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KRŽEVSKI ZVON

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

čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je enajsta 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, 12. 6. 2010, OB 18. URI - VELIKO MRAŠEVO

SREČANJE VINOGRADNIKOV VD PODBOČJE

ČETRTEK, 24. 6. 2010, OB 19. URI – DOL

OTVORITEV ASFALTA DOL

ČETRTEK, 24. 6. 2010, OB 19. URI – VELIKO MRAŠEVO

23. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU 

PETEK, 25. 6. 2010, OB 19. URI – PODBOČJE

SVEČANA SEJA SVETA KS PODBOČJE

PETEK, 25. 6. 2010, OB 20. URI – PODBOČJE

DRUŽABNO SREČANJE KRAJANOV NA TRGU V PODBOČJU
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Kar hitro so minila štiri leta mandata, 
nam, članom Sveta KS Podbočje. 
To je obdobje, ki je zaznamovano 

z velikimi spremembami v krajevni 
skupnosti. Za pozitivne spremembe gre 
velika zasluga tako krajanom kot tudi 
članom Sveta KS Podbočje. Začetki 
nekaterih projektov, ki so bili realizirani v 
tem obdobju, ko je potekal naš mandat, 
segajo precej let nazaj, drugi pa so se 
začeli odvijati v tem času. Vse, kar je bilo 
realiziranega v tem obdobju in to, kar 
se še nadaljuje, pa bo pomenilo veliko 
spremembo v življenju ne samo naše 
krajevne skupnosti, ampak tudi Občine 
Krško. Z veseljem ugotavljam, morda 
tudi pretiravam, da se je v tem času v KS 
Podbočje ogromno zgradilo, kljub temu, 
da je ostalo še precej nerealiziranih 
projektov. Upam, da ni nič narobe, če malo 
pobrskamo po spominu in osvežimo nekaj 
uspešno zaključenih akcij in projektov. 

Dan odprtih vrat v Vinjarju je bil obogaten z 
električno in vodovodno napeljavo po gori-
ci, na Križaju je po rondoju sledila še uredi-
tev parkirnega prostora, Veliko Mraševo je 
pridobilo urejen parkirni prostor pri igrišču 
in preplastitev dela ceste skozi naselje, v 
Malem Mraševu je bil zgrajen del asfaltne 
ceste, v vinskih goricah Šutenski vrh in 
Banovec je bil saniran plaz, zgrajena škar-
pa in navožen del ceste proti Gradiščku, 
prav tako je bil proti Gradiščku saniran 
prvi breg, ki je bil ponovno asfaltiran, 
Brezovica je dobila del asfalta v dveh obro-
kih, hkrati pa je bil položen tudi električni 
kabel za razsvetljavo, v Šutni je bil saniran 
plaz, Prušenčani so zgradili lepo igrišče, 
v Brezju pa je tudi v zaključni fazi, navozi 
cest z gramozom so bili vedno podprti s 
strani članov sveta, prav tako tudi asfal-
tiranja treh cestnih odsekov na Bočju, v 
Žabjeku proti družini Hosta, v Dolu proti 
Kozjaku, na Dobravi je bil saniran odtok 
preko travnikov. Gotovo je kaj izpadlo iz 
spomina, je pa bilo kljub temu realizirano, 
saj smo vedno prisluhnili vsem potrebam 
in prošnjam za kakršnokoli pomoč, ki so 
jo potrebovali krajani ali društva. Kar je še 
posebej hvale vredno, pa je tudi kulturno 
življenje, saj toliko prireditev, kot jih vsako 
leto organiziramo v naših krajih, ne sreča-
mo pogosto. 
In končno še nekaj besed o obnovi 
Podbočja, ki postaja eno najlepših nase-

lij. Podbočje je dobilo v tem času vso so-
dobno infrastrukturo: cesto, kanalizacijo, 
razsvetljavo, pločnike, reguliran potok, 
tako da bo z izgradnjo čistine naprave, 
ki sledi, celotna investicija zaključena v 
naslednjih letih. V teku pa je, po vračilu 
vlaganj v TK omrežje, izgradnja širokopa-
sovnih povezav, ki bodo sleherno gospo-
dinjstvo KS povezale v svet komunikacij 
s sodobnimi komunikacijskimi priključki. 
Tudi tu, kot pri ostalih projektih, ima veliko 
zaslugo pravilen pristop občinske uprave, 
ki je za projekt pridobila zajeten del evrop-
skih sredstev. Še vedno čakajo projekti, 
ki jih bo reševala naslednja sestava sve-
ta KS, kot so: mrliška vežica, ki je bila že 
v prvih programih občinskega proračuna 
Občine Krško, pa ceste Žabjek, Trebelnik, 
Premagovce, Jarek, navozi še nekaterih 
poljskih poti, pa cesta Podzatensko, pove-
zava Kalce - Naklo – Malo Mraševo, sledi-
le bodo še obnove posameznih cest, tudi 
javne razsvetljave vasi čakajo na izvedbo, 
a tudi tu lahko pričakujemo sodelovanje 
občine na razpisih za varčno razsvetljavo 
in nov tip svetil. 
KS Podbočje kot celota skupaj z vsemi 
društvi in organizacijami, ki delujejo na 
tem področju bo tudi v bodoče tako uspe-
šno reševala probleme, saj je nekaj zelo 
zagnanih posameznikov, ki vse te organi-
zacije vodijo. Prepričan sem, da se boste 
na slavnostni seji ob praznovanju praznika 
KS Podbočje udobno počutili v Kulturnem 
domu, kjer boste, po velikih prizadevanjih 
Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje, 
predvsem pa posameznikov, sedeli na no-
vih stolih. Da pa ne bo slonelo vse doga-
janje v KS samo na nekaj posameznikih, 
pozivam vse krajane, da se v večjem števi-
lu vključite v naše lokalne organizacije, saj 
je v slogi moč in bodo kulturna, turistična, 
vinogradniška, športna društva še lažje in 
uspešneje delovala. 
Tudi na naravo ne pozabimo. Letošnja či-
stilna akcija je pokazala, da je za očistiti še 
precej področij, zato bodimo toliko zave-
dni, da jih ne bomo dodatno onesnaževali, 
saj je narava v resnici naše največje boga-
stvo, ki ga čuvajmo za naše naslednike, 
kot so to delali naši predniki. V času v ka-
terem živimo, način življenja ne dopušča 
umirjenega življenja, ki smo ga v resnici 
vsi zelo potrebni, prav tako zmanjka časa 
za druženje, pogovor ob kozarčku vina ali s 

sosedom za plotom, morda na cesti na kri-
žišču, kjer smo se mladi velikokrat srečali 
in pozno v noč pogovarjali, peli, se zaba-
vali. Niso samo način življenja, hitenje in 
naglica krivi za vedno večjo razdvojenost. 
Tudi sami se premalo potrudimo, da bi se 
družili ali pa si morda vzeli kdaj čas in si 
ogledali v večjem številu predstavo, ki jo 
pripravijo domačini, ki vložijo v to ogromno 
prostega časa. Vse to nas bi še bolj družilo 
in zavedajmo se, da druženje potrebujemo 
v veliko večji meri, kot si mislimo. 
Ob izteku mandata, ki se konča v jeseni, 
se še enkrat zahvaljujem vsem krajan-
kam in krajanom, ki so ob raznih akcijah 
pokazali pripravljenost in razumevanje, da 
je bilo narejenega veliko več, kot bi sicer 
omogočala skromna finančna sredstva 
KS. Članicam in članom sveta pa se za-
hvaljujem za konstruktivno in kooperativ-
no delovanje v svetu, podporo skupnim 
nalogam, ki smo jih zastavili, ambicije, ki 
so prispevale k, po mojem mnenju, resnič-
no uspešnem mandatu. Drugim pa naj bo 
ta aktivnost spodbuda za sodelovanje v 
naslednjih projektih, kjer bi bilo prav da 
se pojavijo še nova imena.
Ob krajevnem prazniku vsem krajankam 
in krajanom čestitam z željo, da bi  se kra-
jevna skupnost v bodoče še hitreje razvija-
la in bi se vsi želeni projekti v najkrajšem 
možnem času zaključevali, celotno krajev-
no skupnost pa bi imeli tako lepo, kot si 
samo želimo!

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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Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v obdobju od 2006 - 2010
datum rojstva tel. številka

1 VOLILNA ENOTA
1 Gramc Jože, Podbočje 97 2. 8. 1961 031 884 590
2 Požun Jerneja, Podbočje 41 5. 12. 1969 040 512 223
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
5 Jarkovič Robi, Brod 23 4. 4. 1970 041 730 155
3 VOLILNA ENOTA
6 Kuhar Stanko, Veliko Mraševo 47 11. 8. 1956 031 635 008
7 Pavlovič Peter, Veliko Mraševo 45 21. 3. 1977 041 915 221
4 VOLILNA ENOTA
8 Kodrič Darko, Šutna 1 11. 12. 1955 041 612 365
9 Barbič Janez, Šutna 25 30. 4. 1969 041 971 240
5 VOLILNA ENOTA
10 Stopar Janez, Prušnja vas 11 12. 10. 1956 041 994 965
6 VOLILNA ENOTA
11 Kodrič Martina, Brezovica 14  10. 3. 1983 041 933 159 
7 VOLILNA ENOTA
12 Vintar Marjan, Dobrava ob Krki 1a 5. 10. 1949 041 630 283
8 VOLILNA ENOTA
13 Pirc Štefan, Kalce Naklo 2 24. 12. 1973 041 744 078

Svet KS Podbočje je za prejemnike 
občinskih priznanj predlagal 
Martina Kodriča in podjetje Uni 

d.o.o. Podbočje.

Martin Kodrič v letu 2010 prejme Znak 
Občine Krško, za kar mu Svet KS Podbočje 
iskreno čestita.

Podjetje Uni d.o.o. pa se je Svetu KS 
Podbočje zahvalilo za predlog priznanja, 
samemu priznanju pa so se odpovedali, 
ker je Ivan Urbanč predsednik komisije za 
podelitev priznanj v Občini Krško. 

Podžupanja Občine Krško, ga. Ana Nuša 

Somrak, je za prejemnico priznanja pre-
dlagala Ivanko Černelič Jurečič.

Ivanka Černelič Jurečič prejme priznanje  
občine Krško za aktivno oblikovanje javne-
ga življenja v domačem kraju in v Občini 
Krško.

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

imamo priložnost, da se ozremo nazaj, na 
preteklo leto. Skupaj smo lahko ponosni 
na pridobitve, ki so plod našega skupnega 
dela.

Prav gotovo je leto za nami najbolj zazna-
movala otvoritev urejene komunalne infra-
strukture kraja Podbočje. Ponosni smo na 
projekt, saj je svetel primer, kako združiti 
v isti projekt več različnih sofinancerjev. 
Pri ureditvi kraja so namreč sodelovali 
Ministrstvo za okolje in prostor pri zagota-
vljanju protipoplavne zaščite, Ministrstvo 
za promet pri obnovi državne ceste ter 
naša občina pri ostali komunalni ureditvi. 
Posebej dragocena sta vira iz Evropskega 
strukturnega sklada ter vaš prispevek, 
spoštovane krajanke in krajani Podbočja, 
s katerim ste si zagotovili še kvalitetnejšo 
izvedbo projekta.

Čez vse tri mandate sem zaznal tudi kul-
turno in družbeno življenje v vaši krajev-
ni skupnosti, na kar ste lahko še posebej 
ponosni, saj s svojim delom dokazujete, 
da vam ni vseeno v kakšnem kraju živite. 
Brez težav lahko besedam spoštovanega 
predsednika krajevne skupnosti, gospoda 
Darka Kodriča, ki ponosno poudarja, da 
živi v najlepšem kraju v Sloveniji dodam, 
da živite tudi v enem najbolj aktivnem in 
predanem kraju. Predani ste svoji skupno-
sti in jo prav s svojim neumornim delom 
delate tako lepo, kot je.
Ob krajevnem prazniku vam iskreno česti-
tam, prav tako vse čestitke vsem dobitni-
kom priznanj krajevne skupnosti.
Prijetno in veselo druženje v času prazni-
ka ter obilo zadovoljstva in sreče na vaših 
začrtanih poteh.

Franc Bogovič,
župan občine Krško

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!

Dobitniki občinskih priznanj
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Finančno poročilo za leto 2009
PRIHODKI

Obresti ............................................................................161,82
Prihodki iz grobarin .....................................................7.097,52
Prihodki od sponzorstev .............................................3.431,17
Donacije krajanov  ...................................................23.059,50
Donacije podjetij za obnovo Podbočja .....................17.306,20
Dotacija Občine Krško ............................................. 41.593,53
SKUPAJ ...................................................................92.649,74

ODHODKI 
Delovanje KS ............................................................ 16.867,86
Praznovanje praznika KS ............................................8.970,84
Donacije neprof. organizacijam ....................................500,00
Praznična okrasitev ........................................................441,92
Navoz gramoza ............................................................7.442,64
Ureditev trga v Podbočju .............................................1.185,26
Igrišče Kalce Naklo .....................................................2.100,16
Pokopališče .................................................................1.610,73
Obnova Podbočja .....................................................46.395,36
Cesta Žabjek ...................................................................295,00
Panoji in nosilci za zastave ........................................ 4.949,29
Igrišče Brezje ..................................................................592,10
Otvoritev Podbočja ......................................................1.017,39
Kanalizacija Dobrava .....................................................200,48
Planina proslava Spomin in opomin .............................568,25
Zimska služba ............................................................ 1.285,67
SKUPAJ ...................................................................94.422,95

Finančni načrt za leto 2010
PRIHODKI

Obresti .............................................................................166,00
Prihodki iz grobarin ..................................................... 6.669,00
Prihodki od donacij ..................................................... 2.000,00
Donacije krajanov za obnovo Podbočja ..................... 3.000,00
Dotacija Občine Krško ..............................................46.868,00
Prenos sredstev iz leta 2009 ..................................... 3.688,00
SKUPAJ ................................................................... 62.391,00
 

ODHODKI
Delovanje KS .............................................................24.536,00
Praznovanje praznika KS ............................................ 6.000,00
Donacije neprof. organizacijam ................................. 2.000,00
Navoz gramoza ............................................................ 4.705,00
Ureditev Podbočja .....................................................10.000,00
Igrišča.........................................................................10.000,00
Sejnine ......................................................................... 5.150,00
SKUPAJ ................................................................... 62.391,00

To je človek, ki je praviloma za vse kriv, človek od katerega 
se pričakuje nemogoče, človek, ki mora biti entuziast in 
imeti neizmerno rad krajevno skupnost in krajane, da je 

pripravljen zastonj žrtvovati svoj čas, bencin (nafto), živce in vse 
tisto, brez česar bi ne mogel biti uspešen predsednik krajevne 
skupnosti. Če poenostavim, predsednik krajevne skupnosti mora 
biti vsaj malo nor, če že ne kar čisto nor, ko analiziram zadnje tri 
predsednike KS, med katerimi sem bil tudi sam.

Hudo. Ampak nekaj pa že morajo imeti od tega, zastonj se že 
ne bi preganjali iz sestanka na sestanek, prepričevali ljudi, ko je 
potrebno odstopiti kakšen meter zemlje (celo proti plačilu) ter jim 
zagotavljali, da je to potrebno za skupno dobro, za njihove otroke 
se velikokrat za vse to tudi zameriti ....
Ja, marsikdo med nami misli tudi tako. »Samo nor človek« bi res 
vse to počel za »narodov blagor«. Mogoče pa je vse to »napreza-
nje« odraz tistega, kar imaš v sebi. Mogoče ti pri vsem tem, pri 
vsej tej potrebni energiji, daje moč to, da pa je kar nekaj ljudi, ki 
podobno mislijo, ljudi, ki četudi preveč ne marajo predsednika 
KS, mu vsaj zaupajo in verjamejo, da pa mogoče počne le kaj 
dobrega tudi za njih in za vse krajane v KS.
Kakorkoli že, če pošteno pogledamo nazaj v obdobje po osamo-

svojitvi, lahko ugotovimo, da se je tudi v naši KS ogromno spre-
menilo, da je ogromno pridobitev, ob tem pa nedvomno vloženih 
ogromno ur pa tudi  denarja krajanov. In če smo pošteni, zopet 
najdemo predsednika krajevne skupnosti ter vse tiste njegove 
sodelavce v krajevnem, pa tudi občinskem svetu, ki so uspeli za-
gotavljati sredstva za izvedbo krajevnih programov. Seveda, če pa 
so v vse to vključeni lokalni občinski uradniki, potem je mogoče 
marsikaj tudi lažje oz. sploh mogoče.
Vsega lepega pa je enkrat tudi konec, čeprav ima predsednik 
krajevne skupnosti šele zaključek mandata za nekaj lepega. Naš 
predsednik pa zaključuje svoj mandat, sicer prvi, toda če bi ga 
vprašal; kaj in kako, bi mi nedvomno dejal, da se je v teh štirih 
letih nagaral in razdajal za pet mandatov. 
Kakor koli že, res se je veliko dogajalo, bilo veliko trenutkov, ko se 
je bilo potrebno odločiti in prevzeti odgovornost na svoja ramena. 
In če bi ne bilo tako, brez takšnih predsednikov, bi bilo marsikaj 
v naši krajevni skupnosti drugače. 
Upamo lahko samo, da se najde zopet kakšen »predsednik«, ki 
bo zopet pripravljen žrtvovati velik del sebe za »narodov blagor«.

Ivan Urbanč

PREDSEDNIK KS
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ČASTNI KRAJAN
Janez Alič

Janez Alič, rojen 22. 6. 1946 v Ljubljani, 
je bil po duši vedno športnik, košarkar, 
ki je bil član mladinske reprezentance. 

Inovativnost in želja po razvoju  je bila 
vedno njegova glavna usmeritev tako v 
delovnem razmerju kot v športu. Veliko 
Krževcev se spomni njegovih konstrukcij 
dirkalnega avtomobila, ki smo si ga 
večkrat ogledali v avtobusni garaži. 
Ko je prišel leta 1977 v službo v Iskro 
v Šentjernej, se je leta 1978 pridružil 
podboškim košarkarjem kot trener. Trener 
Podbočja je bil do leta 1983. To so bili časi, 
ko je Podbočje gostovalo v telovadnicah 
osnovnih šol Raka, Leskovec, Senovo in 
Kostanjevica, ker še nismo imeli nove šole 
s telovadnico. Ogromno časa je z ekipo 
Podbočja preživel tudi na šolskem igrišču.

Ekipa Podbočja je napredovala do druge 
republiške lige, to so bili tudi časi,  ko so 
dejansko igrali domačini in ponesli ime 
Podbočja po vsej Sloveniji. Janez Alič je 
znal narediti kolektivno, borbeno in homo-
geno ekipo – skupino ljudi, ki je bila tova-
riška. Ekipa Podbočja je v času treniranja 
Janeza Aliča dosegla, za tisti čas in košar-
karsko zasedbo, izredne rezultate, glede 
na nasprotnike, s katerimi je tekmovala.
Svet KS Podbočje mu v zahvalo podeljuje 
naziv Častni krajan KS Podbočje. 

ZNAK KS PODBOČJE
Anica Božič

Anico Božič, rojeno leta 1942 na 
Planini, je njen rojstni kraj in čas 
prihoda na svet zaznamoval za 

vse življenje. Kot enomesečnega otroka 
jo je mati držala v naročju, ko so ustaši 
postrelili očete planinskih otrok in požgali 
vas. 

Življenjska pot jo je popeljala v Novo me-
sto, kjer je končala učilišče. 
Poučevati je začela oktobra leta 1953 na 
podružnični šoli na Brezju. Leta 1974 je 
pričela s službovanjem na matični šoli v 
Podbočju in se kot razredna učiteljica upo-
kojila leta 1997. V 44-ih letih svojega dela 
je v svet učenosti popeljala  nešteto otrok.
Po upokojitvi je zajadrala v vode slikarstva, 
imela je nekaj razstav, njene slike odseva-
jo domačo naravo in njeno dušo. Ustvarja 
tudi na področju literature in svoje pesmi 
deli s poslušalci ob posebnih priložnostih. 
Anica Božič je govornica na komemoraciji 
ob dnevu mrtvih. Oblikuje  kulturne progra-
me ob praznovanju dneva upora proti oku-
patorju 27. aprila in praznovanju praznika 
dela na Planini ter je članica organizacij-
skega odbora. Nedavno je postala predse-
dnica Združenja borcev Podbočje. Redno 
obiskuje starejše še živeče borce, aktiviste 
in invalide, člane združenja. Trideset let je 
bila članica KO RK Podbočje in soustvar-
jalka programa. 
Za njeno vlogo v javnem življenju in prispe-
vek k razvoju celotne krajevne skupnosti 
ji Svet KS Podbočje podeljuje znak KS 
Podbočje. 

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Franc Rozman

Franc Rozman je kot mlad košarkar z 
devetnajstimi leti prišel v Podbočje 
in postal član košarkarskega 

moštva. Od takrat je povezan s krajem 
na poseben način. Kot aktivni športnik je 
igral v treh prvih državnih ligah; košarko 
za ekipo Podbočja, veliki nogomet za 
ekipo Elan iz Novega mesta in mali 
nogomet za ekipo Mizarstvo Krošelj iz 
Sevnice. V malem nogometu je nastopal 
tudi za reprezentanco Slovenije. Bil je član 
podboške ekipe Jeruzalem in z njo osvojil 
številne turnirje v malem nogometu. Kot 
trener je vodil člansko ekipo NK Krško in 
člansko ekipo malega nogometa v Sevnici.

 V Podbočje se je vrnil leta 2004, ko je 
ponovno formiral košarkarsko ekipo in z 
njo začel nastopati v 3. slovenski ligi. Po 
štirih letih tekmovanja so se fantje pod 
njegovim vodstvom uvrstili v 2. slovensko 
ligo. Ves čas trenira mlajše selekcije v ŠD 
Podbočje 75. Organizira košarkarski tabor 
v Podbočju, ki povezuje mlade športnike 
iz Posavja. 

Za njegov prispevek k razvoju kraja mu 
svet KS Podbočje podeljuje priznanje KS 
Podbočje. 
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PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Pevke izpod Bočja

PRIZNANJE MLADI UP 
Matic Zakšek

N A G R A J E N C I

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Mavrice 

Tiha želja po prepevanju in veliko 
prijateljstvo povezuje dekleta že od 
leta 2000, ko so prvič nastopile pod 

imenom Mavrice. Od takrat so obkrožile 
že dober del naše dežele. Udeležujejo 
se številnih prireditev, kot so dobrodelni 
koncerti, srečanja komornih pevskih 
skupin, praznovanj in svečanosti ter revij 
pevskih zborov, z največjim veseljem pa se 
odzovejo prepevanju poročnih svetih maš, 
kjer so do sedaj na skupno pot s pesmijo 
popeljale natančno 120 mladoporočenih 
parov. 

Ubrano prepevajo dvo-, tro- in štiriglasne 
pesmi različnih zvrsti. Od ljudskih rezijan-
skih in ostalih narodnih, zabavnih do zi-
mzelenih in umetnostnih skladb.

Kar nekaj uspehov je zaznamovalo prvih 
deset let; od približno 280 nastopov širom 
Slovenije do dosežka v decembru 2008, ko 
so se udeležile mednarodne revije koralne 
vokalne glasbe v Romuniji (CernaVoda) in  
prejele priznanje tamkajšnje Akademije za 
glasbo v Bukarešti.

Za uspešno desetletno delovanje podelju-
je Svet KS Podbočje skupini Mavrice pri-
znanje KS Podbočje.

Pesem Pevk izpod Bočja zveni pod 
Gorjanci že trinajsto leto. V začetku 
se je skupina imenovala Pevke 

pod Gorjanci in je združevala pevke iz 
Podbočja, okolice ter Kostanjevice. 12 
pevk, ki danes nosi ime Pevke izpod 
Bočja, pridno prepevajo in nastopajo 
povsod, kamor jih povabijo. Z veseljem 
se udeležujejo različnih prireditev širom 
Slovenije, presenečenj na praznovanjih 
ter srečanj ljudskih pevcev. 

Vsako leto pripravijo v Podbočju samo-
stojni koncert. Poleg mnogih nastopov se 
pohvalijo s preko 100 pesmimi, ki jih za-
pojejo ob spremljavi klavirske harmonike, 
na katero jih spremlja umetniška vodja 
Katarina Štefanič.

Pevke so pred štirimi leti posnele eno 
zgoščenko (Težaven je kmečki naš stan) 
in že kujejo načrte za naprej, saj želijo v 
prihajajočem letu poleg vsega zastavlje-
nega posneti še drugo zgoščenko svojih 
najlepših viž.

Svet KS Podbočje jim za uspešno delo in 
promocijo kraja podeljuje priznanje KS 
Podbočje. 

Matic iz Hrastka je letos obiskoval 
9. razred in s tem zaključuje svoje 
osnovnošolsko izobraževanje. 

Med učenci kakor tudi med zaposlenimi 
na šoli je zelo priljubljen. Je odličen 
dokaz za to, da otroci z leti dozorevajo, 
postajajo odgovornejši in do konca 
osnovne šole oblikujejo svojo osebnost. 
Matic je v zadnjih mesecih osebnostno 
izredno napredoval. Vedno je pripravljen 
pomagati, odlikuje ga spoštljiv, prijazen, 
olikan odnos do vseh, ima tudi izreden 
smisel za humor, s svojo skromnostjo in 
hkrati veličino pa je vzgled marsikateremu 
učencu. 

Je velik športnik. Že v nižjih razredih je 
tekmoval na atletskem troboju in krosu. 
Kasneje pa je našo šolo zastopal na vseh 
tekmovanjih z žogo (nogomet, košarka, 
odbojka), nadvse uspešno je tekmoval na 
atletskih tekmovanjih in letos na področ-
nem tekmovanju osvojil zlato medaljo v 
teku na 60 metrov. Ta rezultat mu je omo-
gočil sodelovanje na državnem prvenstvu 
osnovnih šol v atletiki. Vseskozi je njegova 
športna vrlina »fair play«.  
Poleg športa je v zadnjem času njego-
va velika ljubezen harmonika. Čeprav se 
igranja uči šele dobro leto, je s harmoniko 
v rokah izredno prepričljiv. Verjamemo, da 
bo z igranjem še mnogokrat poskrbel za 
veselo razpoloženje.  
Svet KS Podbočje mu na predlog učitelj-
skega zbora OŠ Podbočje podeljuje prizna-
nje Mladi up. 
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Štiriletno mandatno obdobje 
občinskemu svetu se izteka. V tem 
času se je občinski svet sestal na 

40 rednih in 9 izrednih sejah. Sprejeti so 
bili številni odloki, prostorski akti in drugi 
pomembni sklepi. Kot najpomembnejši 
so bili sprejeti Odloki o proračunu Občine 
Krško s pripadajočimi razvojnimi programi. 
Kljub temu, da Občina Krško razpolaga s 
sorazmerno visokimi proračunski prihodki, 
so bile želje svetnikov po investicijah 
oziroma odhodkih vedno večje od danih 
možnosti. To pa je zahtevalo številna 
usklajevanja med svetniki in občinsko 
upravo. Za preteklo štiriletno obdobje je 
značilno, da je bilo možno pridobiti še 
dodatna evropska sredstva iz evropskih 
razpisov, v kolikor je imela občina 
pripravljeno ustrezno dokumentacijo in 
zagotovljen delež finančnih sredstev. 
Poleg evropskih sredstev je bilo možno 
pridobiti tudi finančna sredstva iz 
državnih razpisov. Eden večjih projektov, 
ki se je financiral na takšen način, je bila 
obnova Podbočja. Zelo obsežen projekt, 
na katerega smo lahko vsi ponosni, je bil 
financiran tako z evropskimi, državnimi 
kot tudi občinskimi sredstvi.  Poleg 
obnove Podbočja so se v tem času izvajali 
še številni drugi veliki projekti kot so: 
obnova naselij Drnovo, Vihre, Mrtvice 

ter nekaterih drugih naselij, dozidava 
telovadnice pri osnovni šoli v Krškem, 
ureditev nogometnega igrišča v Krškem, 
ureditev Valvasorjevega kompleksa, 
izgradnja večnamenskega doma v Dolenji 
vasi ter številni drugi manjši projekti. Med 
večjimi projekti, ki so trenutno v izgradnji, 
je vrtec pri osnovni šoli na Raki ter obnova 
bazena v Brestanici. V prihodnjem in 
naslednjih letih se bo v Krškem zgradil 
tretji most preko reke Save, zgradila se 
bo obvoznica, sodobna knjižnica, plavalni 
bazen ter obnovilo se bo  pokopališče. 

V razvojnih programih za KS Podbočje je 
predvidena izgradnja mrliške vežice, do-
končanje obnove Podbočja, dokončanje 
širokopasovnih povezav v KS, obnova na-
selij Kalce-Naklo, Malo Mraševo in Veliko 
Mraševo, izgradnja čistilne naprave v 
Podbočju, asfaltiranje ceste Prušnja vas-
državna meja ter nekaj drugih manjših 
projektov. Na področju športnih objektov 
se predvideva izgradnja večnamenskega 
športno rekreacijskega igrišča s parkirni-
mi prostori v Mladju, izgradnja igrišča v 
Kalce–Naklu ter, v kolikor bo možno, pri-
dobiti soglasja lastnikov tudi smučišče z 
igrišči na Planini. V dolgoročnem progra-
mu razvojnih možnosti je predvidena tudi 
izgradnja term Štihe, v kolikor se bo pojavil 
investitor.

Na občinskem svetu sem že večkrat podal 
pobudo za obnovo mosta v Šutni ter izgra-
dnjo betonskega mosta preko reke Krke 
na Brodu. Ker sta oba mosta na državni 
cesti, bo potrebno vložiti še veliko truda, 
preden bo prišlo do realizacije, saj se je 
iz državnega proračuna v lanskem letu 
financirala izgradnja mosta v Dolu, v le-
tošnjem letu pa zahtevna sanacija plazu 
tudi v Dolu.

Martin Kodrič

Štiri leta v občinskem svetu

Kako naprej

Nekaj ključnih projektov, ki smo 
jih uspeli umestiti in zadržati v 
občinskem proračunu in bodo 

izvedeni v prihajajočem štiriletnem 
mandatu.

1. Cesta Premagovci – dokončanje ter sa-
nacija plazu. Vrednost cca 350.000,00 €. 
Predvidena je bila izvedba že v letu 2010, 
vendar občina ni uspela v državnem razpi-
su. Izvedba bo v letu 2011.
2. Cesta Šutna - Jarek - Trebelnik cca. 3 
km ceste.
Letos je geometer zakoličil traso in nare-
jen je projekt. V letu 2011 se bo Občina 
Krško javila na državni razpis ter tudi izve-
dla asfaltiranje cele trase.
3. Čistilna naprava Podbočje
Čistilna naprava mora biti oddaljena od 
stanovanjskih hiš najmanj 300 m. Ker 
nismo zagotovili ustreznega gradbene-
ga zemlišča, bomo v prostorskem planu 

zagotovili ustrezno gradbeno parcelo (v 
bližini Glinškovega mlina). Občina bo tudi 
za čistilno napravo poizkušala pridobiti dr-
žavna oz. evropska sredstva. Izgradnja či-
stilne naprave bo zaključena koncem leta 
2011 oz. 2012.
4. Mrliška vežica
Za mrliško vežico in rekonstrukcijo dela po-
kopališča imamo v proračunu (NRP) 2012 
oz. 2013 zagotovljenih 530.000,00€. To 
je večji del sredstev investicije, delno pa 
bomo morali vsi imetniki grobov tudi sami 
financirati manjši delež. Izdelani so vsi 
projekti, odkupljena vsa zemljišča, projekt 
je usklajen tudi s tistimi, ki so na nek način 
začasno zaustavili izvedbo.
5. Namakanje Kalce - Naklo
V proračunu imamo zagotovljenih preko 
1,5 milijona € za program namakanja 
Kalce-Naklo.
6. Neurejene ulice Podbočja

V izvedbi so projekti še za neurejene ulice 
v Podbočju, kakor tudi za pločnik ter ko-
lesarsko stezo do pokopališča in kasneje 
do Križaja.

To je samo nekaj projektov, ki so realni in 
za katere smo uspeli, da so v proračunu 
občine Krško oz. v razvojnih programih, ki 
jih sprejme občinski svet. Je pa še veliko 
manjših, kljub temu pa še kako pomemb-
nih projektov, katerih pa nisem posebej 
izpostavil. Skratka vse to smo uspeli ume-
stiti v programe.

Kljub temu pa bo še kako pomembno, kdo 
nas bo zastopal v občinskem svetu, kajti, 
ko denarja zmanjkuje se črtajo tisti progra-
mi, ki imajo manj podpore se pravi glasnih 
in vplivnih svetnikov in predsednikov kra-
jevnih skupnosti.

Ivan Urbanč
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Ob zaključku mandata

I Z  O B Č I N S K E G A  S V E T A

Čas, ta neusmiljen sodnik, ki nikomur 
ne prizanaša .... pa vendar omogoča 
priložnosti, ki jih izkoristimo ali pač 

ne.

Če se ozrem nazaj, ko ste mi pred štirimi 
leti zaupali poslanstvo v občinskem svetu 
Občine Krško, imam občutek, kakor da je 
bilo še včeraj. V teh letih se je zgodilo toli-
ko sprememb, doživeli in soustvarjali smo 
toliko novih pridobitev, da človek kar ne 
more verjeti, da je to možno v tako krat-
kem času. Pa vendar.
Že sama vas Podbočje - podoba pred štiri-
mi leti in danes, da ne govorim o vsej kra-
jevni skupnosti. Ceste, telefonija, igrišča 
ter vse ostalo, kar smo v teh štirih letih s 
skupnimi močmi zgradili in predali name-
nu.
Vesel sem kot človek, kot krajan, pa tudi 
kot občinski svetnik, da sem imel prilo-
žnost sodelovati pri tem. Vesel in ponosen 
sem na sovaščane in sokrajane, da smo 
velikokrat zmogli premostiti težave, ki 
so nas delile. Pa naj si bo dovoljenje za 
poseg v prostor, odškodnina ali pa sofi-
nanciranje projektov. Če ne bi bilo samo-
prispevka, zagotovo še ne bi bilo asfalta 
ne na Grašinskem, ne v Dolu, pa tudi ne 
na Starem gradu, Gradiščku in še mar-
sikje. Kar ne morem si zamisliti podobe 
Podbočja, če bi ne sodelovali vsak po 
svojih močeh, s samoprispevkom pri tem 
projektu. Zato smo tisti, ki smo zmogli in 
hoteli sodelovati tudi z svojim denarjem, 
toliko bolj lahko ponosni na svoj lepo 
urejen kraj in nenazadnje tudi na sebe. 

In to je tisto, kar nas dela v občini drugačne 
od marsikatere druge sredine oziroma kra-
jevne skupnosti. Znamo in zmoremo stopi-
ti skupaj (večina), ne glede na možnosti in 
druge razlike, ki nas delijo. Spoštujemo se 
takšne kot smo in za dosego cilja vedno 
strnemo vrste. Tudi zato sem ponosen na 
svoje vaščane in krajane. Tudi zato mi je 
bilo v občinskem svetu, ko smo se borili 
za finančno podporo našim programom, 
lažje, ker sem utemeljeval tudi s tem, da 
v naši krajevni skupnosti praviloma vedno 
sodelujemo s svojimi denarnimi sredstvi in 
nismo samo nemi opazovalci ali celo kriti-
zerji projektov, ki se izvajajo pri nas.
Verjemite mi, veliko je očitkov na našo 
lepo urejeno vas, na asfaltirane ceste in 
na ostale velike pridobitve v krajevni sku-
pnosti. Toda moj odgovor je, da ima vsak 

tisto, kar si zasluži in mi si nedvomno za-
služimo vse to in še več.
Ne smemo pa se zadovoljiti s tem kar smo 
dosegli. Moramo naprej, ostalo nam je še 
veliko nalog, veliko naših vasi, ki jih mora-
mo še urediti. Začenja se novo obdobje, 
čas novih priložnosti in zopet je odvisno od 
nas, kako jih bomo izkoristili. 
Seveda pa bo potrebno najprej spet izbra-
ti ljudi, ki jim zaupamo, tiste, ki nas bodo 
zastopali in se borili za naše projekte, 
naše ceste, vasi in tiste prepotrebne do-
brine, katere lahko pridobimo iz sistema 
Krajevne skupnosti, občine oziroma drža-
ve pa tudi iz EU.

In tu bom končal. Ne želim delati volilne 
kampanje, bom pa znova kandidiral na 
neodvisni listi ROK, če bo ocena, da je 
bilo moje delo v občinskem svetu dobro in 
da lahko v razvoju kraja oziroma krajevne 
skupnosti še kaj pomagam.
Prepričan sem, da smo ogromno storili, da 
sva bila z Martinom Kodričem konstrukti-
ven del občinskega sveta, kar se je odra-
žalo tudi v zajetni finančni podpori naših 
projektov.
Sam sem zelo aktivno sodeloval pri naj-
težjih odločitvah in bil celo predlagatelj 
izredne seje občinskega sveta, kjer smo 
potrdili prostorski dokument za skladišče-
nje nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov. Na ta način smo ohranili cca 7 mio 
€ sredstev. Dejstvo je, da ti odpadki so in 
bodo vedno v Krškem. Jih je pa potrebno 
primerno uskladiščiti, ob tem pa tudi od 
države zahtevati odškodnino in jo primer-
no porazdeliti. 
Jasno in odločno sem podpiral, da se sred-
stva od odškodnine namenijo za razvoj 
cele občine in ne samo tistih v bližini NEK 
in kar je še huje, da se 3,5 mio € razdeli 
med prebivalce le nekaj vasi, nam na obro-
bju pa se maže oči z 10 do 20 € na mesec. 
Nikoli nisem in ne bom pristajal na takšne 
ideje, ki razdrobijo sredstva, jih delijo med 
ozko skupino, mi na obrobju pa od tega 
nimamo nič. Zato sem podprl in soobliko-
val predlog oziroma ključ po katerem se 
sredstva poleg razvoja namenijo za soci-
alno ogrožene, za pomoč starostnikom, za 
pomoč mladim družinam, za 50% dopla-
čilo pri vrtcih, za plačilo šole v naravi, za 
brezplačne prevoze tudi iz najbolj oddalje-
nih krajev v središče občine in tako naprej.
Moje mnenje, ki sem ga zastopal je, da 

moramo v Občini Krško, če že imamo 
NEK, vsem ljudem omogočiti prijaznejše 
življenje.
Moj moto je in vedno bo pomoč, vedno in 
povsod, kjer je to mogoče in kjer so najve-
čje potrebe.
Tudi veliko mojih pobud je bilo uresniče-
nih in ena od teh je nedvomno ukinitev 
komunalne takse za zidanice in hrame. 
Potrebno je samo izpolniti vlogo z dokazi-
lom, da imaš registrirano pridelavo grozdja 
in je vloga rešena.
Skratka, naj končam tako, kot običajno, z 
zahvalo vsem, ki ste mi zaupali tudi poma-
gali, da smo skupaj dosegli lepe rezultate 
za našo Krajevno skupnost Podbočje.

Ivan Urbanč
občinski svetnik na 

listi novih idej za razvoj 
Občine Krško ROK
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O T V O R I T E V  P O D B O Č J A

... najmlajši gradbeni nadzornik Jaka Hribar, … ... predsednik sveta KS Podbočje Darko Kodrič, …

Bil je lep sončen dan, 30. junija 2009.

Cesto smo odprli s pomočjo plotu.

Slavnostni govornik je bil minister za promet dr. Patrik Vlačič.

Planko je odtrgal upokojeni ravnatelj Jože Zupančič,…
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O T V O R I T E V  P O D B O Č J A

... župan Občine Krško Franci Bogovič, … ... zadnjo pa je odtrgal minister za promet dr. Patrik Vlačič.

Gostje so nazdravili novi pridobitvi… ... in se popeljali po novi trasi.

Otvoritev je bila množična, … ... zato je v zakulisju delalo veliko pridnih rok.
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Tako je izgledalo slavje v dvorani OŠ Podbočje, ... ... kjer so novemu Podbočju veselo nazdravljali.

O T V O R I T E V  P O D B O Č J A

Donatorji za poslikavo opornega zidu 
v Podbočju

1 KRES D.O.O. 500,00 € 

2 GRABENIŠTVO KODRIČ JOŽE s.p. 500,00 € 

3 GRAMEKS Kuhar Stako s.p. 500,00 € 

4 MEGEL INŽENIRING d.o.o. 1.000,00 € 

5 REGION D.O.O. 1.500,00 € 

6 KOSTAK D.D. 1.500,00 € 

7 RESISTEC UPR D.O.O. &CO. K.D. 1.000,00 € 

8 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o. 1.500,00 € 

9 KROVSTVO TESARSTVO TRŠINAR SANDI S.P. 500,00 € 

10 GRANIT COMMERCE D.O.O. 500,00 € 

11 SAVAPROJEKT D.O.O. 1.500,00 € 

12 UNI D.O.O. PODBOČJE 1.500,00 € 

13 VIIG D.O.O. 1.500,00 € 

14 M.S.H.D.O.O. 500,00 € 

15 VIPAP VIDEM d.d. 500,00 € 

16 KOP BREŽICE d.d. 1.200,00 € 

17 ALPINE MAYREDER BAU  Gmbh. 1.500,00 €

 SKUPAJ 17.200,00€

V razmislek 

Akcije, ki so bile v vseh letih našega mandata številčne in 
uspešne, imajo na žalost grenak priokus. Na svetu KS 
Podbočje smo sprejeli sklep, da bi morali objaviti seznam 

vseh, ki so podpisali izjavo, da bodo sofinancirali izgradnjo 
Podbočja, pa tega niso storili. Uredniški odbor smatra, da ni 
smiselno objavljati poimenskega seznama, zato pa sam menim, 
da je prav zapisati tudi o tem kakšen stavek, saj se je pri vseh 
akcijah dogajalo podobno. Skoraj povsod so primeri, ko je 
bilo dogovorjeno in obljubljeno, da bodo interesenti prispevali 
določena sredstva, pa se je največkrat dogodilo, da jih je kar 
nekaj, navadno takih, ki bi lahko prispevali, »glihalo« o višini 
prispevka in tudi danes jih imajo vodje gradbenih odborov 
še nekaj na spiskih, od katerih verjetno nikoli ne bodo videli 
obljubljenega denarja.

Predsednik sveta KS
Darko Kodrič
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K R A J E V N I  P R A Z N I K  2 0 0 9

Slavnostni govornik predsednik sveta KS Podbočje 
Darko Kodrič Mavrice in Mladi harmonikarji

Otroci OŠ Podbočje Nagrajenci KS Podbočje

Novorojenčki v letu 2008, ki so prejeli srebrnike Družabno srečanje v telovadnici OŠ Podbočje
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I Z  N A Š I H  V A S I

Aktivnosti za ureditev velikega namakalnega sistema Kalce-
Naklo 2. faza (KN2) potekajo že dobro leto in pol. KN2 je 
razširitev namakalnega sistema Kalce-Naklo 1. faza (KN1), 

ki na 110 hektarjih kmetijskih zemljišč med Krko in cesto Kri-
žaj – Veliko Mraševo uspešno deluje že od leta 2007. Načrto-

van obseg KN2 je 155 ha zemljišč umeščenih med vasmi Malo 
Mraševo, Kalce–Naklo in Pristava pri Leskovcu, na desni strani 
ceste Podbočje – Drnovo. Idejna zasnova namakalnega siste-
ma je že izdelana in je bila spomladi dvakrat javno predstavlje-
na: 25. marca v prostorih Občine Krško in 19. maja v gasilskem 
domu Malo Mraševo. Predstavitve idejne zasnove v GD Malo 
Mraševo se je udeležilo 35 ljudi - pridelovalcev na območju, 
prebivalcev območja, članov namakalne skupnosti, novinar-
jev, članov gradbenega odbora pripravljavcev idejne zasnove 
in predstavnikov Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. 
Ureditev namakalnega sistema izboljšuje dostop do vode na 
kmetijskih zemljiščih. To vpliva na povečanje deleža vrtnarsko-
poljedelskega kolobarja. Dostop do vode daje kmetijskemu zemlji-
šču dodano vrednost. Po podatkih Agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželje RS je KN1 dobro uporabljan. V letu 2009 denimo 
so se vrtnine v zavarovanem prostoru, vrtnine na prostem, jago-
de, trsnice in površine z matičnjaki uveljavljale kar na 30 % vseh 
uveljavljenih površin na KN1 (21,7 ha). V istem letu je bilo na ne-
namakanem območju KN2 uveljavljen ukrep za pridelavo kultur 
primernih za namakanje le na 3 % površine KN2.

V podporo prizadevanjem za ureditev KN2 je bil ustanovljen grad-
beni odbor, ki ga sestavljajo Peter Pavlovič (predsednik), Andrej 
Turk, Marjan Jurečič, Rado Kramar in Štefan Pirc, omeniti pa velja 
tudi prizadevanja še nekaterih, predvsem gospodarja obstoječe-
ga črpališča Andreja Vrhovška. Odbor na terenu pomaga Občini 

Krško, ki vodi postopke, potrebne za izgradnjo namakalnega siste-
ma. Gradbeni odbor je v tem času opravil vrsto sestankov in uskla-
jevanj, predvsem pa je pridobil potrebnih 80 odstotkov soglasij 
lastnikov zemljišč znotraj območja načrtovanega namakalnega 
sistema, kar je bil pogoj, da se postopki sploh nadaljujejo.

Občina Krško bo finančna sredstva za izgradnjo KN2 
kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP). Gre za 
sredstva, razpisana za izboljšanje in razvoj infrastruk-
ture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva 
(ukrep 125) oz. izgradnjo velikih namakalnih sistemov 
in posodobitve hidromelioracijskih sistemov (podu-
krep št. 2). Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 
ta namen znaša 10 mio. EUR. Na posamezno vlogo 
je mogoče pridobiti največ 1,5 mio. EUR. To vključuje 
financiranje izvedbe do hidranta in vključuje stroške 
razvoda s priključki, črpališčem, trafo postajo, regu-
lacijo in eventualno filtracijo, električne energije ter 
drugo opremo. Največji upravičeni stroški za to opre-
mo znašajo 10.000 EUR/ha (brez DDV). Prijava na 
omenjeni razpis bo predvidoma sledila že to jesen. 
Investicija v KN2 je po podatkih idejne zasnove oce-
njena na 1,1 mio EUR.
Črpališče in trafo postaja sta že zgrajena in kljub dolo-
čenim okvaram dobro služita svojemu namenu, v pri-
meru razširitve pa bosta potrebna le določenih poprav-
kov, najtrši oreh pred izgradnjo namakalnega sistema 
pa bo predstavljala pridobitev dovoljenja za odvzem 

vode iz Krke. Obstoječe dovoljenje za odvzem 91 litrov 
vode na sekundo bi namreč morali z dograditvijo sistema 
povišati na 215 litrov na sekundo. Čeprav je vode v Krki 

dovolj, so omejitve strožje kot v preteklosti in pridobiti soglasja na-
ravovarstvenikov in ribičev (Zavoda za varstvo narave in Zavoda za 
ribištvo) ne bo enostavno.
Za KN2 je predvideno 18-urno dnevno namakanje. Kapljično 
namakanje (z možnostjo namakanja z razpršilci) bo najverjetneje 
potekalo v času 06:00 - 24:00 h. Predvideno je, da se bo nama-
kanje zvrstilo v osmih delih, t.i. turnusih. V približno 135 minutah 
kolikor traja turnus, priskrbimo vodo za 20 ha zemljišč KN2 (v 18 
urah pa za vseh 155 ha neto površin). Predvidena je postavitev 86 
hidrantov. To so točke, na katere uporabnik vode priključi cev, ki je 
speljana po robu parcele, kjer se nanjo priključijo kapljične linije, ki 
razpeljejo vodo po določeni parceli (namakalna oprema).
Posebnost velikih namakalnih sistemov je, da so navadno na-
menjeni večji skupini uporabnikov, ki sistem uporabljajo po do-
ločenem urniku. Organizacija in urnik namakanja sta pomembna 
iz več razlogov. Prvič, izboljšamo razpored vode po namakalnem 
sistemu in optimiziramo dimenzije primarnega voda namakalnega 
sistema. Drugič, sistem lahko uporabljamo bolj samostojno, ker 
natančno vemo, kdaj in koliko časa namakamo in manj časa po-
rabimo za dogovarjanje za vodo. Tretjič, bolje se lahko posvetimo 
ostalim vidikom pridelave, kot so kakovost pridelka, trženje pridel-
ka ali pa načrtovanje prihodnje kulture. Četrtič, če organizacija 
in urnik namakanja ne obstajata, tvegamo nepravilno delovanje 
namakalnega sistema, pojavi pa se tudi dodatna potreba po dogo-
varjanju za vodo. Petič, če namakalni sistem v sezoni uporabljamo 

Namakalni sistem Kalce - Naklo
2. faza

Lokacija namakalnih sistemov 
Kalce-Naklo 1. faza in Kalce-Naklo 2. faza
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na manjši površini, potem se v praksi pomen organizacije rabe vode 
navadno zmanjša. To se sedaj dogaja na KN1. Nasprotno, če potre-
bujemo vodo na večjih površinah, pa postane organizacija izjemno 
pomembna. Pričakuje se, da se bo to zgodilo z izgradnjo KN2.
Namakalna oprema je za pridelovalca naložba. Da bi namakalni 
sistem lahko uporabljali, je potrebno za hidrantom namestiti na-
makalno opremo. To opremo lahko razdelimo v dva sklopa. Prvi 
sklop je oprema na hidrantu – namakalni vodomer, manome-
ter, injektor, filter, ventil za redukcijo tlaka s časovnim krmilnim 
ventilom. Časovni krmilni ventil po koncu namakanja zapre vodo 
avtomatsko, v skladu z organizacijo namakanja, ki je predvidena 
za namakalni sistem. V primeru KN2 je potrebno odpreti ventil za 
vodo za zadnji, osmi turnus malo pred deseto uro zvečer. Vrednost 
prvega sklopa namakalne opreme znaša približno 1.900 EUR. 
Drugi sklop je oprema za razvod vode po parceli (dovodne cevi, ka-
pljične cevi) in na hektar znaša približno 1.200 EUR. Za oba sklopa 
namakalne opreme ima pridelovalce možnost pridobiti sredstva, ki 
jih MKGP razpiše znotraj ukrepa posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev (ukrep 121).
Kljub koristnosti ureditve namakalnega sistema KN2 se med neka-
terimi lastniki kmetijskih zemljišč pojavljajo pomisleki, ali je širitev 
namakalnega sistema sploh potrebna, saj naj bi služila le nekate-
rim večjim pridelovalcem zelenjave, tistim, ki pridelujejo le koruzo, 
pšenico, ječmen in podobne kulture, pa ne. Takšno razmišljanje je 
sicer deloma razumljivo, vendar je potrebno gledati širše. Nihče 
ne more z gotovostjo trditi, da se on ali njegovi potomci ne bodo 
lotili pridelave, ki bo zahtevala tudi namakanje, zato bi bilo škoda 
izpustiti enkratno priložnost, da do namakalnega sistema pridemo 
tako rekoč zastonj. Ni odveč omeniti niti, da so zemljišča, opremlje-
na z namakalnim sistemom, na trgu vredna do 30 odstotkov več 
kot brez njega. Z dostopom do vode je kmetijska pridelava lahko 
bistveno bolj prilagodljiva.
Dejstvo je, da klasično poljedelstvo, kot smo ga poznali še kakšno 
desetletje nazaj, ne prinaša pravega dobička, zato ga mnogi opu-
ščajo. Nekateri so priložnost prepoznali v pridelavi zelenjave in ja-
godičevja, pri čemer pa je namakanje nujno potrebno. Namakalni 
sistem ponuja priložnost za širitev te dejavnosti, morda pa bo komu 
ponudil tudi možnost za preživljanje v teh negotovih časih. Pri tem 
zgolj dostop do vode še ne prinaša recepta za uspeh. Program 
trženja in skladiščenja kmetijskih pridelkov je sestavni del kan-
didature na javnem razpisu. Za uspešno kandidaturo na razpisu 
je potrebno prikazati možnosti pridobivanja dohodka na kmetijah 
in utemeljenost naložbe s katero se bo intenzivirala pridelava. Med 
drugim je potrebno definirati tudi predvidene prodajne poti pridel-

kov, možne posrednike in dostopnost kupcev. V tem pogledu se za 
pridelovalce na KN2 odpirajo nove priložnosti v smislu izboljšane-
ga in organiziranega nastopanja na trgu.
Vir nezadovoljstva predstavlja dejstvo, da so stroški vzdrževanja 
sistema enakovredno porazdeljeni med vse lastnike zemljišč, ne 
glede na to, ali sistem uporabljajo ali ne, porabo vode pa plačujejo 
le tisti, ki res namakajo. Takšen sistem, ki je enak za vse, najbrž res 
ni najbolj pravičen, zagotovo pa se bo dalo tudi glede tega v bodoče 
najti neko rešitev, predvsem z dogovorom med lastniki zemljišč 
glede poravnavanja teh stroškov.
Če povzamemo: Občina Krško nam ponuja priložnost, da tako re-
koč brez lastnega prispevka pridemo do namakalnega sistema, ki 
bo omogočil primerne pogoje za sodobno in ekonomsko učinkovito 
pridelavo. Na nas pa je, ali bomo to priložnost sprejeli ali pa jo 
zapravili.

Peter Pavlovič,
Rozalija Cvejić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Samo dobri organizaciji na lokalni in občinski ravni se 
je treba zahvaliti, da je bila čistilna akcija tako dobro 
izpeljana.

Nihče, tudi največji optimisti, nismo pričakovali, da bo  odziv tako 
množičen, saj ni bilo hiše, predvsem v Prušnji vasi, da ni sode-
lovala z delovno silo ali traktorjem, ki je na zbirno mesto poleg 
vasi vozil različne stare avtomobile, avtomobilske in traktorske 
pnevmatike ter ostalo zapuščeno ropotijo, ki je bila odvržena in 
je onesnaževala našo okolico. Akcija je bila široko zasnovana, 
očistili smo vas, ter bližnjo in daljno okolico vasi. 
Koordinator  akcije je bil Ivan Martič, ki je nekatere vaščane in 
krajane pred uradnim datumom pozival k sodelovanju, kar se je 
na koncu tudi obrestovalo.
V Prušnji vasi je bilo zbirno mesto za vasi Mladje, Gradnje, Brezje, 
Brezovica, Gradec in Planina. Tudi omenjene vasi so pridno so-
delovale, saj so vaščani traktorske prikolice napolnili z različnimi 
odpadki, ki so jih pobirali po vaseh in gozdovih,  za težje predme-
te pa so si pomagali s traktorskimi vitli.
Prepričan sem, da so nekatere vasi v akciji sodelovale prvič.  Vsi, 
ki so sodelovali in tisti redki, ki niso, se bodo morali zavedati, da 
je naše okolje bolj prijazno, če je čisto in lepo urejeno, odpadke 
pa je potrebno odlagati ob določenem času  na prava mesta. Le 
tako bomo vsi zadovoljni. Podjetje Kostak, ki je skrbelo za odvoz,  
je takoj po akciji odpeljalo in počistilo vse nabrano.
Bodimo prijazni do narave.

Ivan Stopar

I Z  N A Š I H  V A S I

Udeleženci predstavitve idejne zasnove namakalnega sistema 
Kalce-Naklo II v gasilskem domu Malo Mraševo, 19. maja 2010.

Čistilna akcija na Gorjancih
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Turistično društvo Podbočje je z namenom obuditve običajev 
in pomena farnega žegnanja organiziralo srečanje Pod vaško 
lipo. Sobota pred žegnanjem bi morala gostiti srečanje, 

vendar je aprilsko vreme v maju tako zagodlo organizatorjem, da 
so povabili krajane KS Podbočje na trg v soboto, 22. maja 2010.

Program sta pričela farna pritrkovalca Jože Kovačič in Martin 
Gramc, ki sta oznanili dogodek tako, kot so to počeli včasih – s 
pritrkovanjem, pritrkujeta pa še vedno ob večjih cerkvenih slo-
vesnostih. Organist Franc Černelič je več kot 150 ljudi poučil o 
načinu pritrkovanja, melodijah, zapisih, navadah. V programu so 
sodelovale Pevke izpod Bočja, plesna skupina Hot Ice ter učenci 
OŠ Podbočje, ki so v okviru projekta Moj kraj, moj ponos predsta-
vili Podbočje skozi čas. Med obiskovalci so se sprehodili v rimskih 
togah, vabili na igre, kjer je bilo znanje rimskih številk nujno, na-
brali kar nekaj denarja za šolski sklad s pomočjo obeskov, ki so 
jih izdelali sami in ponujali hrano bogatih Rimljanov – grozdje, 
rozine in fige. 

Članice Aktiva kmečkih žena izpod Bočja so pripravile okusne do-
mače dobrote. Vinogradniki Vinogradniškega društva Podbočje 
so na trgu postavili nov hram, odprli njegova vrata in točili odlično 
vino. Tudi tistega, ki je na Cvičkariji v Novem mestu v maju 2010 
prejel veliko zlato medaljo. 
Večer je bil prijeten in gotovo ga bomo drugo leto ponovili. 

Ivanka Černelič Jurečič

I Z  N A Š I H  V A S I

Otvoritev ceste Brezovica Pod vaško lipo

Brezovica, majhna vasica na robu Gorjancev, znana 
predvsem po vinogradih in zidanicah. Še do lanskega leta 
si se do nje lahko pripeljal le po makedamski cesti. 

V jesenskem času pa se je začelo premikati in zaslišali smo br-
nenje strojev, začelo se je pripravljati za asfalt. Še dobro, da nam 
je bilo vreme naklonjeno in tako smo novembra 2009 končno 
dočakali kilometer asfalta. Vsi smo bili veseli tega projekta, a žal 
se vaščani Brezovice še vedno v službo, šolo in še kam vozimo po 
makedamu, kajti za "Jarek" je zmanjkalo sredstev. 
Sama menim, da je bila obnova ceste od Brezovice do Gradca 
potrebna, saj je zelo prevozna in marsikdo jo uporabi za bližnjo 
pot do Šutne. Dela so bila zaključena in potrebna je bila otvori-
tev, stopili smo skupaj in 11. decembra 2009 pripravili svečano 
otvoritev. Povabili smo vse tiste, ki so sodelovali pri projektu in 
se jim zahvalili. Tako so otvoritveni trak prerezali župan Občine 
Krško, Franc Bogovič, predsednik KS Podbočje, Darko Kodrič, 
Ivan Urbanč in Martina Kranjc. 
Po uradnem delu smo pripravili pogostitev v Kodričevi zidanici v 
Brezovici. Prijetno druženje se je odvilo pozno v noč.

Martina Kranjc

Sanacija plazov v Šutenskem vrhu in v Šutni

V Šutenskem vrhu je prišlo do vdora 
dela ceste pri Kodričevi zidanici. 
Skozi leto je še nekako šlo, pozimi 

pa se je cesta kar posedala in ko je prišla 
pomlad, je bila cesta samo še delno 
prevozna. Tudi nasutje gramoza ni veliko 
pomagalo.

Bila je narejena študija, ki je pokazala, da 
je podlaga dokaj nemirna in je bilo potreb-
no narediti koreniti poseg.
Predlog o sanaciji je bil na občinskem sve-
tu sprejet, za izvajalca sanacije pa je bilo 
izbrano podjetje UNI d.o.o. Podbočje.
Z deli so pričeli že v jeseni 2009, danes 
pa je škarpa že končana, ker pa je bila pri 
sanaciji plazu cesta Šutna – Šutenski vrh 
močno poškodovana, smo od odgovornih 

zahtevali, da se sanira tudi cesta. Prav 
tako nam je obljubljeno, da se bo asfal-
tiral tudi ovinek pri Maroltovi zidanici v 
Banovcu. 
Plaz v Šutni pa ima že kar lepo zgodovino. 
Iz članka, ki je bil objavljen pred petintri-
desetimi leti v Dolenjskem listu, je pokoj-
ni Pavlovič Rado st. dejal, da so se prve 
razpoke pojavile že leta 1964, ko so bile 
poplave v Zagrebu. Do samega plazu pa 
je prišlo približno deset let kasneje, ko so 
sosedovi pričeli z gradnjo.
Plaz je zasipal vaško pot, v nevarnosti pa 
je bilo Pavlovičevo in sosedovo poslopje. 
O sanaciji plaza so se pogovarjali že v ta-
kratni Skupščini občine Krško in na V.P. 
Cerklje, kjer je bil g. Pavlovič zaposlen.

Po tistem je plaz miroval. Leta 2003  so 
bile narejene študije in projekt, v letu 
2009 pa je bil razpis za izvajalca sana-
cije. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje 
UNI d.o.o. Podbočje. S sanacijo so pričeli v 
mesecu februarju 2010 in še ni končana.
Izvajalec ima težave s samim plazom, ker 
ne miruje. Vaščani pa smo tudi zahteva-
li, da se vzpostavi vaška pot, ki jo je plaz 
zasul pred petintridesetimi leti, prav tako 
pa se mora sanirati cesta, ki jo uničujejo 
kamioni in delovni stroji.
To je bilo iz strani občinske uprave tudi 
dogovorjeno.  

Jani Barbič
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O S N O V N A  Š O L A

In dočakali smo najlepši mesec ...

Mesec junij razveseli tako učence kot 
učitelje. Posebno, če že nakazuje 
prijetne poletne dni. Je mesec, ko 

se zaključujejo ocene in pričakujejo poletne 
počitnice. Vsi skupaj se ozremo nazaj na 
minulo šolsko leto in ugotavljamo, kje smo 
bili uspešni, kje pa bi se dalo še kaj postoriti. 

Učenci in starši pogledajo zaključna spričeva-
la, učitelji in vzgojitelji pa skozi razna poročila 
evalviramo naše delo.
Že sedaj lahko ugotovimo, da smo zastavljene 

cilje v veliki meri uresničili. Bili smo uspešni na mnogih področjih, 
kar pričajo članki v nadaljevanju. Naše delo ste lahko spremljali 
na šolski spletni strani in v Šolskih novičkah, ki smo jih izdali 
med letom. Željo imamo, da šolski časopis izdamo trikrat letno in 
ga dostavimo v vsako hišo v krajevni skupnosti. Tako vas želimo 
obveščati o dejavnostih na šoli. Prav tako bo v začetku novega 
šolskega leta zaživela spletna učilnica, v katero bodo lahko učen-
ci vstopali z geslom in prejemali učna gradiva od učiteljev. 
V letu, ki je za nami, bi rad izpostavil izobraževanje strokovnih 
delavcev, ki je nujno potrebno za kvalitetno delo z otroki v vrt-
cu in z učenci v šoli. Tako smo zaposleni že pridobili znanje za 
delo v spletni učilnici. V organizaciji Šole za ravnatelje smo bili 
vključeni v Mrežo šol 2, kjer smo izbrali temo »Komunikacija v 
vzgojno-izobraževalni praksi«. Sodelujemo v inovacijskem projek-
tu Zavoda za šolstvo »Kako izboljšati aktivnost učencev v pedago-
škem procesu« in v projektu »Fleksibilni predmetnik«. S prispevki 
strokovnih delavcev smo sodelovali na raznih posvetih in simpo-
zijih, kjer smo z izkušnjami na naši šoli prispevali k strokovnem 
razmišljanju o vzgoji in izobraževanju otrok. Z Zavodom za šolstvo 
območne enote Novo mesto smo spremljali obliko diferenciacije 
s hkratnim sodelovanjem dveh učiteljic pri matematiki, kar bo 
objavljeno v strokovni reviji Matematika v šoli. Individualno smo 
se udeležili seminarjev o samoevalvaciji, plesu, ročnodelskih 
spretnostih, zdravi prehrani, izobraževanja republiškega izpitne-
ga centra za ocenjevalca pri nacionalnem preverjanju znanja in 
o ekologiji. Znanje in primere dobre prakse, pridobljeno iz ome-
njenih seminarjev, preko aktivov v šoli in vrtcu, prenašamo na 
vse strokovne delavce. Redno obiskujemo študijske skupine po 
predmetnih področjih in se udeležujemo posvetov Ministrstva za 
šolstvo in šport. Zaposleni smo se lahko vključili na brezplačno 
izobraževanje financirano iz evropskih skladov »Zdrav življenjski 
slog«, ki je bilo izvedeno na šoli. Namenjeno je bilo predvsem 
osebnostni rasti zaposlenih in posredno delu z učenci. Veliko tru-
da in dodatnega izobraževanja smo vložili za pripravo mednaro-
dnega projekta IPA – »Z glavo za naravo« in za projekt »Zgodnje 
poučevanje drugega tujega jezika« v sedmem razredu. Veseli nas, 
da smo bili pri tem uspešni.
Charles Reich je zapisal: »V prihodnosti bo pomembno predvsem, 
kje nastaja dodatna vrednost – in nastajala bo tam, kjer bo zna-
nje.« Upam si trditi, da tej misli na naši šoli sledimo.
Vsi skupaj težko pričakujemo zaslužene počitnice, še posebej 
pa se tega veselita bodoči upokojenki ga. Marija Belingar in ga. 
Anica Žugič.
Ga. Marija Belingar je na našo šolo prišla pred 11 leti. Prevzela 
je delo svetovalne delavke in knjižničarke. V teh letih je z vso 

skrbnostjo spremljala razvoj otrok od vstopa v vrtec, vpisa v prvi 
razred in jim ob koncu šolanja  pomagala in svetovala pri izbiri 
poklica. S svojim strokovnim znanjem jim je pomagala pri njihovih 
učnih, razvojnih, socialnih, osebnih, vzgojnih in drugih težavah. 
Vedno je skrbela, da so bili tudi otroci iz socialno šibkejših družin 
deležni enakih možnosti in vseh dejavnosti, ki so se odvijale na 
šoli ali zunaj nje. Dobro je poznala vse otroke v vrtcu in šoli.  Ves 
čas je bila vpeta v krog sodelovanja s starši, z učitelji, otroki in 
vodstvom šole. Prvo in osnovno vodilo pa ji je vedno bilo delo v 
korist otroka.
Ga. Anica Žugič je začela na naši šoli poučevati leta 1977. 
Poučevala in skrbela je za veliko generacij otrok v našem kraju. 
Po upokojitvi g. Zupančiča je v letu 1988 prevzela vodenje šole. 
Delo ravnateljice je opravljala 16 let. Zadnja leta pred upokojitvijo 
pa je poučevala v oddelku podaljšanega bivanja. Učiteljski poklic 
ji je vedno predstavljal izziv za nove naloge. Svoje dolgoletne de-
lovne izkušnje in znanje je vsakodnevno uporabljala pri svojem 
delu tako z zaposlenimi kakor z otroki. Pri njih je vedno želela 
vzpodbujati vedoželjnost in natančnost pri šolskem delu. Znanje 
otrok ji je bilo vedno pomembno vodilo. 
Spoštovani kolegici, za vajino izjemno delo se vama najlepše za-
hvaljujem.

Branko Strgar, ravnatelj

Australian show

V ponedeljek, 11. januarja 2010, se nas je nekaj učencev 
naše šole v OŠ Cerklje ob Krki udeležilo zanimive prireditve 
z naslovom Australian show. Učenci OŠ Cerklje ob Krki so 

nas pričakali v učilnici angleščine. Show je vodil Dr. Klutz. Ta 
nam je najprej predstavil Avstralijo, nato pa naravne nesreče, ki 
ogrožajo to celino. Nekaj besed je posvetil tudi živalim in kulturi. 

Dr. Klutz je pustil dober vtis, kajti še po predstavi smo se pogo-
varjali, kako lepo je bilo. Pokazal nam je avstralski inštrument 
didjeridoo. Nekateri so nanj tudi poskusili zaigrati, vendar ni tako 
lahko, kot se zdi. Pripovedoval nam je tudi o tipičnem avstralskem 
namazu Vegemite. Povedal nam je, da ga Američani sovražijo, 
ker je groznega okusa. O tem smo se lahko tudi sami prepričali. 
Nekateri so se strinjali z Američani. Vendar nihče ni bil tako nav-
dušen nad njim. Dve uri sta kar hitro minili. Dogodek nam bo ostal 
v prijetnem spominu.

Medina Halilović in Nejka Strgar, 7. razred
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Coprnica Zofka je bila jezna, ker ji ni uspela najboljša 
nova čarovnija. Cel dan se je trudila in nabirala različne 
sestavine za novo coprnijo.

Ko je iskala po hiši razna strupena zelišča, je ugotavljala, da jim 
je morda zima uničila strupeno moč. Vseeno je veselo skakljala 
po hiši in se veselila nove coprnije. Ker je bila čarovnica Zofka že 
stara, jo je rado zeblo. Od veselja, da ji bo nova čarovnija uspela, 
ni čutila zime, ki je pritiskala na vrata. Ob mešanju in prelivanju 
zvarkov si je veselo prepevala. Nato si je mislila ... Še trenutek 
in čarovnija bo tu. Ko je čakala, da se zgodi čarovnija, je bilo vse 
tiho. 
Ker od njene čarovnije ni bilo nič, je od jeze legla v posteljo in 
zaspala.

Timon Požun, 5. b

V Osnovni šoli Podbočje smo imeli v soboto, 10. aprila 2010, 
Dan šole, s katerim smo zaključili pestro dogajanje, ki 
je potekalo v projektnem tednu od 6. do 10. aprila. Ves 

teden so namreč potekale različne dejavnosti, kot so športni, 
naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi, in sicer pod skupnim 

naslovom Zemlja – modri planet. Med drugim smo raziskovali 
vodo, se ukvarjali z odpadki in črnimi odlagališči, obiskali 
ekološko kmetijo in v ustvarjalnih delavnicah izdelovali izdelke 
za ekobazar.

Osrednji dogodek sobotne prireditve je bil podpis ekolistine – 
izjave o ekološkem poslanstvu šole, s katero smo se priključili 
veliki družini ekošol. Pri podpisu so poleg ravnatelja šole Branka 
Strgarja sodelovali še nacionalna predstavnica ekošole Milena 
Pollak, podžupan Občine Krško Cveto Sršen in predstavnik šol-
ske skupnosti Žiga Jurečič.
Pripravili smo zanimiv program z uprizoritvijo Eko Rdeče kapice, 
šolski pevski zbor pa je zbranim zapel ekohimno, katere besedilo 
in glasbo je napisal sedmošolec Lovro Vrhovšek. Predstavili smo 
tudi šolski ekoznak, ki ga je upodobil Tadej Kraševec, učenec 9. 
razreda.

Zanimivo si je bilo ogledati razstavo, ki smo jo ob tej priložnosti 
postavili v šolskih prostorih. Na ekobazarju smo ponujali izdelke 
učencev in s prostovoljnimi prispevki zbrali 542 evrov za šolski 
sklad. 

Janja Rostohar

Dan šole in podpis ekolistine v PodbočjuZakaj se je coprnica Zofka razjezila

Občinski otroški parlament

V četrtek, 18. februarja 2010, je v Krškem potekal občinski otro-
ški parlament. Osem šol naše regije je razpravljajo na letošnjo 
temo parlamenta: Diskriminacija, stereotipi in rasizem. Med 
drugimi so spregovorili tudi Franc Hočevar, predsednik ZPM in 
svetovalec predsednika Republike Slovenije, Vida Ban, sekretar-
ka ZPM, Franc Bogovič, župan Občine Krško ter Katarina Mekiš, 
bivša parlamentarka, ki se je udeležila svetovnega otroškega par-
lamenta v Tuniziji leta 2005. 

Na koncu je bil izvoljen še predstavnik naše regije za državni otro-
ški parlament, in sicer Jakob Piletič iz OŠ Kostanjevica na Krki. V 
volilni komisiji sem bila letos tudi sama. Našo šolo so poleg mene 
zastopali še Medina Halilović, Lovro Jurečič, Kaja Kovačič, Anja 
Fišter in Katarina Jalovec.

Lucija Salmič, 9. razred
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Dosežki na tekmovanjih in natečajih

Tudi v letošnjem šolskem letu so 
učenci naše šole sodelovali na 
različnih tekmovanjih in natečajih in 

dosegali lepe rezultate.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje je letos prvič potekalo tudi za 
mlajše učence. Tekmovalo je 44 učencev 
od 3. do 9. razreda. Osvojili so 26 brona-
stih priznanj. 
Na področno tekmovanje sta se uvrstili 
učenki Katarina Jalovec in Klara Jurečič. 

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 
135 učencev, in sicer na razredni stopnji 
88 učencev, na predmetni stopnji pa 47 
učencev. V devetem razredu je pet zla-
tih bralcev, ki so osvojili bralno značko v 
vseh letih šolanja. Zlati bralci so posta-
li: Katarina Jalovec, Žiga Jurečič, Lucija 
Salmič, Klavdija Šutar in Jasmina Zorko. 
 
Na šolskem tekmovanju iz kemije je bro-
nasto priznanje prejela Klara Jurečič. 
Učenka je zastopala našo šolo tudi na dr-
žavnem tekmovanju.   

Na šolskem tekmovanju iz fizike so brona-
sto priznanje prejeli Klara Jurečič, Jernej 
Koretič in Ambrož Tičar. Klari se je uspelo 
uvrstiti tudi na področno tekmovanje.

Na šolskem tekmovanju za Proteusovo 
priznanje iz znanja biologije sta bronasto 
priznanje   prejeli Klavdija Šutar in Klara 
Jurečič.

Na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
korni bolezni so učenci osvojili 7 brona-
stih priznanj, ki so jih prejeli Klara Jurečič, 
Klavdija Šutar, Nina Kuhar, Martina Kodrič 
(Brezje), Katarina Jalovec, Jasmina Zorko 
in Lara Miklavž. 
Najboljše tri učenke na šolskem tekmova-
nju, Klara Jurečič, Klavdija Šutar in Nina 
Kuhar, so našo šolo zastopale na držav-
nem tekmovanju, kjer je Klavdija Šutar 
osvojila zlato priznanje.  

Na šolskem tekmovanju za Vegovo pri-
znanje iz znanja matematike so sodelo-
vali učenci od 1. do 9. razreda. Izmed 96 
tekmovalcev jih je 33 osvojilo bronasto 
priznanje, na področno tekmovanje pa so 
se uvrstili Lovro Vrhovšek, Urban Gramc, 

Jernej Koretič, Nina Lamovšek in Jasmina 
Zorko. Najbolj uspešen je bil Urban Gramc, 
ki je prejel srebrno priznanje.

Na tekmovanju iz znanja angleškega je-
zika so bronasto priznanje prejeli Ambrož 
Tičar, Sebastjan Hosta, Martina Kodrič 
(Šutna), Jasmina Zorko, Žiga Jurečič in 
Klavdija Šutar.
Regijskega tekmovanja se je udeležila 
Jasmina Zorko, državnega tekmovanja pa 
Ambrož Tičar in Sebastjan Hosta. Najbolj 
uspešen je bil Ambrož Tičar, ki je osvojil 
srebrno priznanje.  

Na šolskem tekmovanju iz znanja geo-
grafije so učenci osvojili kar 16 brona-
stih priznanj. Prejeli so jih: Lucija Salmič, 
Klara Jurečič, Nejc Grubič, Urban Gramc, 
Benjamin Hribar, Žiga Jurečič, Martina 
Kodrič iz Šutne, Kaja Kovačič, Nejc Kramer, 
Medina Halilović, Primož Božič, Gašper 
Dvojmoč, Eva Jurečič, Lovro Jurečič, Sanja 
Kodrič in Matic Zakšek. 
Področnega tekmovanja so se udeležili 
Lucija Salmič, Klara Jurečič in Nejc Grubič. 

Na tekmovanju za bralno značko iz an-
gleškega jezika so učenci osvojili 10 bro-
nastih priznanj. Srebrno priznanje so pre-
jeli Andraž Colarič, Kaja Kovačič, Jerneja 
Strgar, Nina Jarkovič, Brigita Gramc in 
Klavdija Šutar. Zlato priznanje je dosegel 
Matic Zakšek. 

Učenci naše šole so sodelovali na 21. 
mednarodnem otroškem extemporu, ki 
je potekal v Kostanjevici na Krki. Našo 
šolo so zastopali Benjamin Hribar, Brigita 
Gramc in Karolina Kožar. 

V okviru akcije »Turizmu pomaga lastna 
glava« so z raziskovalno nalogo Z Bočkom 
skozi čas sodelovali in prejeli srebr-
no priznanje naslednji učenci: Jasmina 
Zorko, Klavdija Šutar, Katarina Jalovec, 
Sanja Kodrič, Miha Hosta, Nejc Kramer, 
Neža Jurečič, Anja Fišter, Karolina Kožar, 
Martina Kodrič, Klara Jurečič in Martina 
Bučar. 

Učenci 5. in 6. razreda so za podjetje Gen 
energija izdelali unikatne novoletne voščil-
nice. Učenci so sodelovali tudi na občin-
skem tekmovanju »Kaj veš o prometu« ter 
na številnih literarnih in likovnih natečajih.

Na natečaju za mlade pesnike in pisate-
lje z naslovom »Roševi dnevi« je priznanje 
za prvo mesto prejela Katarina Jalovec za 
najboljšo pesem.  

Na regijskem natečaju  »Naravne in dru-
ge nesreče – Živali in nesreče« se je 
med likovnimi deli uspelo najbolje uvrstiti 
Nikolini Kožar iz 5. b razreda. 

Na likovnem natečaju »Naravne nesre-
če« so priznanje prejeli učenci: Martina 
Hudoklin, Urša Jurečič, Matevž Sintič, Ana 
Stipič, Valentina Zlobko, Hana Kerin, Sara 
Jurkas Omerzo, Jasmina Stopar, Tinca 
Kodrič in Martina Bučar. 

Učenka Anja Fišter je osvojila 2. mesto 
na mednarodnem natečaju revije Likovni 
svet in Galerije likovnih del mladih Celje 
na temo »Etno oblačila in folklora mojega 
naroda«.

Učenca Benjamin Hribar in Nejc Kodrič 
sta na likovnem natečaju Posavskega in 
Obsoteljskega društva za boj proti raku 
osvojila 1. mesto, učenka Leja Požun pa 
2. mesto. 

Na državnem tekmovanju Evropa v šoli je 
Lucija Salmič osvojila 3. mesto za likovno 
delo. Na občinskem tekmovanju so prizna-
nja za likovna dela prejeli Klemen Žarn, 
Gašper Zorko, Lucija Salmič, Žan Barbič, 
Sanja Kodrič in Nika Sintič. Za literarno 
delo je  priznanje prejela Nina Kodrič.  

Na literarnem natečaju Pomladni dan v 
Evropi je Aljaž Benčin osvojil drugo mesto. 

Naš mladinski in oba otroška pevska zbo-
ra so nastopili na reviji z naslovom Pesmi 
mladih src, ki je kot vsako leto potekala 
v Kulturnem domu v Krškem. Za odlične 
nastope so poželi močne aplavze poslu-
šalcev in bili pohvaljeni tudi po strokovni 
plati. S svojimi nastopi so popestrili tudi 
prireditev za starostnike, prepevali so na 
šolski novoletni prireditvi, sodelovali na 
Dnevu šole in na podelitvi bralne značke. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike
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Katarina je za pesem Pretirano prejela prvo nagrado za poezi-
jo na literarnem natečaju na letošnjih Roševih dnevih v Celju. 

Čestitamo!

Pretirano

Sedim v sobi, polni tišine.
Svetloba počasi prodira skozi okno, in me objame.

Počasi jo zaznam, jo skušam sprejeti, vendar je preveč popolna.
Preveč bela.

Preveč glamurozna.

Vse je tako pretirano.

Ležim na postelji, z rahlo priprtimi očmi, in gledam.
Vse je tako belo, in tako tiho.

Ostanem samo jaz. Sama.

Zdi se, da je vse samo vizija.
Da ni resnično, nekako izmišljeno.

Vse je tako belo. Barvne so le moje hlačke, Skinny. Na tleh.
Vse je tako pretirano, pretirano belo.

V kotu zagledam zaprašeno tehtnico, sili me na jok.
Potihoma, skoraj neslišno izgovorim kletvico.

Morda obstaja le v mojih mislih.

Po nogah mi kaplja kri. Rdeča kri. Barva kri.
Nekako provokativna.

Kri, ki izziva.
Zelo nesprejemljivo.

Z nohti tolčem po podlagi v počasnem, zelo enakomernem, 
naučenem ritmu.

Vse je samo utvara.

Nato zaslišim, kako se vrata odpro.
Zaslišim pritajene korake, kako postajajo vedno glasnejši.

Zaslišim in začutim to tišino.

Nato ga ugledam.
Prisede k meni, se me dotakne, po licu mi spolzi solza.

Uničil je nekaj brezmadežnega, nekdaj popolnega.

Zatisnem oči, da ne vidim.
In odtavam nekam tja, v svet domišljije, kjer ni ničesar.

Popolnoma se prepustim.

Vse je tako pretirano, pretirano zaigrano.
In tako belo, pretirano belo.

In takrat nastopi tista nepojmljiva, pretirano čista tišina.

In samo še jaz krvavim.

Katarina Jalovec, 9. razred

Festival turizmu pomaga lastna glava

V sredo, 9. 3. 2010, smo se učenci Turističnega podmladka 
OŠ Podbočje že drugo leto zapored udeležili turistične 
tržnice festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo 

Moj kraj - moj ponos, ki je potekal v Mercatorjevem centru v 
Novem mestu. Na festivalu je sodelovalo deset osnovnih šol 
iz Dolenjske in Posavja. Predstavili smo se s svojo stojnico, ki 
je bila letos rimsko obarvana zaradi pomembne znamenitosti 
Podbočja, tj. kip leva, ki stoji na našem trgu. 

Obiskovalce smo privabljali s tipično hrano, ki so jo jedli Rimljani 
in z njihovimi tipičnimi oblačili. 
Osvojili smo srebrno priznanje in bili zelo veseli.

V soboto, 22. maja, smo se člani Turističnega podmladka ude-
ležili tudi Srečanja pod lipo, ki ga je pripravilo Turistično društvo 
Podbočje in se je odvijalo na trgu v Podbočju. Tudi na tej stojnici 
smo predstavili zgoraj omenjeno raziskovalno nalogo. Za obisko-
valce smo pripravili zabavne naloge in igrice – metanje kock ter 
tudi spominek – obesek z motivom novca, ki je bil najden na 
Starem Gradu.

Klavdija Šutar, 9. razred
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Športno dogajanje na šoli v šol. letu 2009/2010

Športno dogajanje na šoli se začne že 
na začetku šolskega leta v mesecu 
septembru. Dekleta so odprla 

športno sezono z odbojko na mivki, ki se 
je igrala na zunanjih igriščih v Brestanici. 
Zasedle so 2. mesto in se uvrstile v 
četrtfinale državnega tekmovanja, na 
katerem so zasedle 5. mesto. Tekmovanje 
se je odvijalo v Novem mestu. 

V mesecu oktobru smo začeli s šolsko ligo 
v nogometu in boju med štirimi ognji. 1. 
oktobra smo izvedli šolski kros, na kate-
rem so sodelovali tudi »vrtičkarji« in seve-
da vsi učenci od 1. do 9. razreda.  V tednu 
otroka smo imeli športni dan in smo se 
povzpeli na  Bohor. V tem tednu je bil or-
ganiziran tudi občinski kros v Krškem, kjer 
smo osvojili 7 medalj. Zlato medaljo so si 
pretekli Nil Kerin 1. r., Teja Hočevar 5. r., 
Primož Božič 7. r., srebrno Sara Jurkas 
Omerzu 5. r., Tadeja Žarn 6. r., Kristijan 
Hočevar 7. r. in bronasto Lara Zorko 3. r. 
Ravno tako smo se v tem tednu udeleži-
li delavnic v Kostanjevici, kjer smo igrali 
odbojko. Mešana ekipa - trije fantje in tri 
dekleta - je osvojila 1. mesto. V oktobru 
začnejo s svojimi nastopi na tekmah tudi 
naše šolske plesalke oziroma navijačice, 
ki popestrijo košarkarske tekme članske 
ekipe. 
Meseca novembra se začnejo tekmovanja 
za učence in učenke 8. in 9. razredov. 12. 
11. je bilo občinsko tekmovanje v malem 
nogometu za dečke na Senovem – 2. me-
sto. Področno tekmovanje je potekalo v 
Radečah – 5. mesto. Konec meseca so 
dekleta tekmovala na občinskem tekmo-
vanju v odbojki na Senovem in osvojila 2. 
mesto. 
Mesec december je rezerviran za košar-
ko. Občinsko tekmovanje je potekalo na 
naši šoli in fantje so si priigrali 1. mesto. 
V decembru smo pri urah športne vzgoje 
plesali in tako priplesali v mesec januar. 
Novo koledarsko leto so začeli šahisti, ki 
so tekmovali na ekipnem občinskem tek-
movanju. Tako kot ekipa dečkov je tudi eki-
pa deklic zasedla 2. mesto. Fantje so na 
področnem tekmovanju v Sevnici zasedli 
5. mesto. V mesecu januarju je potekalo 
tudi področno tekmovanje v odbojki za de-
kleta v Radečah – 2. mesto. 20. 1. si je 7 
učencev predmetne stopnje ogledalo od-
bojkarsko tekmo med ekipama ACH Volley 
in Asseco resovia Rzeszow v dvorani Tivoli 
v Ljubljani.  

Meseca februarja smo 
bili v zimski šoli v nara-
vi z učenci 6. razreda, 
kjer smo si na smučiščih 
Mariborskega Pohorja 
nabirali smučarsko zna-
nje. 11. 2. smo na šoli 
organizirali četrtfinale 
državnega prvenstva v 
odbojki za dekleta. Šole, 
ki so nastopile na tekmo-
vanju, so: OŠ Tončke Čeč 
Trbovlje, OŠ Šempeter 
v Savinjski dolini, OŠ 
Šoštanj in OŠ Podbočje. 
Zmagala je ekipa iz 
Šempetra, naša dekleta 
so bila tretja. Pred zimskimi počitnicami 
smo organizirali športni dan, kjer so ne-
kateri sankali, drugi smučali in tretji tekali 
na smučeh. Meseca marca se pričnejo 
tekmovanja za učence in učenke 6. in 7. 
razredov. Naprej  področno tekmovanje v 
košarki za  mlajše dečke v novi dvorani v 
OŠ Krško, kjer so osvojili 2. mesto. Sledilo 
je občinsko tekmovanje v mali odbojki za 
dekleta, ki smo ga organizirali na naši šoli. 
Dekleta so osvojila 3. mesto. 
V mesecu aprilu je bilo najprej tekmova-
nje v malem nogometu, kjer je bila naša 
ekipa četrta. V projektnem tednu smo iz-
vedli orientacijski pohod za učence vseh 
razredov. Učenci so po opisani poti iskali 
točke, na katerih so jih čakale učiteljice z 
EKO vprašanji. Poti so bile različno dolge 
in so potekale po različnih trasah. V tem 
tednu smo odšli tudi na pohod z učenci 6. 
in 7. razreda na Sv. Mohor. 
Mesec maj pa je rezerviran za atletiko. 
Najprej smo imeli šolsko tekmovanje v 
mnogoboju. Najboljši so 14. 5. tekmovali 
na občinskem tekmovanje v Krškem. Dobili 
smo 10 medalj, in sicer zlato medaljo so 
osvojili Matic Zakšek  (60 m) in štafeta 
(fantje 4 x 100 m). Srebrno medaljo Lucija 
Salmič (met vortexa) in Martin Kuhar (tek 
na 1000 m). Bronasto medaljo pa so si 
okoli vratu nadeli Kristjan Hočevar (tek 
na 600 m), Primož Božič (tek na 300 m), 
Tadej Kraševec (tek na 300 m), Ambrož 
Tičar (skok v višino) in Eva Jurečič (met 
krogle).
Področno tekmovanje v atletiki je potekalo 
19. 5. na atletskem stadionu v  Brežicah. 
Poleg 6 medalj smo dobili tudi dva poka-
la za najboljša rezultata na tekmovanju. 
Prvega je med starejšimi dečki dosegel 

Matic Zakšek za najboljši čas v teku na 
60 m, in sicer z rezultatom 7.50 sek in 
Nejka Strgar za tek na 300 m z rezulta-
tom 48.56 sek. Medalje na področnem 
tekmovanju so dosegli naslednji učenci. 
Zlato medaljo  Matic Zakšek (tek na 60 
m), Nejka Strgar (tek na 300), Primož 
Božič (tek na 300 m). Srebrno medaljo si 
je priskakal Ambrož Tičar (skok v višino) 
in bronasto medaljo so si pritekli Tadej 
Kraševec (tek na 300 m) in fantje v šta-
feti 4 x 100 m.  Atletski troboj za mlajše 
učence od 1. do 5. razreda je potekal  21. 
5. na novem atletskem stadionu pred OŠ 
Krško. Rok Dolmovič je dosegel 3. mesto. 
Junija bomo odšli na športni dan v Čateške 
toplice, kjer bomo izvedli preverjanje pla-
vanja. Z učenci 8. razreda bomo odšli 
na dvodnevni planinski izlet na Trdinov 
vrh in se z kajaki po reki Krki vrnili nazaj 
v Podbočje. Končali bomo šolsko špor-
tno ligo, kjer bomo po končanih tekmah 
v košarki in odbojki dobili najbolj športni 
razred na šoli. Junija pa bo potekalo tudi 
državno prvenstvo v atletiki, na katerega 
se je uvrstil tudi naš učenec, ki je  najhi-
trejši med starejšimi dečki v občini Krško 
in v Posavju. To je Matic Zakšek, že stari 
znanec državnih tekmovanj v teku na krat-
ke proge. Pravi, da mu naziv najhitrejšega 
godi in da se zaveda, da je s svojim rezulta-
tom tudi kandidat za morebitno medaljo. 
Potrudil se bo po svojih najboljših močeh 
in tako kot učenec 9. razreda zaključil svo-
je športno popotovanje po osnovnošolskih 
športnih tekmovanjih.

Marjeta Škrbina Rozman in Kristijan 
Kralj, učitelja športne vzgoje
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Kuža Bonči

Jaz sem kuža Bonči. Imam dobrega lastnika. Ime mu je 
Damjan. Vsak dan me pelje na sprehod. Nastavi mi hrano in 
vodo. Ne zapira me v kletko in me ne tepe. Ima me zelo rad. 

Naredil mi je hiško. Nisem privezan, ampak sem prost. Radi me 
imajo tudi otroci. Večkrat me pridejo pobožat. 

Naučili so me veliko stvari, da mi vržejo palico in jo jaz ujamem, 
dati taco, ko mi rečejo, naj sedem, se usedem, ko pa naj ležem, 
se uležem. Damjan me vsak dan počeše. Govori mi, da sem lep 
in priden. Vsak, ki pride, me poboža in mi reče, da sem priden. 
Damjan mi večkrat počisti hiško.

Barbara Martič, 3. razred

Pomlad

Nekega pomladnega jutra sta Mija in Peter pojedla jajčka in 
sta se šla ven igrat. Igrala sta se skrivalnice. Peter je štel 
do 10 in Mija se je skrila za hišo. Ko je Peter preštel do 10, 

je Mija bila čisto tiho. A Peter jo je takoj našel. Potem je bila Mija 
na vrsti. Peter se je skril za avto. Mija ga ni mogla najti in Peter 
se ji je mogel pokazati. Mija je predlagala, da gresta nazaj v hišo. 

Ko sta Mija in Peter prišla v hišo, ju je mama skopala. Potem sta 
jedla hrenovke. Mija in Peter sta si šla umit zobe in potem spat. 
Mami jima je prebrala knjigo z naslovom bobek in barčica. Potem 
sta Mija in Peter zaspala. Sladke sanje, Mija in Peter.

Lara Zorič, 2. razred

Smo skupina trinajstih otrok, starih od dveh do treh let. 
V vrtcu se najbolje počutimo v družbi naše vzgojiteljice 
Helene Banič in pomočnice vzgojiteljice Katje Kostelac. 

Vas zanima, zakaj smo dobili ime Cepetavčki? Čudno, kajne? Saj 
nikoli ne cepetamo, ker smo že takoooo »deliki« (veliki). 

Radi obiskujemo knjižnico, gledamo slikanice, poslušamo pravlji-
ce, pojemo, slikamo ... 
Najraje pa smo zunaj, na igrišču ali na sprehodu. Najprej pojemo 
sadje, potem pa si velikokrat ogledamo učilnico na prostem pri 
šoli. Tam trenutno živi želvica Mici, ki jo božamo in opazujemo, 
kaj počne in poleg neizmerno uživamo. Seveda nam je všeč tudi 
mali potoček in mlinček. Po »napornem« ogledu malo posedimo 
na klopeh, potem pa nas pot vodi po Podbočju do trga mimo veli-
ke lipe, gasilskega doma in nazaj do vrtca. Med potjo pojemo, se 
pogovarjamo in opazujemo naravo.
Upamo, da nas čaka še veliko lepih in sončnih dni, ki jih bomo 
lahko preživeli na prostem.

Helena Banič, vzgojiteljica

Cepetavčki

Glasba in črvički 

Vrtec Levček obiskujemo najmlajši »Črvički«, stari od 1 do 
2 leti. Za naše starostno obdobje je značilna nebesedna 
komunikacija, zato vsebine izražamo na svoj način. Tudi 

pri glasbi je tako. Ta nas zelo pomirja, hitro se odzovemo nanjo, 
pričara nam prijetno vzdušje, otroka pa spodbudi k izražanju. 
Veseli smo, kadar nas naši vzgojiteljica Janja Andolšek in njena 
pomočnica Sonja Baškovec »odpeljeta« v svet glasbe.

Ob srečanju z malimi ritmičnimi instrumenti smo se podali na 
pot raziskovanja. Ko smo dobili v roke ta »čudesa«, smo iz njih že 
izvabili zvoke. Nekaj časa je bil ta instrument zanimiv, potem pa 
nas je zanimal še sosedov. Hitro smo si prisvojili še te in orkester 
je zaživel.

Janja Andolšek, vzgojiteljica
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Pustna delavnica in nastop za starše pri »Slončkih«

Veriga prijateljstva

Pust je vedno nekaj posebnega, pa naj bo to za otroke, 
starše ali vzgojiteljice in vzgojitelje. Seveda je to tudi odlična 
priložnost, da pokažemo svojo ustvarjalnost, domišljijo in 

da se ob vsem tem tudi zabavamo.

V naši skupini sva ob tej priložnosti vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice Tina Čimžar in Tatjana Jabuka skupaj z otroki pripra-
vili posebno delavnico in nastop za starše. Starši in otroci so se 
skupnega druženja udeležili v velikem številu. Otroci so se seveda 
nastopa veselili in se pri tem še izvrstno odrezali.
Nastopili so z dvema deklamacijama: Kruhek in Kamionček ter 
s prstno igro Pesem za prste. Ob spremljavi kitare so zapeli tri 
pesmice: Moj rdeči avto, Mi se imamo radi in Sneženi mož. 
Najbolj navdušeni so bili, ko so peli Mi se imamo radi, saj so se 
objemali in se prijazno gledali. Nastop pa je spravil v dobro voljo 
tudi starše, ki so poslušali, kaj njihovi malčki v vrtcu počnejo.
Nato smo pust obeležili tudi s pustno delavnico. Izdelovali smo 
maske iz gipsa in krep papirja. Masko - odlitek, ki sta ga vzgojite-
ljici pripravili že prej, so polepili s krep papirjem in trakovi.
Otrokom so pri tem pomagali starši, nekateri otroci pa so želeli 
masko izdelovati čisto sami. Večinoma pa so otroci in starši izde-
lali masko skupaj. 
Pokazali so veliko ustvarjalnosti, dobre volje in prav prijetno smo 
se družili. Otroci so vsak svojo masko odnesli domov za spomin 
na pust in predvsem na prijetno popoldne.

Tina Čimžar, vzgojiteljica

Če bi me kdo povprašal, kaj je tista čarobna sestavina 
življenja, ki nam zvabi nasmeh na obraz, in ki nam 
pomaga prebroditi marsikatero težavo, bi zagotovo, kot iz 

topa, izstrelila – PRIJATELJSTVO. Ampak tisto resnično, iskreno, 
ljubeče, polno podpore, sprejemanja, prav tako pa tudi zabeljeno 
z dobronamerno kritiko. Da se veriga prijateljstva ne pretrga, 
je potreben lonec potrpežljivosti, zajemalka truda, neskončen 
vir vztrajnosti, čajna žlička pozornosti in mešalec dobre volje. 
Prijateljstvo je, ko si pripravljen dati brez pričakovanja, da boš kaj 
dobil v zameno, kajti največje darilo je spoznanje nesebičnega 
dajanja, ki se ti povrne z zadovoljstvom, da si storil nekaj dobrega 
zase in za druge.

Nato pa se zamislimo – starši, vzgojitelji, partnerji – kako te mo-
ralne vrednote prenesti naslednjim rodovom?
V skupini Škratkov v Vrtcu Levček pri OŠ Podbočje smo se vzgoji-
teljici Margareta Lešnik in Darinka Tomažin ter najina pomočnica 
Verica Cizerle odločile, da bomo verigo prijateljstva pletle skozi 
obiskovanje domov naših navihanih škratkov in škratulj. S seboj 
vzamemo vedno koš dobre volje, nasmejane obraze, ki po dolgi 
hoji postanejo malo žalostni in utrujeni, ampak jih oživi kakšna 
prijetna pesmica, kot je npr. Mali potepuh, ki rad raziskuje svet 
okoli sebe, a se vedno vrne v toplo mamino naročje, prav tako 
kot mi, škratki, pa še drobtinic nam ni potrebno puščati za seboj, 
da bi našli pot domov, ampak izostrimo naše navihane nosove in 
hop smo že nazaj. 
Otrok, ki nas je povabil k sebi domov, pridobi poseben sijaj na 
obrazu, ki ga lahko vidite samo, če se zastrmite v sijoči mesec in 
zvezdni utrinek, kajti damo mu vedeti, da je pomemben član naše 
skupine in da nas zanima, kje je doma, kako preživlja svoj prosti 
čas, kaj ga razveseljuje in kaj žalosti. Odkrije nam skriti kotiček 

svojega srca in uvidi, da je spletel posebno vez med vrtcem, ki 
je njegov drugi dom in njegovim primarnim domom, prav tako pa 
nas je spustil malo bližje in nam sporočil, da lahko še kdaj pride-
mo, da se nas ne boji, da mu lahko pomagamo zgraditi trdnejša 
poznanstva, ki nas bodo spremljala še vrsto let. 

Pa vas zanima, kaj se je še vmes dogajalo?
Nika nas je pogostila s sokom in nam predstavila svojo kobilo; 
Kevin nas je popeljal v svet domačih živali – krmili smo konje in 
krave, pa še zajce; Aljaž nam je predstavil svojega kužka, Eva nas 
je popeljala v čudoviti svet rastlinjakov in rož, ki jih vzgajajo doma; 
Nejc nas je poučil, kako se cepijo trtne sadike; Erazem nam je do-
volil, da smo nahranili njegove kozličke; Neli pa je z nami podelila 
svoja igrala. Povabljeni smo še k Anji in Dejanu, pa mogoče lahko 
pričakujemo še kakšno povabilo. 

Margareta Lešnik, vzgojiteljica
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Podelitev nagrad na natečaju evropa v šoli

Zanimiv obisk Upravne enote Krško

V ponedeljek, 17. 5. 2010, smo nekateri učenci odšli na 
podelitev nagrad za likovni natečaj Evropa v šoli, ki je bila 
v Mariboru. 

Izpred šole smo se s kombijem odpravili v Krško na avtobusno 
postajo, kjer smo šli na avtobus številka dve. Nato smo pot na-
daljevali proti Mariboru. Tja smo se vozili skoraj dve uri in pol. Ko 
smo prišli v Maribor, smo si najprej ogledali mesto. Videli smo 
najstarejšo vinsko trto, ki je stara čez štiristo let in nekaj drugih 
znamenitosti. Ogled smo končali pred gledališčem, kamor smo 
bili tudi namenjeni. Ob dvanajsti uri smo vstopili in podelitev se 
je začela. Na podelitvi smo si ogledali baletno predstavo, petje, 
veliko rockenrola ter prejeli nagrade za svoj trud. 
Ob treh smo odšli na avtobus in se domov vrnili okoli šeste ure.

Gašper Zorko, 5. b

Učenci 9. razreda smo 3. decembra 2009 obiskali Upravno 
enoto Krško, kjer smo se seznanili s potekom dela 
upravne enote. Po krajšem predavanju so nam pokazali 

potek vloge za nov potni list in osebno izkaznico, obiskali pa smo 
tudi oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo. Uspešno 
smo preizkusili tudi naše trenutno znanje cestno-prometnih 
predpisov.

Klavdija Šutar, 9. razred

Eko himna

Mi smo EKO in se nam zdi, 
da po svetu preveč je smeti.

Mi smo EKO in zagotovimo, 
da v naravi mir naredimo. 

Okrog slišal' velik' smo 
reportaže, 

da ne uporabljajo reciklaže,
da smeti  kr' ležijo okrog,

da ljudje stojijo križem rok.

Vse, kar delamo, 
nar'dimo v svoj prid, 

zato glede narave neki mor'mo nardit':
pobirat papirčke,
jih metat u smeti,

pobrisat tla,
da po be'cini ne smrdi.

Da kej nar'dimo tud'  za domovino, 
ne da se vpišemo sam u zgodovino.

Zato je čas, da za naravo kej nar'dimo,
sej  nazadn'e u Podbočju mi živimo

Mi smo EKO in se nam zdi, 
da po svetu preveč je smeti.

Mi smo EKO in zagotovimo, 
da v naravi mir naredimo. 

Mi smo EKO, to naše je ime,
naj zdaj po celi Sloveniji to se izve.

Lovro Vrhovšek 
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 Vinogradniško društvo Podbočje

Pri sv. Florjanu

Delovanje in aktivnosti Vinogradniškega društva Podbočje 
verjetno dobro poznate. Prizadevamo si, da bi bili še 
naprej tako uspešni in prepoznavni v okviru KS, kot 

celotne Dolenjske. Trudimo se, da bi naši vinogradniki pridelali 
dober cviček in ostala vina. Pri tem jim pomagamo s strokovnimi 
predavanji, ki jih organizirano vsako leto. To se nam obrestuje, 
saj dosegamo zelo dobre rezultate, smo med najboljšimi po 
odličjih na število oddanih vzorcev med vinogradniškimi društvi 
Dolenjske, poleg tega je vzorcev, ki jih damo v ocenjevanje, zelo 
malo izločenih, kar je odraz dobrega dela v vinogradu in seveda 
v kleti. Zelo dobro sodelujemo s sosednjimi društvi, ne samo v 
tekmovalnem duhu, temveč izmenjujemo izkušnje in prijateljske 
odnose.

Organiziramo dan odprtih vrat za vinogradnike in ostale ljubite-
lje dobre kapljice. V mesecu novembru so vinogradnice in vino-
gradniki odprli vrata na vinski gorici Bočje. Osrednja prireditev s 
krstom mošta je bila na Starem gradu. Obisk hramov in zidanic 
je bil množičen. Poskrbljeno je bilo, da so bili vsi udeleženci po-
streženi z dobro vinogradniško malico in pijačo. Zahvala gre vsem 
sodelujočim na prireditvi, predvsem pa lastnikom hramov in zida-
nic, ki so se potrudili in lepo postregli obiskujoče.

Po dnevu odprtih vrat smo vinogradnike povabili, da prinesejo 
vzorce vin v prerez letnika 2009. Enologa Jože Simončič in Jože 
Zupančič sta analizirala vsak vzorec in podala mnenje. V mesecu 
februarju 2010 je bil organiziran izlet  v obliki strokovne ekskur-
zije v vinorodno deželo Štajersko z ogledom in degustacijami vin-
skih kleti Vinag in Dveri Pax ter Obi v Avstriji.
Že vrsto let v mesecu marcu  organiziramo društveno ocenje-
vanje vin ter tradicionalno prireditev Vinogradniškega društva 
Podbočje, »PRAZNIK CVIČKA«. Na prireditvi podelimo osvojena 
priznanja ocenjenih vin.

Na 38. Tednu cvička v Novem mestu smo prisotni vsako leto, toda 
letos smo z množično udeležbo na sami povorki dokazali, da smo 
pravi privrženci dobre kapljice in pozitivnega druženja z ostalimi 
vinogradniki. Na prireditveni prostor smo pripeljali hram na kole-
sih, na katerega smo vsi zelo ponosni. V letošnjem letu smo ga 
posodobili s prijetno opremo v notranjosti, kar mu daje še lepši 
videz. Obisk je bil zadovoljiv, postregli smo z najboljšima cvičk-

oma. Manjkalo ni mikavnih suhomesnatih dobrot, kruha in drugih 
prigrizkov, kar so pripravile naše vinogradnice. Člani društva smo 
na ocenjevanju sodelovali s 55 vzorci vin. Dosegli smo zelo dobre 
rezultate, dve veliki zlati, štiri zlate ter veliko drugih odličij.

Ob tej priliki bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali v povorki, vino-
gradnicam in vinogradnikom v hramu, vsem, ki so prispevali, da 
smo uspešno sodelovali na 38. Tednu cvička. Brez naših zvestih 
harmonikarjev, ki so nas popeljali na prireditveni prostor, takega 
vzdušja ne bi bilo. Hvala jim.

Letos je bila za vse nas popestritev kandidatka za cvičkovo prin-
ceso Anja Hosta, ki se je pomerila še s petimi kandidatkami, ven-
dar ji kljub odlični predstavitvi ni uspelo zmagati.

V začetku junija organiziramo družabno srečanje s piknikom 
za  vse člane društva na športnem igrišču v Velikem Mraševem, 
kjer podelimo osvojena priznanja in medalje na Tednu cvička v 
Novem mestu.

Vinogradnice in vinogradniki Vinogradniškega društva Podbočje 
iskreno čestitamo ob krajevnem prazniku.

Ivan Stopar

Sv. Florjan, zavetnik gasilcev, goduje 
4. maja. Na nedeljo, 9. maja 2010, 
so se gasilci zbrali pri prvi sv. maši 

v farni cerkvi.  V svečanih uniformah je k 
maši prišlo 24 gasilk in gasilcev iz PGD 
Podbočje in PGD Malo Mraševo. Na trg v 
Podbočju so pripeljali gasilska vozila. Pod 
razvitim praporom so prejeli blagoslov. G. 
župnik France Novak se jim je ob koncu 
zahvalil za njihovo požrtvovalnost in 
pripravljenost pomagati ljudem v stiski. 

Želel pa jim je tudi, da bi se z vsake 
intervencije domov  vrnili varno in srečno. 

Gasilci so po tradiciji blagoslov dobro zalili 
in se ob dobrotah zadržali na trgu.
Blagoslov je bil letos v Podbočju, nasle-
dnje leto pa bo sv. Florijana gostilo Malo 
Mraševo. 

Ivanka Černelič Jurečič
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Turistično društvo Podbočje je bilo 
ustanovljeno leta 1997 in je vsa leta 
delovanja stremelo k temu, da bi bil 

kraj Podbočje, pa tudi celotna krajevna 
skupnost urejena in lepa. 

V zadnjih nekaj letih smo člani  s pomočjo 
akcije ocenjevanja različnih kategorij (hiša 
z vrtom, zidanica, hram, vrt, zelenjavni 
vrt….) spodbujali krajane k domiselni in 
skladni ureditvi okolice. Vsako leto vabimo 
krajane na čistilno akcijo. 
V Podbočju, ki je pred dobrim letom do-
bil novo podobo  smo se člani  zavzeli za 
ureditev trga. Pridobili smo vsa ustrezna 
soglasja in na osnovi predloge krajinskega 
arhitekta zasnovali ureditev dela trga, ki 

je v letošnjem letu dobil popolno podobo. 
V mesecu maju 2010 smo postavili klop 
okoli lipe. Želeli bi, da je namenjena po-
čitku in druženju. Naj ostane lepa in kraju 
v ponos. 

V mesecu aprilu smo organizirali brezplač-
no predavanje Zdrava domača zelenjava 
skupaj s klubom Gaia. Na predavanju 
agronoma g. Špeharja (ki ga večkrat vidi-
mo tudi v oddaji Na vrtu na  TVS 1) je 20 
poslušalcev izvedelo mnogo zanimivih na-
potkov o pridelavi zelenjave na domačem 
vrtu. 
Kraj, ki ga krasi 11 mostov, novi pločniki in 
nove luči, je v teh dneh ozaljšan s 50 ko-
riti. Bršljanke in krompirjevec se bohotijo 
ob Sušici in s ponosom spremljajo spre-

hajalce. Društvo je poskrbelo za zasaditev, 
krajani pa bodo cvetje sami vzdrževali. 
Vse prireditve, ki jih organizira društvo, so 
že tradicionalne. Najbolj smo ponosni na 
božični pohod z baklami na Stari grad. 
Srečanje pod lipo je letos prvič v maju, v 
času farnega žegnanja. Društvo bo posku-
šalo obuditi pomen tega dogodka za kraj 
in druženju dati etnološko noto. 
V TD Podbočje želimo, da bi v društvo prite-
gnili čim več novih članov. Več ljudi pomeni 
več idej in več volje. 
Želja TD Podbočje je, da bi vas Podbočje 
tekmovala v natečaju za najlepše urejeno 
vas v Sloveniji. Zavedamo se, da je tak 
projekt možen samo takrat, ko bodo vsi 
krajani opravili svojo vlogo. Vzpodbujajmo 
drug drugega, da bo naša okolica lepa in 
urejena. Za to ne potrebujemo veliko, le 
nekaj domišljije, volje in kakšno metlo. 

Matjaž Jurečič

Skupaj za lepši kraj

Aktivne iz dneva v dan

Članice Aktive kmečkih žena 
izpod Bočja smo januarja 2010 
medse povabile mojstra kuhinje 

Andreja Goljata. V kuhinji OŠ Podbočje 
je 12 članicam prikazal skrivnosti 
dobrih domačih čokoladnih bombonov 
– pralinejev. Navdušil nas je s svojo 
spretnostjo in malenkostmi, ki dobrote 
naredijo lepe na pogled in nepozabne 
za okus. Vesele smo, da smo lahko 
ustvarjale pod vodstvom tako priznanega 
kuharskega mojstra. 

Bralkam in bralcem Krževskega zvona po-
darjamo recept: 

TARTUFI IZ OREHOV 
20 dag sesekljanih orehov
30 dag temne čokolade
6 dag masla
10 dag sladkorja v prahu
kakavov prah

Stopljeni čokoladi primešamo sladkor, ma-
slo in sesekljane orehe, ohladimo, obliku-
jemo kroglice in jih povaljamo v kakavo-
vem prahu.

Olga Vintar

Uspešen turnir Športno turističnega društva Šutna

V letošnjem letu smo bili člani ŠTD 
Šutna dejavni in tudi uspešni na 
športnem področju.

Tako kot že nekaj let do sedaj je ŠD Veliko 
Mraševo organiziralo malonogometni tur-
nir, ki je potekal 1.5.2010 na asfaltnem 
igrišču v Velikem Mraševem. 
Turnirja, ki se ga lahko udeležijo samo eki-
pe iz Krajevne skupnosti Podbočje, se je 
letos udeležilo šest ekip. Sodelovale so
naslednje ekipe: 

ŠRD Grameks Veliko Mraševo, EKTEN 
Veliko Mraševo, Muzga, Prušnja vas, Kalce 
Naklo in Šutna.
Na koncu je slavila ekipa Šutna, ki je z re-
zultati 2:O proti ekipi Kalce Nakla,  6:O pro-
ti ekipi Prušnje vasi in v finalu s 6:2 ugnala 
ekipo EKTEN Veliko Mraševo. 
Po končanem turnirju smo se vsi igralci 
skupaj poveselili ob dobri hrani in pijači. 
Ravno tako je stekel dogovor o novih tur-
nirjih, za katere pričakujemo, da bodo rav-
no tako uspešni in jih načrtujemo v bližnji 
prihodnosti.

Damjan Radkovič



27J U N I J  2 0 1 0

Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje je 5. 
decembra 2009 v sodelovanju z OŠ Podbočje pripravila 
srečanje krajanov, ki so dopolnili vsaj 75 let. V šolski 

jedilnici se je zbralo natančno 50 starostnikov, ki jim tovrstno 
srečanje pomeni redko priložnost za kramljanje in obujanje 
spominov. Krajši kulturni program so jim pripravili učenci in 
učenke podboške šole ter Pevke izpod Bočja, nagovorila pa sta 
jih predsednica Krajevne organizacije RK Antonija Černelič in 
ravnatelj Branko Strgar. Sledilo je še kosilo, ki so ga pripravile 
šolske kuharice.

Peter Pavlovič

D R U Š T V A

Srečanje starostnikov

Planina – spomin in opomin

Planina – spomin in opomin je 
spominsko srečanje, s katerim 
obudimo spomine na krvave 

dogodke na Planini 14. in 15. septembra 
1942, ko je ustaška vojska s svojo 
postojanko na Novih selah obkolila 
vas Planino in postrelila nedolžnih 32 
mož, starih očetov in celo sinov, hiše in 
gospodarska poslopja pa do tal požgala. 
Ta krut zločin je organizirala in izvedla 
pod vodstvom tedanjega namestnika 
Pavleta Herakoviča. Primer naše Planine 
ni zgodba o pohodih, ni zgodba o bitki ali 
o zmagi, ampak le zgodba o krvoločnem 
ustaškem nasilju. Pa vendar, bilo je to 
v časih vojne in vemo, da so mnoge 
družine doživele podobno usodo. Ker je 
od tega dogodka minilo 67 let, so rane 
nekoliko zaceljene, grozota v naših srcih 
pa je nepozabna. Zato padlim žrtvam 
septembra 1942 namenjamo ta spomin 
in opomin že nekaj let. 

Vsaka takšna prireditev pa zahteva mno-
go organizacijskega dela; tako pripravo 
in prijavo prireditve, kulturni program, 
slavnostnega govornika ali govornico, 
ozvočenje, varnostno in redarsko službo, 
organizirano medicinsko pomoč, pripravo 
in postrežbo hrane in pijače, pripravo pri-
reditvenega prostora s postavitvijo šotora 
in miz in klopi, skrb za povabljene goste 
in še in še… Zelo veliko skrbi in dela, ki ga 

opravimo prostovoljno za številne obisko-
valce zato, da bi se dobro imeli in se tudi 
dobro počutili v našem kraju. Vse omenje-
no postori pripravljalni odbor, ki ga vodi 
predsednik Zveze slovenskih častnikov, 
polkovnik Miha Butara. Enako prizadevno 
in odgovorno sodeluje z nami KS Cerklje s 
predsednikom, Darkom Udovičem in nje-
govimi sodelavci. Zato jim v imenu pripra-
vljalnega odbora izrekam priznanje in vso 
pohvalo, kajti tako vzornega sodelovanja 
najbrž ni veliko. Zelo pomembno nam je, 
kdo bo na spominskem srečanju slavno-
stni govornik ali govornica. Pa tudi on ali 
ona se mora poglobiti v preteklo dogajanje 
v krajih in oceniti sedanje stanje v sedanji 
družbi, zato tudi njim zahvala, da si vzame-
jo čas za nas. V letu 2010 bo septembra 
na Planini slavnostni govornik predsednik 
države dr. Danilo Türk. 
V kulturni program vključimo OŠ Cerklje 
in OŠ Podbočje, pogosto nastopajo pevci 
MPZ Planina iz Cerkelj ob Krki. Že nekaj 
let nam programe bogatita recitatorja 
Magda in Uroš Kerin, Mladi harmonikarji 
iz Podbočja pod mentorstvom Katarine 
Štefanič in že nekaj let je stalni gost tudi 
gledališki igralec iz Ljubljane Roman 
Končar. K popestritvi naše scene sodijo še 
pohodniki, konjeniki in oldtimerji. Tako ši-
rimo krog nastopajočih in ustvarjamo pro-
grame, ki jih je vredno gledati in poslušati. 

Septembrsko prireditev na Planini pripra-
vljamo tudi v sodelovanju z veteranskimi 
društvi: Slovenskimi častniki, Policijskim 
društvom Sever za Posavje in Veterani 
vojne za Slovenijo z Združenjem borcev 
Podbočje in Krško. Tudi njim iskrena hvala 
za prizadevno delo. Tri zelo obiskane pro-
slave v občini Krško, in sicer dan upora 
proti okupatorju – 27. april v Mladju, pra-
znik dela – 1. maj na Planini in spominsko 
srečanje septembra na Planini namreč 
pripravljamo že nekaj let prav v naši KS 
Podbočje. 
Spominsko srečanje  - Spomin in opomin 
- septembra na Planini je hkrati tudi sre-
čanje in druženje, saj si namenimo drug 
drugemu topel stisk roke, prijazno besedo 
in nasmeh; si povemo dogodke in novi-
ce, kaj vse se je zgodilo v 365 dneh, ki 
so prehitro minili. Naša Planina je stičišče 
izletnikov in udeležencev iz vseh koncev 
Slovenije, sama proslava pa vabi, ker nam 
vsebinsko razkriva dogodke iz druge sve-
tovne vojne in poudarja novejšo zgodovino 
in sedanjost. Zdaj smo in tu smo, želimo 
še ostati in spoštovati dogodke iz druge 
svetovne vojne, a žrtev tistega časa ne 
smemo pozabiti. Novejša zgodovina – osa-
mosvojitvena vojna pa nam tako vzbuja 
samospoštovanje in ponos. 

Anica Božič

Srečanja se je udeležilo 50 starostnikov.
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V cerkvi sv. Križa v Podbočju je na 
praznični 26. december 2009 
potekal božični koncert mešanega 

pevskega zbora Konservatorija za glasbo 
Jurij Slatkonja iz Novega mesta. Zbor 
sestavlja okoli 50 mladih glasbenikov, ki 
se šolajo na omenjenem konservatoriju, 
vodi pa ga ravnatelj konservatorija prof. 
Aleš Makovac. V prvem delu koncerta so 
kar precejšnjemu občinstvu zapeli nekaj 
sakralnih, v drugem delu pa še nekaj 
božičnih pesmi, med njimi so krstno 
izvedli tudi Makovčevo Božično kantato. 
Na klavirju je pevce spremljala Mojca 
Jenič, koncert pa je povezovala Ivanka 
Černelič Jurečič.

Peter Pavlovič

D R U Š T V A

Za člani ŠRD Veliko Mraševo je še eno 
pestro leto, ki so ga zaznamovale 
nekatere že tradicionalne, pa tudi 

nekatere nove prireditve.

Lani kar 40 ekip, zmaga pa v Ljubljano

Na igrišču v Velikem Mraševem je v noči iz 
24. na 25. junij 2009 pa vse do popoldne-
va potekal 22. tradicionalni malonogome-
tni turnir ob prazniku KS Podbočje in dne-
vu državnosti, ki ga organizira ŠRD Veliko 
Mraševo. V konkurenci kar 40 ekip je zma-
gala ekipa KMN Viktorbit iz Ljubljane, ki je 
v finalu z 2:0 premagala še eno ljubljansko 
ekipo Gradbeništvo Tričić. Slednji so bili 
favoriti finala, saj so zanje igrali med dru-
gimi tudi reprezentanti Mile Simeunovič, 
Igor Osredkar in Gorazd Drobnič. Tretje 
mesto je osvojila ekipa Cantry iz Velikega 
Podloga, četrto pa Kiwi shop iz Sevnice. 
Med osem najboljših so se prebili še do-
mači Ekten, dobovski White stars, Gorske 
rože iz Maribora ter ŠD Skopice. 
Najboljše ekipe so prejele pokale, lepe 
denarne in praktične nagrade, nagrajena 
pa sta bila tudi najboljši strelec Michel 
Žalac iz zmagovalne ekipe in najboljši vra-
tar Samo Žabkar iz ekipe Cantry. Turnir 
si je predvsem v večernih urah ogledalo 
ogromno gledalcev, v lepem številu so 
spremljali tudi zaključne boje. Ponoči je 
nogometaše malce zmotil dež, zaključek 
turnirja pa je minil že v poletni vročini.

Pozdrav gledalcem pred začetkom 
finalne tekme

Prvi turnir za pokal KS v namiznem te-
nisu

Z nakupom mize za namizni tenis je zaži-
vela sekcija za ta šport, ki je pozimi orga-
nizirala prvi turnir v namiznem tenisu za 
pokal KS Podbočje. Udeležilo se ga je 16 

rekreativcev, največ znanja in spretnosti 
pa so pokazali veterani, ki so se razdelili 
prva tri mesto: prvo Jože Lajkovič, dru-
go Tone Jurečič in tretje Stane Kuntarič. 
Zanimivost: prvi trije skupaj štejejo preko 
150 let...

Najboljši trije na turnirju za pokal KS 
Podbočje v namiznem tenisu

Prvak krajevne skupnosti prvič Šutna
Na praznični prvi maj smo že deveto leto 
zapored organizirali turnir za pokal KS 
Podbočje v malem nogometu. Udeležilo se 
ga je rekordnih šest ekip: Šutna, Muzga, 
Ekten Veliko Mraševo, Grameks Veliko 
Mraševo, Prušnja vas in Kalce-Naklo. Iz 
dveh skupin sta se v finale uvrstili ekipi 
Ekten Veliko Mraševo in Šutna, ki je bila 
v finalu prepričljivo boljša s 6:2. Šutna se 
je tako med zmagovalci turnirja pridružila 
ekipama Grameks in Podbočje 86, ki sta 
bili prvaka krajevne skupnosti že po štiri-
krat. Naslednje leto bo turnir KS jubilejni 
deseti, zato ga bomo temu primerno tudi 
obeležili.

Med izvedenimi investicijami pa vsekakor 
velja omeniti zamenjavo mrež na obeh 
straneh našega igrišča, ki smo jo izvedli 
spomladi. 

Peter Pavlovič 

ŠRD Veliko Mraševo

Božični koncert v cerkvi

Pohodniki smo imeli zbor ob sedmi uri 
pred Osnovno šolo v Podbočju. Tam 
je šola pohodnike pogostila s toplim 

čajem, društvo pa je vsakemu podarilo 
rdeči nagelj. Po pozdravu pohodnikov so 
se odpravili v smeri Šutne proti Planini.

V Šutni smo jim postregli s pecivom in pi-
jačo. Pot so natonadaljevali preko Hrastka 
in Brezja do Planine.
Na prizorišče prireditve so vkorakali v 
spremstvu harmonike.
Prireditev se je pričela ob 11. uri s petjem 
slovenske himne, ki jo je zapela osnovno-
šolka. Nastopali so še recitatorji, moški
pevski zbor Planina iz Cerkelj ob Krki, za 
ozvočenje pa je poskrbel g. Dirnbek, ki je 
s svojo kitaro tudi popestril program in po 
končani proslavi zabaval ljudi.
Slavnostni govornik je bil župan Občine 
Krško, g. Franci Bogovič, ki je vse prisotne 
pozdravil in jim čestital ob 1. maju, pra-
zniku dela. Prireditve se je udeležilo blizu 
tisoč ljudi, tako da je bil šotor premajhen 
za vse prisotne.

Janez Barbič

MePZ Konservatorija za glasbo Jurij 
Slatkonja iz Novega mesta

Pohod in prireditev na 
Planini za 1. maj 2010
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Športno turistično društvo Šutna

V vasici pod Gorjanci, v Šutni, je v letu 2007 nastalo Športno 
turistično društvo Šutna. Naj na kratko predstavim 
delovanje našega društva:

Svet krajevne skupnosti  nas je pooblastil, da v okviru občinskega 
praznika, pripravimo predstavitev KS Podbočje  na osrednji prire-
ditvi ob prazniku občine Krško.
Žene so spekle pecivo, vinogradniki pa smo prispevali vino.
V društvih smo zbrali še turistični in  kulturni promocijski material 
in ga predstavili na stojnici. Na prireditvi smo sodelovali trije člani 
društva ob pomoči Aktiva kmečkih žena.
V septembru, smo se udeležili spominske proslave na Planini 
nad Podbočjem. Na njej smo sodelovali z turistično  kulturnim 
propagandnim materialom, veliko pa smo imeli tudi gradiva iz 
veteranskih združenj, tako, da je bila to dobra promocija za kraj, 
saj se proslave udeleži okoli tisoč ljudi iz vse Slovenije.
V decembru 2009 smo ob prihajajočih praznikih okrasili vas.
Pred trgovino v Šutni smo postavili svetlobne skulpture z jasli-
cami.
Iz inox žice smo naredili skulpture, jih ovili z svetlobno cevjo in 
jih postavili. Na plakatni pano smo napeljali elektriko (trajno) iz 
javne razsvetljave, na katero smo priklopili skulpture. Mizar, ki je 
tudi član društva, pa je naredil jaslice. Pri tem je sodelovalo pet 
članov.
Občni zbor smo imeli v januarju.
Po obravnavi in sprejetju poročil, smo sprejeli še plan dela za 
leto 2010.
Po končanem uradnem delu, smo imeli še manjšo zabavo.
V aprilu 2010 smo se pridružili vseslovenski čistilni akciji – 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
V Šutni imamo, oziroma smo imeli, eno črno odlagališče, ki ga je 
bilo potrebno očistiti. V tej akciji je sodelovalo dvanajst članov z 
dvema traktorjema in prikolico ter en traktor z vitlo.
Že v dopoldanskem času  je ena ekipa zbirala oziroma čistila od-
pad pod Gradiščkom. Nabrali smo tri traktorske prikolice raznih 
odpadkov.
Popoldne pa smo se zbrali še v Šutni. Ker je to odlagališče v jami 
in je   s traktorjem nedostopno, smo morali belo tehniko in težje 
predmete izvleči z vitlo, manjše stvari pa smo pobrali v vrečke in 

jih znosili okoli po stezi.
Nabrali smo okoli 14m3 raznih odpadkov in jih odpeljali na zbirno 
mesto.

30. aprila 2010 smo pripravili srečanje vaščanov z dvigovanjem 
mlaja.
Že dva dni prej smo v večernih urah pripravili vse potrebno za 
postavitev, 30. aprila pa smo se zbrali ob 16. uri in pričeli s krasi-
tvijo mlaja ter pripravami na dvigovanje. Po postavitvi mlaj  smo 
se ob 19. uri  zbrali na srečanju vaščanov, ki je bilo tudi tokrat 
pri Gubenškovih.
Vsako leto se srečanja udeleži več ljudi, pa tudi taki, ki so bili v 
Šutni rojeni in so odšli, na srečanje radi pridejo. Letos nas je bilo 
okoli sedemdeset.

Upamo, da smo vam uspeli vsaj malo prikazati delovanje našega 
društva. Upamo, da bomo še naprej tako složno sodelovali na 
različnih prireditvah in tako poskrbeli, da bo ime vasice Šutna in 
Krajevne skupnosti Podbočje znano tudi drugod.

Janez Barbič

Košarkarski rekreativci v Dugi Resi

Košarka, naš ponos, nas je 13. junija vodila v Dugo Reso, 
kjer smo se udeležili veteranskega turnirja. Na njem sta 
sodelovali dve domači ekipi in poleg nas še Črnomaljci. 

Z veseljem lahko zapišem, da je Podbočje ponovno zasedlo 1. 
mesto. Po končanem turnirju pa smo skupaj dočakali še zmago 
Slovenije v nogometu. Nedelja je bila res lep dan.

Darko Kodrič
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Čez lužo

Nekateri so spoznali, da je svet okrogel in seveda so kljub 
jasnim dokazom porabili veliko časa, da so prepričali 
večino, da je to res. To je bil namreč pričetek razmišljanja, 

da bi ljudje potovali v Indijo z druge strani po morju, kajti Indija je 
bila v tistih časih priljubljena destinacija, pa ne turistična, ampak 
trgovska. Na ta način so spoznali deželo, ki so jo poimenovali 
Amerika.

Naslov sem si sposodil kar od splošnega izraza, ki ga Evropejci 
uporabljajo za pot v Ameriko.
Odkar so odkrili Ameriko, veliko ljudi sanjari, da bi jo obiskali, 
nekateri pa, tudi naši rojaki, so jo izbrali za svojo državo in si tam 
ustvarili dom. Včasih je bil to resen podvig, ki je na začetku trajal 
mesece. Tudi če je danes drugače,  sem tudi jaz razmišljal, da je 
to nekaj velikega. Kljub odločitvi, da bom to storil, sem se, kot bi 
včasih rekli, odpravljal kakor lah na vojsko. Nekaj časa sem imel 
za partnerja rezerviranega nečaka, ampak se je zgodilo tako, da 
ko sem bil jaz pripravljen in sem imel čas, on ni mogel iti in obra-
tno. Tako sem vede in ne vede odlašal to pot. Za potovanje sem 
imel kar nekaj argumentov in sicer želja po potovanju, želja po 
videnju nekaj novega in drugačnega in želja, da bi obiskal bra-
trance ali pa sestrično, ki je tudi v Ameriki. Še najbolj mi je bila 
prijetna misel, da bi obiskal bratrance, ki so v Torontu. 
Moje priprave so se pospešile, ko je bratrančev sin Matej, ki ima 
že kar veliko izkušenj z daljšimi potovanji po svetu, podal vzpod-
budno izjavo, da bi  on zelo rad šel v Toronto ter še poceni letalske 
karte bo priskrbel. Na pot sva odšla v aprilu 2010.
Od doma sem šel  z osebnim avtomobilom čez Medvode, kjer 
sem pobral Mateja in nato v Trst, kjer sva se vkrcala na prvo leta-
lo, ki je letelo do Rima. Na carini nisva pričakovala težav, saj sva 
upoštevala navodila, da ne smeva vzeti s sabo jedače in pijače. 
Nekoliko sem bil v dvomih, če me bo malo obdajala tesnoba, ker 
že dalj časa nisem bil na letalu, vendar je vse potekalo normalno 
in po dobri uri vožnje smo srečno  prispeli v Rim. 
Pri terminalu za potovanje v Ameriko so naju nekoliko podrob-
neje pregledali in izpolnili nekaj obrazcev. Vkrcala sva se na 
Continentalovo letalo in k sreči zasedla prazna sedeža, ki sta 
nudila kar ugodno počutje. Bal sem se namreč ozkega prostora 
med sedeži, ki mi vedno povzročajo bolečine v kolenih. Nekaj 
poti sem predremal, nekaj časa pa sem se ukvarjal z ekranom na 
naslonjalu sedeža pred mano, kjer si lahko gledal filme ali pa si 
spremljal let letala. Čez devet ur smo srečno pristali na letališču 
Newark, ki je čisto zraven New Yorka, tako da smo videli tudi kip 
svobode.
Ker sva prestopala, sva morala izpolniti vse ustrezne formularje 
za vstop v ZDA. Ker nisva imela biometričnih potnih listov, sva 
morala kot ostali, podati odtise vseh prstov na rokah in tudi rože-
nico očesa so slikali. Tako sva dobila dovoljenje za vstop v ZDA. 
Da sem bil na pravih ameriških tleh tudi potrjujem s sliko, kjer so 
na njej tudi pravi Američani.

Do Toronta nas je pripeljalo manjše reaktivno letalo, na katerem 
nas je zabavala zelo prijazna stevardesa, ki se je trudila, da bi 
se sprostili in ji je tudi uspelo. Za sopotnika sem imel Američana 
Joshua, s katerim sva se zapletla v pogovor in se na koncu prija-
zno poslovila.
Bojazen, ki se nama je porajala pri pristanku v Newarku, ko nisva 
našla najinih kovčkov za prestop, se je uresničila. Prej sva se to-
lažila, da bosta najina kovčka prispela direktno v Toronto, vendar 
se to ni uresničilo. Tudi v Torontu nisva našla svojih kovčkov in 

stvari so se nekoliko zapletle. Prijavila sva pogrešane kovčke in 
obljubili so nama, da bodo storili vse, da jih čimprej dobiva. Malo 
me je skrbelo, ker nisem bil prepričan, če jih bova kmalu dobila 
oziroma sploh dobila, kajti spodnje hlače lahko obrneš le dvakrat, 
midva pa sva nameravala ostati šest dni.
Pri izstopu naju je veselo pričakal bratranec in naju odpeljal na 
svoj dom.
Ko se pelješ čez Atlantski ocean in po Ameriki začutiš neko drugo 
dimenzijo. Jezero Ontario, po katerem se imenuje Kanadski okraj, 
je dvakrat večje od Slovenije, samo mesto Toronto pa ima štiri 
milijone prebivalcev in zavzema prostor skoraj tretjino Slovenije.
Seveda na letalu nisva vedela za izbruh vulkana in pepel, ki one-
mogoča letalski promet in ker so bile napovedi črnoglede,  sem 
imel mešane občutke o tem, če se bova pravočasno vrnila domov. 
Po eni strani mi je kar godilo, da bi ostala dlje, kajti okolje je bilo 
na prvi vtis zelo prijazno. Toronto z okolico izgleda kot mestno 
jedro z nešteto vasmi okoli njega, kajti prebivalci v 90% živijo v 
visoko pritličnih hišicah, ki so narejene iz lesa in s fasadami iz 
opečnega zidaka ali naravnega kamna, odvisno od tega, kaj si 
lahko lastnik privošči. Da ne pozabim povedati, bratrančeva je 
bila oblečena s kamnom, pred njo pa je stal BMW z nekoliko višjo 
številko, kar je obetalo kar dobro ugodje in ta pričakovanja so se 
tudi uresničila. Priznati moram, da takšnih gostiteljev v življenju 
nisem imel. Ker se imam za gurmana, nekateri temu pravijo po-
žeruh, sem občudoval izbrano in obilno hrano in izbrana vina, 
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tudi kanadsko pivo se mi ni uprlo. Rezultat tega je bil, da so šli 
moji rezultati hujšanja z alkoholnim postom med postnim časom 
rakom žvižgat.
Ko smo šli prvič v mesto, smo obiskali televizijski stolp, ki se 
imenuje CN tower z restavracijo, ki se vrti okoli svoje osi tako, da 
pri kosilu lahko opazuješ okolje, ne da bi se premaknil s stola. 
Kosila na CN towru si sicer nismo privoščili, smo si pa v nedeljo 
pravi ameriški steak v steal houseu, kar je bilo meni veliko bolj 
všeč kot Mateju, ki je oboževal fast food. Ko hodiš po mestu, si 
presenečen, da je tu svet v malem, saj tu prebivajo vsi narodi 
sveta. Tako na hitro tudi ni čutiti rasnega razlikovanja, saj šolstvo 
spodbuja strpnost  - tako rasno kot tudi versko. Tam so zaželene 
verske skupnosti, saj spodbujajo vrednote, pa kakršne koli že 
so. Tudi Slovenci imamo v Torontu svojo versko skupnost in dve 
cerkvi. Tu se odvija tako duhovno kot posvetno življenje. V nedeljo 
sem obiskal celo jutranjo mašo, ki je bila brana v slovenščini.
Seveda nisem videl nikogar, ki bi se ozrl na ženske, ki so nosile 
burke. Je pač toliko različnih ljudi, da tudi če bi se hotel, se ne 
bi mogel ukvarjati z vsemi. V centru so prav zanimive kitajske 
in črnske četrti. Nad čimer sem bil jaz navdušen, za razliko od 
Mateja, ki se je navduševal nad številnimi in ogromnimi nakupo-
valnimi centri.
Naslednji dan se je pojavil Peki s turbanom na glavi, kakor ime-
nujejo Pakistance, in ugotovil, da nima pravega kovčka  in ga je 
zamenjal z drugim. Skoraj sem že obupal in sem kupil rezervne 
spodnje hlače in nogavice, ko sem ga naslednji dan resnično do-
bil in vse v njem. Matej pa dan pozneje.  

Po pripovedovanju tistih, ki so bili pred mano v Ameriki, sem sli-
šal, da obstajajo tam takšne restavracije, kjer plačaš vstopnino 
in potem ješ kolikor hočeš, dokler lokala ne zaprejo. Obiskali smo 
takšno kitajsko restavracijo in moram reči, da sem bil navdušen 
nad številom in kvaliteto jedi in škoda je le ta, da je prostor v 
želodcu omejen, po drugi strani pa tudi sreča zaradi dodatnih 
kilogramov.
Najin obisk ni minil brez ogleda Niagarskih slapov, ki so okoli sto 
kilometrov oddaljeni od Toronta. In da ne bom pozabil, po Kanadi 

vozijo po desni stani,  tako kot Evropejci  in imajo kilometre pa 
čeprav so bili  angleška kolonija sto let dlje kot ZDA. 
Na Niagari sem bil navdušen nad veličastno količino vode, ki 
pada po slapu navzdol. Nekateri turisti so šli na ladjo, ki se je 
v spodnjem delu čisto približala slapu, vendar nas to ni mikalo.
Tu se tudi nismo izognili casinu, ki jih tu ne manjka, vendar sva 
se z Matejem odločila, da nimava toliko denarja, da bi ga metala 
v avtomate, čeprav je bilo vse skupaj zelo privlačno.
Najinih šest dni na obisku je spričo veliko aktivnosti hitro minilo. 
Tudi zračni promet se je v tem času normaliziral. Ob tej priliki ne 
morem mimo tega, da ne bi pohvalil gostolubja mojega bratranca 
Toneta in njegove žene Anice, ki sta nam nudila vse, kar si lahko 
le želiš in zaradi tega se nama je zdela Kanada še toliko lepša.
 Na torontskem letališču sva se vkrcala  na letalo za Munchen 
in za eno uro prej priletela nazaj v Evropo, kot pa iz nje. Brez 
carinskih zapletov sva presedla na letalo za Trst in tudi tu srečno 
pristala. Ravno, ko sva se oddahnila, pa je bilo najine idile konec, 
saj sem ugotovil, da so v Kanadi najbrž ostali ključi od mojega 
avta, s katerim sva se pripeljala v Trst. Še dobro, da imam požr-
tvovalnega svaka Romana, ki naju je z nekaj zapleti na poti na 
letališče v Trstu rešil z rezervnim ključem.
Glede na srečen konec kljub manjšim zapletom  vam priporočam, 
vzemite si nekoliko časa in skočite čez lužo.

Franc Glinšek 
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Skozi Josipinine oči

Dolenjske novice iz leta 1890.

»Bilo je pretečeno nedeljo. Veliki 
zvon glavne cerkve je vabil s svojim 

donečim in lepim glasom verne k službi 
božji ob deseti uri. Prišlo je nenavadno ve-
liko število vernih iz mesta in bližnjih krajev 
kranjske in štajerske zemlje. 
Vsak je hotel biti navzoč pri službi božji, ka-
tera se je opravljala v stari špitalski cerkvi 
toliko časa, da je dobila farna cerkev lepo, 
krasno malarijo, lepa okna v ličnih barvah, 
v kratkem rečeno, dokler ni bila cerkev od 
znotraj in zunaj popolnoma prenovljena. 
Težko smo pričakovali tega dneva. Z ver-
nim srcem je poslušalo vse, ginljive bese-
de č. g. dekana Dr. Sterbenca, kateri nas je 
spomnil, kako srečne se smemo šteti, da 
imamo med nami tako veliko dobrotnico, 
in da jej moramo hvalo skazovati za vse 
to, kar je nam z milostno roko podarila. In 
v resnici zasluži ta visoka gospa našega 
največjega spoštovanja in zahvale. Zato 
vskliknimo s krepkim glasom; Bog nam jo 
naj ohrani še mnogo mnogo let!«  

Tako so Josipino Hočevar, Radovljičanko 
po rodu, pa vendar pravo Krčanko, če šteje 
življenje, opisali pred 120 leti. 

Najini poti sta se križali nekaj let nazaj. 
Zavedanje o Hočevarjevem  trgu (poimeno-
van po njenem možu Martinu Hočevarju). 

Mavzolej pri dvorani v parku, kjer oba po-
čivata. Kolokvij o Ivanu Zajcu, ki je bil njen 
sorodnik. 

Josipino Hočevar sem začela spoznavati, 
ko sem jo morala  povezati  z Valvasorjem, 
Bohoričem in Dalmatinom. Samimi veliki-
mi ljudmi, ki so krški zgodovini pustili velik 
pečat. Pravzaprav nisem vedela, koliko 
ljudje vedo o njej. Veliko in malo, skoraj 
nič in vse. Zaradi projekta, ki ga je vodil 
Valvasorjev  raziskovalni center Krško in je 
luč sveta ugledal v okrilju Mestnega muze-
ja Krško, sem imela  možnost, da sem na 
svet pogledala z njenimi očmi. 

Zdaj vem, da je živela 87 let, svoje življenje 
končala malo pred začetkom prve svetov-
ne vojne in bila vdova 25 let. Premožna v 
času zakona in v času vdovstva. Odprta za 
potrebe kraja in širše okolice. Ljubiteljica 
cerkvenega petja in velika donatorica. 
Mecenka kiparja Ivana Zajca, ki je po-
stavil Prešernov spomenik v Ljubljani. 
Ustanoviteljica 16 štipendijskih skladov. 
Celih 183 let mlajša od Janeza Vajkarda 
Valvasorja. Vedno urejena in oblečena po 
zadnji modi. Prijateljica visokih cerkve-
nih in političnih dostojanstvenikov. Nikoli 
mati. Širokega srca in ostrega razuma.

Najbrž se le redki zavedajo pomena nje-
nega delovanja, v njenem času in v času, 
ki so ga (skoraj tako, kot danes), v večji 
meri oblikovali moški. Ne vem, kako bi 
njena volja in odločnost zveneli danes. 
Lahko samo trdim, da neopažena gotovo 
ne bi bila. 

V projektu oz. prizoru Na Valvasorjevem 
vrtu smo sodelovali:

V vlogi Janeza Vajkarda Valvasorja – Tone 
Petrovič (KD Senovo) in Zdenko Perec 
(KD Leskovec pri Krškem)

V vlogi Adama Bohoriča – Matjaž Kranjc 
(KD Brestanica) in Boštjan Arh (KD 
Leskovec pri Krškem)

V vlogi Jurija Dalmatina – Nik Škrlec  in 
Vid Žnidaršič (Brežice)

V vlogi Josipine Hočevar – Klavdija Mirt 
(KD Leskovec pri Krškem) in Ivanka 
Černelič Jurečič (KD Stane Kerin 
Podbočje).

Kostumografinja: Ina Čebular 
(Brestanica), režiser Alen Jelen (ŠKUC 
Ljubljana), vodja projekta Alenka Černelič 
Krošelj. 

Ivanka Černelič Jurečič
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Vsake dve leti se naša fara prebudi. Zaradi slovesnosti 
podeljevanja zakramenta sv. birme. Ena od lepših in 
prijetnejših budnic v zvezi s tem dogodkom je pletenje 

vencev. V glavnem iz bršljana, seveda bi lahko bili tudi iz 
pušpana ali kakšnega drugega zelenja. Pri nas je pač navada, da 
neskončno dolgi venci (če jih obesimo iz glavne kupole, morajo 
biti dolgi 25 m, iz prezbiterija pa 15m) krasijo našo farno cerkev. 

Res, da je to navada in da je nadvse lepa, pa vendar je zahteven 
projekt, ki se ga mnoge generacije udeležujejo na tak ali druga-
čen način. 
Seveda bi bilo najlažje prispevati denar in kupiti, ali čakati, da to 
naredi kdo drug, ki ima gotovo več časa, ali pa se izgovarjati na 
neznanje…
Starši letošnjih birmancev smo se enostavno odločili, da bomo 
zavihali rokave. Seveda mora teči vse tako, kot je treba. Najprej 
je potrebno nabrati bršljan; njegovi listi morajo biti ne premladi 
in ne prestari, dovolj veliki in sveži, lepi in zdravi. Vrv, na katero 
nizamo zvite liste, mora biti čvrsta in dobro pletena, teža venca 
je pri takih dolžinah velika in najmanj, kar si človek želi je, da se 
zadeva kar naenkrat strga. Venci ne smejo biti pretežki in preveč 
gosto pleteni. Igla za pletenje mora biti ravno prav debela in z 
ravno pravim ušesom. Vsak pletilec potrebuje najmanj 3 pare 
pridnih rok, ki listke zvijajo, pa še enega za sabo, da enakomerno 
niza bršljan. Venci morajo počakati na hladnem in lepo položeni, 
če so na kupu, bršljan potemni. 

Pri obešanju morajo sodelovati pogumni, taki, ki si upajo na vrh 
kupole, taki, ki imajo močne roke, da vse skupaj povlečejo v viša-
vo in taki, ki spodaj molijo, da se ne bo vse strgalo. 
Starši letošnjih birmancev smo k delu priklenili vse, ki so imeli 
voljo in željo, da nam pomagajo: stare starše, prijatelje, birman-
ske botre, svoje otroke in sorodnike. V Podbočju smo pletle tri 
večere, pridnih rok je bilo veliko, uspeh pa viden. Pletli so tudi v 
Kalce Naklu, Velikem Mraševem, v Bušeči vasi in na Gorjancih. 
Pletenje ne pomeni le obveznost in delo, nam je pomenilo pred-
vsem čas druženja, klepeta in smeha. Povezali smo tri genera-
cije, naučili smo se nekaj novega in tudi preko takega druženja 
opravili pripravo na velik dogodek. 
V nedeljo, 6. junija 2010, je 43 otrok prejelo zakrament sv. birme. 

Birmoval je novomeški škof Andrej Glavan. Cerkev je bila ozalj-
šana tako, kot se za velik praznik spodobi. V zvoniku so peli vsi 
zvonovi…..
P.s. Ker smo bile ženske glavne pri tem opravilu (tako in tako 
smo pri vseh!), smo tudi tu ugotovile, kako ženeboječi (beri – 
ustrežljivi) so naši možje. Pridno (takole na povelje oz. na vljudno 
prošnjo) so privlekli gore in gore zelenja. Pridno so se plazili po 
vrhovih cerkve in pomagali pri čiščenju. Tako, brez njih ne bi šlo. 

Ivanka Černelič Jurečič

Podbočje – turistični kraj

Podbočje postaja vedno zanimivejši turistični kraj. Vsak 
dan srečujemo kolesarje in pohodnike. 10. junija 2010  
so v kraj prišli obiskovalci iz Šmartnega ob Paki, ki so si z 

zanimanjem ogledali tročelni kamniti most. 

V soboto, 12. junija 2010, pa je več kot 400 pohodnikov iz podje-
tja Krka d.d. na trgu pri levu začelo svoj pohod na Planino. 

Kako smo pletli
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Čas na prelomu 19. in 20. stoletja je bil čas t. i. narodnostnih 
bojev med slovensko in nemško govorečimi prebivalci 
naših dežel. Še posebej je bilo to opaziti v mestih, v naši 

bližini najbolj v Brežicah, ki so bile takrat »važno obrtno in 
trgovsko središče«. Sledi oziroma zunanji znaki so danes vidni v 
dveh hišah, v Narodnem domu, ki je deloval že od osemdesetih 
let 19. stoletja in v  Nemški hiši, ki je danes Okrajno sodišče 
Brežice.

V drugi polovici 19. stoletja se je tudi v naših krajih razvila de-
javnost časnikarstva. V Novem mestu so od leta 1885 izhajala 
Dolenjske novice, leta 1906 pa je v Krškem izšla prva številka 
prvega posavskega časnika Posavska straža. V prvi številki 5. de-
cembra 1906, na prvi strani so bili zapisani cilji in načrti uredni-
štva. Sledili so geslu: »Slovenec naj bode gospodar na svoji grudi, 
slovenski kmet naj tu gospoduje«. Zadali so si namen iztrebiti 
nemčurstvo in posilinemštvo v okolju, čemur sledi tudi sestavek, 
ki so ga v uredništvo prejeli in objavili v številki 18, ki je izšla v 
nedeljo 19. maja 1907. 
Članek je prepisan v celoti, digitalna oblika pa je na voljo na strani 
Digitalne knjižnice Slovenije.

Sv. Križ pri Kostanjevici. Dne 3. t. m. so 
priredili brežiški nemčurčki, oziroma 
»Turnarji« izlet na Kranjsko, in sicer so 
takrat z svojim pohodom osrečili Sv. Križ 
pri Kostanjevici. Popoldne, približno ob 4. 
uri, pridrvi nekaj kolesarjev, na čelu jim 
pl. Costa  »Küchenkomisär« v nemškem 
domu, kateremu trgovina tako dobro 
uspeva, da si je omislil motor a odpustil 
vse pomočnike. Za tem, še precej podje-
tno, prikoraka tolpa kakih 20 do 25 mo-
žiceljnov, pod vodstvom znanega brivca 
Pajdascha. Čudom smo se povpraševali 
Križevljani, kdo morajo biti ti ljudje, so pa 
tudi res čudno izgledali. Nekteri so bili v 
kroju, drugi v navadni obleki, nekateri so 
imeli klobuke po strani gor, drugi zopet 
dol. Tretji slečene suknje, četrti zopet či-
sto popeti itd. Mislili smo od kraja, da so 
žolnirji, ki železnico merijo, ker korakali so 

res vsak po svoje ob cesti, kjer je bila bolj 
senca. Ko smo pa zagledali trubentača, 
smo si takoj mislili, da mora biti to kako 
društvo. Toda revež je tako žalostno tro-
bil, ko bi pogrebce spremljal in se nam je 
v srce osmilil; gotovo se mu je pajčevina 
delala po želodcu. Krenili so jo naravnost 
k nemčurskemu gostilničarju Ruparju. Ob 
glažku vinca so precej bolj živahni postali. 
Ko jim je alkohol že v glavo stopil, so zače-
li po svoji navadi tuliti in hajlati. To pa ni 
ugajalo nekaterim križevskim fantom, ki 
so tudi v gostilni sedeli. Dali so vedeti tem 
vročekrvnim Germanom da se ne dajo iz-
zivati v lastni vasi. Brežiški nemčurji so si 
pa mislili, da se nebi bilo dobro seznaniti 
s pestmi križevskih fantov in so rajši utih-
nili, obenem pa naprosili Ruparja, da bi jih 
dal domu peljati, češ, da je preriskirano 
peš iti skozi vas. In prav so imeli, da so 

jo po tihom na vozovih odkurili, ker inače 
bi bil marsikateri turnar imel priliko ne-
prostovoljno izvajati koračne vaje, in sicer 
tekom teka. Dragi nemškutarji, ker si na 
Štajerskem nikamor ne upate, ste mislili 
pri nas najti zavetja: toda tudi pri nas za 
vas pšenica ne cvete. Vi pa brežiški, krški 
in kostanjeviški Slovenci, kadar vas pot 
pripelje v našo prijazno vas, zapomnite si 
nemškutarja Ruparja in njegovo gostilno 
ter trgovino. Naš trgovec je Jože Kodrič in 
naše gostilne so pri Colariču in Stritarju; 
tam dobite pristnega dolenjskega cvička 
in sveže pivo iz delniške pivovarne Žalec 
in laški Trg.

Opazovalec.

Značilnost časnika so bili oglasi za slovenske trgovce obrtnike in gostilničarje in seznam le-teh v vsaki številki na zadnji strani pod 
naslovom »Svoji k svojim« in s pozivom »Podpirajte samo one trgovce, krčmarje in obrtnike, ki imajo slovenske napise!«. 

Posavska straža je izhajala samo dve leti, izdajatelj je bil Narodni konzorcij v Brežicah, tiskala pa je Zadružna tiskarna v Krškem.

Alenka Černelič Krošelj

Dopisi

Posavska straža leta 1907 poroča o obisku s Štajerske
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Mesec maj že pregovorno spada med najlepše mesece v 
letu, polepšajo pa ga še razne svečanosti in praznovanja, 
ki jih v tem mesecu ni videti konca. In tako je bilo tudi 

letos.

Za skupinico 24-tih tretješolcev bo maj 2010 za vedno ostal v 
spominu, saj so 9. maja prvič prejeli sv. obhajilo.

To je velik dogodek, na katerega smo se pripravljali vsi; 
gospod župnik, France Novak, z doslednim in vestnim 
preverjanjem poznavanja verskih resnic in molitvic, otroci s 
pridnim delanjem domačih nalog in ponavljanjem veroučnih 
vprašanj ter starši s skrbjo, da bo znanje dovolj utrjeno in 
izpiljeno. Da pa ta enkraten dogodek za otroke ne bi bil preveč 
stresen, pač pa bi jim ostal res v nepozabnem spominu, so 
(oziroma smo) letos del priprav na prvo sv. obhajilo preživeli 
tudi v Leničevem domu na Poljanah, kjer smo na otroke 
pazili g. župnik (veroučni del, maša, nogomet, učna pot skozi 
pragozd), ga. Anica (hrana, hrana, kavica, hrana) ter mamici 
Mojca in Renata (igre, pesem, tek, nočna straža).

To sta bila dva nepozabna dneva (28. in 29. april), polna 
otroškega smeha, iger, petja in seveda zbrane molitve ter 
utrjevanja veroučnega znanja. Otroci so s Poljan odhajali 
polni lepih vtisov, ki so jih strnili v kratke zapise. Tu je le nekaj 
od njih:

- Na Poljanah mi je bila všeč jutranja telovadba, družabne 
igrice, igranje nogometa in to, da so vzleteli z balonom.    Nika 
Sintič

- Všeč mi je bilo, ko smo namakali noge v toplo vodo, ko smo 
bili v pragozdu in sploh, ko smo igrali nogomet z župnikom, 
Renato in Mojco.    Eva Sintič

- Na Poljanah mi je bilo všeč, ker smo šli malo na sprehod v 
pragozd in izvedeli, da tam živi beloglavi orel. Všeč mi je bil 
tudi nogomet, igra pari in ko so prišli postavljat balon.      Sara 
Colarič

- Na Poljanah mi je bilo všeč, ko sem spoznaval novega 
prijatelja Davida.    Nik Jarkovič

- Zelo mi je bilo všeč, ko smo se igrali igrice in nogomet, 
ponavljali veroučna vprašanja s kvizom, ko smo šli v pragozd 
in ko smo namakali noge v toplo vodo. Imela sem se lepo.  
Andreja Colarič

9. maja pa je le napočil dan, ko se je četica dvanajstih »malih 
ženinov« in dvanajstih »malih nevestic« v spremstvu ponosnih, 
na trenutke pa tudi ganjenih staršev, podala v lepo okrašeno 
podboško cerkev, kjer so prvič prejeli Jezusa v svoje srce. 
Naši prvoobhajanci so dokazali, da so se na ta pomemben 
dogodek dobro in lepo pripravili, saj so slovesnost popestrili 
tudi s svojim sodelovanjem. 

Letos so priprave na prvo sveto obhajilo potekale nekoliko 
drugače in morda je bilo zaradi tega  na trenutke občutiti 
kakšno slabo voljo ali zaslišati nepotreben vzdih, vendar 
mislim, da smo vsi skupaj dokazali, da je poti do cilja več – 
zakaj torej 9-letnikom ne bi dali možnosti, da izberejo tako, ki 
jim je najbližja: polno smeha, igre in božjega blagoslova.

Renata Jurečič

Kako smo se pripravljali na prvo sveto obhajilo



Petek, 25. 6. 2010,
ob 20. uri 

na trgu v Podbočju.
Družabno srečanje krajanov ob 

krajevnem prazniku.

Podboška noè

Igra Ansambel Lojzeta Ogorevca.
Z a  h r a n o  i n  p i j a č o  s k r b i  O k r e p č e v a l n i c a  G r a n d  P r i x .
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