-
stoj slovenskega naroda.  Državni praznik dan upora praznujemo 
kot spomin na upor zoper okupatorja v času druge svetovne voj-
ne. Slovenci smo se kot narod uprli zoper okupatorja in se posta-
vili ob bok zavezniške koalicije. Za tiste Slovenke in Slovence, ki 
so takrat živeli, so bili težki časi. Večina takrat živečih Slovencev 
se je opredelila za »svobodo« in boj proti okupatorju, mnogi so bili 
nasilno mobilizirani ali izseljeni. Brez takratnega upora sloven-
skega naroda morda ne bi bilo več, je poudaril dr. Ivan Kristan.
Tudi tem krajem takrat, v tistih težkih časih, ni bilo prizaneseno. 
Smo na kraju, kjer je sovražnik požgal domačijo, na kateri pa so v 
sodelovanju OO ZZB Krško, Občine Krško, LD  Podbočje in drugih 
leta 1984 postavili dom, ki služi kot Dom LD Podbočje tudi za 
domicilj veteranskih organizacij v Občini Krško, arhiv zgodovin-
skemu materialu in kraj vsakoletnega srečanja vseh veteranskih 
organizacij.

Letos je prejel največje priznanje OO ZB Krško zlato plaketo za 
dolgoletno delovanje v organizaciji Jože Zupančič, Lovska druži-
na Podbočje pa bronasto plaketo za vzorno vzdrževanje arhivske 
zbirke in za sodelovanje pri vsakoletnem organiziranju proslave. 

 Darko Kodrič

Proslava ob dnevu upora proti okupaturju

Lovska družina Podbočje

Naj vam po nekaj letih ponovno podamo nekaj informacij o 
delovanju naše lovske družine.
Prva velika novost je, da se je članstvo v naši družini precej 

povečalo, saj smo v zadnjih letih sprejeli kar lepo število novih 
članov. Tako se je končno prekinilo obdobje stalnega zmanjševa-
nja članstva in dvigovanja starostne strukture. Tako sedaj naša 
družina šteje že 43 članov.
Glede vsebine našega delovanja pa je pomembna novost v tem, 
da smo na podlagi novega Zakona o divjadi in lovstvu z državo 
sklenili koncesijsko pogodbo o upravljanju našega lovišča za na-
slednjih 20 let.
Naše delo ocenjujejo kot uspešno, saj ni nobena vrsta divjadi 
ogrožena, nasprotno - populacije divjadi so v dobri kondiciji in 
dobrem zdravstvenem stanju.
Seveda je za krajane najbolj pereča problematika škod, ki jih 
divjad povzroča na kmetijskih kulturah. Predvsem prednjači ško-
da na vinski trti, povzročena s strani srnjadi, in škoda na drugih 
kmetijskih površinah, ki jih povzročajo divji prašiči in v zadnjem 
času tudi jelenjad. Najprej moramo povedati, da imamo pri ome-
jevanju škode na podlagi odstrela omejene možnosti. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam vsako leto namreč 
natančno predpiše količino odstrela posamezne vrste divjadi in 
to po starostni in spolni strukturi. Tako določen »plan odstrela« 
vsako leto tudi v celoti izpolnimo. Kljub temu nas zakon zave-
zuje za reševanje problemov pri povzročenih škodah, vendar s 
pomembnimi omejitvami, ki bi jih radi na kratko razložili. 
Pred morebitno poravnavo škode s strani Lovske družine zakon 
namreč zahteva, da mora vsak sam najprej storiti vse, da škodo 
prepreči. Brez teh ukrepov torej škode nismo dolžni poravnati.
Poleg tega je vsak dolžan uporabljati sredstva, ki vam jih nudimo 

za preprečevanje škode. V tem pogledu vam že vrsto let brez-
plačno nudimo repelent za preprečevanje škode od srnjadi po 
imenu ARBIN. Vsako leto ga lahko dobite pri Jožetu Barbiču v 
Šutni. Tisti, ki ne uporablja tega pripravka, prav tako ni upravičen 
do povrnitve škode.
Prav tako zakon določa, da ni upravičen do škode tisti, ki ne dovoli 
oziroma preprečuje izvajanje lova, odstrani ali ne dovoli izdelave 
lovskih objektov.
Vsekakor pa nas v primeru velikih škod obvestite in skupaj bomo 
skušali najti najboljšo rešitev.

Naj se vam na koncu zahvalimo za vzorno sodelovanje do sedaj 
in v upanju, da tako tudi ostane, vam iskreno čestitamo ob kra-
jevnem prazniku!

Andrej Zupančič
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Pevke izpod Bočja so po več kot desetletnem delovanju v 
okviru Aktiva kmečkih žena Pod Gorjanci in pod zborovod-
stvom Katarine Štefanič v letošnjem letu prešle pod okrilje 

Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje, zborovodsko taktirko 
pa je prevzela Andreja Barič Kerin. Po mesecih vaj z novo zboro-
vodkinjo, v katerih so dodobra spremenile svoj repertoar in tudi 
način petja, se je trinajsterica pevk 22. maja v kulturnem domu v 
Podbočju predstavila domačemu občinstvu na koncertu z naslo-
vom Pomladni večer. Na njem so poleg nekaterih ljudskih pesmi 
zapele tudi nekaj priredb znanih slovenskih zabavnih in narodno-
zabavnih melodij, kot so Mandolina, Čez šuštarski most, Viharnik 
vrh gora, Ti domača hiša, Gozdovi v mesečini. Celovečerni kon-
cert, ki mu je prisluhnilo kar lepo število poslušalcev, povezovala 
pa sta ga Ivanka Černelič Jurečič in Luka Gramc, so popestrili 
še Ljudski pevci iz Dobove ter Komorna skupina Glasbene šole 
Brežice.

Peter Pavlovič

D R U Š T V A

Nova zborovodkinja in nov zvok

Podbočje kot iz škatlice

Pevke izpod Bočja z novo zborovodkinjo Andrejo Barič Kerin

Člani Turističnega društva Podbočje smo sicer maloštevilni, 
simpatizerjev in privržencev pa je iz leta v leto več. Dokaz je 
lanskoletna podoba Podbočja, ki smo jo občudovali doma-

čini, predvsem pa turisti in novinarji. Več kot 50 korit, zasajenih z 
bujnimi bršljankami in krompirjevci, je ograji ob mostu dalo pose-
ben čar. Zavedamo se, da je to sad skupnega dela celotne vasi, 
za katerim se skriva skrb in znanje ljubiteljev cvetja.

Letos smo akcijo ponovili, cvetje še pravičnejše razdelili in upa-
mo, da bo poletje v Podbočju prelepo.

Trg pri levu je vsako leto lepši. Letos ga bo krasilo cvetje neštetih 
vrtnic. Lepo je videti otroke in kolesarje, ko posedajo na klopeh 
in si žejo gasijo z vodo iz pitnika.  Tudi klop pod lipo nikoli ne 
sameva. 

Upravni odbor društva je sprejel odločitev, da prijavimo Podbočje 
in vaško središče na razpis Turistične zveze Slovenije Moja deže-
la, lepa in gostoljubna. Posebna komisija bo v juniju ocenila podo-
bo naše vasi. Pričakujemo tudi kakšne napotke in ideje za lepšo 
ureditev, zato bo sodelovanje krajanov potrebno in zaželeno.

Želeli pa bi si sodelovanja tudi drugih vasi v KS Podbočje. Vsaka 
od njih ima svoje posebnosti, ki bi jih bilo potrebno izpostaviti, 
obnoviti, polepšati. 
Veseli bomo vaših idej in odzivov. 

V začetku leta 2011 smo ponatisnili brošuro Turistične znameni-
tosti Podbočje in Pešpoti Podbočja. Oblikovali smo nove razgle-
dnice s tremi motivi, ki označujejo naš kraj. Pripravili smo tudi 
vodenje obiskovalcev po Podbočju.
Brošure in informacije o vodenem ogledu lahko dobite na tel. 
041 767 679.

Matjaž Jurečič
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Člani turističnega podmladka: se se-
znanijo z osnovami za razvoj turizma 
v domačem kraju; spoznavajo in vre-

dnotijo naravne, družbene in gospodarske 
osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in 
kulturno dediščino; odkrivajo in vrednotijo 
tiste sestavine življenja v domači pokraji-
ni, ki bi lahko obogatile obiskovalce in njih 
same; vključujejo se v turistično življenje 
domačega kraja; spoznavajo turistično 
društveno dejavnost in se pripravljajo za 
sodelovanje v turističnem društvu.

Maj 2010
Predstavitev turističnega podmladka 
na prireditvi v kraju – Srečanje pod lipo. 
Predstavili smo se z raziskovalno nalogo 
Moj kraj – moj ponos. 

V raziskovalni nalogi smo se skozi različ-
na zgodovinska obdobja z maskoto naše 
šole - Bočkom sprehodili po našem kraju. 
V njegovi družbi smo obiskali znamenito-
sti, ki kraju dajo posebnost, edinstvenost, 
drugačnost in tako spoznali bogato prete-
klost kraja.  
Na stojnici je bil predstavljen le del tega. 
Obiskovalci so se lahko preizkusili v po-
znavanju znamenitosti domačega kraja, 
saj so lahko odgovarjali na vprašanja. Za 
pravilni odgovor so dobili ročno izdelan 
spominek - obesek, ki prikazuje motiv iz 
kovanca, ki je bil  v preteklosti najden na 
Starem Gradu. 

Maj, junij 2010
Ker se zavedamo, da je urejenost okolja v 
katerem bivamo pomembna, smo pri šoli 
ob pomoči hišnika pobarvali kolesarnico. 
Z velikim veseljem pa smo pomagali tudi 
pri urejanju naše učilnice na prostem. 
Pomagali smo pri pripravljalnih delih za iz-
gradnjo šolske mlake, ribnika ter skalnja-
ka. Pomagali smo pri zasaditvi rastlin, še 

prej pa smo pomagali pri pripravi terena 
za sejanje trave.  

Oktober 2010
Odpravili smo se na ogled največjega tu-
rističnega kompleksa v domači pokrajini 
– Term Čatež, ki smo jih doslej poznali le 
kot turisti.  

Osebje nas je popeljalo na sprehod po 
celotnem kompleksu, skozi pripoved in 
ogled smo spoznali veliko zanimivega. 
Razkazali so nam objekte in prostore, ki 
so namenjeni sproščanju, uživanju, zabavi 
pa tudi zdravljenju obiskovalcev. Seznanili 
smo se z različnimi turističnimi poklici in 
možnostmi zaposlovanja v turističnih de-
javnosti ter razmišljali o potrebnih sposob-
nostih za opravljanje določenega poklica. 
Presenečeni smo ugotovili, da naravna da-
nost - termalna voda, ki prihaja iz globin, ni 
namenjena samo za bazene, ampak z njo 
ogrevajo tudi hotelski kompleks in bližnje 
rastlinjake ter tako veliko privarčujejo. 
Prepričali smo se, čeprav smo bili »samo« 
učenci na obisku, kako pomembni sta pri-
jaznost in gostoljubnost vseh zaposlenih.  

November 2010 – marec 2011
Priprave na predstavitev na festivalu 
Turizmu pomaga lastna glava z raziskoval-
no nalogo in turistično stojnico »En hribček 

bom kupil«. Učenke in učenci so izdelali 
raziskovalno nalogo na temo Imejmo se 
fajn – doživite naš kraj. V raziskovalni na-
logi smo iskali možnosti, kako vinogradni-
štvo kot gospodarsko dejavnost približati 
mladim, ki so vse manj zainteresirani za 
tak način zaslužka. Pripravili smo dvodnev-
ni program, v katerem bi mladim približali 
vinogradništvo, jih seznanili s produkti, ki 
se še dajo predelati iz grozdja in tržiti.
V ta namen smo izdelali tudi turistični spo-
minek – obesek, ki prikazuje vinsko vitico. 
Marca smo se z raziskovalno nalogo pred-
stavili na turistični stojnici v Novem mestu 
in osvojili srebrno priznanje. 

Januar 2011

Obiskali smo Turistično kmetijo Hribar, 
kjer so nam predstavili njihovo družinsko 
dejavnost. Doma imajo ribogojnico in go-
stinsko dejavnost. Spoznali smo, da je za 
uspešnost  manjšega »podjetja« potrebna 
angažiranost celotne družine, vsak družin-
ski član ima svoje dolžnosti in naloge ter 
pomaga po svojih močeh. Razkrili so nam 
tudi  načrte za prihodnost – opremiti želijo 
sobe za goste in obnoviti mlin ter tako še 
razširiti svojo ponudbo.  

D R U Š T V A

Turistični podmladek
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April 2011

Odšli smo še na ekskurzijo. Ob strokov-
nem vodenju smo spoznavali zgodovino 
Celjskega gradu in Celjskih grofov, na 
Celjski koči smo ugotavljali, kako v zim-
skem času smučišče v poletni sezoni 
spremenijo v poletno sankališče in kaj 
še nudijo obiskovalcem v poletni sezoni. 
V Thermani v Laškem pa smo raziskovali 
ponudbo kopališkega turizma, kaj nudijo 
šolskim skupinam, katere animacijske 
programe ponujajo. 

Suzana Čuš

D R U Š T V A

Športno turistično društvo Šutna v letu 2010/2011

Prvomajsko srečanje na Planini 2011

Zjutraj ob sedmih se je zbrala po-
hodna enota pred osnovno šolo v 
Podbočju, kjer nam je šola pripra-

vila čaj, jaz pa sem, kot podpredsednik 
krajevne skupnosti,  pozdravil pohodnike. 
Pohodnikom smo tudi pripeli rdeče nagelj-
ne in jim obrazložili traso pohoda. Pohod 
je krenil v smeri Šutne. V Šutni smo jim 
pripravili pogostitev s pijačo in pecivom. 
Pohod se je nadaljeval preko Hrastka in 
Brezja do Planine. Na Planino smo prispeli 
ob enajsti uri, kjer smo v spremstvu har-
monikarjev prikorakali na prizorišče in s 
tem se je pričela proslava. Na poti so se 
nam pridruževali še drugi pohodniki, tako 
da nas je v naši vodeni skupini prišlo bli-
zu sto, bilo pa je tudi veliko pohodnikov, 
ki so prišli posamezno oziroma v manjših 
skupinah.
Na proslavi je sodelovala pihalna godba s 
Senovega, kantavtor Peter Dirnbek, ki je 
postavil tudi ozvočenje, dva recitatorja in 
gost, znani slovenski filmski igralec Roman 
Končar, ki je recitiral slovensko himno. Vse 
prisotne je pozdravila  podžupanja Nuša 
Somrak, ki je prav ta dan praznovala roj-

stni dan, je pa tudi zvesta obiskovalka pri-
reditev «Prvomajsko srečanje na Planini«. 
V znak zahvale smo ji podarili šopek.
Slavnostni govornik je bil  Jože Habinc, ki 
se je v svojem govoru dotaknil najbolj pe-
rečih problemov v naši družbi, to je pred-
vsem problemov malega človeka - delavca 
in upokojenca na eni strani in pogoltnosti 
in tajkunizacije kapitala na drugi strani.
Za gostinsko postrežbo je poskrbelo 
Okrepčevalnica Grand Prix.
Po končani proslavi, je prisotne zabaval 
kantavtor Peter Dirnbek, ki se mu je pri-
družil tudi g. Končar, godba pa je zaigrala 
še nekaj skladb in druženje se je nadalje-
valo do štirinajste ure.
Za samo prireditev je bil postavljen velik 
šotor, na srečo pa je vreme zdržalo.
Prireditve se je udeležilo približno osem-
sto ljudi.

Janez Barbič

Na občnem zboru, ki smo ga imeli  
v februarju, smo sprejeli program 
dela in ga v celoti realizirali oziroma 

smo ga še presegli.
V aprilu smo nabavili šotor za potrebe dru-
štva ob raznih prireditvah in tudi za izposo-
jo članom društva. Prvič smo ga postavili 
ob praznovanju 27. aprila pri lovski koči v 
Mladju.
Pridružili smo se tudi vseslovenski akciji 
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in oči-
stili divje odlagališče pod Gradiščkom in 
pa odlagališče v Štihovem pruhu. 
Ob praznovanju praznika dela smo posta-
vili mlaj in organizirali srečanje vaščanov 
Šutne, ki je  bilo tudi tokrat   pri Burjatovih. 
Sodelovali smo pri organizaciji praznova-
nja praznika na Planini in   pogostili poho-
dnike v Šutni.
Ob praznovanju občinskega praznika smo 
organizirali predstavitev KS Podbočje na 
Trgu Matije Gubca v Krškem.
Prav tako smo pogostili pohodnike ob 
otvoritvi Krkine pešpoti. Krka se nam je 

zahvalila tako, da nam je poslala nahrb-
tnike in kape.
V septembru smo organizirali čiščenje 
struge Mlinščice in okolice mlina in poči-
stili ob cesti. Prav tako smo sodelovali pri 
organizaciji proslave na Planini. 
V novembru smo pospravili ostanke 
Golobičeve hiše in očistili okolico. Teren 
smo pripravili za dan odprtih vrat vinskih 
goric Šutenski vrh in Banovec. Prav tako 
smo sodelovali pri sami prireditvi.
V decembru smo zopet postavili jaslice in 
jih okrasili s svetlečimi figurami.
Športna sekcija prav tako ni mirovala, saj 
je sodelovala na devetih turnirjih. V jeseni  
so sestavili mlado ekipo, ki trenira vsa-
ko sredo. Trenirata jih Tadej ali Damjan, 
na roke pa nam je šel tudi ravnatelj OŠ 
Podbočje, ki je ekipi dal na razpolago te-
lovadnico. Ekipi so se pridružili tudi fantje 
iz drugih vasi. Sedaj so se prijavili tudi v 
nogometno ligo. 

Janez Barbič
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ŠRD Veliko Mraševo

Uspešno jubilejno deseto leto delovanja
Naše društvo letos obeležuje desetletnico delovanja. Tisti, ki smo 
zraven že od vsega začetka, kar ne moremo verjeti, da so ta leta 
tako hitro minila … Veseli smo, da je bilo naše desetletno delo-
vanje opaženo in da bomo zanj nagrajeni s priznanjem Krajevne 
skupnosti Podbočje. Svetu KS in njegovemu predsedniku se zanj 
iskreno zahvaljujemo.

V minulem letu smo znova uspešno izvedli nekatere naše tradici-
onalne prireditve in akcije, na letošnjem občnem zboru pa izvolili 
tudi novega predsednika društva – Dejana Urbanča.

Na lanskem turnirju 35 ekip
ŠRD Veliko Mraševo je v noči iz 24. na 25. junij 2010 uspešno 
izpeljalo že 23. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu, ki 
ga prireja v počastitev dneva državnosti in praznika KS Podbočje. 
Na mraševskem igrišču se je pojavilo kar 35 ekip in po skupno 
kar 35 tekmah in 18 urah nogometa je zmagovalni pokal osvojila 
ekipa Hranilnica Lon iz Novega mesta, ki je v ne preveč drama-
tičnem finalu s 6:3 premagala ekipo TeleTeam iz Ljubljane. Za 
3. mesto sta se ekipi BGS in ŠD Skopice pomerili v streljanju 
6-metrovk, uspešnejši pa so bili slednji. Oba finalista sta bila pred 
tem suverena v polfinalu: TeleTeam je s 3:1 premagal Skopice, 
Hranilnica Lon pa kar s 4:0 ekipo BGS. V četrtfinalu je TeleTeam 
s 3:2 premagal ITEO Rako, ŠD Skopice s 4:3 Podbočje 86, BGS 
po streljanju 6-metrovk ŠD Arto, Hranilnica Lon pa z 2:0 Bar Safir. 
Pokal in nagrado za najboljšega strelca je dobil Elvis Dizdarević 
(TeleTeam), za najboljšega vratarja pa Marko Plavec iz zmagoval-
ne ekipe. Sodila sta Brane Murko in Bojan Lončar. Znova nam je 
bilo zelo naklonjeno vreme, zato si je tekmovanje ogledalo tudi 
veliko število gledalcev. 

Malonogometne lige
Nogometne ekipe ŠRD Veliko Mraševo so bolj ali manj uspešno 
nastopale tudi v lokalnih malonogometnih ligah in na turnirjih. 
Pionirska ekipa je v ligi osvojila tretje mesto in s tem pokal, eki-

pa Ekten je bila v kostanjeviški ligi šesta, ekipa ŠRD pa deveta. 
Kombinirana ekipa je v zimski ligi v Krškem odlično odigrala uvo-
dni del in se brez poraza prebila v četrtfinale, tam pa je izpadla. 

Turnir KS Podbočje
Tako kot društvo je tudi turnir v malem nogometu za pokal KS 

Podbočje letos dočakal jubilejno deseto izvedbo. 9. aprila popol-
dne se je za lovoriko pomerilo šest ekip: Ekten Veliko Mraševo, 
FC Muzga, ŠRD Veliko Mraševo, Kalce-Naklo, Prušnja vas in 
Podbočje 86. Žreb jih je razdelil v dve skupini, zmagovalca, ekipi 
Kalce-Naklo in Ekten Veliko Mraševo, pa sta se uvrstila v fina-
le. Po neodločenem rezultatu 2:2 so bili pri streljanju 6-metrovk 
uspešnejši prvi in se veselili svojega prvega naslova prvaka KS. 
V tekmi za 3. mesto je ekipa Podbočje 86 s 3:2 premagala ŠRD 
Veliko Mraševo.

Peter Pavlovič, ŠRD Veliko Mraševo

Pogled na prizorišče turnirja v nočnem času

Zaključek turnirja – podelitev pokalov in nagrad najboljšim



29J U N I J  2 0 1 1

D R U Š T V A

Koledarsko leto 2010 je bilo za ŠRD Kalce–Naklo zelo uspe-
šno. Nogometna ekipa je dozorelost in uigranost pokazala 
v lanski sezoni Kostanjeviške malonogometne lige, kjer je 

vodstvo prevzela že po tretjem krogu ter si nato z nepopustljivo 
borbenostjo zagotovila tudi končno zmago. Sodelovali smo tudi 
v zimski nogometni ligi Krško, kjer je naša ekipa v polfinalu izgu-
bila bitko za prva mesta po kazenskih strelih. Omeniti moramo 
tudi zmago na letošnjem turnirju krajevne skupnosti Podbočje 
ter udejstvovanje posameznih članov društva v nekaterih dru-
gih športnih dejavnostih, predvsem v cestnem kolesarstvu. 
Dobrodošla novost je obnovljena spletna stran ŠRD, ki je sedaj 
združena z vaško stranjo na naslovu   www.Kalce-Naklo.si; ad-
ministrator Matej Vene je uspel vzpostaviti stran, ki je predvsem 
zaradi ažurnega informiranja o dogajanju v Kostanjeviški ligi in v 
Zasavsko-posavskem pokalu postala pravi mali hit.

Uspehi naših športnikov so na žalost komplementarni trenutne-
mu stanju bodočega športno-rekreacijskega centra Kalce–Naklo. 
Izgradnja se, navkljub pomanjkanju finančnih sredstev nadaljuje; 
navožene in utrjene so bile dodatne plasti peska, v delovni akciji 
aprila 2011 so bili tudi položeni robniki okoli površine, predvide-
ne za asfaltiranje. Upamo, da bo objekt čim prej zgrajen in da bo 
dobro služil svojemu namenu – naši nogometaši si želijo zmago-
vati na domačem terenu v domači vasi!

Prostovoljstvo, dobra volja in pripravljenost združiti moči za dobro 
naše vasi so bile vrednote, ki so tudi letos spravile v gibanje pri-
prave na tradicionalno prvomajsko kresovanje. Člani društva so 
pripravili teren in kres, vsi vaščani pa so po najboljših močeh 
prispevali k dobremu vzdušju, ki je ogrelo prizorišče kresovanja. 
Uspela je še ena veselica!
Posebna zahvala velja vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k našim 
uspehom, tako donatorjem  kot posameznikom, ki ste si utegni-
li utrgati dragocen čas v dobro društva in vasi. Vsem najlepša 
hvala!

Navkljub svoji mladosti ŠRD Kalce–Naklo optimistično zre v pri-
hodnost. Uspešno športno dejavnost želimo (in zmoremo!) dopol-
niti s čimprejšnjim dokončanjem vaškega športnega centra, ki bo 
služil tudi generacijam zanamcev. Sedeti na lovorikah preteklega 
leta bi bilo mamljivo, a fantje na srečo že stremijo k novim uspe-
hom …

Matej Vene in Gregor Fabekovič

Aktivnosti ŠRD Kalce –Naklo v letu 2010
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Sveže novice iz osmice

Lovro Jurečič – Andi
Sara Jurkas Omerzo -Nina
Hana Kerin - snemalka
Anja Fišter – učiteljica, Andijeva mama
Lovro Vrhovšek – izumitelj Albert
Leja Požun – vesela Maja
Sebastjan Hosta- ravnatelj Pekač
Valentina Zlobko – vremenarka Patricija
Lora Ana Jurečič – Tadeja, kača
Sara Požun – Katja, pikapolonica 
Erika Stipič – Petra, črni
Teja Hočevar – Doris, bela
Urša Jurečič in Ana Stipič – koordinatorki in šepetalki
Ali na kratko: 

IGRA 
L S 
K Iæ 
M U L 
C I ?!

To je ekipa, ki je ustvarjala letošnjo gledališko igro Sveže novi-
ce iz osmice. Avtorica Olga Pavšič je tistim, ki se z mladinsko 
tematiko ukvarjajo, dobro znana. Učiteljica, v pokoju sicer, 

piše o stvareh, ki jih zelo dobro pozna. O takšnih in drugačnih 
učencih, o takšnih in drugačnih učiteljih. Imeli smo občutek, da 
nam je besedilo pisala na kožo. Tudi zato smo ob ustvarjanju 
uživali od vsega začetka. Posebnost letošnje predstave je bil sam 
začetek projekta, saj so se morali igralci, ki so želeli nastopa-
ti, pojaviti na avdicijo. Takšno, čisto pravo. Vsi so pripravili svojo 
predstavitev in nihče ni avdicije jemal z levo roko. Zdelo se nam 
je, da so tudi na ta način pokazali, da želijo delati in da jim je že 
na začetku jasno, koliko odrekanja bo potrebnega. 

Od začetka januarja smo opravili kar 21 vaj. V februarju smo dva 
dni preživeli v Leničevem domu in se družili še drugače. Premiero 
uro in deset minut dolge predstave smo pripravili 11. marca 
2011. Dvorana v Podbočju je bila nabito polna, gledalci navdu-
šeni, mi pa, ki smo igro ustvarjali, zadovoljni s svojim dosežkom. 
Predstavo smo ponovili še trikrat in se vsakič zabavali. 

Udeležili smo se območnega srečanja gledaliških skupin, ki smo 
ga gostili na domačem odru. Na srečanju so sodelovale štiri sku-
pine, domačini smo se predstavili še s Sneguljčico v izvedi gleda-
liškega krožka OŠ Podbočje.

Ivanka Černelič Jurečič
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Člani KD Stane Kerin Podbočje so 7. februarja, dan pred 
slovenskim kulturnim praznikom, pripravili proslavo. V 
Kulturnem domu v Podbočju so skoraj polni dvorani obi-

skovalcev pokazali pomen domovine. Sprehodili so se od čitalnic 
in prvih korakov slovenske besede, preko vojn do nove domovine.  
S tem so obeležili tudi 20-letnico Slovenije in samostojnosti. Ob 
koncu so nastopajoči sebi in vsem  v dvorani postavili provokativ-
no vprašanje: Ljudje, kaj ima domovina s slovenskim kulturnim 
praznikom? Odgovor je lahko našel vsak zase. Ravno zato, ker si 
domovino in kulturo predstavlja in doživlja vsak drugače. 

Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku, ki je potekala nasle-
dnji dan v Kulturnem domu Krško pa so dobili priznanja člani KD 
Stane Kerin Podbočje za omogočanje delovanja  v kulturi: Milan 
Colner in Matjaž Jurečič, bronasto Prešernovo plaketo (za več 
kot deset let dela v ljubiteljski kulturi): Ana Kerin, Justina Colner, 
Uroš Kerin in Martina Strgar, zlato Prešernovo plaketo (za ži-
vljenjsko delo na področju ljubiteljske kulture): Franc Černelič.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Ivanka Černelič Jurečič

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

D R U Š T V A

Športno društvo Podbočje 75 ima za svojo glavno dejavnost, 
vse od leta 1975, košarko. Sodelovali smo v vseh tekmo-
valnih ligah Slovenije od časa ustanovitve društva do da-

nes. Od leta 1988 pa imamo organizirano tudi veteransko ko-
šarko, ki vsako leto organizira veteranski turnir. Letos smo 15. 
aprila izvedli turnir, na katerem so sodelovali poleg Podbočja 
še veterani Črnomlja in ekipa iz sosednje Hrvaške, Duga Resa. 
Po izredno borbenih tekmah je letošnji zmagovalec Duga Resa. 
Najpomembnejše pri vseh tekmah pa je dejstvo, da smo se vsi 
razšli kot prijatelji in brez poškodb, ki se jih kot starejši rekreativci 
vedno bojimo. Nadaljevanje turnirja in zaključek pa smo organizi-
rali v prekrasnih prostorih vinogradniškega društva Raka.

Darko Kodrič

Košarkarski turnir veteranov
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Seznam društev v KS Podbočje

Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje
Podbočje 62
8312 Podbočje
Predsednik 
Baznik Gregor
041 791 483

Prostovoljno gasilsko društvo 
Malo Mraševo
Malo Mraševo 35
8312 Podbočje 
Predsednik 
Pirc Štefan
041 744 078

Vinogradniško društvo Podbočje
Podbočje 70
8312 Podbočje
Predsednik 
Ivan Stopar
041 994 965

Turistično društvo Podbočje
Podbočje 70
8312 Podbočje
Predsednik 
Jurečič Matjaž
041 767 679

Društvo prijateljev mladine
Podbočje 70
8312 Podbočje
Predsednica 
Renata Jurečič
041 339 195

Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje
Podbočje 1
8312 Podbočje
Predsednica 
Justina Colner
041 462 027

Društvo Mladi harmonikarji
Podbočje 28
8312 Podbočje
Predsednica 
Katarina Štefanič
031 265 677

Združenje borcev za vrednote NOB Krško
Krajevna organizacija ZB Podbočje
Podbočje 
8312 Podbočje
Predsednik 
Janez Bršec
031 436 856

Rdeči križ Slovenije
OO Krško Krajevna organizacija Podbočje
Podbočje 70
8312 Podbočje
Predsednica 
Tončka Černelič
07 49 78 239

Župnijska Karitas Sv. Križ - Podbočje
Podbočje 69
8312 Podbočje
Tajnik 
Franc Černelič 
041 763 012

Aktiv kmečkih žena izpod Bočja 
Dobrava ob Krki 12
8312 Podbočje
Predsednica 
Olga Vintar
031 665 415

Lovska družina Podbočje
Podbočje 99
8312 Podbočje
Starešina 
Zupančič Andrej
041 644 224

Športno društvo Podbočje 75
Podbočje 70
8312 Podbočje
Predsednik 
Rok Jevšenak
031 544 670

ŠRD Veliko Mraševo
Veliko Mraševo 45
8312 Podbočje
Predsednik 
Dejan Urbanč
040 849 260

ŠRD Kalce-Naklo
Kalce Naklo 27
8312 Podbočje
Predsednik 
Damjan Tršelič
031 843 252

ŠTD Šutna
Šutna 25
8312 Podbočje
Predsednik 
Janez Barbič
041 971 240

ŠD PRUŠNJA VAS 
Prušnja vas 3
8312 Podbočje
Predsednik 
Matej Božič
041 971 724

D R U Š T V A
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Podbočje praznuje 110 let

Gasilsko društvo Sveti Križ – sedaj Podbočje je bilo vpisa-
no v register gasilskih društev 29. aprila 1901 v Ljubljani. 
Arhivski dokument je še vedno ohranjen. Z gospodarskim 

razvojem vasi in  s tem povečanja vrednosti lastnine in hkrati s 
povečanjem požarne ogroženosti so takratni možje spoznali, da 
brez samozaščitne organiziranosti pred požarom ne bo šlo. Kraj 
je zelo hitro sledil ustanavljanju gasilskih društev po Sloveniji. 
Ambiciozni organizatorji so se zelo hitro in za tiste čase sodobno 
opremili z veliko prevozno ročno črpalko tipa SMEKAL in cevnim 
sistemom. Leta 1934 so kupili gasilski avto znamke OPEL, ki je 
bil hkrati tudi rešilec.  Na področju sedanje občine Krško je prej 
imelo gasilski avto le mesto Krško. Tudi kasneje je vsaka genera-
cija vodstva pustila pečat v razvoju opremljenosti, izgradnjah in 
obnovah prostorov in organiziranosti gasilskega društva.

V času praznovanja 110 letnice ima društvo 80 članov,  vodstvo 
PGD Podbočje je  sledeče:
predsednik Gregor Baznik, podpredsednik Martin Frankovič, taj-
nica Helena Baznik, blagajničarka Ivanka Černelič Jurečič, povelj-
nik Janez Hribar, podpoveljnik Viktor Baznik ml., gospodar Viktor 
Baznik.  
 
110-letnica je pravzaprav spet le začetek pomembnih obletnic, 
saj se štejejo obletnice do 100 let v širšem okolju kot pomemb-
nejše. Vendar bo vsako novo desetletje obstoja našega društva 
za naše člane enako pomembno kot dosedanja. Vsaka mejna 
obletnica je seveda praznik za najbolj aktivne člane tega časa. 
Če upoštevamo, da je član društva v povprečju najbolj aktiven 
približno 20 let, pomeni da je v vrhuncu aktivnosti že šesta ge-
neracija. Motiv za obstoj gasilskega društva je še vedno enak: 
»Prostovoljno pomagati komur koli v nesreči z znanjem in razpolo-
žljivo opremo in ustreznim številom gasilcev«. Prav zaradi tega hu-
manega načela se vključujejo v gasilske vrste mlade generacije in 
nadomeščajo starejše. Dokler se bo okolje razvijalo in poviševalo 
vrednost lastnine, bo zagotovljen obstoj tudi gasilskega društva. 
Velike nesreče  izven našega območja še posebej opozarjajo vse 
krajane, da je vredno ohranjati obstoj organizirane in strokovne 
skupine za pomoč v nesreči. Morda se tega nekatere družine ne 
zavedajo in ne prispevajo svojega člana v našo gasilsko organi-
zacijo. Škoda. Zavedati se moramo, da je gasilstvo tudi vez med 
krajani, ki je družbi  vedno potrebna. Če se zavedamo, da vsak v 
nekem obdobju potrebuje pomoč, moramo vzdrževati tudi med-
sebojne stike in biti družabni in zainteresirani za skupne potrebe.  
Praznovanje obletnice je priložnost tudi za zahvalo vsem, ki so v 
obdobju med obletnicami zaznamovali dejavnost in prevzemali 
odgovornost za delo. Torej čestitke vsem, ki bodo prejeli priznanja 
in naj bodo vzgled ostalim in novim generacijam.  

Franc Černelič

AKTIVNI VETERANI PGD PODBOČJE
Marija Baznik, Martin Baznik, Antonija Černelič, 

Franc Černelič, Fani Dobravc, Mihaela Dornik, 
Martin Frankovič st., Stanko Hočevar, Avgust Hosta, 

Peter Hosta, Joža Hribar, Anica Kerin, Franc Kerin, 
Jože Kerin, Magda Kerin, Vida Kerin, 

Jože Kuhar in Jože Zupančič.

PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

Gasilska plamenica 1. stopnje: 
Franc Kerin, Martin Frankovič ml., Viktor Baznik st., 

Franc Glinšek, Martin Baznik st. 

Gasilska plamenica 3. stopnje: 
Viktor Baznik ml., Janez Hribar ml., Martin Stipič

Gasilsko odlikovanje 1. stopnje: 
Jože Kerin

Gasilsko odlikovanje 2. stopnje:
Ivanka Černelič Jurečič

Gasilsko odlikovanje 3. stopnje: 
Gregor Baznik, 

Janez Hribar st.

PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE KRŠKO

Priznanje 2. stopnje
Samo Kerin

Priznanja 3. stopnje
Martin Frankovič ml., David Frankovič, Matej Božič, 

Jože Vrhovšek, Aleš Hočevar, Martin Hočevar, 
Marko Kuhar, Robert Zorko, Florjan Kerin, Ciril Kuhar, 

Jože Sintič, Alojz Hočevar, Ivan Martič, 
Stanko Kuntarič, Matjaž Jurečič
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Občinsko gasilsko tekmovanje

Desetina pionirjev (no ja, 6 pionirk in 4 pionirjev) starosti od 7 
do 11 let se je v soboto, 21. maja 2011, udeležila občinskega 
gasilskega tekmovanja. Opraviti so morali tri naloge in sicer podi-
ranje tarče z ročno brentačo, postroj (podajanje povelja, postroj, 
korakanje) in štafeto z ovirami. 
Nalogo so odlično izpeljali, saj so bili med 19 ekipami v svoji 
kategoriji drugi! 
11. junija 2011 so na regijskem tekmovanju v Krškem odličen 
nastop ponovili. Tretje mesto je prineslo uvrstitev na državno tek-
movanje, ki bo  v letu 2012. Veseli smo uspeha, ki sovpada z 
visokim jubilejem društva in dodajamo, da je v vseh 110 letih 
delovanja tak podvig uspel samo še eni ekipi. 
Z udeležbo na tekmovanju so si prislužili tudi počitnice v 
Nerezinah. Tam bodo odšli v avgustu. 
Tekmovanja sta se naslednjega dne udeležili tudi ekipi člani A 
in B. Njihov moto pa je bil – važno je sodelovati. Sicer pa so si 
prislužili najmanj kazenskih točk, odkar tekmujejo.  

Ivanka Černelič Jurečič

V soboto, 28. maja 2011, je Gasilska 
zveza Slovenije na svojem letnem 
plenumu v Kopru podelila najvišje 

gasilsko priznanje Matevža Haceta 
članu PGD Podbočje Francu Černeliču.  
Priznanje s kipcem gasilca, delo 
akademskega kiparja Stojana Batiča, 
podeljuje Gasilska zveza Slovenije za 
življenjsko delo na področju gasilstva pod 
pogoji, da je prejemnik že prejel ostala 
priznanja in da njegovo delo na področju 
slovenskega prostora pri ovrednotenju 
doseže ustrezno število točk, ki omogočajo 
podelitev. Podelitev je po nagovoru 
ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič 
opravil predsednik GZS Anton Koren. V 
obrazložitvi je bilo poudarjeno njegovo 
delo v organih gasilskih organizacij na vseh 

ravneh. Poudarek je bil tudi na področju 
izobraževanja in priprav učbenikov, ki so 
v skupni nakladi presegli 20.000 izvodov 
in so v uporabi še danes. Gasilska taktika, 
gasilska tehnika, kemija, nevarne snovi 
in tehnično reševanje so bila področja, 
ki jih je kot nekdanji član poveljstva 
GZS posodabljal in kot predavatelj tudi 
posredoval množici slovenskih gasilcev, ki 
so obiskovali Poljče, Pekre, Sežano, Ig in 
še marsikje po gasilski zvezah. Tudi v GZ 
Krško in domačem društvu je organiziral 
osnovna in dopolnilna izobraževanja ali 
predaval na tečajih za pridobitev činov. 
Priznanje v času, ko PGD Podbočje 
praznuje 110 let, je hkrati tudi priznanje 
društvu, katerega član je  Franc Černelič.

Priznanje Matevža Haceta 
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Upravni odbor PGD Podbočje okrog leta 1950 Tekmovalna desetina

Praznovanje 75 let PGD Podbočje Slovesno odkritje obnovljene brizgalne Smekal 
ob 100 letnici društva

Prikaz uporabe brizgalne Smekal Gasilci današnjih dni
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Predsednik PGD Janez Kerin na slavnostnem odru Ekipa prve pomoči

Blagoslov gasilcev in vozil ob prazniku sv. Florjana Obnova gasilskega doma pred 100 letnico društva

Praznovanje 80 let delovanja Parada ob 100 letnici PGD Podbočje
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Darilo prijateljev... Potovanje v Nigerijo...
Otroci v šoli so odprli srca, prav tako njihovi starši... V rokah 
sem nosila dve potovalni torbi svinčnikov, barvic, zvezkov, 

avtomobilčkov, dojenčkov, bombonov... Prav tako njihove risbice 
in sporočila v angleškem jeziku..
Sprejela so nas vroča afriška tla in prijazni domačini... Povabili 
so nas v svojo vas, da z njimi preživimo nekaj dni in spoznamo 
njihovo kulturo in njihov način življenja... Bili so celo pripravljeni 
svoje večtisočletno znanje deliti z nami, belci... Imajo svoj kon-
cept filozofije, zelo spoštujejo naravo in svoje prednike...
Skozi tisočletja so spoštovali naravo, ki pripada vsem v enaki 
meri in živeli v popolnem sožitju z vsemi živimi bitji. Vedno so 
preživeli. Nekateri pa so jih imeli za primitivne.

V Afriki zelo spoštujejo starejše ljudi in tudi umrle prednike. 
Starejši ljudje so modreci za družbo in duhovni vodje. V tej kulturi 
ne izgubljajo stika s svojimi koreninami… Temeljijo na tem – bolj 
star kot si, modrejši si, več umirjenosti in modrosti je v tvojem 
življenju.
Ko se v Afriki rodi otrok, ga nesejo na grob pokazat svojim predni-
kom - nadaljevanje njihovega obstoja in jim pravijo naj popravijo 
vse, kar je v usodi otroka narobe in naj ga podprejo, da bo imel 
dobro življenje…
Skrbijo za grobove, želijo biti v miru s predniki, da se njihovi pro-
blemi ne bi ponavljali v naslednje generacije…
Verjamejo, da nas včasih preteklost vleče nazaj, ker nam vpli-
vi prednikov ne dovolijo naprej. Takrat naj bi se morali očistiti. 
Verjamejo, da je vsak človek sestavljen najmanj iz 7 generacij 
prednikov. Oni naj bi bili donatorji dobre in slabe sreče, ki nas 
spremlja... V zdravju, ljubezni, denarju, samospoštovanju… Tako 
so naše težave lahko zelo stare – generacije nazaj. In s pozna-
vanjem skrivnosti se da očistiti življenja ljudi (alkohol, rak, de-
presije,…)
Verjamejo, da morajo otroci plačevati za napake svojih staršev, 
zato morajo biti odgovorni v svojem življenju, spoštovati družino, 
starše, naravo.
Prvi del…

Alenka Urbanč

Vsako jutro, ko vstanem, na glas ponovim načela reikija,  ki 
jih imam na listu nalepljenem  na steni.  Verjamem namreč, 
da obstaja nekakšna dinamična sila, ki upravlja svet in ve-

solje. Upam, da mi bo uspelo vsa ta načela, ko jih bom kakšnih 
10.000 juter prebrala, tudi uresničiti in se jih  popolnoma držati.

Pa grem od začetka…

1. DANES ME NIČ NE SKRBI
Seveda me skrbi! Skrbi me, kako se Maša počuti ta teden v 
Kamniku, saj bo prvič prespala do sobote, pa se mi zdi, da ni 
najbolj zadovoljna s tem, kljub temu, da bom šla po njo že takoj 
v soboto zjutraj. Skrbi me, ker se gre Erazem v četrtek in petek 
kopat v Čateške toplice, da se mu ne bi ob njegovem norenju brez 
kakršnegakoli strahu kaj naredilo. To so sicer manjše in tekoče 
skrbi. Da o večjih, ki »živijo« v meni že dolgo časa, raje ne pišem…

2. DANES SE NA NIČ NE JEZIM
Ah, spet je bil dan, ko sem se razjezila. Največkrat »pokasira« 
Marjan. Hvala Vsevišjemu bitju zanj.

3. SEM HVALEŽEN ZA VSE, KAR MI PRINAŠA ŽIVLJENJE
Ne, nisem hvaležna za vse, kar mi prinaša življenje. Nisem hva-
ležna, ker je moje štiri otroke Vsevišji poslal k angelom, ker mi je 
poslal Mašo v obliki angela, in mi pravi, da me s tem izpopolnjuje. 
A me ne bi izpopolnjeval raje na drugačen, vsaj malo lažji način? 
Hvaležna pa sem, da je Maša srečna, vesela pubertetnica, ki svo-
je stanje jemlje najbolj normalno od nas vseh. Daje nam ogromno 
srečnih trenutkov in nas uči brezskrbnosti in smeha. Hvaležna 
sem za Erazma, da mi je bil dan. Tako imam sedaj z obema otro-
koma dvojno dozo sreče in veselja.

4. DANES POŠTENO OPRAVLJAM SVOJE DELO
Mislim, da mi to načelo dela trenutno najmanj »preglavic« in se 
mi ga uspeva držati. 
Upam sicer, da je pošteno delo tudi to, ko mi mož pravi, naj mu 
grem nekaj pomagat, pa pravim, da ne, ker bom pila kavo in se-
dela na vrtu ter da se mu pridružim čez pol ure… 

5. DANES IZKAZUJEM LJUBEZEN IN SPOŠTOVANJE DO VSEH 
ŽIVIH BITIJ
Poskušam, pa mi spet ne gre! Seveda ne spoštujem vseh, kako 
le, ko je toliko pokvarjenosti na tem svetu, da kar boli. 

Upam, da bom čez veliko let, ko bom spet pisala članek v Krževski 
zvon, znova napisala vseh 5 načel in spodaj dodala samo: vse 
to vsak dan posebej uresničujem! Vendar je do tja še dolga in 
naporna pot… Da bi mi le uspelo!

Jerneja Dornik

Afrika skozi moje oči Danes me nič ne skrbi!
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Svetovno nogometno prvenstvo srednjih šol (ISF) je letos po-
tekalo od 10. do 17. aprila v Fortalezi v Braziliji. Sodelovalo 
je 21 ekip, naše barve so zastopali učenci 1. in 2. letnika 

Športne gimnazije Šiška. Dosegli so 4. mesto, kar pomeni najboljši 
slovenski rezultat na tem tekmovanju. V prvi postavi sta bila tudi 
domačina Marko Kuntarič iz Slivja in Žiga Jurečič iz Podbočja. Prvi 
je dosegel 3 gole, drugi pa je mrežo nasprotnika zatresel dvakrat. 
Igralci pravijo, da je bilo tekmovanje naporno, saj so igrali pri 350C 
in 90% vlagi. Na tekme so se vozili tudi do dve uri, imeli na voljo 
zelo malo vode, tudi igrišča niso bila najbolje pripravljena. 
So pa bogatejši za novo izkušnjo, znanstva in spoznanje, da doma 

delajo v odličnih pogojih.
Svetovni prvak je postala Nemčija, drugi so bili igralci Irana, tretji 
pa Turki.
Tako, to je uradno poročilo, ki ga je objavil Posavski obzornik, pa 
Ekipa in Dnevnik. 
Za tem pa se skrivajo veliki upi mladih nogometašev; najprej zato, 
ker so morali vse šolsko leto dokazovati, da so pripravljeni na izziv 
- ne samo na športnem področju, tudi v šoli. Pogoj za udeležbo na 
tem prvenstvu so bile dobre ocene v prvem ocenjevalnem obdobju. 
Pogoj je bila tudi telesna pripravljenost in zdravje. In nenazadnje se 
je za mesto v reprezentanci potegovalo 44 dijakov prvega in druge-
ga letnika nogometnih razredov, vozovnic za Brazilijo pa  je bilo 18.
Za vsem pa so želje staršev, ki smo upali, da bodo naši otroci imeli 
takšno priložnost. In prikrit cmok v grlu, ko smo jim v sobotnem 
jutru v Ljubljani mahali v slovo.
V Sloveniji smo se veselili njihovih uspehov, jih vsak dan vzpodbu-
jali in držali pesti zanje. 
Navdušeni nad visoko uvrstitvijo smo starši »Dolenjčkov« (kot jim 
pravijo v Ljubljani) dali pobudo za slovesni sprejem ob vrnitvi. V 
Gimnaziji Šiška so bili nad idejo navdušeni in akcija je stekla. Z 
Dolenjskega smo v prestolnico uvozili mesene dobrote, v peči pe-
čen kruh, pehtranovo potico in piškote, cviček, frankinjo in sou-
vignon, Primorci so narezali pršut in natočili refošk, s Trojan so 
pripeljali 60 krofov, vsak od staršev je prinesel še kaj dobrega. 
Športniki so se utrujeni in lačni vračali v Ljubljano. Dve uri po na-
povedanem prihodu. Ponoči, ko je mesto že potihnilo. Ob prihodu 
avtobusa na dvorišče gimnazije pa je završalo, dvignile so se za-
stave (tudi posebej narejeni transparent je bil med njimi)  in donel 
je bučen aplavz.  Presenečenje je bilo popolno; nihče na avtobusu 
ni slutil, kaj pripravljamo.
Na koncu je bilo vse tako, kot je treba: nogometaši so se najedli, 

starši smo si oddahnili, predstavniki gimnazije pa so s ponosom 
pripeljali velikansko torto. 
Preden jo je  kapetan ekipe razrezal, smo se v  imenu staršev za-
hvalili vsem odgovornim članom odprave; vsakega je v peharju 
okrašenem s slovensko zastavo čakala steklenica Kuntaričevega 
vina, njihova klobasa (izven vseh normalnih mer) ter pletenica – 
pogača, ki jo je spekla gospa Justina Jurečič iz Velikega Mraševega. 
Tako, mladina je dokazala, da zna in zmore. Kako že gre: Kdor ne 
skače, ni Slovenc, hej, hej, hej… in Slovenija gre naprej!

Ivanka Černelič Jurečič

Na svetovnem prvenstvu v Braziliji

Vse je normalno, samo malo drugače

Starši imamo radi, da življenje teče normalno. Da je vse tako, 
kot mora biti. Da so otroci pridni, prinašajo dobre ocene, se 
lepo obnašajo, nas z ničemer preveč ne obremenjujejo… 

Takrat imamo občutek, da je vse pod kontrolo in da znamo živeti. 
Da smo o.k., super in itak…
Potem pa se na vsakdanji rutinski poti najde kamen. Tak, preko 
katerega pademo in si pošteno razbijemo obraz. Teh je vseh oblik 
in velikosti, enim rečemo alergija, drugim vitiligo, tretjim sladkor-
na, četrtim paraliza pa hiperaktivnost… 
In potem ni več nič normalno. Izgubimo podobo suverenih staršev, 
nič več ne znamo, v vsako odločitev dvomimo in se tudi po prej 
običajni poti kar naprej spotikamo. 
Pri nas doma  se temu kamnu reče; Tega pa ti ne smeš jesti (iz 
tega in onega razloga). In ko vsak dan ponavljaš besede: Tega ne!, 
se končno ustaviš in si rečeš: Saj je vse normalno, samo malo 
drugače. In hodiš po poteh, kjer je rojstnodnevna torta narejena iz 
lubenice, kjer prijatelji vedno naročijo še eno pizzo brez mesa, kjer 
stari starši prekadijo puranje bedro za velikonočni žegen, kjer so v 
nedeljski juhi žličniki iz pirine moke, kjer traja nakup v trgovini dve 
uri dlje zaradi branja deklaracij, kjer upaš, da ni zmanjkalo pecil-
nega praška, ko pečeš kruh, kjer šolska kuharica vestno sprašuje, 
kaj naj skuha tisti dan samo za enega in kjer v domači trgovini 
naročijo posebnosti samo zate. 
In vsi razumejo, da je to malo drugače povsem normalno.
Hvala vsem, ki ste se našli v tej zgodbi. Zaradi vas smo starši spet 
o.k., super in itak…

Ivanka Černelič Jurečič



39J U N I J  2 0 1 1

Z A N I M I V O S T I

S kolesom od Kranjske Gore do Ankarana

Lani smo bili kolesarji precej zagnani in smo pridno kolesa-
rili. Osvojili smo bližnje hribe, kot so  Premagovce, Planina, 
Javorovica, zapeljali pa smo se tudi v Samobor na kotlete. 

Ob dobri kondicijski formi  je tako padla ideja o tridnevnem kole-
sarskem izletu. Od ideje do izvedbe pa je včasih dolga pot, sploh 
pa danes, ko se je  kar težko časovno uskladiti. V začetku julija 
nas je na pobudo svojega brata Branka poklical Beri in predlagal, 
da bi osvojili še Vršič, in sicer od 21. do 23. julija. Naša pot se 
naj bi začela  v Kranjski Gori in končala v Ankaranu. In tako smo 
pričeli še bolj pridno trenirati in si nabirali potrebno kondicijo, 
treba pa si je bilo dodobra utrditi še naše zadnjice. 
Prišel je dan D. Beri, Hermina in Branko  so odšli že dan prej s 
kolesi do železniške postaje v Brežicah, od tu naprej z vlakom  
do Jesenic in spet s kolesi do Kranjske Gore. Tam so se jim zve-
čer pridružili še Lešo, Jolanda in Tjaša z avtom. Drugi del skupi-
ne se je  v Kranjsko Goro pripeljal naslednji dan zjutraj: Marjan 
Roštohar z ženo Suzano in sinom Florjanom ter midva s Činkijem.  
Po jutranjem taktičnem posvetu ob kavici smo sklenili, da Vršič 
osvojimo vsak po svojih zmožnostih. Nadeli smo si čelade in kre-
nili proti Vršiču. Jolanda in Suzana   sta  nas spremljali z avtomo-
biloma, Florjan pa je na vmesnih postojankah veselo mahal in 
nas vzpodbujal.  Kdor je že bil na Vršiču, ve, da so ovinki označeni 
po številkah in da se pot navzgor kar precej vleče.  Do številke 
petnajst še nekako gre, ko pa se pričneš vedno bolj vzpenjati, 
ti počasi zmanjkuje moči. Toda nismo se dali. Moški so jo ucvrli 
naprej, tudi Tjaša ni preveč zaostajala, s Hermino pa sva  varovali 
zaledje. Nič zato, pomembno je, da smo vsi prišli na vrh. Eni malo 
prej, drugi malo kasneje, toda vsi brez enega samega postanka, 
na kar smo bili vsak po svoje ponosni. Na vrhu smo se malo od-
počili, potem pa jo urno ucvrli v dolino proti Bovcu. Vmes smo se 
še ustavili pri kristalno čisti vodi ob izviru reke Soče. 
Ker smo prehitro prišli do Bovca, smo se odločili, da nadaljujemo 
pogumno naprej. Predvidevali smo postanek v kakšni gostilni ob 
poti proti Kobaridu, toda gostilne ni in ni bilo. Pot pa se je vle-
kla v neskončnost. Končno smo okoli tretje ure popoldne prišli 
v Kobarid in našli bife, v katerem smo se odžejali in se dogovo-
rili, kako naprej. Vprašali smo domačine in ti so nam predlagali, 
da kampiramo v kampu ob reki Nadiži. To je naša najsevernejša 
reka. Po besedah mimoidočega sogovornika naj bi se ta kamp na-
hajal čisto blizu, pot do tja naj bi nas vodila po ravnini. Verjeli smo 
in z navdušenjem nadaljevali pot proti našemu cilju. Razdalja res 
ni bila velika, toda presenetil nas je velik vzpon, ki je po toliko 
prevoženih kilometrih seveda bil zelo naporen. V kampu smo 
postavili šotore in se šli okopat v ledeno mrzlo Nadižo. Brrr, kar 
strese me, ko se spomnim na precej ledeno reko. 
Noč smo nekako prespali in se malo odpočili, naslednje jutro pa 
je bilo treba zopet sesti na kolo. Pot smo nadaljevali proti Tolminu 
in Mostu na Soči vse do Goriških Brd. Vse je šlo po planu. Ker je 
sonce kar močno pripekalo, smo potrebovali malo ohladitve, zato 
smo v Mostu na Soči preizkusili še temperaturo Soče. V primer-
javi z Nadižo je bila voda toplejša, če pa primerjam s Krko, pa 
ledena. Toda utrujene mišice so se sprostile in pot naprej je bila 
takoj lažja. Z vmesnimi postanki in z nenormalno dolgim vzpo-
nom od Kanala do Goriških Brd smo prispeli do enkratne razgle-
dne točke, od koder se nam je odprl prečudovit pogled na vinske 
gorice v Brdih. Slovenija je res lepa, smo bili soglasni. Našli smo 

prenočišče na kmetiji Kren v Plešivem. Tu so nas prijazno sprejeli 
in nam pripravili odlično večerjo. Fante je zanimala vinska klet in 
pridelava  vina, nas ženske pa so bolj vabile postelje. Končno je 
napočil čas za počitek.

Zjutraj smo se prebudili v oblačno jutro. Začelo je deževati. Nismo 
vedeli, kaj na storimo: ali naj nadaljujemo ali ne. Odločili smo se: 
tudi dež nam ne more do živega. Malo smo vseeno počakali, da je 
prenehalo deževati, potem pa nam je gospodar razložil, v katero 
smer naj uberemo pot, da bomo najlažje prišli do Trsta. In smo 
šli: iz Brd proti Italiji v ravninski del. Prišli smo do San Floriana. Tu 
mi je spustila guma. Krasno. Dobro, da so fantje imeli rezervne 
zračnice in po hitrem postopku zamenjali uničeno. Krenili smo 
proti Mossi, Sagradu in po dolgi vožnji zagledali Trst. Ustavili smo 
se na trgu ob morju in pametovali, kako si nismo nikoli v življe-
nju predstavljali, da bomo s kolesi prišli tako daleč. Še malo, pa 
bomo v Sloveniji. V Muggi smo hoteli na pivo. Toda tu se nismo 
ustavili, ker smo bili že tako blizu Slovenije. In kaj se je zgodilo 
čez nekaj metrov? Verižno trčenje cele kolesarske skupine, razen 
Činkija. Popadali smo drug preko drugega. Na kupu se je znašla 
živa kopica teles in zveriženih koles. Hitro smo se začeli pobirati, 
kajti cesta je bila zelo prometna in še srečo smo imeli, da ravno 
tedaj ni bilo nobenega avtomobila. Hermina in Beri sta jo skupila 
najbolj. Poklicali smo našo spremljevalno ekipo v avtomobilih:  
Jolando in Suzano. Naložili smo kolesa in poškodovanca ter ju 
odpeljali v bolnico  v Ankaran, kjer sta dobila nekaj šivov. Ostali, 
še sposobni kolesarji, pa smo nadaljevali pot do končnega cilja. 
Malo razočarani zaradi nesreče smo na cilju vsi poklapani sedeli 
v restavraciji in razglabljali: kaj bi bilo, če … Čakali smo na po-
nesrečenca. Ko sta prišla in ko smo videli, da sta v redu, smo si 
oddahnili. Kolesa smo naložili na avtomobile in se odpeljali proti 
domu. Za eno izkušnjo bogatejši in polni adrenalina smo si oblju-
bili, da bomo tak aktiven in nepozaben izlet še ponovili.    

 Tina Strgar



Sobota, 25. 6. 2011,
ob 20. uri 

na trgu v Podbočju.
Družabno srečanje krajanov ob 

krajevnem prazniku.

Podboška noè

Igra Ansambel Nebo.
Z a  h r a n o  i n  p i j a č o  s k r b i  V i n o g r a d n i š k o  d r u š t v o  P o d b o č j e .
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