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KRŽEVSKI ZVON

Ob krajevnem prazniku, 26. juniju, in dnevu 

državnosti vsem krajankam in krajanom čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je štirinajsta 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

PROGRAM PRIREDITEV
Petek, 31. 5. 2013, ob 19.30 uri - Trg v Podbočju 

Srečanje krajanov »Na zadnji majski večer«

Petek, 14. 6. 2013, ob 20. uri -  Kulturni dom Podbočje 
Razstava likovnih del: Trije podboški čopiči

Petek, 21. 6. 2013, ob 18. uri - Igrišče pri OŠ Podbočje    
Mladinska točka – Praznovanje prvega rojstnega dne

Petek, 21. 6. 2013, ob 19. uri -  Podbočje  
Otvoritev kanalizacije v Podbočju

Sobota, 22. 6. 2013, ob 18. uri -  Kulturni dom Podbočje  
Svečana seja sveta KS Podbočje s podelitvijo priznanj

Sobota,  22. 6. 2013, ob 20. uri -  Igrišče pri OŠ Podbočje   
Družabno srečanje krajanov in podelitev srebrnikov

Ponedeljek, 24. 6. 2013, ob 19. uri -  Igrišče v Velikem Mraševem  
26. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu

Torek, 25. 6. 2013, ob 19. uri -  Kulturni dom Podbočje   
Koncert »15 let s pesmijo« Pevke izpod Bočja
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Leto je naokoli in zopet je pred nami 
praznovanje krajevnega praznika. 
Časi niso najbolj primerni za prazno-

vanje, vendar ne smemo pozabiti dogod-
kov iz polpretekle zgodovine,  ko so bili naši 
predniki še v težji situaciji, o čemer govori 
že samo sporočilo krajevnega praznika, ki 
izhaja iz plemenitih dejanj naših krajanov 
med drugo svetovno vojno. Takrat je zma-
gala plemenitost in solidarnost, ljudje so 
bili pripravljeni pomagati sokrajanom, ki 
jih je okupator preganjal iz svojih domov. 

Trenutno so časi neizprosni, dnevne novi-
ce, ki jih prebiramo ali slišimo, so polne 
negotovosti. Soočamo se z veliko krizo, pa 
ne samo materialno ampak tudi moralno. 
Najlažje je ne sodelovati in hkrati obupa-
vati, kako se nič ne naredi.

Hoteli ali ne, z vsemi različnostmi vred, v 
naši prelepi Krajevni skupnosti Podbočje 
dejansko živimo, sobivamo in tako ali dru-
gače funkcioniramo. Prepričan sem, da je 
uspešno funkcioniranje neke zaokrožene 
skupnosti ljudi, podobne Krajevni skupno-
sti Podbočje, odvisno predvsem od tega, 
kako navedene različnosti sprejemamo in 
razumemo ter kako jih toleriramo. Zdi se 
mi pomembno, da drug drugemu prisluh-
nemo, se pogovarjamo, da v pogovorih pri-
sluhnemo tudi drugačnim stališčem in da 
jih ne zaključimo konfliktno.

Svet krajevne skupnosti se trudi delovati 
krajevno povezovalno ter do vseh sogo-
vornikov enakopravno in enakovredno. 
Interesom kraja kot celote praviloma daje 
prednost pred interesi posameznika. 

V naši krajevni skupnosti se je v zadnjih 
dvajsetih letih zgodil velik premik, glede 
obnavljanja in izgradnje javne infrastruk-
ture.

Podbočje, kot središče krajevne skupno-
sti, je skoraj v celoti obnovljeno, potrebno 
je urediti še ulico ob Mlinščici. Čistilna 
naprava v Podbočju je zgrajena, v teku je 
individualna priključitev na kanalizacijsko 
omrežje. Za vasi  Kalce – Naklo, Veliko 
Mraševo, Malo Mraševo, Dobrava ob Krki 
in  Šutna je predvidena izdelava projektne 
dokumentacija za čistilne naprave in ka-
nalizacijska omrežja.

Prav tako je zgrajeno optično omrežje v 
Podbočju in kdor se je hotel priključiti, že 
ima priključek. V ostalih vaseh je to neko-

liko zastalo oziroma se ljudje ne strinjajo 
s finančno soudeležbo.

V vas Selo smo ob koncu lanskega leta 
uredili cesto in položili asfalt. Veliko je bilo 
navoženega gramoza na javne poti.

V lanskem letu smo prvič izvedli razpis 
za društva, v letošnjem letu smo to po-
novili. Mogoče smo v finančnem planu 
namenili premalo sredstev za društva, ki 
so motor družabnega dogajanja v krajevni 
skupnosti in bomo poskušali v prihodnje 
popraviti, saj vsa društva funkcionirajo na 
prostovoljnem delu, a vseeno potrebujejo 
tudi finančna sredstva za svoje delovanje.

Prav tako je zaživela Mladinska točka v 
Podbočju.

Ne smemo pa mimo tega, da je Podbočje 
na ocenjevanju Turistične zveze Slovenije 
»Slovenija - moja dežela, lepa in gostoljub-
na«  v lanskem letu zmagalo v kategoriji 
izletniških krajev.

Letos se lahko pohvalimo, da imamo kra-
lja cvička, to je Robert Jarkovič, ki je zaslu-
ženo dobil ta naziv.

Kot vsako leto smo tudi letos soorganizira-
li čistilno akcijo. Še vedno se najde veliko 
ljudi, ki nimajo zdravega odnosa do narave 
in odmetavajo stvari. Ob tej priliki bi po-
zval vse tiste, ki to še počnejo, da imajo 
enkrat letno  zagotovljen odvoz kosovnih 
odpadkov.

Projektna dokumentacija za izgradnjo 
nove mrliške vežice je izdelana in je v fazi 
pridobitve gradbenega dovoljenja. Ko bo 
gradbeno dovoljenje pridobljeno, se bo 
pristopilo  izvedbi razpisa za izvajalca in 
upam da bodo postopki hitro dokončani. 
Med Občino Krško in KS Podbočje je bil 
podpisan sporazum, s katerim smo si raz-
delili finančno breme izgradnje in ureditve 
pokopališča. Prav tako smo upravljanje 
pokopališča prenesli na Cvetličarno Darja, 
Darja Lamovšek, s.p.

Tudi izgradnja ceste skozi »Jarek« se vle-
če že kar nekaj let in upam, da bo kmalu 
urejena. 

V Šutni se izvaja sanacija struge Mlinščice, 
ki zajema levi in desni breg struge,  z uredi-
tvijo ceste s pločnikom ob njej.

 

Vsem posameznikom in organizacijam, ki 
so kakor koli prispevali k delovanju, na-
predku in promociji KS, se zahvaljujem, 
hkrati pa pozivam še vse ostale, da se v 
čim večjem številu pridružijo in s svojim 
delom prispevajo napredku naših vasi in 
naše krajevne skupnosti. 

Predsednik sveta KS Podbočje

Janez Barbič

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

Spoštovane sokrajanke in sokrajani!
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tel. številka
1 VOLILNA ENOTA
1 Baznik Alenka, Podbočje 38 031 651 047

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

2 VOLILNA ENOTA
3 Jurečič Stanka, Malo Mraševo 26 041 753 235 

stanka_jurecic@hotmail.com
4 Jarkovič Igor, Brod 18 041 747 229 

igor.jarkovic@gmail.com
3 VOLILNA ENOTA
5 Kuhar Stanko, Veliko Mraševo 47 031 635 008 

stane.kuhar@siol.net
6 Jeke Aleš, Veliko Mraševo 55 031 390 040 

ales.jeke@ekten.si
4 VOLILNA ENOTA
7 Kodrič Darko, Šutna 1 041 612 365

darko.kodric@siol.net
8 Barbič Janez, Šutna 25 041 971 240 

jbarbic@siol.net
5 VOLILNA ENOTA
9 Stipič Jože, Gradnje 4 041 551 002 

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

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

olga.vintar@gmail.com
8 VOLILNA ENOTA
12 Glogovšek Jože, Kalce-Naklo 39 041 798 971 

jozeglogovsek@gmail.com

Praznovanja so vedno prijetna, naj-
bolj takrat, ko so polna pogledov na 
dosežke, uspehe, pridobitve, na lepe 

spomine ob skupnih druženjih. Pri vas v 
Podbočju vem, da živite tako in imate torej 
tudi tokrat veliko razlogov, da praznik vseh 
krajanov in krajank doživljate z veseljem in 
zadovoljstvom.

Želim, da bi vam dobro sodelovanje uspe-
valo tudi v bodoče - na področjih, kjer si 
želite novih sprememb in dodatnih izbolj-
šav. Med njimi je gotovo že nekaj časa 
pričakovana obnova pokopališča, ki je v 
tem trenutku že zelo blizu in na dobri poti 
k uresničitvi. Do konca leta bo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za začetek razširitve 
pokopališča in izgradnjo nove mrliške veži-
ce. Izgradnja pa se bo začela v letu 2014. 

Veseli me, da se lahko ob vašem prazniku 
ozremo tudi na uspešen skupen projekt – 
novo čistilno napravo, ki že omogoča pri-
ključitev stanovanjskih in poslovnih objek-
tov in potrjuje, da so prizadevanja lokalne 
skupnosti usmerjena v vse višjo kakovost 
bivanja in v odgovornost varovanja okolja. 

Hvala vsem, ki v Podbočju na različnih po-
dročjih prispevate k dejavnemu življenju, 
soustvarjate napredek in krepite medse-
bojno povezanost skozi delo in druženje. 
Veseli me, da so v naši Občini Krško takšni 
kraji in takšni ljudje. 

Veselo in z zadovoljstvom praznujte in naj 
vam prihodnji čas prinese veliko skupnih,  
pa tudi osebnih življenjskih zmag.

mag. Miran Stanko, župan Občine Krško

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!

Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v obdobju od 2011 - 2014
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PRIHODKI 2012 plan realizacija %
SKUPAJ 90.056 92.139 1,02

710200 Prihodki od obresti 150 42 0,28
713000 Prihodki od prodaje blaga 7.000 9.241 1,32
730000 Prejete donacije 3.000 2.950 98
740100 Tekoči transferi iz proračuna Občine Krško 79.906 79.906 100

ODHODKI 2012 plan realizacija %
SKUPAJ 95.239 59.110 62

8080 Donacije 3.500 3 500 100
8081 Praznovanje praznika KS 8.212 8.212 100
8117 Stroški sej 2.000 1.862 93
8082 Materialni stroški 21.613 16.558 82
8083 Tekoče vzdrževanje JP 16.427 14.731 90
8084 Investicije v JP 29.000 0 0
8086 Vzdrževanje pokopališč 1.500 1.260 84
8181 Objekti za rekreacijo 12.987 12.987 95

Plan dela za leto 2013

• Sofinanciranje društev
• Tekoče vzdrževanje JP2 v KS (zimska služba, nujni navoz pe-

ska, krpanje udarnih jam)  
• Naročilo oz. prevzem projektne dokumentacije za izgradnjo 

kompleksa ''Poslovilni park v Podbočju'', ki ga bo KS izgradila 
skupaj z občino Krško

• Praznovanje praznika KS
• Delovanje KS – nujni odhodki
• Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške veže po pogodbi

Proračunska postavka Znesek v  € obrazložitev
Lastni prihodki 9.060 Grobarine, donacije, obresti
Dotacije Občine Krško 79.976 Dotacije za redno delovanje
Stanje na trr 2.000
SKUPAJ 91.036

Svet KS Podbočje  je  podal smernice dela za naslednje obdobje 
in določil prioritete:

• zaključek izdelave projektne dokumentacije za Poslovilni 
park Podbočje,

• podpis sporazuma z Občino Krško o skupni gradnji 
Poslovilnega parka Podbočje,

• podpis pogodbe za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 
v Podbočju.

Finančno poročilo za leto 2012 Obrazložitev finančnega načrta krajevne 
skupnosti Podbočje za leto 2013

Proračunska postavka Znesek obrazložitev
8080 Pokroviteljstva in dotacije KS 3.000 Pomoč lokalnim društvom in 

organizacijam, ki sodelujejo pri 
prireditvah v okviru krajevnega 
praznika in ostalih prireditev 
v KS (pohod na Planino za 1. 
maj, Planina spomin in opomin, 
pohod na Stari grad…..)

8081 Praznovanje praznika KS 6.000 Financiranje prireditev ob 
krajevnem prazniku 26.6., 
izdaja časopisa Krževski zvon, 
podelitev priznanj, vabila, 
otvoritve pridobitev v KS

8082 Materialni stroški 18.820 Stroški poslovanja KS 
(računovodske storitve, 
materialni stroški, na-
jemi sanitarij, elektri-
ka, voda, ptt…..) 

8083 Upravljanje in tekoče vzdrže-
vanje JP v KS

22.179 Navoz gramoza in od-
vodnjavanje cest po KS

8086 Tekoče vzdrževanje 
pokopališč in mrliških 
vežic

2.600 Odvoz smeti, navoz 
peska, vzdrževanje 
mrliške vežice

8087 Tekoče vzdrževanje 
objektov za rekrea-
cijo

1.000 Tekoče vzdrževanje 
igrišč

8117 Stroški sejnin 2.050 Sejnina predsedniku 
sveta KS

8221 Gradnja mrliških 
vežic

35.387 Izgradnja Poslovilnega 
parka Podbočje

SKUPAJ 91.036
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ČASTNI KRAJAN
Darko Udovič

Darko Udovič je  kot predsednik  sveta 
KS Cerklje ob Krki veliko prispeval 
k temu, da smo se  po dolgih letih 

uspeli zbližati in tudi skupaj peljati projek-
te.  Ena prvih tovrstnih aktivnosti je bil Dan 
odprtih vrat zidanic in hramov v Gadovi 
peči in kasneje v Gazicah.

Druga zelo pomembna skupna zgodba 
dveh sosednjih krajevnih skupnosti  je  
praznovanje 1. maja na Planini. Ravno v 
času njegovega predsednikovanja smo se 
dogovorili za obliko praznovanja, kot ga 
poznamo danes. Njegov velik prispevek 
zasledimo tudi v dolgoletnem delovanju v 
odboru za prireditve (27. april, 1. maj, 11. 
september na Planini »Spomin in opomin«.) 
Njegov velik prispevek je tudi v zbližanju 
stališč med občinama na mejaških cestah, 
konkretno v Jarku, in  v aktivnostih za iz-
vedbo projekta »Vlaški hrami« na območju 
Gadove peči in Brezovice. 

Darko  Udovič  je vedno pripravljen prisko-
čiti na pomoč pri vseh pozitivnih zgodbah 
v naši krajevni skupnosti, kar že dolga leta 
dokazuje. 

Priznanje častnega krajana zato s pono-
som podeljujemo  gospodu Darku Udoviču.

ZNAK KS PODBOČJE
Janez  Stopar

Janez Stopar se je rodil leta 1956 v 
Vrtači. Poklicna pot ga je odpeljala v 
Ljubljano, od koder se je po upokojitvi 

vrnil v domače kraje, na manjšo kmetijo v 
Prušnjo vas.
  
Kot dober vinogradnik se je takoj vključil 
v Vinogradniško društvo Podbočje. Štiri 
leta je bil aktiven član upravnega odbo-
ra, leta 2010 pa je postal predsednik 
Vinogradniškega društva Podbočje. Pod 
njegovim vodstvom  je društvo še razširilo 
svoje delovanje in nadvse uspešno obele-
žilo 40  let delovanja društva. Razvili so 
tudi prvi društveni prapor. 

Od leta 2006 do 2010 je bil član sveta KS 
Podbočje. V tem obdobju se je angažiral 
in namenil veliko prostega časa izgradnji 
nogometnega igrišča na travi v Prušnji 
vasi, prav tako pa je bil ustanovni član 
Športnega društva Prušnja vas. Vaščane 
je povezal in vas je lahko zgled vsem v 
krajevni skupnost. Bil je pobudnik vaškega 
srečanja, ki ga tradicionalno organizirajo 
15. avgusta – na veliki šmaren. 

Janez Stopar je aktiven član naše skupno-
sti in si za svoje izjemno delo zasluži  znak 
KS Podbočje.

N A G R A J E N C I  2 0 1 3

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Milan Colner

Milan Colner je s svojo družino prišel 
v Podbočje junija 1990 in se takoj 
vključil v življenje vasi. Kar nekaj 

časa je bil akitven član Turističnega društva 
Podbočje ter član sveta OŠ Podbočje. Je tudi 
član Župnijske Karitas Sv. Križ - Podbočje, 
najbolj pa se je odlikoval kot gospodar pri KD 
Stane Kerin Podbočje, za kar je dobil tudi pri-
znanje ZKD Krško. 

Njegova naloga je bila ureditev Kulturnega 
doma in povrnitev njegovega starega ugle-
da. Milan je neumorno vodil akcije čiščenja 
in obnavljanja. Ves čas je bil gonilna sila pri 
vzpodbujanju Občine Krško k obnovi doma. 
Pod njegovim budnim očesom je dvorana 
dobila povsem novo podobo, vsi, ki v njej 
ustvarjajo, pa imajo odlične pogoje za pripra-
vo na nastope. Prav tako je skrbel za nadzor 
del pri izgradnji novih krajevnih prostorov. 
Vedno je pripravljen pomagati in skrbeti za 
lepo urejeno okolico.

Milan Colner je nepogrešljiv del našega kra-
ja, vedno pripravljen pomagati, zato mu Svet 
KS Podbočje v zahvalo za dosedanje delo 
podeljuje priznanje KS Podbočje.
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PRIZNANJE KS PODBOČJE 
KO Rdečega križa Podbočje 

Krajevna  organizacija Rdečega kri-
ža Podbočje je začela delovati leta 
1954 in uspešno deluje že skoraj 

60 let. Prvotna naloga je bila razdelitev 
hrane in iskanje prostovoljcev za krvoda-
jalske akcije. Članice so sodelovale tudi 
pri prireditvah v kraju kot dajalke prve po-
moči. 

KO RK vsa leta  vzpodbuja sožitje generacij, 
ko v drugem razredu OŠ sprejemajo člane 
v podmladek RK Slovenije. Aktivistke, ki 
delajo prostovoljno,  obiskujejo  starejše 
krajane, predvsem ob njihovih osebnih ju-

bilejih, vzdržujejo stike s krajani, ki prebi-
vajo v Domu starejših občanov  v Krškem,  
in organizirajo pomoč ob raznih naravnih 
in drugih nesrečah. 

Najodmevnejše pa je srečanje starejših 
krajanov nad 75 let, ki ga članice KO RK 
Podbočje organizirajo v začetku decem-
bra. Skupaj z OŠ Podbočje pripravijo pro-
gram in druženje, ki starejšim ostane še 
dolgo v spominu.

Svet KS Podbočje jim za njihovo dolgole-
tno predano delo podeljuje priznanje KS 
Podbočje.

PRIZNANJE KS PODBOČJE  
Jože Zorič

Jože Zorič je človek, ki je v svojem življenju 
veliko prispeval za razvoj krajevne sku-
pnosti. Njegov prispevek je bil zelo opa-

zen v vrstah Lovske družine Podbočje, tako 
pri izgradnji doma v Mladju  kakor pri vseh 
aktivnostih, ki so jih izvajali lovci v dobrobit 
kraja, kot npr. proslave na Planini in v Mladju. 
Jože  je človek, ki je bil in je vedno pripravljen 
priskočiti na pomoč, naj si bo sosedom ali 
krajanom, predvsem v predelu Gorjancev. 

Glede na to, da so njegove sposobnosti zelo 
raznolike, se temu primerno tudi razdaja. 
Tudi Jože je eden tistih,  kateremu s pono-
som lahko stisnemo roko in se mu z prizna-
njem KS Podbočje zahvalimo za vse njegovo 
delo. 

PRIZNANJE MLADI UP  
Jasmina Koretič

Jasmina Koretič je učenka 9. razreda OŠ 
Podbočje. Letos se več kot uspešno po-
slavlja od osnovnošolskih klopi.  Je prija-

zna, zanesljiva, vztrajna in natančna, vedno 
pripravljena pomagati sošolcem, drugim 
učencem, pa tudi učiteljem. 

Vseh devet let je dosegala najboljši učni 
uspeh. Zadnja tri leta je pridno sodelovala 
na tekmovanjih in drugo za drugim osvajala 
priznanja. 

Prejela je bronasto Cankarjevo priznanje, 
bronasto priznanje iz znanja angleščine, 
bronasto Vegovo priznanje, bronasto prizna-
nje iz znanja zgodovine, bronasto priznanje 
iz Vesele šole, bronasto priznanje iz znanja 
o sladkorni bolezni, srebrno priznanje iz fizi-
ke in ne nazadnje bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz geografije. Vsa leta je osvojila 
tudi bralno značko in tako letos postala zla-
ta bralka. 

Sodelovala je tudi v šolski ekipi na tekmova-
nju o energetski pismenosti Mladi genialci. 

Jasmina je uspešna športnica. Rada ima 
odbojko, odlična je bila tudi pri atletiki in je 
sodelovala v šolski ekipi na področnem tek-
movanju.  

Jasmina kljub uspehom ostaja trdno na tleh 
z jasno začrtanimi cilji za prihodnost.  Svet 
KS Podbočje ji za vse njene dosežke pode-
ljuje priznanje Mladi up.
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Slavnostni govornik predsednik sveta KS Podbočje 
Janez Barbič

Program sta povezovala 
Ivanka Černelič Jurečič in Luka Gramc,…

… v programu pa so sodelovali 
Koledniki iz Bušeče vasi in Pevke izpod Bočja,… … izvrstna instrumentalista Luka Dukarić in Tomaž Rožanec.

Častni krajan je postal Franci Bogovič. Znak KS Podbočje je prejela Ivanka Černelič Jurečič, …
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P R A Z N I K  K S  P O D B O Č J E  2 0 1 2

… priznanje KS Podbočje Martin Stipič… … in Vlado Bezjak.

Mladi up v letu 2012 je Medina Halilović. Nagrajenci KS Podbočje v letu 2012

Nagrajenci KS Podbočje, TD Podbočje in VD Podbočje. Prejemniki srebrnikov  v letu 2012
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Zakorakali smo v tretje leto mandata 
v občinskem svetu. Razen tega, da 
smo dobili novega župana ter da je 

kot po navadi želja in realnih potreb veliko, 
denarja pa vse manj, ni nič novega.

Skratka, poskušamo vsi skupaj za občino 
in občane storiti čim več dobrega. Ali smo 
pri tem uspešni, pa je vprašanje, na kate-
rega težko odgovorim. 

Poslanstvo, ki ste mi ga zaupali z izvolitvijo 
v občinski svet, skušam opraviti odgovor-
no. Kar pomeni, da sem aktivno prisoten 
na vseh sejah občinskega sveta. Aktivno 
zame pomeni to, da nisem le nemi opazo-
valec, ki dviguje roko oziroma pritiska na 
tipko za ali proti. Prepričan sem, da je moj 
prispevek konstruktiven in v duhu zasto-
panja interesa vseh občanov. Tudi lista, 
na kateri ste me izvolili, mi nalaga, da se 
borim za kakovost življenja občanov. Temu 
primerno so naravnane tudi moje razpra-
ve oziroma pobude v občinskem svetu. 
Ne sme nam biti vseeno, v kakšnem oko-
lju živimo in kašni so pogoji, ki jih lahko 
ustvarja občina za občana prijazno življe-
nje. Včasih se moraš zaradi vsesplošne 
situacije odločiti med manjšim in večjim 
zlom, včasih trmasto vztrajati, naslednjič 
popustiti in na ta račun iztržiti kaj koristne-
ga, za skupnost seveda. 

Zaradi  vse ostrejše zakonodaje je da-
nes biti občinski »funkcionar« vse težje. 
Zavezuje nas protikorupcijski zakon in 

niz s tem povezanih aktov, ki vplivajo celo 
na poslovanje tistih svetnikov, ki smo še 
včeraj lahko poslovno sodelovali z občino. 
Skratka,  tudi občinski svetnik ni več lahko 
biti.

V svojem zagotovo zadnjem mandatu 
občinskega svetnika, sem si še posebno 
zadal cilj, da izvedemo nekaj pomembnih 
projektov: Prvi je nedvomno »mrliška veži-
ca Podbočje«.

Ta projekt ima že kar dolgo brado, saj smo 
o njem govorili že pred leti, ko je bil na 
občini direktor naš krajan, gospod Franc 
Glinšek. Vse je bilo; projekt, denar, grad-
beno dovoljenje, skratka vse, razen slo-
žnosti v kraju, kar je pomenilo, da smo v 
obdobju »debelih krav« ta projekt zamudi-
li. Danes ni niti pomembno, kdo je ustavil 
projekt in komu niso bile všeč malenkosti, 
zaradi katerih smo izgubili denar in leta.

Ker pa sem še kot predsednik sveta KS 
Podbočje, skupaj z »Acijem« Glinškom, (ki 
je bil najbolj zaslužen zanj) zagovarjal, 
skupaj s takratnim svetom, izgradnjo nove 
mrliške vežice, sem si kot glavno nalogo 
v občinskem svetu naložil ravno projekt 
mrliške vežice.

Začeli pa smo znova, kot da nikoli ni bilo 
nič. V proračunu občinskega sveta so nas 
potisnili na konec desetletja ter nam hkra-
ti dali vedeti, da denarja ni. 

Vzel sem »stari projekt« ter ga odnesel pri-
jatelju Janiju Vlahušiču iz projektantske 
hiše MV-biro, da ga pregleda in oceni, ali 
lahko projekt pocenimo.

Ocena je bila kratka. Naredimo nov pro-
jekt, ki bo v duhu današnjih razmer, a še 
vedno »funkcionalen«,  kar pomeni, da 
bo zadostoval potrebam krajanov. Jani 
Vlahušič se je res pokazal kot pravi prija-
telj, zato je takoj skiciral idejno zasnovo 
novega projekta. Idejo je zasnoval malo 
drugače in ko mi je bila predstavljena, 
sem bil takoj za ter predlagal, da imenu-
jemo projekt »Poslovilni park Podbočje.« 
Tudi predsednik sveta KS Podbočje Janez 
Barbič in vsi drugi, ki so videli idejno za-
snovo »poslovilnega parka«, so projekt 
odobrili. Z idejo smo poleg drugih seznani-
li tudi župnika Franceta Novaka (gospodu 
župniku je idejo predstavil celo projektant 
osebno), ter velikega prijatelja Podbočja 
Jožeta Colariča. V odgovoru, ki mi ga je 

dal po elektronski pošti, je podprl idejo ter 
ponudil pomoč pri pogajanjih z občino.

Pa še kako prav je imel, kakor bi vedel, da 
bo v boju za denar težko. Sam sem pripra-
vil mnoge variante za financiranje projek-
ta. Nešteti sestanki, moji osebni protesti, 
moledovanje predsednika sveta krajevne 
skupnosti, lobiranja pri bivšem županu 
(takrat ministru Bogoviču). Skratka, trno-
va pot do trenutka »usmiljenja«, ko je bil 
sprejet končni dogovor in tudi (finančno) 
zapisan v občinskem proračunu.

Krajevna skupnost Podbočje, ki je soinve-
stitor projekta »poslovilni park«, je naro-
čila projekt, ter se zavezala, da skupaj s 
krajani zagotovi približno tretjino sredstev. 
Druga sredstva pa zagotovi občina iz ob-
činskega proračuna.  

Da pa bo projekt upošteval čim več že-
lja oziroma spoštoval vse tisto, kar je 
pomembno, glede na to, da gre za širok 
poseg na obstoječe pokopališče, smo 
sestavili gradbeni odbor za spremljanje 
in pomoč tako pri izvedbi kakor tudi pri 
pridobivanju sredstev. Osebno sem se 
oglasil do mnogih krajanov, ki so se v pre-
teklosti že dokazali in jih povabil v odbor, 
kateremu predsedujem. Z veseljem so se 
odzvali: Franc Glinšek, Martin Kodrič, Jože 
Kovačič, Ivanka Černelič Jurečič, Vinko 
Škulj, Martin Frankovič, Viljem Vrhovšek, 
Franci Stipič, Andrej Vrhovšek, Stanko 
Kuhar, Uroš Kerin, Stanko Colarič, Alojz 
Colarič in Janez Barbič.

Odbor je skupaj s projektantom Janijem 
Vlahušičem ter predsednikom sveta KS 
Janezom Barbičem pregledal vse idejne 
zasnove projekta (tudi na pokopališču), 
dodali smo nekaj pripomb in idej ter »bla-
goslovili« projekt. Tudi svet KS Podbočje je 
potrdil vsa izhodišča, projektant je dobil 
»zeleno luč« za izvedbo.

Danes je projekt končan in je v fazi prido-
bitev gradbenega dovoljenja. V kratkem 
času lahko pričakujemo razpis ter konec 
leta 2014 otvoritev »poslovilnega parka.«

Verjetno bo za marsikoga, ki bo prebiral ta 
moj zapis, vse to neke vrste »nakladanje.« 
Vendar moram še enkrat poudariti, da je 
bila pot, da smo prišli s »poslovilnim par-
kom« do te faze, zelo trnova. Veliko slabe 
volje na obeh straneh, če se lahko tako 
izrazim. Pa ne, da bi »občinarji« nasproto-

Iz svetniških klopi
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vali ali oporekali potrebo, nasprotno. Toda 
tudi drugje so velike, tudi tovrstne potre-
be (Krško), ki že dolgo čakajo. Nešteto 
sestankov, kilometrov in nenazadnje mu-
kotrpna pogajanja, pa tudi »prijateljski 
lobistični« pritiski. Končno smo uspeli, to 
pa tudi zato, ker se je krajevna skupnost 
obvezala, da bomo kot že rečeno sodelo-
vali pri izgradnji s tako velikim deležem.

Drugi pomembnejši projekt, ki sem si ga 
zadal,  pa je »nesrečna« cesta po jarku pro-
ti Brezovici. Tudi za to cesto, ki bi morala 
biti končana že pred leti, je bilo vloženega 
veliko truda. V želji, da bi storili najbolje, 
je občina za celotno traso proti Trebelniku 
naročila projekt. Na osnovi tega bi lahko 
dobili evropska sredstva. Žal pa iz tega 
ni bilo nič. Zato sem na občinskem sve-
tu zahteval, da se rekonstrukcije te ceste 
lotimo z občinskim denarjem. Skupaj s 
krajevno skupnostjo smo to tudi dosegli, 
tako da imamo finančni zapis v občinskem 
proračunu, kar pomeni, da bo letos dokon-
čane približno 1 km ceste do mostu proti 
Brezovici.

Tretji projekt, ki pa se je zgodil tako rekoč 
čez noč, je rekonstrukcija potoka Skradna 
z opornima zidovoma na levem in desnem 
bregu, pločnikom na konzoli nad poto-
kom ter vsemi zaključnimi deli, vključno 
z mostičkom. Skratka,  gre za velik pro-
jekt, katerega financira v približno 60 % 
Ministrstvo za kmetijstvo in  okolje, ostalo 
pa Občina Krško. Je pa prav, da zapišemo, 
da je ta projekt rezultat dobrih odnosov, 
zaupanja in spoštovanja do tistih, ki se in 
smo se v tem obdobju borili za razvoj kra-
jevne skupnosti.

Naj mi bo oproščeno, toda prav je, da se 
določene stvari povedo, tudi zato, da se 
mogoče zavemo, da vse kar se zgodi v 
razvoju krajevne skupnosti le ni tako sa-
moumevno. Zato je treba spoštovati sle-
hernega krajana, ki ima voljo in zavest, da 
moramo stopiti skupaj in storiti tisto, kar 
veleva čas. Le tako je možno iti v korak s 
časom. V naši krajevni skupnosti smo to 
dokazali in dokazujemo. Naj bo tako tudi 
v prihodnje.

Ivan Urbanč

I Z  O B Č I N S K E G A  S V E T A

Tloris Poslovilnega parka Podbočje

Stranska fasada
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Koledniki v novih oblačilih

Vsako leto se na predvečer praznika sv. Treh kraljev zberejo 
možje iz različnih krajev naše župnije in koledujejo. S pesmi-
jo oznanjano praznik in prosijo za darove. Že vrsto let zbirajo 

denar za lačne otroke. 
Tudi letošnjega 5. januarja so se organizirali v tri skupine, ki zač-
nejo s prepevanjem na različnih koncih župnije ob 17. uri, končajo 
pa v zgodnjih jutranjih urah. 
Skupina, ki že vrsto let koleduje po Podbočju, je želela poudariti 
svoj izgled tudi z novimi »kraljevskimi oblačili«. Ogrinjala je zasno-
vala Alenka Černelič Krošelj, ki jih je s pomočjo Marije Pavlovič 
tudi izdelala. Krone je izdelal Franc Černelič in dodelal zvezdo. 
Koledniki so tako še z večjim žarom oznanjali praznik in hkrati 
opravili dobro delo. 

Ivanka Černelič Jurečič

Vraga, šele, ko smo 
postavili mlaj za prvi 
maj v Podbočju, smo 
ugotovili, da je naš 
turn postrani. 

Prvomajsko srečanje vaščanov Šutne in pogostitev pohodnikov

V Šutni vsako leto, na predvečer prvega maja, organiziramo 
srečanje vaščanov Šutne. Letos smo pričeli že ob čistilni 
akciji, ko smo pripravili kres na Šutenskem hribu. Na dan 

prireditve smo se zbrali že zgodaj popoldne, da smo začeli pri-
pravljati vse potrebno za mlaj. Posekali smo kar domačo smreko 
in vrh okrasili ter mlaj postavili na Gmajni sredi vasi. V večernih 
urah so se vaščani začeli zbirati. Letošnje srečanje smo imeli pri 
Antonu Kodriču ml. Ob 21. uri smo vsi skupaj odšli na hrib, zakurili 
kres ter prepevali. Praznovanje se je ob hrani in pijači nadaljevalo 
pozno v noč. 
Že naslednje jutro smo pripravili pogostitev za pohodnike, ki 
so bili namenjeni iz Podbočja preko Šutne na Planino. Pogostili 
smo jih s pecivom in pijačo. Za pohodnike je bila ta osvežitev 
dobrodošla. Z novimi močmi so se iz Šutne odpravili naprej preko 
Hrastka proti Brezju in Planini.

Janez Barbič

Krištof Žnideršič, Anton Zorič, Jože Zorič, Štefan Pirc

Postavljanje mlaja v Šutni

Pogostitev pohodnikov
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Slovesnost prvega sv. obhajila

V farni cerkvi Sv. križa v Podbočju je bilo v nedeljo, 26. maja 
2013, še posebej slovesno. Sedem deklic in sedem dečk-
ov, učencev 3.  razreda verouka, je prvič prejelo sveto ob-

hajilo. Pri sveti  maši je njihov praznik spremljala polna cerkev. 
Prvoobhajanci so z veseljem sodelovali pri maši, še posebej za-
vzeto pa so prepevali. 
Skupna fotografija bo trajen spomin na ta dogodek.

Himna Podbočja

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,

kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.

Sred'  Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
vije v Gadovo se peč,
cvičkovi deželi zvesta

vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj  Šutna je,

vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se  podamo,
tam je cvička pravega,

srčno ga ponudit znamo,
iz majolke vliti ga.

Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,

sred' vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:

Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,

vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje

pozabil lahko,
Sušico in ljubke

mostičke nad njo? 

Glasba: Aljoša Černelč
Tekst: Fani Požek

Aranžma: Aljoša Černelč

Izvajalec: Ansambel Majolka in otroci iz Podbočja

Tonski studio Objem Šentjernej
Tonski mojster: Tugomir Androjna

Foto: Matjaž Jurečič, Podbočje 81

Izdala: Krajevna skupnost Podbočje, zanjo Darko Kodrič

Letošnji prvoobhajanci
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Šolsko leto je minilo v znamenju pra-
znovanja 30-letnice šolske stavbe 
in vrtca v kraju, odličnih rezultatov 

učencev na različnih tekmovanjih in na-
tečajih, na koncu šolskega leta pa nas je 
presenetila še vesela novica, da prejme-
mo priznanje Občine Krško za predano 
delo pri vzgoji in izobraževanju otrok ter 
dejavno oblikovanje družbenega življenja 
v domačem kraju.

Konec meseca novembra smo obeležili 
30-letnico šolske stavbe. Na ta dogodek 
smo se pripravljali že od začetka šolskega 
leta. Pripravili smo zbornik Naših 30 let, 
razstavo likovnih izdelkov nekdanjih učen-
cev, stalno razstavo Pregled dogodkov treh 
desetletij in bogat novoletni bazar. Poleg 
otrok iz vrtca, učencev in vseh zaposle-
nih smo k sodelovanju povabili starše za 
pomoč pri bazarju in pogostitvi ter pevko 
Aniko Horvat, ki je skupaj z našim pevskim 
zborom še popestrila zanimiv program na 
prireditvi. Vzdušje v telovadnici, in ka-
sneje po igralnicah, hodnikih in učilnicah 
šole, je bilo praznično in nadvse prijetno. 
Razveselili smo se nekdanjih učencev in 
učiteljev, ki so v tridesetih letih opravlja-
li svoje poslanstvo na šoli, predstavnikov 
KS, občine, Zavoda RS za šolstvo, donator-
jev in še posebej naših upokojencev.
Med letom so vzgojiteljice v vrtcu pripra-
vile za starše zanimive delavnice, kjer so 
otroci pokazali, kaj vse so se naučili v sku-
pini. Za materinski dan so skupaj z učenci 
šole zaigrali zanimivo glasbeno pravljico 
Gradič, ki je navdušila starše in stare star-
še ter ostale obiskovalce.
Kot majhna šola dosegamo odlične rezul-
tate na vseh področjih vzgoje in izobraže-
vanja. Uspešni smo na različnih likovnih 
in literarnih natečajih, pevskih nastopih, 
športnih tekmovanjih in v letošnjem letu 
še posebej na tekmovanjih iz znanj, kjer 
so naši učenci prejeli veliko bronastih, sre-
brnih in tudi zlata priznanja. Lahko smo 

ponosni na njihove rezultate, za katerimi 
prav gotovo stojijo tudi delu predani uči-
telji. 
Kot dobri organizatorji smo se pokazali z 
organizacijo državnega tekmovanja v šahu 
in košarki ter področnega tekmovanja iz 
zgodovine. 
Ves čas se trudimo, da imajo vsi udeležen-
ci vzgoje in izobraževanja dobre pogoje 
za delo in da se otroci in učenci počutijo 
varno v vrtcu in šoli. Še bolj pomembno 
pa je, da gradimo na dobrih medsebojnih 
odnosih, ki pomenijo spoštovanje, sode-
lovanje in strpnost, zato ni naključje, da 
je naša vizija v vrtcu »Vrtec medsebojne-
ga zaupanja in razumevanje; odprtost do 
otrok in staršev« ter šoli »Ustvarjanje kul-
turnega okolja, sodelovanje in razumeva-
nje«.  Veseli me, da šola odlično sodeluje 
s starši, krajevno skupnostjo in društvi v 
kraju ter z občinsko upravo, Zavodom RS 
za šolstvo in drugimi šolami.
Na koncu se zahvaljujem občinskemu sve-
tu za priznanje Občine Krško, ki nas je pre-
senetilo in hkrati prijetno razveselilo, nas 
zavezalo k nadaljevanju strokovnega dela 
v vrtcu in šoli ter družbeno odgovornega 
dela v kraju.

Branko Strgar, ravnatelj

Na pragu šolskih počitnic

Objemčki

V 4. tradicionalni srčni akciji ObdaRajanje 2012 smo sodelo-
vali tudi otroci in starši ter vzgojiteljice iz Vrtca Levček pri 
OŠ Podbočje. Tako smo bili spet del prenašanja srčnega 

sporočila o prijateljstvu, sočutju in solidarnosti. Mehke igrače so 
nastajale pod budnim očesom babic in mamic ter kakšnih očkov, 
tet in stricev, ki se znajo spretno sukati okoli šivalnih strojev in 
vihteti šivanke. Žal pa jih nismo mogli zadržati zase, saj so bile na-
menjene otrokom v bolnišnicah, ki so jih že nestrpno pričakovali. 
V našo skupino pa je prijokal drugačen objemček. Ulina mamica 
je namreč povila dojenčico Evo, ki je ravno ob tem času še bivala 
v Splošni bolnišnici Brežice. Zatorej smo se odločili, da se Verica z 
dvema predstavnikoma otrok iz skupine Sovice pridruži najstarej-
ši skupini otrok, ki so se odpravljali v bolnišnico obdarovat otroke. 
Obiskali so Suzano in Evo. Njiju so presenetili z risbicami otrok iz 
Uline skupine. Tako smo zaželeli dobrodošlico novi dušici, ki se je 
napotila na presenetljivo popotovanje po našem planetu Zemlji. 
Želimo ji veliko dogodivščin, neustrašno srce, veliko poguma in 
nasmejano prihodnost.

Margareta Lešnik
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Postopki za gradnjo nove šolske 
stavbe so se ob vztrajnih prizadeva-
njih takratnega ravnatelja g. Jožeta 

Zupančiča pričeli izvajati v šolskem letu 
1977/1978. Takrat je  ravnatelj vodstvu 
krajevne skupnosti predlagal  razpis refe-
renduma  o samoprispevku za dograditev 
ali morebitno novogradnjo sodobne šolske 
stavbe s potrebnimi kabineti, kuhinjo, telo-
vadnico in s športnim igriščem ter prostori 
za varstvo predšolskih otrok. Krajani so 
pobudo g. ravnatelja z veliko večino potr-
dili na referendumu, saj se je za 2 odstotni 
prispevek od osebnih dohodkov za dobo 
petih let izreklo kar 87 % volilcev.

Načrte za novo šolsko stavbo je izdelal 
ing. arhitekture Marjan Lapajne iz podje-
tja Sava iz Krškega. Gradbena dela so se 
pričela 15. 7. 1980. Glavni izvajalec del 
je bilo podjetje Lesnina TOZD Pristan iz 
Ljubljane.

Na veliko veselje vseh krajanov je bila 6. ju-
nija 1982 svečana otvoritev nove sodobne  
osnovne šole, imenovane po Gorjanskem 
bataljonu. 8. junija je bila svojemu name-
nu uradno predana še telovadnica ob šoli, 
saj je v njej potekala otvoritvena košarkar-
ska tekma.

Učenci in učenke pa so prvič prestopili 
prag nove šole 6. septembra 1982. Od 
takrat naprej je pouk potekal samo dopol-
dan. V okviru šole pa je začel delovati tudi 
vrtec.

Skozi leta je stavba z okolico spreminja-
la svojo podobo. Nekaj let kasneje je ob 
pomoči staršev nastalo igrišče pri vrtcu 
in urejala se je tudi širša okolica šole. 

Posadilo se je kar nekaj okrasnega grmi-
čevja in sedem lip. 

V letih od 1992 do 2002 je šolska okolica 
dobivala drugačno podobo, saj je otroško 
igrišče za vrtec pridobilo pokrito uto in pri-
čela se je 1. faza izgradnje zunanjih igrišč.

Največ sprememb pa je šola z okolico pri-
dobila v letih 2002 do 2012. V tem času 
smo pridobili nove prostore za podaljšano 
bivanje, opremo za garderobe, dodatne 
prostore za vrtec, novo opremo za učilnice 
in kabinete ter knjižnico.  S sodobnim po-
ukom se je pojavila tudi potreba po novih 
avdio-vizualnih sredstvih, zato smo prido-
bili tudi sodobno opremljeno računalniško 
učilnico in interaktivne table v učilnicah.  
Dokončala se je obnova zunanjih igrišč in 
pridobili smo učilnico na prostem.

V tem času smo postali tudi ekološko 
varčna šola, saj smo na streho namestili 
fotovoltaične celice, ki omogočajo prido-
bivanje električne energije iz obnovljivih 
virov ter sodobno opremljeno kurilnico na 
biomaso.

Lidija Sotler

30 let šolske stavbe Dosežki učencev na 
tekmovanjih 

Še eno šolsko leto je za nami. Če 
njegovo uspešnost merimo po 
barvi osvojenih priznanj, lahko 

rečemo, da je bilo zelo uspešno. Pri-
neslo nam je namreč 13 srebrnih in 
dve zlati priznanji. Več o tem, kdo so 
dobitniki priznanj, pa si preberite v na-
daljevanju.

Tekmovanja iz slovenščine za Cankar-
jevo priznanje se je udeležilo 55 učen-
cev od 2. do 9. razreda, ki so skupno 
osvojili 22 bronastih priznanj. Srebrno 
priznanje je uspelo osvojiti učenki Hani 
Kerin. 

Bralno značko je v letošnjem letu 
osvojilo 137 učencev. Šest učencev 
9. razreda je bralno značko osvojilo v 
vseh letih šolanja. Postali so zlati bral-
ci. To so: Andraž Colarič, Jasmina Ko-
retič, Simona Petretič, Amadej Požun, 
Leja Požun in Klementina Stopar.

Na šolskem tekmovanju iz kemije so 
bronasto priznanje osvojili Tadej Mar-
tinčič, Valentina Zlobko, Aljaž Benčin, 
Sara Jurkas Omerzo in Urša Jurečič. 
Državnega tekmovanja sta se udeležila 
Tadej Martinčič in Valentina Zlobko. 

Na šolskem tekmovanju iz biologije je 
sodelovalo devet učencev. Bronasto 
priznanje je prejela Ana Stipič.

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole 
so učenci osvojili 29 bronastih pri-
znanj. Državnega tekmovanja sta se 
udeležila Aljaž Benčin in Tadej Martin-
čič ter oba dosegla srebrno priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni so učenci osvojili 
šest bronastih priznanj. Prejeli so jih 
Aljaž Benčin, Nina Kodrič, Urša Jurečič, 
Jasmina Koretič, Una Rajšp in Klemen-
tina Stopar.  

Državnega tekmovanja so se udeležili 
Aljaž Benčin, Nina Kodrič in Urša Jure-
čič. Urši je uspelo osvojiti srebrno pri-
znanje.
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Na tekmovanju iz znanja angleškega 
jezika so bronasta priznanja prejeli 
Aljaž Benčin, Andraž Colarič, Lora Ana 
Jurečič, Lana Kodrič, Tjaša Pacek Glin-
šek in Anže Petretič. Na državnem tek-
movanju je svoje bogato znanje angle-
ščine pokazal Aljaž Benčin, ki je osvojil 
zlato priznanje. 

Na šolskem tekmovanju za Vegovo pri-
znanje je sodelovalo 83 učencev od 
1. do 9. razreda. Bronasto priznanje 
je osvojilo 29 učencev. Na področno 
tekmovanje se je uvrstilo šest učencev, 
kar pet pa jih je osvojilo srebrno prizna-
nje. To so Nik Reberšek, Lana Kodrič, 
Valentina Zlobko, Aljaž Benčin in Tadej 
Martinčič. Na področnem tekmovanju 
je sodelovala tudi Jasmina Koretič. 

Na šolskem tekmovanju iz fizike so 
bronasto priznanje prejeli Tadej Martin-
čič, Gašper Zorko, Hana Kerin in Urša 
Jurečič. Na področnem tekmovanju je 
poleg omenjenih učencev sodelovala 
tudi Jasmina Koretič. Srebrno prizna-
nje je uspelo osvojiti Jasmini Koretič in 
Tadeju  Martinčiču. 

Na tekmovanju iz logike so učenci 
osvojili 12 bronastih priznanj, ki so jih 
prejeli Sara Conta, Zala Jurečič, Luka 
Simončič, Barbara Martič, Lana Kodrič, 
Nik Reberšek, Valentina Zlobko, Sara 
Jurkas Omerzo, Hana Kerin, Gašper 
Stopar, Tadej Martinčič in Nikolina Ko-
žar.  Državnega tekmovanja sta se ude-
ležili Valentina Zlobko in Lana Kodrič. 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovi-
ne je prineslo šest bronastih priznanj, 
ki so jih prejeli Aljaž Benčin, Jasmina 
Koretič, Klementina Stopar, Tadej Mar-
tinčič, Nikolina Kožar in Gašper Stopar.  
Prvi štirje omenjeni učenci so tekmo-
vali tudi na področnem tekmovanju, 
ki je letos potekalo na naši šoli. Aljaž 
Benčin je pokazal največ znanja. Prejel 
je srebrno priznanje in se udeležil tudi 
državnega tekmovanja. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja geo-
grafije so učenci osvojili 12 bronastih 
priznanj. Prejeli so jih: Jasmina Koretič, 
Gašper Stopar, Simona Petretič, Lana 
Kodrič, Urša Jurečič, Hana Kerin, Tade-
ja Žarn, Jernej Barič, Lora Ana Jurečič, 
Jasmina Stopar, Jaka Hribar in Sara 
Jurkas Omerzo. Področnega tekmova-

nja so se udeležili prvi trije omenjeni 
učenci. Jasmina Koretič je na tem tek-
movanju osvojila srebrno priznanje in 
se s tretjim rezultatom v regiji uvrstila 
na državno tekmovanje. Bila je zelo 
uspešna in dosegla zlato priznanje. 

Učenci so sodelovali tudi na občinskem 
tekmovanju Kaj veš o prometu. Ekipa, 
v kateri so bili učenci Sara Conta, Nik 
Reberšek, Domen Zupančič in Anja Go-
ričar, je dosegla 3. mesto. Na tekmova-
nju med posamezniki je ravno tako 3. 
mesto osvojila Sara Conta.  

Na tekmovanju Mladi genialci, ki je 
tekmovanje o energetski pismenosti 
in je potekalo v soorganizaciji družb 
GEN energija in Nuklearna elektrarna 
Krško, so učenci tekmovali ekipno. Na 
zaključnem tekmovanju, ki je potekalo 
v Kulturnem domu v Krškem, so našo 
šolo  zastopali Jasmina Koretič, Sara 
Jurkas Omerzo in Tadej Martinčič in se 
odlično odrezali. 

Učenke 8. razreda Nina Kodrič, Una 
Rajšp, Urša Jurečič, Daniela Stojano-
vska, Sara Jurkas Omerzo in Valentina 
Zlobko so sodelovale na literarnem na-
tečaju na temo NOB, ki ga je pripravilo 
Združenje borcev za vrednote NOB Kr-
ško. Za nagrado so se udeležile izleta 
v Kočevje. 

Štefka Bevc 

Osnovnošolsko državno 
prvenstvo v šahu

Na osnovni šoli Podbočje smo janu-
arja gostili posamično osnovno-
šolsko državno prvenstvo v šahu, 

ki je po dolgem času spet potekalo na 
Dolenjskem. Udeležilo se ga je 184 ša-
histk in šahistov iz vse Slovenije in še en-
krat toliko gostov. Igralci, ki so se na prven-
stvo uvrstili preko regijskih tekmovanj, so 
nastopili v štirih kategorijah. Zelo zadovolj-
ni smo, da je naša učenka Alja Baškovec v 
kategoriji mlajših deklet – do 12 let – do-
segla odlično 10. mesto med 49 nastopa-
jočimi. Prav tako pa smo bili veseli pohval 
za odlično izpeljano organizacijo. Na šoli 
želimo spodbuditi zanimanje mladih za 
šah, saj ima zelo veliko pozitivnih vplivov 
na otroke. Upamo, da smo ga tudi s prire-
ditvijo prvenstva mladim približali in da bo 
šah v bodoče bolje zastopan tako na naši 
šoli kot tudi v regiji. 

Luka Luzar
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Dosežki učencev na likovnem področju

Naši učenci vsako leto dosegajo vidne rezultate na likovnem 
področju. Letos so bili še posebej uspešni.

Učenka Urša Jurečič je na 3. državnem likovnem tekmovanju 
»Otroci pomagajo otrokom« osvojila 2. mesto in za nagrado dobila 
vikend paket na Debelem Rtiču.

Učenci Ana Stipič, Sara J. Omerzo, Suzana Stipič, Nikolina Kožar, 
Daniela Stojanovska in Gašper Zorko so prejeli priznanja na li-
kovnem natečaju »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. Za nagrado 
so obiskali Ljubljano.

Na 6. mednarodnem likovnem natečaju »Igraj se z mano« je bil 
nagrajen Jernej Barič iz 9. razreda. Njegova risba je bila razsta-
vljena v preddverju Cankarjevega doma. 

Na likovnem natečaju »Naravne in druge nesreče ─ potres« je 
učenka Sara Požun iz 6. razreda prejela praktično nagrado.

Na likovnem in fotografskem natečaju Evropa v šoli z naslovom 
»Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam – kako dobro 
jih poznam?« so se na nacionalni nivo uvrstila dela učencev Karise 
Hribar, Leje Petretič, Jake Kovačiča in Alje Baškovec iz 5. razreda, 
Jasmine Stopar in Hane Kerin iz 8. razreda ter Klementine Stopar 
in Klemna Žiberta iz 9. razreda. Slednja sta se na fotografskem 
natečaju uvrstila na 2. in 3. mesto. Nagradi so jima podelili na 
zaključni prireditvi v Kulturnem domu v Krškem.

Učenci naše šole so sodelovali tudi na 24. mednarodnem otro-
škem extemporu, ki je 26. aprila 2013 potekal v Kostanjevici 
na Krki. Ustvarjali so v 3D tehniki asamblaž na temo Naplavine. 
Sodelovale so učenke 8. razreda Hana Kerin, Urša Jurečič in 
Daniela Stojanovska.

Učenci Ana Stipič, Nikolina Kožar, Daniela Stojanovska, Urša 
Jurečič in Gašper Zorko so v okviru mednarodnega likovnega na-
tečaja za plakat miru z naslovom »Predstavljaj si mir« v organiza-
ciji Lions kluba Krško prejeli nagrado za v natečaju najboljšo šolo. 
Za nagrado si je 20 učencev lahko ogledalo največjo svetovno 
potujočo razstavo o  Leonardu da Vinciju, ki je bila od februarja do 
maja na ogled na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Damjana Stopar Štrovs 

Evropa v šoli - Klementina Stopar

Evropa v šoli - Klemen Žibert
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Jesensko potepanje Ovčk

Skupina Ovčk se je rada kam odpravila na potep. Imamo to 
srečo, da živimo v tako lepem okolju, ki nam ponuja ve-
liko možnosti za raziskovanje, potepe in oglede. Jesen je 

še posebno zanimiv letni čas, ki nas v vsej svoji barvitosti vabi 
v naravo. Spoznavali smo gozd, vrt, dogajanje v vinogradu in na 
polju. Brskali smo po literaturi, pridno prinašali jesenske plodove 
in se ob tem marsikaj novega naučili. Ob zaključku načrtovanega 
jesenskega sklopa pa smo obiskali kmetijo Turk, kjer prideluje-
jo zelenjavo. Otroci so bili vedno navdušeni, kadar smo se kam 
odpravili in tudi tokrat je bilo tako. Prečkanje mostu je bilo otro-
kom nekaj nevsakdanjega in razburljivega, za vzgojitelje pa mal-
ce strah vzbujajočega. Bližali smo se njihovim rastlinjakom, kjer 
so nas že pričakovali in nas nato pospremili do prvih, kjer se je 
ogled začel. Veliko novega smo izvedeli in videli stroje, ki jih sicer 
ni videti na običajnih kmetijah. Imeli smo tudi možnost spoznati 
celoten proces embaliranja krompirja. Po ogledu pa nam je go-
spa Vida pripravila razstavo od semena do sadik in zrelih plodov. 
Otroci so imeli možnost spoznati vse pridelke, ki jih pridelujejo 
na kmetiji Turk. Ob zaključku srečanja pa so nam pripravili zele-
njavne prigrizke. 

Tokrat in vedno, kadar smo bili kje v gosteh, smo bili lepo sprejeti 
in odšli s pozitivnimi vtisi.

Janja Andolšek 
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Kako je nastala Lejla?

Lejla je najstnica z veliko, na prvi po-
gled neuresničljivo željo. Je pravza-
prav junakinja literarne zgodbe z isto-

imenskim naslovom. Avtorica besedila je 
učenka 8. razreda Hana Kerin. Na začetku 
letošnjega šolskega leta je v okviru progra-
ma dela z nadarjenimi učenci na pobudo 
učencev nastala ideja za izdajo »knjigice«. 
Hana je k sodelovanju povabila tri nadar-

jene ilustratorje iz 8. razreda: Saro Jurkas 
Omerzo, Nikolino Kožar in Gašperja Zorka. 
Ideja je seveda kar nekaj mesecev zore-
la in dozorela šele sredi marca, ko smo 
prebudili ustvarjalni nemir in se z vsakim 
dnem veselili rojstva našega izdelka. 

Pri pouku slovenščine že nekaj časa opa-
žam Hanino nadarjenost za bogat knjižni 
jezik, ki ga poetično prelije v povedi, od-
stavke in presenetljive zgodbe. Seveda 
tudi njena domišljija nima meja. Ko sva se 
začeli pogovarjati o zgodbi, je njena ideja 
v meni takoj vzbudila zanimanje. Iz tedna v 
teden je bilo več besedila. Zanimivo je bilo, 
ker mi ga je pošiljala po delih, tako, kot je 
nastajalo. In jaz sem bila neučakana bral-
ka. Priznam – presenetila me je. Najprej 
z izbiro imena glavne junakinje. Zanimivo. 
Drugačno. Neobičajno. Na tem mestu 
moram zapisati, da sem si kot bralka že-
lela drugačen konec. A Hana je ponovno 
presenetila in potrdila, da je nadarjena za 
pisanje. Neozirajoč se na bralce, ki običaj-
no ljubijo srečne in predvidljive zaključke, 
je izbrala povsem svojo pot. In to delo je 
opravila odlično!

Prav je, da se dotaknem tudi dela z mla-
dimi ilustratorji. Vzporedno z nastajanjem 
zgodbe smo ustvarjali ideje za ilustracije. 
Veliko sem se naučila o meni neznanem 

področju. Ni vseeno, katere barve izbereš, 
s čim rišeš, težavo povzroča risanje obra-
zov in ključne so oči. Priznam, to je zame 
prava znanost. Ob dvomih in negotovo-
stih nam je na pomoč priskočila kolegica 
Damjana, ki je svojo strokovnostjo in boga-
timi izkušnjami usmerjala učence tako, da 
je ohranila njihove ideje in ustvarjalnost.

Mladi ustvarjalci so bili polni idej, zato sta 
nastala tudi angleški in nemški prevod 
povzetka zgodbe, za katera sta poskrbe-
la osmošolca Aljaž Benčin in Valentina 
Zlobko.

Zdaj vem, da je knjižica tu. In kot pravi 
mnogo pisateljev, je po rojstvu knjige po-
seben občutek – počutijo se prazno. Zato 
so takrat na vrsti bralci. Da knjigo doživijo 
na različne načine. Tako kot smo različni 
ljudje. Veselim se tudi komentarjev naših 
bralcev. Knjižica bo zagotovo na voljo v šol-
ski knjižnici, zato vabljeni k branju. 

Verjamem, da Lejla ni edino delo Hane 
Kerin. Želim, da še kdaj prime v roke »pi-
sateljsko pero« in na plan spusti svojo be-
sedno ustvarjalnost.

Tudi zaradi takšnih učencev z veseljem 
ostajam učiteljica. 

Janja Rostohar
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»Kdor poje, slabo ne misli«

Novo šolsko leto se je za naše pevke in pevce začelo s 
pomembnim nastopom že v mesecu septembru. K so-
delovanju ob nastajanju nove zgoščenke nas je povabila 

pevka Anika Horvat. Tako smo združeni mladinski pevski zbor 
OŠ Podbočje in OŠ Kostanjevica na Krki z Aniko  vznemirjeni in 
ponosni zapeli 22. 9. 2012 na 5. dobrodelnem koncertu Rdečega 
križa Slovenije, na katerem so zbirali prostovoljne prispevke za 
otroke iz socialno ogroženih družin. Po predhodnih četrtkovih 
pevskih vajah, ko nas je obiskala Anika Horvat na šoli, smo v 
soboto skupaj z njo nastopili z dvema pesmima Ne zdi se mi 
prav, da otroci trpijo in Aco iz 3. a. Skupnega sodelovanja smo 
bili izjemno veseli ter počaščeni. Koncert je bil v Gallusovi dvora-
ni Cankarjevega doma z neposrednim televizijskim prenosom in 
znanimi glasbeniki, s katerimi smo se z veseljem tudi fotografi-
rali. V sodelovanju z Aniko in Borutom Antončičem smo ponovno 
zapeli 26. 10. 2012 na kostanjeviški šoli, kjer smo obe pesmi tudi 
posneli, snemali pa smo tudi za oddajo Na zdravje. Ob 30-letnici 
šolske stavbe smo Aniko povabili na našo šolo, v mesecu aprilu 
pa tkali prijateljske vezi na intenzivnih vajah, dolgo v noč kle-
petali in veliko prepevali. Zelo uspešno smo zapeli na Območni 
reviji pevskih zborov v Kulturnem domu v Krškem 11. 4. 2013, 
kjer smo se predstavili zadnji in poželi bučen aplavz in pohvale 
strokovne spremljevalke dr. Dragice Žvar. Skupaj smo nastopili še 
26. aprila na zaključni prireditvi Extempore v Kostanjevici na Krki 
in sedaj, mlade pevske zvezde, čakamo na  zaslužene počitnice.

Mojca Jevšnik

Razstava genij – Da Vinci

Učenci naše šole smo sodelovali na likovnem natečaju Lions 
kluba Krško z naslovom Plakat miru. Ker smo bili nagraje-
ni, nam je ta v sredo, 8. 5. 2013, omogočil ogled razstave 

Genij – Da Vinci. 
Ob osmi uri smo se z avtobusom izpred šole odpeljali v Ljubljano. 
Na avtobusu nas je nagovoril predsednik Lions kluba Krško 
Božidar Resnik. Ob uspehu nam je čestital in nas seznanil z delo-
vanjem društva. Pot je zelo hitro minila in že smo bili v Ljubljani. 
Na Gospodarskem razstavišču nas je pričakala prijazna vodnica. 
Popeljala nas je skozi razstavo in nam podrobno predstavila delo 

tega Genija. Videli smo beležnice – kodekse Leonarda, njegove 
slike in veliko zanimivih izumov. Zelo zanimivo nam je bilo, da 
smo nekatere izmed slednjih smeli tudi sami preizkusiti. Lahko 
smo si ogledali tudi filma o njegovem življenju ter o njegovi slavni 
freski Zadnja večerja. Ob koncu smo imeli možnost kupiti še ka-
kšen spominek, npr. majico, knjigo, beležko ali kartico.
Razstava je bila vsem zelo zanimiva ter poučna, hkrati pa nam 
je dala pobudo za nadaljnje ustvarjanje. Naučili smo se veliko 
novega.

Sara Conta in Zala Jurečič, 6. r.
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Ko upanje umre

Tako težko je bilo odpreti oči. Nekaj 
časa sem potrebovala, da sem po-
gledala v sončno svetlobo. V glavi mi 

je razbijalo. Ojej, sinoči sem spet jemala 
droge. To sem preprosto vedela. Kadim 
že od 13. leta, tako da za to tako ali tako 
ni panike. Spila sem kozarec vode in se 
počasi usedla na posteljo. Mama je prišla 
v sobo in mi zaželela dobro jutro. »Poberi 
se že iz moje sobe,« sem zasikala na njo. 
Vsako jutro je ista pesem, vedno v njenih 
očeh vidim žarek upanja, da bo to jutro 
njena hčerka drugačna. Da ne bo imela 
prebodenega popka in ustnic, a vedno ko 
vstopi v sobo in me zagleda, žarek upa-
nja v njenih očeh ugasne. »Tako se ne boš 
pogovarjala z mano,« je spet povzdignila 
glas. Svojo mamo občudujem. Zaposlena 
je kot odvetnica v znani odvetniški pisarni. 
Mnogim je pomagala odkriti resnico. Pri 
njej cenim njeno potrpežljivost in željo po 
pomoči drugim. Vedno je pripravljena po-
magati …, a pri meni je precej neuspešna. 
»Poberi se že iz moje sobe, nimaš pravice 
biti notri.« Mama je še hotela nekaj reči, 
a je pravočasno odkrila, da ne bo imelo 
smisla in je zapustila mojo sobo. Roke so 
se mi začele tresti. Brez droge v mojem 
telesu sem bila navadna sitna živčna raz-
valina. Počasi sem z roko segla pod poste-
ljo in zagrabila majhno škatlico. Notri je 
bil heroin, ekstazi in razne druge tabletke. 
Vzela sem modro tabletko in jo pogoltnila. 
Takoj sem se počutila bolje. Oblekla sem 
se in se uredila. Takoj ko sem zaužila ču-
dežno tabletko, se mi svet ni zdel več tako 
pust, ampak prav prijazen in pisan. Hodila 
sem po glavni cesti in čakala, da pridem 
do našega skrivališča. Tu smo se vedno 
dobivali s klapo pred poukom, da smo na 
hitro skadili še en joint. 

No, kako naj vam povem, kako sem za-
šla v to slabo družbo? V osnovni šoli sem 
imela najboljšo prijateljico, s katero sva 
bili nerazdružljivi. Tudi v srednjo šolo sva 
stopili skupaj, dokler se ni ona zatreskala 
v Tomaža. To je povzročilo posledice, da 
sva začeli kaditi, kasneje pa tudi jemati 
drogo. Lahko rečem, da sva postali pravi 
odvisnici od nje. 

Prehodila sem ovinek in jih zagledala. 
Sedeli so na klopci in si podajali tabletke. 
Zavzdihnila sem. Verjetno bi se v normal-
nih primerih ustavila in si rekla: »Leja, kaj 
za vraga delaš? To ni družba zate,« am-
pak ker sem bila dovolj zadeta, se mi je 

vse skupaj zdelo prav vznemerljivo. Prišla 
sem do Jana in se mu obesila okoli vratu. 
Vzela sem še eno tabletko in skupaj smo 
se odpravili do šole. Že po poti mi je bilo 
malo slabo in pred šolo smo se spet usta-
vili, da bi kadili. Tomaž mi je spet ponudil 
tabletko, a sem rekla, da bom poskusila 
zmanjšati, nato pa čisto prenehati. »A, daj 
ne bluzi,« me je prekinil Tomaž. »Če hočeš 
biti v naši klapi, moraš uživati ekstazi, če 
ne, lahko prosto odideš.« »Nika, pridi gre-
va.« Nika je pogledala Tomaža. »Slišala 
si, kaj ti je rekel, če ti kaj ne paše, pojdi.« 
Obrnila se je stran. Pograbila sem tabletko 
in si jo na silo zrinila v usta. Tomaž se mi 
je nasmehnil in mi rekel, da sem pridna. 
Nikoli ga nisem marala in nikoli ga ne bom. 
To sem se odločila že v trenutku, ko sem 
ga zagledala. Pri prvi uri sploh nisem bila 
zbrana. Bilo mi je slabo. Vedno mi je bilo 
slabo, ko sem zaužila drogo, ampak tokrat 
je bilo stokrat huje. Mislila sem, da bom 
bruhala. 

»Gospodična Harryway, a ste v redu? 
Gospodična?«  Šele takrat sem se zaveda-
la, da je učiteljica poklicala mene. »Slabo 
mi je. Lahko grem na stranišče?« sem 
vprašala. »Seveda, Nika, prosim pospremi 
jo.« Odšli sva do stranišča. »Daj, punca, 
spravi se k sebi, če nas dobijo, smo mrtvi.« 
»Nika, pomiri se, saj sem v redu.« »Prosim 
te lepo, ne fantaziraj, da si v redu. Jaz se 
bom vrnila nazaj v razred ter rekla učitelji-
ci, da je vse v redu, ti pa se spravi k sebi.« 
Pokimala sem. Takoj ko je odšla, sem si 
obraz začela splakovati z mrzlo vodo. Kar 
naenkrat so se odprla straniščna vrata 
in za mano je stal Tomaž. »A ti je slabo?« 
Mislim, halo, nisem mu odgovorila in si 
še naprej mislila svoje. »To ti bo pomaga-
lo.« Iz torbe je potegnil iglo. »Daj mi roko.« 
»Tomaž, dovolj imam tvojih igric z drogo. 
Rada bi se odvadila. Pravico imam neha-
ti.« »Seveda imaš pravico, ampak lahko je 
ne upoštevam. Daj mi roko.« »Ne bom.« 
Prijel me je za roko in v žilo zapičil iglo. 
Bolelo je. »Tako. Zdaj se boš počutila veliko 
bolje.«  Zapustil je stranišče in se pri tem 
nesramno režal. Začelo se mi je megliti 
pred očmi. Hotela sem poiskati pomoč, a 
me noge niso več zdržale. Omahnila sem 
na tla. Ne vem, koliko časa je preteklo, 
zbudila sem se v bolnišnici. Kaj se je zgo-
dilo? Ob strani je stala ravnateljica, zraven 
nje pa mama ter nekaj sošolcev. Nekaj je 
bilo narobe. Ravnateljica je izza hrbta po-

tegnila mojo vrečko z mamili. Nika se je 
jokala ob strani in me sovražno pogledala. 
»Mlada dama, resne težave imaš.« Kot da 
tega ne bi že sama vedela. Zaprla sem oči 
in se trudila globoko dihati. Mama me je 
pred vsemi nadrla, nato pa so me končno 
pustili samo z Niko. 

»Vedela sem, da si preveč mehkužna za 
kaj takega. In zaradi tebe bodo zdaj vse 
skupaj strpali v ječo.« Nika je jezna odšla 
skozi vrata. Vedela sem, da mi sledi mla-
doletni zapor. Prvič v življenju me je zaskr-
belo za moje šolanje. Imela sem visoke 
cilje. Osnovno šolo sem naredila z odlič-
nim uspehom in hotela sem končati tudi 
gimnazijo ter želeni študij in dobiti dobro 
zaposlitev. 

Končno sem odšla iz bolnišnice. Mama mi 
je pregledala celo sobo in mi odnesla vso 
drogo.  Šele tedaj sem se zavedala, kako 
močno sem bila odvisna od droge. Vsak 
dan do sojenja sem se počutila slabše. 
Resno me je že skrbelo. Vsak dan znova 
in znova sem klicala Niko, a se  mi ni ogla-
sila. Vsak dan sem premišljevala o dnevih, 
ki sem jih preživela v šoli, o ljudeh, ki sem 
jih tam spoznala. Zavedala sem se, da je 
šolanje pomembno. 

Prišel je težko pričakovani dan. Mama je 
vdrla v sobo, tokrat brez vsakršne prija-
znosti in me nesramno dvignila iz poste-
lje. »Danes se obleci spodobno, če boš 
uporniška, ti ne bo nič pomagalo.« S temi 
besedami je odšla iz sobe. Jokala bi. Spet 
sem začutila tisti občutek, ko sem prvič 
vstopila skozi vhodna vrata. Bila sem pol-
na vzenimrjenja, pričakovanja in veselja. 
Z Niko sva se držali za roke in se smeja-
li. To so bili časi, ki jih pogrešam. Oblekla 
sem se in se odpravila v avto. Celo pot z 
mamo nisem spregovorila niti besedice. 
Med nama je bila napeta tišina, ki me je 
ubijala. Nekaj časa je minilo v tišini. Bila 
sem živčna. Na sojenje sva morali vsaka 
posamezno. Kočno so me prišli iskat. Pred 
vrati me je čakala mama. »Ni ti treba odgo-
varjati, če ne želiš.« Samo pokimala sem ji. 
Odšli sva skozi vrata in ne vem, kaj mi je 
bilo, ampak prijela sem mamo za roko. Bilo 
me je strah, da mi je ne bo stisnila nazaj 
ali še huje, da mi jo bo umaknila. Ampak 
jo je samo nežno stisnila nazaj. Postavili 
so mi veliko vprašanj. Vsako vprašanje je 
bilo očitek, češ kako lahko zdaj zahtevam 
šolanje, če ga prej nisem cenila. Zakaj 
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sem ga zapravila? Ljudje tukaj so mi pridi-
gali, kakšno bi moralo biti moje življenje. 
Nobeno življenje ni popolno. Odgovarjala 
sem na vprašanja, ampak ne zaradi sebe, 
ampak zaradi Katrin. Končno je bilo soje-
nja konec. Odpeljali so me iz dvorane, kjer 
sem se srečala z Niko. Padla mi je v ob-
jem. Brez besed sem jo objela nazaj. To bo 
najin zadnji objem. V roke sem ji potisnila 
pismo, ki sem ga tako skrbno čuvala, da 
bi ji ga dala. Lahko ga prebereš šele jutri 
zjutraj. Spet so me odpeljali v sobo. Prišel 
je čas ...

Dobila sem kazen, ki sem se je najbolj 
bala. Mladoletniški zapor. In to za celo 
šolsko leto. Prekiniti bom morala šolanje. 
»Ne, ne morete mi vzeti šolanja. To je moja 
pravica.« »Punčka, prej bi mislila na to. 
Pravice za seboj potegnejo tudi dolžnosti 
in ena izmed dolžnosti je tudi ta, da pre-
stopnike kaznujemo na ustrezen način.« 

Strpali so me v neke vrste samostan, v ka-
terem so bile same nore punce. Spoznala 
sem Katrin. Bila je v redu punca in kmalu 
sva se začeli družiti. Najbolj me je bolelo, 
da me mama ni prišla obiskat. Tukaj sem 
bila že en mesec in me ni prišla pogledat. 
Končno se je zgodil dan, ki sem ga pod-
zavestno čakala. »Gospodična Harryway, 
obisk imate.« Upala sem, da je prišla 
Nika. Srce mi je razbijalo. Od začudenja 
sem ostrmela. Pred mano je namreč stala 
mama. Nisem vedela, kako bo potekal na-
jin pogovor. »Prinesla sem ti še nekaj oblek 
in toaletne potrebščine.« »Hvala!« Mama 
se je obrnila, da bi odšla. »Mama!« Prijela 
sem jo za roko. »Ja?« »Tebe bi rada za odve-
tnico.« Mama je samo prikimala. »Prevzela 
bom primer.« Vrnila sem se v sobo. Spet 
sem gledala stare fotografije, in paralo se 
mi je srce. Z mamo sva bili tako srečni. Kaj 
se je zgodilo z nama? Nekega dne pa je 
Katrin prišla na čudno zamisel: »Obe sva 
državljanki EU.« »Ja, Katrin, ampak to zdaj 
ni več pomembno.«  »Seveda je.« Izpod po-
stelje je potegnila debelo knjigo človekovih 
pravic. »Vsak človek ima pravico do izobra-
ževanja. Jutri se bom pritožila sodniku. 
Pojdi z mano.« »Naredili sva prekršek, za 
katerega odgovarjava.« »Vem, ampak pra-
vico do izobraževanja ima vsak.« Pozno v 
noč sem pisala pismo mami. Opisala sem 
ji vse svoje občutke in dodala vse foto-
grafije, ki sem jih tako pridno shranjeva-
la. Zjutraj so Niko odpeljali pred sodnico. 
Spremljala jo je moja predraga mama … 
Nika se je po Lejinem samomoru vzela v 
roke. Prekinila je zvezo s Tomažem in kon-
čala šolanje kot zlata maturantka.

Mojo zgodbo bom končala nesrečno. 
Glavna junakinja te zgodbe naredi samo-
mor. Zakaj? Se nikoli ne vprašate, koliko 
pravic imamo kot državljani EU. In tudi če 
vse pravice natančno poznate in se jih za-
vedate, jih boste znali izkorititi, ko bo to 
najbolj potrebno? Pravice so zato, da se 
upoštevajo. V državi imamo veliko sodnih 
vej, imamo tudi varuhinjo človekovih pra-
vic. Ampak marsikdo, ki ima pomemben 
vpliv v družbi, je ponarejal diplomo in tak 
človek potem odloča o usodi ljudi, ki so 
naredili prekrške ali ljudi, ki jim je država 
kršila njihove pravice. Kar pa ni prav. Vsi bi 
se morali zavzeti, da bi bilo teh kršitev čim 
manj. Nenazadnje smo svobodna država 
s svobodno voljo. Vsak naj pripomore kar 
lahko, ne pa da vsi čakamo, da se nekdo 
drug zbudi. Kot narod imamo pravico do 
svojih pravic. Pravico pa imamo tudi biti 
slišani in upoštevani.

Nina Kodrič, 8. b

Učenka je z besedilom sodelovala na li-
terarnem natečaju Evropa v šoli, ki je le-
tos potekal pod skupnim naslovom: »Kot 
evropski državljan pravice in priložnosti 
imam – kako dobro jih poznam?« Bila je 
nagrajena na regijski ravni in se je z be-
sedilom uvrstila na državno raven.

SNEG

V temni noči pod lučjo
snežinke bele se svetlikajo.

Bele snežinke padajoče
v temi lesketajoče.

Nam mrzla zima daje zdaj
v naravi pravi raj.

Ta letni čas je res prelep,
čeprav včasih prav leden

kljub temu za otroška srca zaželen.

Urša Jurečič, 8. b.

Učenka je s pesmijo sodelovala na 7. 
mednarodnem festivalu otroške poezije, 
ki je potekal v Banja Luki.

STRAH

Skrivam se.
Strah me je.

Celo telo mi trpi.
Zakaj na tem bojišču za nas sreče ni.

Nesmiseln je ta svet,
saj brat brata ubije,
z nasmehom v očeh.

Kam vodi to brezmejno klanje,
če na koncu vsako orožje zbledi,
ko iz telesa drugega meč prikliče  

poslednjo kri?

Nad mano cela vojska preži,
a zame poti nazaj več ni.

Prelagam svojo dušo v božje roke,
ker le one vedo,

kaj prinaša to temno zlo.

Kaj beseda »vojna« pomeni,
spregledaš šele,

ko okoli sebe zagledaš polno krvi
in še sam zadnjič zapreš oči.

Sara Jurkas Omerzo in Valentina Zlobko, 
8. a. r.

Učenki sta s pesmijo sodelovali na lite-
rarnem natečaju na temo NOB. Natečaj 
je potekal pod okriljem Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško.

Učenci 6. razreda so 
pri pouku slovenščine 
spoznali HAIKU 
(trivrstična japonska 
pesniška oblika) in se 
tudi sami preizkusili v 
pesniškem ustvarjanju.

Otroci veselo ven
gredo in na drevo 

se vzpenjajo.
(Zala Jurečič)

Drobne snežinke 
padajo z neba,

saj prišla je zima ta.
(Tanja Pirc)

Gasilci hitijo,
se nič ne bojijo,

vse pogasijo.
(Mitja Kraševec)

Knjige so super, 
res so zanimive
in hitro berljive.

(Sara Conta) 

Počitnice so tu,
mi v Nerezine gremo,

tam bo juhuhu. 
(Andreja Colarič)

Anček zaspanček 
v postelji spi in

sanja vesele stvari.
(Gašper Jurečič)
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Peli smo z Aniko Horvat

Učiteljica Mojca Jevšnik nas je na pevski vaji razveselila, 
da naj bi 22. septembra peli na dobrodelnem koncertu 
Rdečega križa. Bili naj bi spremljevalni pevski zbor slo-

venske pevske zvezde, ki je še posebno znana po svoji ljubezni 
do otrok, vseh ljudi v stiski in živali, Anike Horvat. Programa oz. 
pesmi nismo poznali, kaj šele, da bi ju znali zapeti primerno za 
na oder Gallusove dvorane v Cankarjevem domu. »Ampak, če so 
izbrali nas, nam verjetno že zaupajo,« smo si mislili. Z našo zbo-
rovodkinjo Mojco Jevšnik, ki je srce in duša kostanjeviškega in 
našega zbora, smo vaje vzeli skrajno resno, saj smo bili veseli 
izziva in časti, ki nas je doletela. Vaje so bile naporne, a ko smo 
videli, kako je z nami zadovoljna tudi Anika Horvat, smo čutili, da 
je bilo vse skupaj več kot vredno. Anika nas je s svojo preprosto-
stjo in posebno energijo popolnoma prevzela in še mi smo zapeli 
s posebnim žarom …  Sledila so še zadnja navodila glede oblačil, 
časa odhoda in prihoda … Počutili smo se zvezdniško.

Končno smo dočakali soboto in že zjutraj nas je razganjalo od 
veselja, da bomo peli v slovenskem hramu kulture in to v živo … 
Iz Podbočja smo se odpravili okoli pol štirih.  V Ljubljani so nas 
prijazno sprejeli in nas napotili v garderobe v kletnih prostorih. 
Sami bi se izgubili po labirintu neštetih hodnikov. Sledila je tonska 
vaja, na kateri  smo se prvič seznanili s potekom priprav na tako 
velik koncert v živo, kjer ni možnost popravkov. Videli smo tudi 
veliko slovenskih zvezdnikov, kot so Nina Pušlar, Lara Jankovič, 
voditeljica Ana Tavčar, Jadranka Juras, Eva Boto ter mnoge druge. 
Po vaji smo imeli debeli dolgi uri časa, ki sta se nam zaradi veli-
kega pričakovanja vlekli v nedogled. Vendar smo ta čas  porabili 
za »nadlegovanje« letošnje evrovizijske predstavnice,  z zbiranjem 
avtogramov za naše zbirke ter seveda urejanjem, saj smo si želeli 
izgledati čim bolj bleščeče. Tudi naša Mojca je žarela z glamuro-
znim »make upom«.  Končno pa je napočil  naš trenutek slave. 
Prišli so po nas, nas pospremili do odra in nato so nas obsvetile 
odrske luči. Bili smo samo mi in Anika … Najprej smo zapeli pe-
sem z naslovom  Ne zdi se mi prav  in  nato še pesem Aco iz  3. a. 
Obe pesmi imata posebno sporočilo ljudem. Na svetu se dogajajo 
hude stvari in ne smemo si zatiskati oči pred njimi, ampak poma-
gati. Odpeli smo zelo dobro. Takoj ko smo prišli v garderobe, pa 
so nas že čakala pohval polna sporočila naših srečnih staršev, 
prijateljev, sosedov … Ko smo odhajali domov, smo se  še  slikali 
z Aniko  ter odrinili nazaj proti Podbočju. Na avtobusu so naše 
glasilke skoraj pregorele, toliko smo peli ter se veselili našega 
prvega nastopa na televiziji. Ugotavljali smo tudi, da marsikoga 
obdaja lažen blišč, ki pa hitro ugasne, saj je muh enodnevnic na 
slovenskih odrih res veliko. Domov smo prišli pozno ponoči. Kot 
prave zvezde. No, morda pa le kot podboške kresničke … V mislih 
pa so se po moje vsem podile misli, če bomo še kdaj doživeli 
kaj takega. »Pravijo, da upanje umre zadnje!« bom končala rahlo 
stereotipno.

Hana Kerin, 8. a. r.

Ko dedek ne zna pripovedovati pravljic …

Nekoč je živela Sneguljčica in 63 palčkov. Ne! Sneguljčica 
in 7 palčkov. No, prav. Sneguljčica in 7 palčkov. Nekoč je 
za tremi gorami … Za devetimi gorami! Prav imaš. Živela je 

prelepa deklica, ki so jo klicali Jožica. Oh, kakšna Jožica? Ime ji je 
bilo Sneguljčica! O, saj res. Sneguljčica. A njena zlobna mačeha 
jo je na smrt oboževala. Mačeha jo je sovražila, ne pa oboževala! 
Ali ni vseeno? No, sovražila jo je. Marička pa je postajala lepša 
in lepša. Pa ne Marička! Sneguljčica, Sneguljčica, Sneguljčica! 
Pa Sneguljčica, če že tako hočeš. Nekega dne, pa je mačeha 
vprašala čarobno sliko … Pa ne čarobne slike! Ogledalo je vpra-
šala! No, prav, čarobno ogledalo je vprašala, katera je najlepša 
v deželi. Medved pa ji je odgovoril … Kakšen medved! Ogledalo 
vendar! Oh, no, pa ogledalo. Ogledalo ji je odgovorilo: Najlepša je 
Pepelka! Vse je zamešano! Ne, Pepelka! Sneguljčica! O, res je, 
Sneguljčica. Da je Sneguljčica najlepša, je mačeho tako razjezilo, 
da je poklicala peka … Ne, ne, ne peka! Lovca! Imaš prav. Lovcu 

je naročila, naj Sneguljčico odpelje v New York in ji kupi najlepšo 
plesno obleko. Kakšna obleka, kakšen New York? Lovcu je ma-
čeha naročila, naj Sneguljčico odpelje v gozd in jo tam ubije! Oh, 
no, res je. Ko sta bila lovec in Sneguljčica v gozdu, je lovec rekel 
Sneguljčici, naj steče, kolikor more daleč in da bo namesto nje 
ubil zmaja ter njegovo srce kraljici nesel v dokaz. Ančka je stopila 
… Ne Ančka! Sneguljčica! No, Sneguljčica je stopila na avtobusno 
postajo, vstopila na prvi avtobus, ki jo je odložil v Ljubljani, kjer 
se je vkrcala na vlak, s katerim se je odpeljala do Londona. Ko 
je Sneguljčica zagledala slavno stolpno uro Big Ben, je splezala 
nanjo in v stolpu opazila kraljico Elizabeto, ta pa ji je podarila 
žvečilko, ki jo je Sneguljčica spravila v nogavico. Ne! To ni res! 
Sama si bom prebrala pravljico!

Hana Iljaš, 4. r.
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Osrednja tema letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je bila medgeneracijski 
dialog, naslov tekmovanja pa Z besedami in med njimi. Učenci 2. razreda so brali knjigo 
Leopolda Suhadolčana Piko Dinozaver in nato poustvarjali v okviru tekmovanja. V branje 
vam ponujamo dve besedili, ki sta bili nagrajeni z bronastim Cankarjevim priznanjem.

Poskrbela sem za benjaminovega dinozavra

Nekega dne sem srečala Benjamina 
in Pika Dinozavra. Benjamin me je 
prosil, če lahko en dan skrbim za 

Pika. Tako sem ga sprejela. Najprej sva 
šla k Miklavžu in ga prosila, če naju lahko 
pospremi v deželo dinozavrov. On naju je 
napotil k Božičku, ta pa k dedku Mrazu. 
Ugotovila sva, da dobri možje ne poznajo 
poti v deželo dinozavrov. Nato sva šla k 
dobri vili Lidiji. Ona je poznala pot. Dala 
nama je ogrlico z zlato solzico, ki naju je 
odpeljala v deželo dinozavrov. A tam ni 
bilo nikogar, samo puščava. Piko je bil 
žalosten, saj ni bilo več dreves, trave, rož, 
rek in potočkov. Tako sva se vrnila k dobri 
vili Lidiji. Povedala nama je, da morava 
najti še drugo polovico ogrlice z zelenim 
metuljčkom, ki se nahaja na planetu raz-
bojnikov.  Potem bova lahko rešila deže-
lo dinozavrov. Takoj sva se odpravila na 
planet razbojnikov. Ugotovila sva, da tam 
živijo samo konji, ki so razbojniki. Začeli 
so naju napadati, a ko je bomba švignila v 
pesek, je iz njega skočila ogrlica z zelenim 
metuljčkom. Hitro sva jo vzela in odšla v 
deželo dinozavrov. Tako sva deželo dinoza-
vrov spet spremenila nazaj v prijazno de-
želo. Pripravila sva tudi zabavo, na katero 
sva povabila vse dinozavre, vse tri dobre 
može in dobro vilo Lidijo. Po končani zaba-
vi sva odšla nazaj k Benjaminu in tako se 
je končala moja skrb za Benjamina.

Maja Šoba, 2. r.

Nekoč me je Benjamin prosil, naj en 
dan skrbim za njegovega dinozavra.  
S Pikom sva obiskala deželo slad-

karij. Tam sva spoznala vilo Ana Marijo, 
zebro Lino Fino in papagaja Picka Micka. 
Ana Marija in Lina Fina sta nama razkazali 
to deželo. Picka Micka nama je pokazala, 
kako zna ponavljati besede. Potem smo 
jedli sladice in Piko je izginil. Iskala sem 
ga povsod in ugotovila, da je izginila tudi 
zebra Lina Fina. Kmalu sem ugotovila, da 
je bila to vesela novica. Saj se je Piko zalju-
bil v zebro Lino Fino, zato sta šla v gozd na 
sprehod. Odpeljala sem ju nazaj v deželo 
sladkarij. Pojedli smo še nekaj pravljičnih 
sladic. Potem sva se morali vrniti domov 
in dragi moji, to je bila resnična zgodba.

Mija Tršelič, 2. r.

Pekarica Mica

Nekoč je živela pekarica Mica,
iz njene pečice je vsak dan dišala potica.

Bila je dobra pekarica, ta Mica,
a tako debela, da se je na vrata prijela.

Debela pa je bila zato,
ker potic in kruha ji ni manjkalo.

Nekoč pa kruha res ni bilo
in ga je vsak dan zmanjkalo.

Trije tatovi so prišli,
vse preste, kruh pohrustali

in moko vso raztrosili.

Micka je jokala: »Joj, prejoj,
če ne bo kruha,

življenjski bo boj!«

Petra Jurečič, 5. r.

Kapljice

Šolsko leto se bliža koncu in ob pogle-
du nazaj, na začetek opazimo, kako 
so naše »Kapljice« zrasle, kaj vse so 

se naučile.

V mesecu septembru je bilo v skupini osem 
otrok, do konca leta 2012 pa se je skupi-
na napolnila in z dvanajstimi »Kapljicami« 
polno zaživela. Postali smo pravi prijatelji 

in skupaj preživeli 
veliko lepih trenut-
kov. 

V jesenskih mese-
cih smo se veliko 
igrali na prostem, 
opazovali naravo 
in se igrali z na-
ravnimi materiali. 
Zelo zanimiva je 
bila koruza, s ka-
tero so se otroci 
igrali kar cel teden 
in še se je niso na-
veličali. Obiskali 
smo kmetijo, spo-
znavali in opona-
šali domače živali. 

V pravljičnem decembru smo še več pre-
pevali in ustvarjali ter poslušali pravljice. 
V zimskih mesecih smo poskušali ostati 
zdravi, pripravili smo si čajanko, okušali in 
spoznavali sadje in si iz njega naredili na-
ravne sokove. Obiskala nas je tudi zdrav-
nica in nas vzpodbudila k igri »zdravnik«. 
Spoznavali smo tudi oblačila in se preobla-
čili. Tudi igre na snegu nismo izpustili. Na 
pustni torek pa so tudi otroci naše skupi-
ne ostali doma, v vrtec so namesto njih 
prišle maškare. V pomladnih mesecih so 
spoznavali svoje telo, se pogovarjali o dru-
žini in ogledovali fotografije svojih družin. 
Spoznavali smo barve in se z njimi igrali. 
Na travniku smo iskali živalice ter jih rado-
vedno opazovali.

Z vsakim dnem pa so otroci postajali sa-
mostojnejši, zgovornejši, spretnejši, vedo-
željni in izkušenejši. 

Kristina Medvedec
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Športno dogajanje na šoli v šolskem  letu 2012/2013

Bogato športno dogajanje na šoli smo začeli na začetku 
septembra z državnim tekmovanjem v odbojki na mivki za 
dekleta, in sicer s polfinalom. V finale se kljub dobri igri de-

kletom  (Luciji Gramc, Tadeji Žarn, Jasmini Koretič, Leji Požun, 
Suzani Stipič in Nini Kodrič) žal ni uspelo uvrstiti. Na turnirju so 
zasedle 4. mesto in tako pristale med 16 najboljšimi šolami v dr-
žavi. V septembru smo organizirali tudi šolski kros. Trije najboljši 
iz vsakega razreda, so se uvrstili na občinski kros v Krško. Tam so 
si medalje pritekli: Lan Lekše 3. r. – zlato medaljo, Tadeja Žarn  
9. r. – srebrno medaljo in Vid Goričar 8. r. – bronasto medaljo. Z 
izbirnim predmetom Šport za sprostitev smo se s kolesi odpravili 
na kmetijo Hosta v Šentjernej, kjer smo se seznanili z jezdenjem 
konj.
V  oktobru smo se  v tednu otroka  odpravimo na pohod. Letos 
smo skupaj z učenci od 1. do 9. r. uspešno osvojili Bohor. Konec 
meseca smo se udeležili Ljubljanskega maratona, kjer so naši 
učenci v dežju in hladnem vremenu uspešno pretekli 2300 m 
dolgo progo. 

November je mesec za športe z žogo, katerih se udeležujejo 
učenci in učenke 8. in 9. r. Najprej smo nastopali na občinskem 
tekmovanju v nogometu v Leskovcu, kjer so naši fantje osvojili 3. 
mesto. Prvi na tem turnirju so bili učenci OŠ Leskovec, ki so na 
koncu postali državni prvaki. Tekmovanje so nadaljevala dekleta 
na občinskem tekmovanju v odbojki, ki smo ga organizirali na 
naši šoli. Dekleta so osvojila 3. mesto.
December se začne s tekmovanji v košarki. Naši učenci so 6. 
12. postali občinski prvaki v košarki. Najboljši strelec turnirja 
je bil s 33 točkami Andraž Colarič. Dekleta so igrala košarko na 
področnem tekmovanju na Blanci in osvojila 3. mesto. Fantje 
so nato igrali na področnem tekmovanju v Brežicah in postali 
tudi področni prvaki. Tudi tokrat je bil najboljši igralec in strelec 
Andraž Colarič. V tem mesecu smo igrali tudi šah. Na občinskem 
tekmovanju v šahu, ki je potekalo v Leskovcu,  je Nik Reberšek 
osvojil 1. mesto, Alja Baškovec pa 2. mesto. 
V mesecu januarju smo  organizirali državno tekmovanje v šahu, 
kar je bila za našo majhno šolo zanimiva izkušnja. Telovadnico so 
prekrile šahovnice. Na eni izmed njih je igrala tudi naša učenka 

Alja Baškovec, ki je na koncu osvojila 10. mesto. Na ekipnem 
tekmovanju v šahu so na občinskem tekmovanju naša dekleta 
(Alja Baškovec, Karisa Hribar in Lea Petretič) osvojila 2. mesto. 
Fantje v sestavi Nik Reberšek, Jakob Rajšp, Anže Petretič so 
ravno tako prinesli pokal za 2. mesto. Na področnem  ekipnem 
prvenstvu Posavja v šahu so dekleta prav tako osvojila 2. mesto. 
V času od 10. do 14. januarja smo učence 6. razreda učili smu-
čanja in teka na smučeh v zimski šoli v naravi na Pohorju. 12. 
januarja sta občinska prvaka v namiznem tenisu postala Tadeja 
Žarn in Martin Žarn. 28. januarja smo organizirali državno četrt-
finalno tekmovanje skupine zahod 1 v košarki. Naši košarkarji so 
morali kljub bučni podpori iz tribun priznati premoč košarkarjev 
iz OŠ Koper in OŠ Vavta vas.
V februarju smo organizirali zimski športni dan. Letos smo imeli 
veliko snega, tako da  smo se z najmlajšimi sankali na bližnjem 
hribu, smučali na Arehu, drsali v Termah Čatež in tekli na smučeh 
v okolici šole. 2. februarja smo v snežnem metežu premagovali 
progo, dolgo 2 km, s tekaškimi smučmi na šolskem pokljuškem 
maratonu,  katerega  redni gostje smo že nekaj let. V topli telova-
dnici so v OŠ Krško igrali košarko mlajši dečki in osvojili 3. mesto. 
Martin Žarn je na področnem tekmovanju v namiznem tenisu v 
Radečah osvojil 5. mesto.
Marec je postregel s tekmovanjem mlajših deklic (6. in 7. r.)  na 
občinskem tekmovanju v mali odbojki na Senovem, kjer so dekle-
ta osvojila 5. mesto.
Aprila smo igrali mali nogomet  na občinskem tekmovanju za 
mlajše dečke v Leskovcu in zasedli 5. mesto.
Maj se je začel s šolskim tekmovanjem v atletskem mnogobo-
ju. Najboljši so nastopili na občinskem atletskem tekmovanju v 
Kostanjevici. Naša šola si je priborila 9 medalj, in sicer: zlato 
Tadeja Žarn – met žvižgača, srebrno Rok Dolmovič – skok v 
višino in Jakob Prah – tek na 600 m, bron Lara Zorko – skok v 
daljino, Nejc Kerin – tek na 300 m, Teja Hočevar – tek na 300 m, 
Klavdija Dolmovič – skok v višino, Valentina Zlobko – met krogle 
in Klemen Žibert – skok v višino. Na področnem tekmovanju v 
Brežicah pa so po najboljših uvrstitvah posegli: Tadeja Žarn – 
met žvižgača 53 m – 1. mesto in Rok Dolmovič – skok v višino 
165 cm – 3. mesto. Lara Zorko  je osvojila 4. mesto v skoku v da-
ljino. 5. mesto so osvojile Teja Hočevar – tek na 300 m, Klavdija 
Dolmovič – skok v višino in Jasmina  Koretič - met žvižgača. 
Učenci od 1. do 5. r. so tekmovali v atletskem troboju na novem 
stadionu na Dovškem. Zlato medaljo si je okoli vratu nadel Lan 
Lekše, bronasti medalji pa Anja Kerin in Jakob Jurečič. Konec 
meseca so naša dekleta sodelovala na občinskem tekmovanju 
v odbojki na mivki v Brestanici in osvojila 1. mesto. Za igralko 
turnirja je bila izbrana Nina Kodrič.
Junija bomo organizirali letno šolo v naravi v Nerezinah za učen-
ce 4. in 5. r. Skupaj z učenci 8. razreda bomo odšli na dvodnevni 
planinski izlet na Trdinov vrh, kjer bomo na Miklavžu postavili 
tabor in prespali v šotorih. 
Šolsko leto bomo zaključili s športnim dnevom  v Brestanici na 
bazenu. Še prej se bomo poslovili od 9. razreda s tekmo v odbojki 
med  učenci in učitelji. Nagradili bomo tudi športnika in športnico 
šole za letošnje šolsko leto. To sta Tadeja Žarn in Andraž Colarič.
Veseli smo, da šport zavzema pomembno mesto na naši šoli.  

Marjeta Škrbina Rozman
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Mali šahisti

Šahiranje otrok v šoli je nekaj povsem normalnega, vsakda-
njega. Kaj pa šah v vrtcu? So otroci pri petih letih sposobni 
osvojiti pravila igre ali je to še prezgodaj? 

Nekega dne v januarju se je Špela odločila, da prinese v vrtec 
šah. Ker igra šah  njena sestrica, se ga je naučila igrati tudi ona. 
Nekaj otrok je igro poznalo, večina v skupini pa je spraševala, 
kako se šah igra. Zanimanje je bilo zelo veliko. Sedli smo k mizi in 
začeli spoznavati igro. Naslednji dan so prinesli šah še drugi otro-
ci. Nisem mogla verjeti, da jih bo igra tako pritegnila. Presenetilo 
me je to, da lahko pri igri tako dolgo sedijo pri miru in razmišljajo. 

Otroci so zelo uživali, če so vzeli nasprotniku veliko figur, o tem, 
kaj je mat, pa še niso razmišljali. Minevali so dnevi, tedni in me-
seci, v naši skupini pa smo še naprej šahirali. Ker sem želela, 
da otroci dobijo še več znanja o šahu, smo v skupino povabili 
gospoda Ahmatovića, ki je učitelj šaha v krškem šahovskem klu-
bu. Tako so začeli teči pogovori o tem, da povprašamo starše, če 
želijo, da se otroci učijo šah z g. Ahmatovićem. Za naše otroke je 
postal kar gospod Šahmatović.  Večina staršev se je s predlogom 
strinjala tako, da sedaj ure šaha obiskuje petnajst  otrok iz naše 
skupine. 

Seveda še vedno šahiramo tudi v igralnici, kjer se vsak dan sliši: 
»Gregor, Helena se gremo šah?« Seveda oba z veseljem zaigrava 
z malimi bučkami, ki tako zavzeto pripravijo figure in potem raz-
mišljajo in razmišljajo, kako bi naju premagali. Midva otrokom ne 
pustiva, da kar zmagajo, ampak z njimi igrava po pravilih. Tako 
se otroci učijo zbranosti, logičnega razmišljanja, odločanja, pre-
vzema odgovornosti, spoštovanja pravil …

Šah otroke uči, da poraz ne pomeni neuspeha, temveč se iz njega 
nekaj naučijo. 

Otroci so res neverjetni. Kljub temu da si nekateri še vezalk ne 
znajo zavezati, pa ti bodo brez problema dali ŠAH-MAT.

Čeravno se šah redko omenja kot “igra”, vsekakor igra je. Če pa 
je kaj drugega, zavisi od posameznika, za katerega vsak spopad 
ostaja njegova lastna pustolovščina.

Helena Banič

Smrkci

V začetku šolskega leta je skupino Smrkcev obiskovalo šest 
otrok. Ker  smo bili polovična skupina, smo si lahko privo-
ščili več raznolikih dejavnosti in veliko pozornosti  namenili 

socializaciji in spoznavanju drug drugega. Z novim letom pa smo 
Smrkci dobili še šest novincev. Sedaj smo polna heterogena sku-
pina dvanajstih otrok. Z uvajanjem  ni bilo nobenih težav, hitro so 
se navadili tako skupine kot dnevne rutine. Starejši otroci so se 
navezali na malčke in jim pomagali pri premagovanju novih, njim 
neznanih ovir. Sedaj, ko smo skupaj že nekaj časa, smo postali 
pravi prijatelji in nekateri so si že izbrali prve simpatije. 

Primarna naloga Smrkcev je navajanje na samostojnost in spod-
bujanje verbalne komunikacije. 

Zelo radi ustvarjamo, v jutranjem krogu  prebiramo veliko pravljic, 
spoznamo veliko novih  stvari, se naučimo različnih  pesmic, ple-
sov in bibarij. Skozi mesečne sklope Smrkci spoznavamo okolje, 
naravo, poklice. Igra na igrišču pa nas še posebno razveseli, zato 
se veselimo poletnih dni, ko bomo veliko časa preživeli na pro-
stem in se kopali v bazenih.

Vesna Kržičnik Mirt
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1. maj na Planini

Živel 1. maj, je pisalo na majčkah pohodnikov, ki so se na vse 
zgodaj udeležili pohoda. Start je bil na dvorišču OŠ Podbočje 
in je potekal skozi Šutno proti Planini, kjer so že od prejšnje-

ga dne potekale priprave na proslavo ob prazniku dela. Vaščani 
Planine so postavili oder in omizje, lovci pa so skupaj z gostincem 
Janezom Dušakom pripravljali hrano in pijačo za lačne in žejne 
pohodnike.

Gozdiček ob smučišču se je počasi polnil, saj je prišlo ogromno 
pohodnikov tudi iz Cerkelj ob Krki in okoliških hribov, kmalu pa 
sem zagledal tudi slovensko zastavo, ki jo je vso pot iz Podbočja 
nosil Babičev Janez. 
Pričel se je kulturni program, v katerem so nastopili otroci iz vrt-
ca Levček iz Podbočja, ki so ob spremljavi Petra Dirnbeka zapeli 
Kekčevo pesem. Po pozdravnem govoru predsednika organizacij-
skega odbora Planina tov. Mihe Butara, se nam je na odru pridružil 
slavnostno govornik, poslanec v DZ RS Franc Bogovič, ki je pove-
dal: «Skrajni čas je, da v Sloveniji ugotovimo in povemo, katera pod-

jetja so zašla v težave, mnoga žal tudi propadla zaradi lakomnosti 
posameznikov. Ta zavržena dejanja pa so danes odvzela delo in 
čast deset tisočim državljanom. Prihaja čas, ko mora v Sloveniji 
sleherni izmed nas položiti račune za svoje delo v preteklih letih. 
Slovenci smo skozi stoletja dokazali, da smo delaven in klen na-
rod, narod, ki se je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja 
končno zapisal med državotvorne narode. Na deblo naše države 
so se v dvajsetih letih prisesala različna parazitska združenja, ki 
so na takšen ali drugačen način izčrpavala naše drevo. Kot sem 
v nagovoru že dejal, je sadno drevo treba obrezati, da zagotoviš 
rodnost drevesa, v našem primeru pa se je na naše deblo države 
prisesala parazitska bela omela, ki jo je treba najprej odstraniti in 
omogočiti, da se naše drevo razbohoti v vsej veličini slovenskega 
naroda. Verjamem v moč, modrost in zrelost slovenskega naroda 
in - v vas spoštovane obiskovalke in obiskovalci, zato sem prepri-
čan, da se bomo še mnoga leta srečevali na Planini.«
Program se je nadaljeval s pesmijo avtorja Petra Dirnbeka in reci-
tacijo pesmi Proletarski maj - Fran Albreht, s katero sta nastopila 
Jerneja Dornik in Uroš Kerin. Na oder smo povabili tudi župana ob-
čine Krško mag. Mirana Stanka in predsednika sveta KS Podbočje 
Janeza Barbiča, ki sta nam ob tej priložnosti čestitala ob prazniku 
dela, podžupanji Nuši Somrak pa smo skupaj  s Petrom Dirnbekom 
za njen rojstni dan zapeli pesem ‚‘Kolkor kapljic, tolko let‘‘. Program 
smo zaključili tako,  kot smo ga začeli, s pesmijo, ki je zaznamovala 
slovensko kinematografijo. Učenke OŠ Podbočje so ob spremljavi 
Petra Dirnbeka zapele pesmico Sreča na vrvici.
Po končanem programu nas je pokonci spravil Ansambel Gregorja 
Gramca, pri tem pa je nas organizatorje doletelo mnogo kritik, saj 
nismo pripravili plesišča.
Z opravičilom: «Saj vsako leto kaj pozabimo…« smo obljubili, da 
plesišče naslednje leto bo.

Janez Bršec

Učenke OŠ Podbočje so zapele pesmico Sreča na vrvici.

Dan upora proti okupatorju - GRADNJE 2013

Le tisti, ki z orožjem v roki

odšel je v hosto, dež in mraz,

le ti bili so nam poroki,

da v zmago spremene poraz.

Po slovesnem prihodu praporščakov na prizorišče prireditve, 
se je s temi zmagovitimi verzi v izvedbi Mirjam Hribar letos, 
27. aprila, ob dnevu upora proti okupatorju začela tradi-

cionalna prireditev v Gradnju, kjer je bil na Draganovi domačiji 
decembra leta 1942 in januarja leta 1943 sedež gorjanskega po-
dokrožja in rajonskega odbora OF- Osvobodilne fronte Sv. Križ. Ob 
tem prazniku se v Gradnju vsako leto srečamo člani veteranskih 
in domoljubnih organizacij občine Krško, letos pa je nalogo orga-
nizatorja imelo Območno združenje slovenskih častnikov Krško. Slavnostni govornik Janez Bršec
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Po pozdravnem govoru sekretarja ZSČ 
Krško Branka Slivška se je prireditev 
nadaljevala pod taktirko Mirjam Hribar, ki 
so se ji na odru pridružile tudi učenke OŠ 
Podbočje s svojim plesnim nastopom in 
recitacijami, glasbeni del pa sta z odliko 
opravila Adolf Moškon in Bojan Kaplan.

Za slavnostnega govornika smo letos v 
Organizacijskem odboru Planina zbrali 
domačina, pesnika in umetnika ter 
predsednika krajevnega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB-k.o. Podbočje 
Janeza Bršca, ki je v svojem govoru med 
drugim povedal:«Ta umetno ustvarjeni 
ideološki boj ne potrebuje sprave, saj 
ljudje, ki danes sobivamo eden z drugim, 
nismo ustvarili ne tega sistema in tudi 
nikakršnih zločinov, da bi se jih morali 
sramovati. Kar Slovenci potrebujemo je 
spoštovanje, naučiti se spoštovati svoje 
ljudi, sodržavljane, sokrajane in sosede, 
ne glede na njihove vrednote, politično 
in versko opredeljenost in jemati človeka 
kot osebnost, v kakršno se je zgradil na 
pozitiven način. 

Kapitalizem nas je pripeljal do tega, da 
tistim, ki nimajo nič, je treba vzeti tudi to. 
Da je pot do uspeha le tistih, katerih član 
strank si, katere barve si, da si poslušen, 
da si ponižen, da si tiho.

Na naš račun so si postavili imperije, skrili 
milijarde v davčne oaze, kupovali gradove 
in vile, jahte in avtomobile ter se smejali 
za našimi hrbti, kriza pa je padla na pleča 
delavcev, upokojencev, borcev in vetera-
nov, šolarjev in študentov, ki iščejo rešitev, 
kako priti iz meseca v mesec, kako plačati 
račune, ki so vsak mesec višji, kako plača-
ti otroku šolnino in malico ter kako bolne-
mu človeku plačati zdravljenje.«

Druženje se je v lepem vremenu nadalje-
valo v popoldne, Lovska družina Podbočje 
pa nam je pripravila obilo mesnih dobrot z 
žara, da smo se lahko dobro podkrepili ob 
dobri domači kapljici cvička. Ko je dan pri-
šel večer, pa smo v Stožicah nestrpno pri-
čakovali koncert Tržaškega partizanskega 
pevskega zbora Pinko Tomažič z gosti, ki 
so pripravili nepozaben koncert nam tako 
ljubih pesmi upora.

Miha Butara

Planina - Spomin in opomin 2012

»Pa ne, da bo dež!« so bile moje 
prve besede, ko sem se zjutraj 
zbudil, pa mogoče še kakšna 

takšna bolj sočna beseda. Seveda je ves 
teden kazalo lepo, zato tudi šotora nismo 
postavljali, a zjutraj zaprto nebo in pada 
kot satan. Proti naravi človek ne more nič, 
sem si rekel, in se odpravil na Planino, 
kjer je bilo vse pripravljeno za prireditev. 
Ko sem se peljal proti Planini, sem si govo-
ril: »Saj gor pa verjetno ne bo padalo.« Pa 
ni bilo tako, saj je kar močno deževalo in 
lahko sem se le sprehajal sem ter tja v ve-
trovki, s kapuco na glavi. K sebi sem pokli-
cal Ivana Urbanča in mu rekel, da zgleda, 
da prireditve ne bo in da lahko počneva 
kaj drugega, zato sem iz prtljažnika vzel 
loparje in poskrbel za nekaj minut smeha, 
ko sva igrala badminton.
S Planine so se že videle Alpe in vedel 
sem, da se bo naredil lep dan. Res je bilo 
tako, prenehalo je deževati, nebo se je 
razjasnilo in na Planino so začeli prihajati 
obiskovalci, gostje in nastopajoči. Kmalu 
za tem so prišli tudi pohodniki, ki so bili 
čez in čez premočeni, a jim to ni vzelo do-
bre volje.
Prireditev se je pričela udarno, saj so se 
na prizorišču pojavili praporščaki vete-
ranski organizacij, za njimi pa Duletova 
in Gorjanska četa, ki sta registrirani kot 
društvi, ki ohranjata lik slovenskega par-
tizana, ter Gorjanska konjenica skupaj z 

vinsko kraljico Martino Baškovič. Z uvo-
dnimi besedami Mirjam Hribar in Janeza 
Bršca smo se spomnili žrtev tragedije na 
Planini, te beseda pa je pospremil nastop 
MoPZ Planina z recitatorji, ki so nastopili s 
pesmijo« Zakaj sem partizan?«. V progra-
mu so nastopili MoPZ Planina iz Cerkelj 
ob Krki, Pihalni orkester Blanški vinogra-
dniki, recitatorji, učenke OŠ Cerklje ob 
Krki ter Mirjam Hribar in Peter Dirnbek, ki 
sta naboj pesmi upora začinila s pesmijo 
Imagine Johna Lennona. 
Po pozdravnem govoru župana Občine 
Krško mag. Mirana Stanka, smo na oder 
povabili poslanca v državnem zboru 
Matjaža Hana, ki je zbrane nagovoril, naj 
mir jemljejo za harmonijo življenja, način 
življenja pa berejo iz Prešernovih vrstic: 
»Ne vrag, le sosed bo mejak!« Tudi tovariš 
Miha Butara se je strinjal, da vrednot, ki 
so nas krasile desetletja, ne smemo po-
teptati, nastopil je namreč čas, da se jih 
moramo tako ljudje kot mlada generacija 
zavedati in postoriti vse, da pripeljemo naš 
slovenski voz na pravo pot.
Po končanem uradnem delu nas je razve-
selilo sonce, še naprej smo uživali v dnevu 
ob kozarčku vina in dobri hrani, misel na ta 
dan pa je ostala na vsem«Sonce svobode, 
vedno nas grej!«

Janez Bršec

Še zadnje konzultacije pred nastopom.
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Mladinska točka Podbočje

Ideja o tem, da bi podboška mladina dobila svoje prostore za 
neformalna druženja, se je uresničila. 22. junija 2012 je svoja 
vrata odprla Mladinska točka Podbočje. Otvoritev Mladinske 

točke je potekala hkrati z otvoritvijo novih prostorov Krajevne 
skupnosti Podbočje. Pred otvoritvijo je naše otroke in mladino 
zabaval klovn Žare, nato pa so potekale kratke delavnice v naših 
novih prostorih, ki si jih delimo s KS.

In kaj smo počeli v tem slabem letu delovanja? Za vse tiste, ki nas 
še ne poznate naj na začetku na kratko predstavimo naše aktiv-
nosti. Vrata naše MT so odprta vsako soboto med 10. in 12. uro, 
ko potekajo delavnice za otroke. Prostovoljci pa se trudimo, da 
potekajo aktivnosti tudi za mladino, le-ta se zbira v naših prosto-
rih ob petkih zvečer, dvakrat na mesec. Poletni čas smo izkoristili 
predvsem za igre na prostem, preizkusili smo se v nogometu, 
košarki, odbojki, raznih štafetnih igrah, v najhujši vročini smo se 
ohladili z vodnimi igrami, najbolj pogumni smo veslali po Krki in si 
nato privoščili še piknik, v gozdu pri Dobravi smo imeli paintball, 
jahali smo konje … V jesenskih mesecih smo bili več v naših pro-
storih, kjer smo imeli predvsem ustvarjalne delavnice, izdelovali 
smo puzzle, vazice, vetrnice, lončene lutke, risali na majice in z 
ogljem, ustvarjali z barvami, izrezovali buče … Da nismo bili lačni, 
smo poskrbeli na kuharskih delavnicah. Pozimi smo vsi nestrpno 
pričakovali in se pripravljali na sneg, delali smo adventne venčke, 
okraske za na novoletno drevesce, imeli smo tudi prednovoletno 
zabavo in ko smo končno dočakali sneg smo hitro odhiteli ven, na 
Šribarjev breg in se naužili vseh snežnih radosti. Mesec februar 
je bil predvsem pustno obarvan, pekli smo krofe ter se našemili 
in preprosto uživali na pustni zabavi. V pomladnih mesecih smo 
bili zopet ustvarjalni, izdelovali smo cofke, ogrlice in zapestnice, 
si naredili akvarij, prelevili smo se v graščake in si naredili veliča-
stno bivališče, naredili in spuščali smo zmaja, ob materinskem 
dnevu smo za mamice naredili darilca … Ob večerih smo se dru-
žili, poslušali glasbo, si pogledali kakšen film, se razvedrili z dru-
žabnimi igrami, se preizkusili v kvizu …

V preteklih enajstih mesecih smo na MT Podbočje izvedli 64 raz-
ličnih aktivnosti, ki se jih je udeležilo skupaj kar 661 otrok iz naše 
KS. 

Ob koncu bi se prostovoljci MT Podbočje radi zahvali Mladinskemu 
centru Krško, ki nam nudi tehnično in finančno pomoč, Krajevni 
skupnosti Podbočje, ki nam je dala v souporabo njene prostore, 
vodstvu Osnovne šole Podbočje, ki nam prav tako dovoljuje, da 
nekatere aktivnosti izvajamo v njenih prostorih, ter staršem, ki 
nam v varstvo zaupate svoje otroke. Hvala vsem skupaj, ker lahko 
na tak način mi in vaši otroci kvalitetno preživimo naš prosti čas 
in se pri tem marsikaj naučimo in hkrati zabavamo.

Prostovoljci MT se bomo še naprej trudili, da bodo naše aktivnosti 
čim bolj zanimive in da boste otroci in mladi radi prihajali v naše 
prostore, obenem pa si želimo, da nas obiščete tudi tisti, ki se 
naših aktivnosti še niste udeleževali, veseli smo namreč vsakega 
novega obraza in nasmeha na ustih.

Mateja Kuntarič
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Naših 15 let

Pevke izpod Bočja letos praznujemo 15 let delovanja. Nekatere 
so v zboru od samega začetka, druge smo prihajale malo ka-
sneje, vsaka pa je prišla z željo po petju in druženju. Nekatere 

so se vključile tudi zaradi osamljenosti, saj nas je v zboru kar sedem 
vdov. O žalosti ne bi govorila, smo si pa pevke tudi v takih trenutkih 
zelo pomagale in stale ob strani. 
Nekaj časa je bil naš dan četrtek, ko smo se dobivale na vajah in mi-
slim, da je vsaka izmed nas kar z veseljem čakala ta dan. Takrat smo 
se spet videle, si imele marsikaj povedati. Glavno pa je bilo seveda 
petje. Z njim smo prepotovale kar lep del Slovenije in spomini so na 
vsak nastop lepi. Čeprav včasih tudi ni bilo tako, kot smo si želele, so 
nas pa ljudje povsod lepo sprejeli. Izmenjale smo si mnenja s pevci 
iz drugih zborov in tako so se stkala nova poznanstva. Nikjer ni šlo 
brez bogato obloženih miz in tako smo si nekatere nabrale kakšen 
kilogram preveč.  Tudi naši rojstni dnevi, godovanja in rojstva vnukov 
so nas družila. Razlogov za praznovanje je bilo več kot dovolj. 
Doma smo sicer vse dokaj zaposlene, pa vendar si vzamemo čas 
za vaje, nastope in seveda tudi ples. Moških plesalcev ponavadi 
zmanjkuje, zato plešemo kar med seboj. Dve pevki odlično vriskata 
in dvigneta vzdušje, kjerkoli pokažeta svoj talent.  Tudi igralk nam ne 
zmanjka; veliko skečev se je zvrstilo na naših koncertih in nastopih. 
Smo odlične gospodinje. Svoje izdelke smo že večkrat razstavljale, 
tekmovale smo v peki in prejele kar nekaj priznanj. 
In da ne bo kdo mislil, koliko zaslužimo; naš skupni račun je bil vedno 
bolj reven, večkrat delamo v minus. Naša edina želja je, da bi še dol-
go prepevale, da bi nam služilo zdravje in da bi naša zborovodkinja 
imela z nami potrpljenje. Naši glasovi  so iz dneva v dan starejši. 
Upamo, da se nam bodo pridružile še mlajše pevke in nadaljevale 
z našim delom. 

Marija Pavlovič

D R U Š T V A

15 let ženskega pevskega zbora Pevke izpod Bočja

Pevke izpod Bočja letos praznujemo 15-letnico delovanja. 
Skupina nekaj žensk je na sestanku aktiva kmečkih žensk pod 
Gorjanci pred 15 leti malo zapela in tako se je porodila ideja, 

da bi ustanovile zbor. Po enem tednu smo se že zbrale v osnovni 
šoli v Kostanjevici na Krki in začele z vajami pod vodstvom Mojce 
Jevšnik, pridružila pa se nam je še Katarina Štefanič s harmoniko. 
V nadaljevanju se nam je pridružilo še nekaj pevk in zbor se je šte-
vilčno povečal na 20. V tej sestavi smo delovale pet let, nakar nas 
je zapustila Mojca, tako da smo sodelovale s Katarino in njeno har-
moniko. Vsako leto smo pripravile letni koncert ter nastopale tako v 
domačih krajih kot po številnih krajih po Sloveniji. Po nekaj letih nas 
je zapustila Katarina in za nekaj časa nas je zopet prevzela Jožica 
Čelesnik, zaradi zdravstvenih razlogov pa nas je tudi ona kmalu za-
pustila in ostale smo brez zborovodje. Za vodenje smo nato zaprosile 
Andrejo Barič Kerin, sprejela nas je in zdaj pojemo pod njenim vod-
stvom že četrto leto. Zbor, ki zadnja leta deluje v okviru Kulturnega 
društva Stane Kerin Podbočje, zdaj sestavlja 14 pevk, vaje imamo 
vsak teden, letos pa se še posebej pripravljamo na naš letni koncert, 
ki bo namenjen obeležitvi našega jubileja.

Pevke izpod Bočja

Pevke izpod Bočja na lanskem letnem koncertu 
v Kulturnem domu v Podbočju
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Aktivnosti ŠRD Kalce – Naklo v letu 2012/13

Športno-rekreacijsko društvo Kalce – Naklo je bilo v minu-
lem letu ponovno uspešno in dejavno. Gonilna sila društva 
ostaja mlada, vitalna in z močnim ciljem po uspehu. Naj 

na prvo mesto postavimo našo mlado in močno malonogometno 
ekipo, ki že vrsto let sodeluje v kostanjeviški malonogometni ligi. 
V lanski sezoni smo z nekaj smole ostali pred stopničkami na 
četrtem mestu, vendar letos že nadaljujemo uspeh izpred dveh 
let. Udeležili pa smo se tudi več turnirjev v malem nogometu in 
v Brestanici, Sevnici in Veliki vasi osvojili prva mesta, v Velikem 
Mraševem drugo mesto, sledilo pa je še eno tretje in tri četrta 
mesta.
Društvo je bilo aktivno tudi izven nogometnih igrišč. Organizirali 
smo  tradicionalno prvomajsko kresovanje, ki ga je na praznik 
dela popestrila še jutranja budnica kostanjeviškega orkestra. 
Dogodka se je zopet udeležilo lepo število zadovoljnih vašča-
nov. Obisk ni bil nič manj številčen tudi na žegnanju pri kapelici 
v Kalcah, ki se je zaključilo pod vaškim šotorom z obilo dobre 
hrane in pijače domačih gospodinj. 
Z zaključkom projekta postavitve avtobusnega postajališča pri 
Cunkovih, so šolarji postali veseli strehe v deževnih dneh. Dogaja 
se tudi na športno-rekreacijskem centru, kjer je bila lani položena 
asfaltna prevleka na igrišču za nogomet in košarko ter opremlje-
no s črtami, v letošnjem letu pa so na vrsto prišle še lovilne mreže 
in urejanje okolice. Po postavitvi razsvetljave in dokončni ureditvi 
okolice se v letošnjem letu pričakuje otvoritev. 
Kot vedno se velja ob tej priložnosti zahvaliti vsem, ki so kakor 

koli pripomogli k uresničitvi naših načrtov in ambicij, vsem spon-
zorjem, dobrotnikom in seveda sovaščanom in sovaščankam, ki 
so eni z dobro voljo, prostim časom in krepko roko pri gradnji 
športno-rekreacijskega centra in drugi s pladnji, polnimi domačih 
dobrot po svojih najboljših močeh pripomogli k nepozabnim do-
godkom in dosežkom športnikov,  oziroma omogočili dragocene 
trenutke druženja in veselja sovaščanom.
Za konec želimo vse, ki bi radi izvedeli še več o dogajanju, povabi-
ti na našo spletno stran www.Kalce-Naklo.si, kjer v sliki in besedi 
podrobno spremljamo vse aktivnosti.

Matej Vene

Budnica (maj 2013)

Vinogradniško društvo Podbočje 

Ljubezen do vinogradništva in skrb za vinograd od nekdaj 
združuje in povezuje ljudi v našem društvu in lokalni skupno-
sti. Žlahtna kapljica je ponos vsakega vinogradnika, vzgojiti 

pa jo je moč samo s trdim delom in veliko predanostjo. Dober 
vinogradnik nikoli ne počiva. Skrb za dobro vino se začne že v 
začetku spomladi. Rez trte je zelo pomembna in nato spremlja-
nje vsake trte do trgatve, da ni preveč obremenjena. S primerno 
zaščito pa zagotovimo, da je grozdje zdravo in primerno za pride-
lavo. Večji del dobrega pridelka se pa naredi v kleti. V današnjem 
času je kletarjenje veliko bolj zahtevno, kot je bilo nekoč. Trg in 
konkurenca zahtevata, da ponudimo le vrhunsko kvaliteto, ki jo 
zna pridelati večina naših vinogradnikov. 

Prav je, da predstavimo dejavnosti Vinogradniškega društva 
Podbočje.

V januarju smo se vinogradniki udeležili strokovne ekskurzije na 
Goričko v Prekmurju, kjer smo spoznali dobre vinarje in si ogledali 
kulturne znamenitosti. 

Zahtevno in odgovorno delo se v našem društvu prične z zbira-
njem vzorcev vin za društveno ocenjevanje. Naši vinogradniki 
so zelo aktivni in v ocenjevanje strokovnim komisijam prinesejo 
veliko število vzorcev pridelanih vin. Ocenjevanje je tudi to leto 
potekalo pri Robertu Jarkoviču v Gadovi peči. Pri cvičkih je zmagal  

Anton Benčin iz vinske gorice Gazice, pri modrih frankinjah letnik 
2011 Mitja Stopar, letnik 2012 pa Jože Gramc.

Kot že vrsto let smo vinogradniki tudi letos pripravili praznik cvič-
ka v Podbočju.

Komisije naših vinogradnikov so konec meseca marca zbra-

Teden cvička 2013
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le vzorce za ocenjevanje na 41. Tednu cvička v Novem mestu. 
Pripravljenih je bilo 64 vzorcev vseh vin. Presenetljivo je to, da je 
14 vinogradnikov pripravilo vzorce za izbor kralja cvička.

Veseli in presrečni smo bili, ko so nas po končanem ocenjeva-
nju obvestili, da je Robert Jarkovič iz VD Podbočje kralj cvička. 
Moram priznati, da smo njegovo zmago po tihem pričakovali, saj 
ima naš kralj, Robert Jarkovič, vsa leta vrhunska vina, saj je bil 
že leta 2009 je na 37. Tednu cvička v Novem mestu prvak cvička. 
Dober cviček in malo sreče sta ga letos pripeljala do tega naslova. 
V našem društvu smo na njegov laskavi naziv zelo ponosni, saj 
smo prepričani, da je krona zaslužena predvsem z dolgoletnim 
trdim delom. Krono kralja cvička imamo prvič v dolgi zgodovini 
našega društva.

3. maja smo se vinogradniki s povorko tradicionalno udeležili 41. 
Tedna cvička v Novem mestu. Moram poudariti, da smo se v čast 
in podporo kralju cvička, Robertu Jarkoviču, letos še posebej pri-
pravili. V povorki je sodelovalo 76 vinogradnic in vinogradnikov. 
Veseli me, da se je udeležilo tako veliko mladih članov in privr-
žencev društva. Organizirano smo se z avtobusom pripeljali do 
nakupovalnega središča Qlandija. Tu ni manjkalo dobre volje, saj 
so štirje člani s harmoniko ves čas povorke skrbeli za prijetno 
vzdušje. Lep transparent kralju cvička in veliko število stare kle-
tarske opreme je povorki dalo še poseben čar.

Dolgo pričakovani dogodek, praznovanje 40. letnice delovanja 
Vinogradniškega društva Podbočje, ki je bil 23.  6. 2012 na 
igrišču OŠ Podbočje, je potrebno še posebej poudariti. Za naše 
društvo je bil to do sedaj največji dogodek, katerega smo tudi pri-
merno obeležili, saj smo razvili težko pričakovani društveni pra-
por, simbol ponosa in pripadnosti. Prvi praporščak v zgodovini VD 
Podbočje je Martin Stipič, njegov namestnik pa Stanko Hočevar. 
Na slavnostni akademiji, ki je potekala skupaj s praznovanjem 
krajevnega praznika KS Podbočje, so prijeli naziv častni član VD 
Podbočje Avgust Hosta, Franc Banič, Jože Kovačič, Vinko Škulj 
in Viljem Vrhovšek, priznanja VD pa Ivan Urbanč, Darko Kodrič, 
Franc Grubič,  Jože Kerin in Franc Glinšek. Posebej bi pohvalil 
celoten UO VD Podbočje, številne vinogradnice in vinogradnike, ki 
so s svojo pomočjo in dobro voljo prispevali, da smo to prireditev 
tako uspešno izpeljali. 

Ker skrbimo, da so naši vinogradniki poučeni glede pridelave 
grozdja, smo skupaj s svetovalno službo iz Krškega v vinogradu 
Janka Žarn, organizirali delavnico na terenu - obremenitev vinske 
trte in ukrepi preprečevanja trstne rumenice ter zatiranje ameri-
škega škržatka.

V mesecu avgustu se je delegacija članov VD Podbočje s prapo-
rom udeležila praznovanja 40. letnice DV Šentjernej.

V začetku meseca novembra smo izpeljali prvi vinogradniški 
pohod po vinskih goricah Dol, Lubica, Mladje, Gradnje in Vinjar. 
Pohoda se je udeležilo presenetljivo veliko udeležencev, pred-
vsem vinogradnikov. Na poti od Dola do Vinjarja smo bili v števil-
nih zidanicah in hramih postreženi z dobro kapljico in domačimi 
dobrotami. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali. 

Delo društva je bilo v preteklem letu zelo pestro in bi se ob tej 
priložnosti zahvalil vinogradnicam in vinogradnikom za pomoč in 
sodelovanje.

Janez Stopar

D R U Š T V A

Podelitev priznanja zmagovalcu cvička na prazniku cvička 2013

Zmagovalec cvička Anton Benčin

Kralj cvička Robert Jarkovič
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Podbočje – Najlepši izletniški kraj 2012

Člani Turističnega društva Podbočje smo se že nekaj časa ukvar-
jali z mislijo, da bi domači kraj prijavili na tekmovanje v okviru 
Turistične zveze Slovenije »Moja dežela, lepa in gostoljubna«. 

Samokritičnost nas je kar nekaj časa držala nazaj, v letu 2011 pa 
smo prvič sami pri sebi dejali, da vseeno napredujemo v urejenosti 
kraja in bi nam bila potrditev zunanjih opazovalcev dobrodošla. 
V letu 2011 smo kot kraj na regijskem ocenjevanju (regijska komisi-
ja ocenjuje na področju občin Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice, 
Sevnica, Radeče) dosegli prvo mesto. Tega leta je OŠ Podbočje na 
regijskem ocenjevanju zmagala, na državnem pa je zasedla 3. mesto 
v kategoriji šol.
Dobra ocena v letu 2011 nam je dala nov zagon. Celotni vasi in vsem 
njenim prebivalcem. Nekako pričakovano je bilo, da se tudi v letu 
2012 prijavimo na ocenjevanje. Regijska komisija si je kraj ogledala 
5. julija 2012 in mu dodelila 1. mesto. Pričakovanja ljudi, ki smo kar 
nekaj časa urejali svojo okolico in javne površine, so postala iz dneva 
v dan večja. 
Državna komisija je napovedala svoj prihod 30. julija 2012 in v ne-
deljo pred tem smo masovno čistili in urejali še zadnje… Tudi potok, 
ki je kar naprej poln alg, vsak cigaretni ogorek, ki ga kadilci pridno 
vržejo  na tla, liste dreves in smeti. Večerna nevihta je vas oprala in 
jutranje sonce je naši vas  naredilo toplo in lesketajočo. 
Komisija je prišla zgodaj zjutraj in nas presenetila, ko smo še z me-
tlami in v pižamah preverjali zadnji videz pločnika in cvetlic. In ravno 
ta prizor je komisijo očaral ter ji ni dal možnosti, da bi se odločila 
kako drugače. Sama sem s komisijo sedela v baru Jeruzalem in jim 
razlagala o vzdušju v vasi, o skupnih ciljih, o pripravljenosti ljudi, o 
sodelovanju in seveda o naših upih.  Poslušala sem njihove predloge 
in kritike, utemeljevala razloge zanje in jih zares poskusila navdušiti 
nad Podbočjem.
To, da smo najlepši izletniški kraj v letu 2012 v Sloveniji, smo izvedeli 
konec avgusta. Vzdušje v vasi je bilo nepopisno. Vsi smo vedeli, da 
smo si ta naziv zaslužili in da je to pravo plačilo za naš trud. 
Na svečano podelitev priznanja smo se v Radence odpravili 15. okto-
bra 2012. Delegacija (število je bilo žal omejeno) je od predsednika 
dr. Danila Türka prejela diplomo in zastavo. Ponosno smo z majicami 
in srčkom na prsih promovirali Podbočje.
Na svečano izobešanje zastave Turistične zveze Slovenije smo po-
vabili vse krajane in tiste, ki nas pri našem delu podpirajo. 3. no-
vembra 2012 se nas je v dvorani zbralo veliko število. Prisotne je 
pozdravil predsednik TD Podbočje Matjaž Jurečič, predsednik sveta 
KS Podbočje Janez Barbič in podžupanja Občine Krško Ana Nuša 
Somrak. 
Zastavo je svečano dvignil eden izmed zaslužnejših krajanov g. 
Martin Frankovič st. Druženje se je ob zvokih kitare kantavtorja Petra 
Dirnbeka nadaljevalo še dolgo v noč. 
Za popestritev večera pa je poskrbelo društvo s podelitvijo kopije 
priznanj, ki so jo dobile OŠ Podbočje, KS Podbočje, gostilna Gadova 
peč in bar Jeruzalem – tako, da bo priznanje na ogled širši javnosti.
Najbolj ponosni pa so bili tisti večer dobitniki metel – posebne-
ga priznanja za sodelovanje pri lepšanju Podbočja. Prejeli so jih 
Fani Dobravc, Marija Baznik, Milan Colner in Aco Miklavž (Angela 
Klančišar je bila odsotna). Metle so šle v roke zaslužnim, vendar je 
takih še veliko, zato bodo metle ob naslednji priložnosti romale še 
v katere roke…
Hvala vsem, ki ste pripomogli k skupnemu uspehu.

Ivanka Černelič Jurečič
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Poleg nogometnega še  
odbojkarsko igrišče

Športno in rekreacijsko društvo Veliko Mraševo je v času od 
lanskega krajevnega praznika zabeležilo še eno uspešno 
leto. V okviru praznika smo pripravili jubilejni 25. nočni ma-

lonogometni turnir, ki ga je v konkurenci 20 ekip dobila ekipa Kiwi 
shop iz Sevnice ter tako ubranila zmago iz leta poprej, takrat sicer 
pod imenom Študentski klub Sevnica. Sevničani z reprezentan-
toma Sebastjanom Drobnetom in Dejanom Bizjakom na čelu so 
suvereno premagovali svoje nasprotnike, še največ dela so imeli 
v finalu, kjer jim je ekipa Kalce - Naklo Cantry pub nudila dober 
odpor in so jo premagali z minimalnih 1:0. V tekmi za tretje mesto 
je domača ekipa ŠRD Veliko Mraševo z 2:1 premagala ekipo ŠD 
Raka. Slednje so v polfinalu premagali Sevničani, domačine pa 
sosedje iz Kalce - Nakla. Turnir je zaznamoval tudi zelo dober 
obisk gledalcev, ki jim je bila na voljo tudi pestra gostinska po-
nudba. 

Tudi sicer je poletje zaznamovalo sodelovanje na malonogome-
tnih turnirjih v okolici, kjer velja izpostaviti tretje mesto ekipe 
Ekten na Raki in drugo mesto ekipe ŠRD v Veliki vasi. Zelo uspe-
šno se je končalo tudi nastopanje v kostanjeviški malonogometni 
ligi, kjer je ekipa ŠRD osvojila končno drugo mesto, ekipa Ekten 
pa tretje mesto in s tem svoj prvi ligaški pokal. Omeniti velja tudi 
zmago pionirske lige v t.i. trim ligi, kar je zelo lep uspeh. Tudi po-
zimi nismo počivali in se v združeni postavi udeležili zimske ma-
lonogometne lige v Krškem, tokrat sicer brez uvrstitve v končnico. 

Medtem smo že na polovici letošnje tekmovalne sezone, kjer smo 
se poleg kostanjeviške lige z eno ekipo prijavili tudi v krško-breži-
ško medobčinsko ligo in tako še popestrili tekmovalni utrip na do-
mačem igrišču. 2. maja smo že dvanajsto leto zapored pripravili 
turnir v malem nogometu za pokal Krajevne skupnosti Podbočje, 
ki so se ga udeležile štiri ekipe: ŠRD Kalce-Naklo, Podbočje 86, 
Ekten Veliko Mraševo in ŠRD Veliko Mraševo. Ekipe so se pome-
rile vsaka z vsako, kar je pomenilo kar šest zanimivih nogometnih 
tekem. Največ točk je zbrala ekipa Ekten Veliko Mraševo in tako 
prvič v svoji zgodovini postala prvak KS Podbočje, druga je bila 
ekipa ŠRD Kalce-Naklo, tretja ekipa Podbočje 86, četrta pa ekipa 
ŠRD Veliko Mraševo.

Posebej pa je potrebno omeniti, da smo v lanskem letu ob asfal-
tnem nogometnem igrišču uredili še igrišče za odbojko na miv-
ki. Vanj je bilo vloženih veliko ur prostovoljnega dela, finančna 
sredstva pa smo priskrbeli sami s pomočjo donatorjev. Igrišče 
mladina s pridom izkorišča, zlasti dekleta so dobila možnost pri-
ljubljene rekreacije v domačem kraju, saj imamo v vasi kar nekaj 
nadebudnih odbojkaric, ki igrajo za brestaniško ekipo v 3. državni 
članski ligi.

Za konec naj poudarim še, da v društvu, ki ga bo še en mandat 
vodil Dejan Urbanč, skrbimo, da se v društvene aktivnosti vklju-
čujejo mladi in da vsak, ki ima voljo in željo, dobi priložnost v lo-
kalnih malonogometnih ligah in na turnirjih, kar ni povsod pravilo, 
zato smo na to še posebej ponosni.

Peter Pavlovič

Društvo vsako leto poskrbi tudi za postavljanje mlaja 
na predvečer praznika dela.



34 K R Ž E V S K I  Z V O N

Spomini ostajajo!

Razmišljal sem, kaj je bilo zanimivega 
v preteklem letu, da bi bilo vredno 
omeniti v Krževskem zvonu, saj tako 

ostane zabeleženo. Aktualno je v dneh, ko 
izide Krževski zvon in ga večina krajanov, 
pa tudi precej ljubiteljev naših krajev, pre-
bere, ostane pa zapisano bodočim genera-
cijam, od katerih se bo našel tudi kdo, ki bo 
prelistal kroniko, zbrano v tem glasilu. Vem, 
da se bodo dogodkov, uspehov, pridobitev 
v tem letu spomnili predsedniki, vodje od-
borov in organizatorji, zato bom sam zapi-
sal kratko kroniko z mojega zornega kota 
kot lovca, športnika, krajana, ki mu je mar, 
kako izgleda in deluje krajevna skupnost 
kot celota. Od prejšnje izdaje Krževskega 
zvona, smo imeli dokaj razgibano leto, saj 
je v naše kraje prišla nova komunikacijska 
tehnologija, ki že deluje v nekaj krajih KS. 
Ko smo pričeli s projektom, sem bil prepri-
čan, da bo veliko večji interes, kot se je iz-
kazal in sem kar razočaran, da je bilo tako 
malo zanimanja za preskok na kvalitetnejši 
nivo komunikacij, katerih pa smo, če sem 
pošten, vedno večji sužnji. Lahko rečem, da 
sem si sam zelo želel tega prehoda, ki mi je 
pred dvema mesecema precej izboljšal in 
pocenil komunikacije. 
Krajevna skupnost je tudi skup društev, ki 
delujejo znotraj le-te in eno od njih je tudi 
Lovska družina Podbočje, ki je v letošnjem 
letu dobila mladega starešino, Andreja 
Kodriča, ki je zelo ambiciozno zastavil delo 
v LD in, ker se svet vedno vrti naprej in na 
mladih svet stoji, sem prepričan, da bo 
ta zagon prisoten še nekaj let. Žal pa ni v 
življenju vse lepo in dobro. Obstajajo tudi 
žalostni dogodki in tako nas je naš prejšnji 
starešina Andrej Zupančič – Andi, ki je bil 
poleg tega vpet še v celo vrsto društev in 
dejavnosti, še posebej pa, od ustanovitve 
društa dalje, starsten košarkar, zapustil za-
radi hude bolezni. Prijatelj v pravem smislu 
besede, s katerim sva bila skupaj od male-
ga in v vseh društvih tekmovala, nastopala, 
predstavljala naše kraje. Bil je tudi odličen 
vinogradnik, pri katrerem smo se ničkoliko-
krat dobili, razpravljali o tem in onem in se 
poveselili.
Vinogradniki smo dolgo čakali na trenutek, 
ki se je zgodil to leto. V osrčju cvička, jaz 
pravim tem krajem zibelka cvička, smo 
imeli že prvaka zvrsti, kralja cvička pa smo 
dočakali letos. Robert Jarkovič, izreden 
vinogradnik, je bil letos izbran za kralja 
cvička, najprestižnejši naslov, ki ga lahko 
pridelovalec grozdja in predelovalec cvička 

želi in dobi. Ko sem slišal na radiu, kdo je 
zmagovalec, sem ga takoj poklical, saj sem 
bil zelo vesel, da smo dobili, kar smo si že 
zdavnaj zaslužili v Vinogradniškem društvu 
Podbočje, »kralja cvička«. 
Vsako leto se košarkarski vetrani udele-
žimo kar nekaj turnirjev in eden je tudi v 
Podbočju. 19. aprila smo se zopet zbra-
li z mednarodno udeležbo. Duga Resa s 
Hrvaške je bila letos najmočnejša in je 
zmagala, drugi smo bili domačini, tretja 
pa je bila ekipa Črnomlja. Seveda je na teh 
turnirjih vsaka ekipa zmagovalec že s tem, 
da se udelži turnirja, saj nam naša leta in 
zdravje vedno teže dopuščajo igranje na 
turnirjih. Na koncu smo vedno vsi veseli, 

da končamo brez poškodb, da se usedemo 
skupaj in preživimo lepe trenutke v pogovo-
rih in obujamo spomine na razne tekme in 
dogodke, ki smo jih doživeli v burni košar-
karski zgodovini. 
Prav tako kot pri lovcih, imamo mladega 
in zagnanega predsednika v  organizaciji 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB  
Janeza Bršca, pesnika,  pravega intuziasta. 
Ne pozabimo, da je bilo Podbočje lani izbra-
no za najlepše urejen kraj v kategoriji izle-
tniških  krajev. Turistično društvo Podbočje 
je prijavilo Podbočje za sodelovanje na tem 
tekmovanju, vaščani, tako kot vedno, skoraj 
vsi, so se res potrudili in uredili vas tako, kot 
se šika. Za to je potrebno več čistilnih ak-
cij, med katerimi poteka ena v celi krajevni 

skupnosti, takrat se naberejo  kar ogromne 
količine smeti in odpada, ki pa jo navadno 
izvajajo le stalni udeleženci, katerim  le s 
težavo uspe pridobiti novih nadobudnežev, 
pripravljenih na sodelovanje. S takimi akci-
jami nam bi počasi lahko prišla v kri obveza 
po rednem čiščenju in vzdrževanju okolice, 
saj je to okolje, v katerem živimo  in nam ne 
sme biti vseeno, kakšno je in kako izgleda. 
Bilo je tudi kar nekaj kulturnih prireditev, ki 
se v Podbočju vsako leto redno dogajajo. 
Moj povzetek dogajanja v krajevni skupno-
sti je morda premalo kritičen, a sam sem 
vedno želel, da bi se prizadevanje krajanov 
za lepo okolico vedno stopnjevalo, saj sem 
prepričan, da je interes vseh, da dosežemo 

še boljšo kvaliteto življenja v naših krajih, 
kar se z vsemi akcijami in dejavnostmi tudi 
dogaja. Moramo pa biti pripravljeni pristo-
piti tako aktivno s sodelovanjem, kot pa-
sivno s prisotnostnjo na prireditvah. Tu bi 
pričakoval veliko večji odziv krajanov, saj je, 
kot je zapisano na gasilski paroli, »V slogi  
moč«. Te parole bi se morali vsi skupaj in 
vsak posebej večkrat spomniti in še dodati 
kakšen kamenček v mozaiku dogajanja. Le 
tako lahko pričakujemo in dočakamo boljši 
jutri, ki je že zaradi ostalih razmer vedno 
bolj temačen, sami pa si ga lahko  polep-
šamo ali dodatno poslabšamo. Optimizem 
je vedno dobrodošel; naj bo jutri, po naši 
zaslugi, boljši.

Darko Kodrič

D R U Š T V A
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Naše skrivnosti

Kdo smo IGRALSKI MULCI, ni nobena skrivnost:  Sara Požun, 
Sara Jurkas Omerzo, Žan Barbič, Zoja Iva Jurečič, Lora Ana 
Jurečič, Lovro Vrhovšek, Lovro Jurečič, Aljaž Vrhovšek, Tim 

Božič, Gašper Jurečič, Nejc Kerin, Jan Požun, Leja Požun,Teja 
Hočevar, Erika Stipič, Valentina Zlobko, Hana Kerin.

Da smo predstavo Skrivnosti šolskega WC na podboški oder pre-
mierno postavili 29. novembra 2012, tudi vemo. Predvsem zato, 
ker smo do takrat vadili ob vseh mogočih in nemogočih urah. 

To, da vam je bila najbolj všeč pesmica na koncu, je tudi vsem 
jasno. Če si jo boste prepevali na vašem WC, smo vam jo zapisali!

Kupli smo vam rolico, rolico papirja.

Jo prinesli kar s seboj, rolico papirja.

Hitro v žepu jo domov tiho odnesite, 

na straniščni jo pokrov nežno položite.

Tam vam bo prav pršla rolica papirja.

Tam vam bo prav pršla rolica papirja.

Tudi ni skrivnost, da smo nastopali v Mladinskem centru v Krškem 
in se za časopis Publika takole predstavili: 

Predstava Olge Paušič, Skrivnosti šolskega WC, je enodejanka, 
ki prikazuje povsem normalne osnovnošolce od 4. do 9. razreda. 
Pa vendar se ti nadobudneži v prostoru dekliškega WC prelevijo 
v vse kaj drugega, kot običajne učence. Ena je detektivka, druga 
zvezdnica, tretji je izsiljevalec, štirim dekletom pa je prav vseeno 
za vse, razen za ljubezen. O fantih, ki bi želeli postati junaki, pa 
raje ne bi… V WC zato počnejo vse kaj drugega kot lulajo in kaka-
jo. In če vam povemo, kaj se dogaja, bi razkrili skrivnosti. Zato je 
najbolje, da z nami pokukate skozi vrata… 

Igralski mulci so gledališka skupina KD Stane Kerin Podbočje, ki 
deluje 4 leta in vsako leto uprizori eno predstavo. Avtorica Olga 
Paušič piše zgodbe, ki so našim igralcem pisane na kožo, zato 
toliko bolj uživajo ob dvomesečnem delu. 

Na ves glas pa povemo, da smo se pogumno udeležili Območnega 
srečanja otroških gledaliških skupin v mesecu marcu, kjer sta so-
delovali še skupini iz OŠ Kostanjevice in  OŠ Koprivnica.

In še bolj na glas povemo, da smo se uvrstili med 7 najboljših 
skupin v regiji Dolenjska, Posavje in Bela krajina. Svojo predstavo 
smo 10. aprila 2013 odigrali na odru v Metliki.

Vse drugo pa naj ostane skrivnost!!!

Ivanka Černelič Jurečič

Zveza kulturnih društev Krško je ob slovenskem kulturnem prazniku podelila priznanja. Bronasto Prešernovo plaketo sta 
v letu 2013 prejela člana KD Stane Kerin Podbočje Renata Jurečič in Franc Zorko. Bronasto Prešernovo plaketo prejmejo 

ustvarjalci za več kot desetletno uspešno in požrtvovalno delo v ljubiteljski kulturi. 
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I N  M E M O R I A M

Milan Urbanč (1963 - 2012)

V mesecu novembru nas je pretresla pre-
sunljiva novica, da smo ga izgubili in da 
ga ni več med nami. Pred oči nam stopa 

njegova odločna, čuteča, a pronicljiva podjetni-
ška duša, polna učinkovitih in hudomušnih re-
šitev. Njega in vso Urbančevo družino je vedno 
krasila trdna medsebojna povezanost, s katero 
so premagovali najbolj zapletene razmere, s 

katerimi so se soočali. Nič jih ni moglo prema-
gati, ne ujma ne toča in ne slaba letina. Vedno 
so delovali v slogu mušketirjev, vsi za enega, 
eden za vse.
Manjkala bo njegova vedrina in delo, ki ga 
je  vpletel v vse pore družbenega življenja KS 
Podbočje. Kot zanesljiv in marljiv samostojni 
podjetnik in vzoren krajan je sodil v krog po-
membnih nosilcev dejavnosti kraja in njegove-
ga razvoja. Zato ni naključje, da so mu domači 
ljudje zaupali in ga izvolili za člana Sveta KS 
Podbočje, v katerem je kot eden izmed sve-
tnikov deloval za njihovo dobro in za nadaljnji 
razvoj krajevne skupnosti. Imel je veliko razu-
mevanje za skupne potrebe in za najboljše 
rešitve. Tudi njegov prispevek je vgrajen v do-
sežen renome Podbočja, s katerim je ta naš 
prelepi kraj vse bolj prepoznaven v naši domo-
vini Sloveniji.
Njegovo široko čuteče srce se je razdajalo pov-
sod tam, kjer je bilo to potrebno ali pa so ga v 
to vodili splošni interesi. Zato ni naključje, da je 
kot dolgoletni član predstavljal trdno oporo do-
mačemu Vinogradniškemu društvu Podbočje, 
ni mu bilo težko svoje moči razdajati tudi v so-
sednjem vinogradniškem društvu Gadova peč, 

v katerem so še prav posebej cenili njegovo 
angažiranje. 
Tako kot vsak »taprav« Podbočjan - Krževc, 
je nadaljeval tradicijo družine Urbanč v PGD 
Podbočje in se že v rani mladosti včlanil vanj. 
Bil je zelo aktiven član na pomembni operativ-
ni dolžnosti. Kot gasilec, prostovoljec s činom 
strojnika in izpitom za gasilski kamion – cister-
no, je bil zadolžen za nadzor in vzdrževanje ce-
lotnega voznega parka. Zaradi uspešnega dela 
mu je zaupana dolžnost člana v upravnem 
odboru. Domači gasilci ne bodo nikoli pozabili 
njegovih zaslug za pridobivanje gasilske avto-
cisterne ob 100. obletnici delovanja društva, 
niti njegove vzorne skrbi za to vozilo, ki ga je 
kasneje predal v upravljanje mlajšim kolegom. 
V spominu ga bodo ohranili kot zelo aktivnega 
in dobrega gasilca, enega tistih, ki je na potreb-
ne intervencije prihajal med prvimi, ko je bilo 
to potrebno. 
Pa vendar je bila pri vsem tem njegovo naj-
večje veselje družina, ki jo je ustvaril skupaj z 
ženo Ano. Hčerki Kristina in Maja ter sin Rok so 
jima predstavljali neizmerno bogastvo. 
Za vedno ga bomo ohranili v lepem spominu!

16. marca se je po dolgotrajnem 
boju s težko boleznijo za ve-
dno poslovil Andrej Zupančič 

iz Podbočja, dolgoletni direktor krške iz-
postave Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
pa tudi dolgoletni starešina Lovske družine 
Podbočje in član številnih drugih društev v 
domačem kraju.
Andrej Zupančič, rojen 15. novembra 1953 
v družini dolgoletnega ravnatelja tamkajšnje 
osnovne šole Jožeta Zupančiča in njegove 

žene Štefke, je otroštvo preživel kot množi-
ca otrok pod Gorjanci – v naravi in druženju 
s sovrstniki. Po srednji šoli, ki jo je končal 
1972, in opravljeni diplomi na Ekonomski fa-
kulteti v Ljubljani, se je leta 1981 zaposlil v 
tedanji Službi družbenega knjigovodstva, po-
družnici Krško. Posvetil se je nalogam nadzi-
ranja in leta 1995 postal direktor podružnice 
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje v Krškem, kasneje pa tudi di-
rektor podružnice njene pravne naslednice, 
Agencije RS za plačilni promet. Prizadeval si 
je voditi podružnico Krško strokovno in neod-
visno ter pri tem skrbeti za družbeni interes. 
V letu 2002 je v času priprave zakonodaje, 
ki je bila podlaga za ustanovitev sedanje 
AJPES, s svojimi aktivnostmi pomembno 
prispeval, da je bila v Krškem sploh usta-
novljena izpostava AJPES - v korist regije in 
njenih poslovnih subjektov. Izpostavo je vodil 
od ustanovitve leta 2002 pa vse do prera-
ne smrti. Med sodelavci je bil priljubljen in 
spoštovan, saj je s svojim preprostim in op-
timističnim značajem znal ustvariti prijetno 
in predvsem ustvarjalno delovno okolje, so-
delavcem je pri delu dopuščal veliko samo-
stojnosti, a hkrati znal pokazati, da ceni le 
dobro opravljeno delo. Imel je tudi prijeten 
smisel za humor, zato so se v njegovi družbi 
v izpostavi večkrat od srca nasmejali.
Ob uspešni karieri na poklicnem področju se 

je Andrej Zupančič uveljavil tudi kot aktiven 
krajan v domačem Podbočju: pri gasilcih, v 
takratni mladinski organizaciji, v kulturnem 
in vinogradniškem društvu, bil je član krajev-
ne organizacije združenja borcev Podbočje, 
z zlatimi črkami je zapisan njegov velik pri-
spevek pri ustanovitvi podboškega košar-
karskega kluba, zaupali in izvolili so ga v po-
membne občinske organe ter svet krajevne 
skupnosti, ki ga je za njegovo delovanje v 
kraju nagradil tudi z znakom KS Podbočje, 
predvsem pa pri lovcih, kjer je bil od leta 
1990 dalje starešina. Njegov odnos do lova 
je temeljil na sobivanju z naravo in vsem ti-
stim, kar dela lovstvo spoštovanja vredno. 
Kot takšnega so ga poznali tudi v sosednjih 
slovenskih in hrvaških lovskih družinah in 
mu zaupali vodenja slovensko hrvaškega 
gojitvenega bazena.
„To je bil naš Andrej, to so bila dejanja pošte-
nega, ponosnega, pokončnega in spoštova-
nja vrednega  moža. Človeka, ki nas je z neko 
silno  pozitivno energijo povezoval v življenju, 
nas združil v žalosti in za večno povezal v le-
pem spominu. In kot je nekdo dejal, bil je in 
ostaja legenda, človek z  žlahtnim občutkom 
za sočloveka in veliko ljubeznijo  do domovi-
ne. Svetel vzor tega, kakšni naj bi  bili  ljudje, 
da bi svet bil lepši in prijaznejši za vse,“ je 
dejal govornik ob njegovem slovesu na pod-
boškem pokopališču.

Andrej Zupančič (1953 - 2013)
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Leja Požun – Naj smrklja 2012

Leja Požun iz Podbočje, učenka 9. 
razreda OŠ Podbočje, se je lansko 
leto prijavila na izbor za Naj smrkljo, 

ki ga organizira najstniška revija Smrklja. 
Izmed več kot 140 prijavljenih tekmovalk 
se je uvrstila med 12 finalistk. Finalna pri-
reditev je potekala 22. 11. 2012 v naku-
povalnem centru Supernova na Rudniku v 
Ljubljani. Na samem izboru so podeljevali 
naziv Naj smrklja po izboru bralcev revije 
in Naj smrklja leta. Tekmovanje je poteka-
lo pod budnim očesom žirije. Leja je bila 
zelo presenečena, ko so ji podelili naziv 
Naj smrklja po izboru bralcev, kmalu za 
tem pa še naziv Naj smrklja leta. 

Tako je Leja pometla s konkurenco in oba 
naziva odnesla v Podbočje.

Intervjuji z zmagovalko so bili objavljeni v 
reviji Smrklja in v Dolenjskem listu. Na ra-
diu Salamon pa je v živo govorila o svojih 
izkušnjah na tekmovanju. V času od zma-
ge je posnela tudi reklame. Trenutno jo 
lahko vidimo v reklami za Simobil. 

Ob tej priložnosti se zahvaljuje vsem, ki so 
zanjo oddali svoj glas in tako prispevali k 
zmagi. Očitno je bilo lansko leto uspešno 
za Podbočje, saj smo poleg Naj smrklje 
dobili še priznanje za najlepšo šolo in naj-
lepšo vas. Pravijo, da so vse lepe stvari tri, 
in tako se je tudi zgodilo. 

Ivanka Černelič Jurečič
50 let osnovne šole

Letniki 1948 smo začeli hoditi v šolo v 
šolskem letu 1955/1956. V prvi razred 
se nas je vpisalo 35. Razredničarka je 

bila Helena Zorko Prah, ki je tudi na fotogra-
fiji iz leta 1956. Ravnatelj vseh 8 let pa je bil 
Jože Zupančič.
Šolo nas je leta 1963 končalo 28. Generacija 
se redno srečuje od leta 1993, ko smo pra-
znovali 30 let. 
Letos smo se ob jubilejnem praznovanju sre-
čali 8. junija  v gostilni Gadova peč. Od vseh 
28 nas je še 23 živih in večina je prišla. Od 
učiteljic pa sta živi še Slavka Mikolavčič in 
Vera Pogačar. 
Srečanje se vsi iskreno veselimo. 
Predvsem zato, ker smo še vedno čili in zdra-
vi in nam leta ne pridejo do živega. 

Antonija Černelič 24. 6. 1956

8. 6. 2013
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Uganda – neprecenljiva izkušnja

Sanjati je dovoljeno in brezmejno. Še 
lepše pa je, ko se želja prelevi v re-
sničnost. V vsem tem je prisoten strah, 

dvomi in polno vprašanj. Ne samo v moji gla-
vi, ampak tudi pri mojih najbližjih. Potem pa 
samo: »Da, zmorem in lahko!« 
Ko sem prišla na letališče Entebbe, je iz 
mene prišel zvok: »Jihaaaa .« Srečna, če-
prav sem morala na naročenega taksista ča-
kati kar 10 ur. Vendar to je Uganda. Če želiš 
priti iz enega kraja v drug, čakaš in lahko se-
diš tudi na hrbtu svoje prijateljice, ker v avtu 
ni dovolj prostora. Po 4-dnevni dogodivščini 
v glavnem mestu Kampala smo se z otroki 
počasi z matatujem (kombi) odpeljali proti 
mestu Kabale. Ti so si za nagrado ogledali 
živalski vrt, ker so redno obiskovali knjižnico.
Skozi umazano okno sem opazovala čudovit 
zelen svet. Ob meni je sedela prostovoljka 
Jessica iz Londona, s katero sem spregovori-
la nekaj besed. Ob pogovoru sem se soočila 
s svojim največjim strahom. Govoriti angle-
ško. Ob pogledu nazaj, lahko z veseljem ugo-
tovim, da je bila bojazen odveč.
Po orientacijskem sprehodu po mestu 
Kabale, smo se s taksijem odpeljali proti 
vasici Bofuka. Počutila sem se kot majhna 
deklica, ki opazuje novo, drugačno in zani-
mivo pokrajino. Kmalu me je iz vseh lepih 
občutkov »prizemljil« pogled na otroke, žen-
ske in moške, ki so ob kamnolomu, sredi 
največje vročine,  razbijali kamne na majhne 
delce. Kasneje sem izvedela, da to počnejo 
od jutra do večera za 1-2 € na dan. Odpeljali 
smo mimo in misli so se zopet razjasnile ob 
pogledu na jezero Bunyonji. Ko smo prišli na 
cilj, so nama z Jessico razkazali najin nov 
dom – hišica iz blata s slamnato streho, 
stranišče na štrbunk, kuhinja z miškami in 
dnevna soba z ostalimi prostovoljci. Voda 
vsak dan, samo ob sredah topla. Od utruje-
nosti sva se kmalu vrgli na posteljo. Preden 
sva zatlačili mrežo za komarje v jogi, sva si 
obesili še slike svojih najdražjih ter zaspali. 
Zjutraj naju je ob 6.45 zbudil zvonec iz že-
leznega lonca, po katerem je vsako jutro 
udarjal deček ter zbudil otroke, da je čas 
za v šolo. Ob 8.00 sva dve mosungi (belki) 
s kanujem odveslali proti Kyabahingi. Tam 
nama je delo razkazala in predala Julia, ki je 
po enem letu zapuščala vasico.  
Vsak dan sem tako 2 meseca in pol po 2 uri 
delala z otroki v vrtcu. Zjutraj smo pol ure 
peli in plesali, nato pa se iz travnate zelenice 
preselili v učilnico. Otroke sem učila angle-
ščino ob pomoči učiteljice Deborah, katera 

je bila res željna pomoči. Po svojih najbolj-
ših močeh sem jo usmerjala in ji naredila 
kar nekaj plakatov ter učnih pripomočkov. 
Preostalo dopoldne sem delala v knjižnici 
s 3. razredom. Po 2-4 učence sem vzela 
iz učilnice, ter jih učila branja, nekatere pa 
samo prepoznavanje črk. Bilo je naporno in 
morala sem biti zelo potrpežljiva. Misliti mi je 
dalo, ko sem po enotedenskem delu z otro-
ki s posebnimi potrebami zopet prišla med 
»moje« otroke. Veliko so pozabili. Začela sem 
se spraševati: »Ali je moje delo koristno? Kaj 
bo z njimi, ko bom šla domov?« Spoznala 
sem, da bi se bilo bolje osredotočiti v učitelje 
oziroma v nekoga, ki bo z njimi ostal nekaj 
let. Ob tem mi ni bilo lahko, vendar sem se 
potolažila s tem: »Bolje to, kot pa da otrok 2 
uri sedi brez prisotnosti učitelja v razredu.« 
Tu namreč učitelji učijo 1 uro in pol, potem 
pa jih veliko sedi zunaj pred razredom; otroci 
pa čakajo, da deček  z udarcem po železni 
kanti, oznani konec pouka. 
Popoldne sem svoje misli sprostila ob uče-
nju plavanja smejočih se otrok. Neizmerno 
veselje, ko so dobili kopalke, še večje, ko so 
videli mosungo skočiti v vodo . 
Otroci so se me zelo dotaknili. Njihovi nasme-
ški, prisrčni plesi, dotiki mojih las, iskrenost 
v očeh ter njihove zgodbe, so zapolnili mojo 
dušo. Ko vidiš deklico, kako razgrize majhen 
bombon in ga razdeli med otroke; 10 krat 
izrečen vebale munonga (hvala lepa) dečka 
Fundi, ki je dobil balon na zadnji šolski dan; 
čakanje v vrstah 90-ih otrok za  skodelico 
»močnika« in za žlico velikega kosa ananasa, 
kar je lahko tudi edina hrana ta dan … Da, 
vse to ti spremeni razmišljanje in pogled na 
svet. Vendar ob vsem tem ljudje izžarevajo 
energijo, srečo in smeh. To je tisto, kar bom 
imela vedno v srcu. 
Zadnji mesec je prišel na obisk tudi moj ati. 
Skupaj sva preživela  čudovit mesec. Poleg 
tega, da sva spoznavala drug drugega, sva 
bila tudi turista. Ogledala sva si Murchison 
falls, kjer sva videla živali, ki se prosto spre-
hajajo po tako veliki površini, kot je Slovenija; 
se spustila z raftingom po reki Nil in se spro-
stila ob pogledu na slapove reke Sipi.
Priznala sem si, da sem kot turist doživela 
adrenalin in lepoto narave. Pravo ugandsko 
življenje pa si bom zapomnila po prijaznih 
ljudeh, ki so zadovoljni z malenkostmi in 
otrocih, v katerih sem uvidela sonce znotraj 
duše, iskrenost, hvaležnost in željo po živeti. 

Anja Strgar
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Trije podboški čopiči – Suzana Zupančič

Sem Suzana Zupančič in sem se v Podbočje 
preselila pred 20 leti, ko sem se poroči-
la z domačinom, Andrejem Zupančičem. 

Prišla sem v idilično vasico sredi prelepe narave, 
ki jo obožujem. Izredno rada imam rože in sem 
vesela, da imam velik vrt, na katerem jih lahko 
sadim in negujem.  
Svojo žilico za slikanje sem odkrila v osnovni 
šoli, ko me je poučeval prof. Vlado Cedilnik. 
Takrat sem naslikala motiv iz brošure o kmečkih 
uporih na ogromno platno. Slika je šla na razsta-
vo in jo nikoli nisem dobila nazaj. Še danes mi 
je žal, da se je moja prva umetnina izgubila, saj 
sem vložila veliko truda v njeno izdelavo. 
Prišla so gimnazijska in študijska leta, ko  so me 
pritegnile predvsem športne aktivnosti (roko-
met)  in sem na slikanje pozabila. 
Moram povedati, da me zanima veliko stvari 
(rada berem, obdelujem vrt, šivam, igram tenis) 

in je kar težavno uskladiti vse želje ob vseh vsa-
kodnevnih obveznostih v službi in doma.
Sodelavka in prijateljica Branka Ereš, ki je že  
ustvarjala v Društvu likovnikov v Brežicah, me 
je pred nekaj leti spodbudila, da se včlanim v 
društvo in poskusim znova prijeti čopič v roke. 
Opogumila sem se in vpisala v začetni tečaj ter 
vztrajala nekaj let. Zanimivo je, da me je v slika-
nje ponovno vpeljal ravno prof. Vlado Cedilnik, 
ki je vodil začetni tečaj. Kljub temu, da sem po-
trebovala veliko poguma za začetek, so počasi 
začela nastajati dela. Najprej sem slikala rože, 
ki jih obožujem, nato sem poskusila še z naravo. 
Naj zaključim s tem, da sem še vedno na začet-
ku, saj zadnja leta nisem naslikala ničesar, saj 
se je v našo družino naselila bolezen in mi vzela 
dragega moža. Ne vem, kdaj bom spet zmožna 
prijeti za čopič, ampak upam, da bo prišel tudi 
ta čas.

Tako so nastala moja prva dela, ki si jih lahko 
ogledate na razstavi ob prazniku Krajevne sku-
pnosti Podbočje in sami presodite, če sem na 
pravi poti.

Suzana Zupančič

Trije podboški čopiči - Anica Božič

Zadnje leto službe me je preganjala mi-
sel, kaj bom počela, ko bom upokojena. 
Odkrila sem, da se lahko vključim  v te-

čaj slikanja in risanja, kar me je zelo veselilo 
in zato sem se na hitro odločila.  Obiskovala 
sem tri tečaje v Ljubljani, kar mi je nekoliko 
odkrilo  svet slikarstva in me pritegnilo, da 
sem res začela najprej risati, večinoma so bili 
to portreti, potem pa slikati. 
Začetno znanje je bilo potrebno dopolnjevati, 
zato sem še naprej pridobivala tovrstno zna-
nje na tečajih v Krškem, v Podbočju pod vod-
stvom mentorja Marjana Maznika iz Novega 

mesta, zopet me je privabila Ljubljana s teča-
jem o portretih pri Petru Ciuhi, v Brežicah pri 
Vladu Cedilniku in tako dalje… malo po malo.
Z likovnim ustvarjanjem te vrste se zaposlim, 
najdem notranji mir in zdi se mi, da me sploh 
ni. Slikanje predstavlja zame kotiček, v kate-
rega se zamaknem in uživam. Živahne barve 
so moje ogledalo. Ni pomembno, kakšen iz-
delek nastane. Ko pa ga opazujem, sem zelo 
in tudi preveč kritična. In končno si rečem: »Pa 
saj ni tako slabo, če je všeč meni, bo morda 
še komu drugemu.« Vsake oči imajo svojega 
malarja. Anica Božič

Trije podboški čopiči – Mija Baškovč

Sem Mija Baškovč (uradno Marija in po do-
mače Glinškova Mija). Že v otroških letih 
sem rada risala. Ko sem se po sili razmer 

vpisala v srednjo ekonomsko šolo v Novem me-
stu, se spominjam, da sem vsa štiri leta  hodila 
pred izložbo Mladinske knjige na Glavnem trgu 
in s poželenjem ogledovala tempera barvice, ki 
si jih  nisem mogla privoščiti (mimogrede: takrat 
se mi še sanjalo ni o kakšni krizi in recesiji). Po 
končanem šolanju  sem se zaposlila in si barvi-
ce lahko kupila. Sem in tja sem tudi nekaj slika-
la,  nato  je prišla na vrsto družina, otroci, hiša … 
V meni pa je nenehno tlela želja po ustvarjanju. 
»Prikorakala« sem do upokojitve, takrat pa sem  
se odločila, da je sedaj trenutek tudi zame. 
Nekega dne mi je moja bivša šefica rekla: »Mija, 
pa ne bi vi  prišli še delat?« Jaz pa sem ji odgo-
vorila: »Veste, jaz sem sedaj v penziji. Ne vem 
koliko časa mi je še odmerjeno. Potem bom pa 
umrla in se celo večnost sekirala, da sem toliko 
časa zabila na sodišču!« (Tam sem bila namreč 
zadnja leta v službi.)

Včlanila sem se v Društvo likovnikov Brežice 
in začela s tečaji slikanja pri profesorjih in 
akademskih slikarjih: Vladu Cedilniku, Rajku 
Čubru, Jožetu Kotarju, Jožetu Marinču… in pri 
Likovnem društvu OKO Krško tečaj kiparstva 
pri akad. kiparju Lovru Inkretu. Obiskujem tudi 
tečaj keramike (v kateri še posebno uživam), ki 
ga vodi  Nevenka Rušković. Imela sem že nekaj 
skupinskih razstav v okviru društva.
Ker sem vse življenje tesno povezana z naravo 
(bolje rečeno: živim z naravo), je moja motivika 
seveda narava in vse kar je povezano z njo. Res 
sem po strokovni slikarski plati s svojo ustvarjal-
nostjo na začetku in kot pravi Jacques Prevert v 
pesmi Kako naslikati portret ptička: 

…Če ptičku ni do petja
je to slab znak

znak da portret je slab
a če zapoje je to dober znak

znak ki označiš ga lahko
Zato izpukni iz ptička si pero

tako lahno da nič ne ve
in z njim napiši v kot portreta svoje ime.

Drznila sem si narediti prekršek in si v kotu slik 
privoščila inicialki. Moja ptica še ni zapela. Ker 
pa vem kaj je ostalo v Pandorini skrinjici in če mi 
bo tak ali drugačen čas to dopuščal, bom mo-
goče zaslišala tudi petje moje ptice in se bom 
lahko v kotu platna podpisala s polnim imenom. 

Mija Baškovč
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S kolesom po Sloveniji

Nekateri se mogoče še spomnite, da nas je nekaj nadebudnih 
kolesarjev leta 2010 sklenilo, da bomo po etapah obkolesa-
rili Slovenijo. Tako smo tega leta prekolesarili  zahodnejši del 

Slovenije, in sicer od Kranjske Gore do Ankarana,  drugo in tretjo 
etapo pa smo po predvidenem načrtu opravili v letih 2011 in 2012. 
V letu 2011  smo osvojili  južni del Slovenije. Pot je vodila od doma, 
mimo Črnomlja, Osilnice, Čabra, Cerknice, Postojne do Ankarana, v 
dolžini približno 300 kilometrov, v treh dneh. Vse je minilo brez večjih 
problemov, razen da je bila trasa velik del poti zelo strma.   
V lanskem letu  je bil naš cilj osvojiti vzhodni del Slovenije. Po pre-
dlanskih  mukotrpnih vzponih so za letos planerji obljubljali samo 
ravnino. Spraševali smo se, ali naj jim verjamemo ali ne. 
Štartali smo spet kar od doma, in sicer 19. julija. Zbirno mesto je 
bilo v Brežicah pri Branetu. Tu smo se dobili Lešo, Beri, Hermina, 
Alenka, Drago ter midva s Činkijem. Na koncu smo imeli boljši izku-
piček po kilometrih kot ostali, katerim smo se pridružili, saj smo že 
do Brežic prevozili petnajst kilometrov. Pri Branetu so nas že čakali 
Miro, Marjan in Manča. Po dobrem zajtrku s palačinkami s skuto 
smo krenili proti Bizeljskemu. Kmalu smo zagledali klanec. Kdo je 
že rekel, da bo sama ravnina? Ko smo se spuščali proti Podčetrtku, 
je Marjan žal preizkusil svoje akrobatske sposobnosti in poletel pre-
ko krmila kolesa v jarek ob cesti. No, začetek res ni bil obetaven. 
Ustavili smo se na kavici v gostilni, kjer smo mu prešteli rebra in ker 
ni bilo nič hujšega, smo kmalu nadaljevali pot. Do Rogaške Slatine 
smo kolesarili po prečudoviti pokrajini, sicer malo manj lepi zame, 
saj se je izpod Donačke gore spet začel hrib. O Marija in vsi svetniki, 
kje je kaj vode, kje je kakšna čokolada ali sendvič! Fantje so jo ucvrli 
naprej, midve z Mančo pa sva lepo počasi, a sigurno, na koncu tudi 
že peš, prispeli do vrha. Brez Borisa zopet ne bi bilo nič. On je naš re-
šitelj. Poln prtljažnik okrepčil nam je dal ponovno  moč, da smo lahko 
nadaljevali. Od tu naprej pot ni bila več naporna. Ker je bila malica 
pod Donačko goro bolj kratka, smo se morali dodatno okrepčati ob 
jezeru med Ptujem in Ljutomerom, kjer so se nam z avtom pridružili 
še Mančin mož Stane, sin Lovro in Marjanov sin Florjan. V popoldan-
skih urah smo prispeli do Ljutomera. V prijetnem kmečkem turizmu 
so nas postregli z okusno večerjo. Ker je bil v bližini ribnik, je moral 
Beri takoj preizkusiti svojo ribiško srečo. Če mislite, da ni nič ujel, se 
motite. Ponoči nismo mogli veliko spati, ker je bila v gostilni zabava. 
Zjutraj se je vreme skisalo, bilo je oblačno, zato smo kolebali, ali 
gremo proti Madžarski ali ne. Na koncu smo bili enotnega mnenja, 
da je bolje kreniti nekam v toplice. Alenka in Drago pa sta se odpra-
vila domov, ker sta imela neodložljive obveznosti. V bazenih Term 
Banovci smo si dodobra odmočili svoje otrdele in ranjene zadnjice. 
Dež pa ni in ni hotel pojenjati. Med tem časom smo pojedli že vsak 
po dve porciji bograča, ki so ga kuhali ob bazenu in popili že kar 
nekaj piva. Počakali smo razjasnitev, pobrali šila in kolesa in se od-
pravili proti Ljutomerskim goricam. Zelo lepi razgledi in lepi hribčki so 
nam poplačali našo odločitev. Ampak ne boste verjeli, spet je pričelo 
deževati. Ustavili smo se v eni od gostiln in čakali. Začelo se je že 
večeriti. Nismo imeli druge izbire, kot po dežju odkolesariti proti na-
šemu prenočišču. Mokri kot miši smo prispeli do našega kmečkega 
turizma. Dobro nas je opralo. Zjutraj nas je v nov dan spet prebudil 
dež. Kar po dežju smo se odpravili proti domu -  proti Ormožu in 
hrvaški meji. Prečkali smo že Muro, ko smo se morali spet boriti s 
ploho do Krapinskih Toplic, do koder smo prišli povsem premočeni. 
Zmanjkalo nam je že oblek za preoblačenje. V piceriji, kjer smo se 

ustavili, so nas začudeno gledali, ko pa smo jim povedali, kaj vse 
smo že prekolesarili, so bili zelo prijazni. Po dobrem okrepčilu – pijači 
in jedači -  vsi še malo vlažni,  smo krenili naprej. Pot do Tuheljskih 
Toplic je kar hitro minila. Vseskozi nas je malo škropilo. Kmalu smo 
prišli do Klanca, še skok čez mejo, pa bomo že doma. V Stari vasi pri 
Bizeljskem sta nam prišla naproti Alenka in Drago s štirikolesnikom 
in polnim prtljažnikom osvežujoče pijače in slastne čokolade. Zakon. 
Še malo vrtenja pedal in Brežice. V baru Pri Rosci smo si privoščili 
pijačo, strnili misli o zaključku naše etape ter odšli domov vsak s svo-
jim kolesom. Zanimiva in lepa tura dolga približno 280 kilometrov.

Za letos poleti imamo datum že izbran in Brane je že začrtal pot v 
celoti. Upam, da nam bo tudi tokrat uspelo.

Tina Strgar 

Z A N I M I V O S T I

Avtor fotografije: Milko Matičetov, datum: 1. 8. 1956,  
Na fotografiji z leve proti desni: Jožefa Hribar, Jože Cimerman, 

Franc Cimerman, Franc Kovač, Franc Požun
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全ての人々よ 
来る日を待ち望み生きるのだ 
太陽の歩むこの世界から 
争いが追放される時を 

悪意を持たない 
隣人となる者達だけが 

国民と呼ばれる日が来るだろう

„Jaz sem Kohei. Japonec sem.„

„Rad imam France Prešeren“

Ali znate deklamirati Povodnega moža? Ne? No, vsaj za-
četek bi znali, mar ne? Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a 
lepši od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene 
... in tu se bolj kot ne konča. Sedaj pa si predstavljajte, kako mi 
je bilo nerodno, ko mi je tujec zrecitiral celotno pesnitev. Ste? 
Zdaj pa si zamislite, da vam pove še celoten življenjepis in zapoje 
himno. 

Kohei je nad našim največjim pesnikom tako navdušen, da si želi 
njegova dela celo prevajati v japonščino in jih tudi uglasbiti. Med 
drugim pa je Svoje navdušenje ob njegovih delih izrazil v govoru 
v Vrbi na Gorenjskem.

25-letni nedobudni Japonec je v Slovenijo prišel z namenom, da 
spozna slovensko kulturo in običaje. Izbral je ravno pravi trenutek: 
praznovanje praznika dela. Sodeloval je pri postavljanju mlaja ob 
kamnitem mostu, šel na triurni pohod na Planino ter proslavo ob 
1. maju. Nad Slovenijo je zelo navdušen. Ob sprehodih v naravi so 
ga najbolj prevzeli mogočni gozdovi, dišeči travniki, polni regrado-
vih lučk, pikapolonice za srečo, venčki iz marjetic, obdelana polja, 
smaragdna reka Krka, ki daje zavetje in možnost lebdenja na vodi 
labodom, na novo prebujeni vinogradi, lep razgled na dolino ...

"Aaa ... lepo ... zelo… mi je… všeč." 

Nad naravo in mirom, ki ga uživamo, je tako prevzet, da je večkrat 
izrazil željo živeti tu in imeti Slovenko za ženo. Tako da dekleta, 
kar v napad. 

Tudi slovenska hrana mu je precej po godu; golaž, polenta, potica, 
salama, pleskavica, čevapčiči. Celo riž mu je bolj všeč kot tisti, 
ki ga uživajo na Japonskem. Najbolj pa je bil navdušen nad pa-
lačinkami. Ko sem ga vprašala, kaj želi jesti, je zmeraj odgovoril 
"palačinkeee".

Okusil je tudi naše sadove vinske trte: cviček, belo vino in fran-
kinjo. Nad grozdnim sokom je bil, tako kot mi, več kot navdušen, 
na žalost pa mu telo ne dopušča velikih količin alkohola, kot smo 
jih navajeni Dolenjci. Kaj hitro je začutil učinek in posledično smo 
kresovanje prespali.

Vse lepo in prav, vendar... kako se je ta mladenič iz 30 milijonske-
ga Tokya sploh znašel v naši prečudoviti vasici ob vznožju Bočja?

Zgodba na žalost ni tako zanimiva, kot bi si želeli. Odgovor je 
»couchsurfing« oziroma po slovensko »kavčanje«. Gre za neprofit-
no spletno mrežo, znotraj katere ponudniki brezplačno oddajajo 
prosto ležišče, ki ga lahko uporabniki koristijo na svojih potovan-
jih (Objektiv). Na tej strani si ustvariš profil in ponudiš ležišče 
popotnikom ali pa poiščeš zastonj prenočišče, ki ga boš koristil 
na potovanjih v tuje dežele in tako privarčeval veliko denarja.

Pa nazaj h Koheiu. Preden je prišel v Slovenijo, se je eno leto po 
6 ur na dan učil slovenščino. To pa je nekaj, a? Nam se zdi slo-
venščina smešno lahka, vendar le zato, ker smo z njo v stiku že 
celo življenje. On pa se je našega jezika naučil iz nič v pičlem letu. 
Njegovo znanje slovenskega jezika je več kot odlično. Dvojino ob-
vlada bolje kot marsikateri Slovenec ter se zaveda, kako težka, a 
edinstvena je slovenščina. 

In zakaj se je sploh odločil naučiti slovenskega jezika in obiskati 
Slovenijo? Odgovor so lepote naše prekrasne dežele ter naš naj-
večji pesnik.

Pa ti? »Imaš rada France Prešeren?«

Barbara Sokolovič
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— Zavraten napad. Iz Sv. Križa pri 
Kostanjevici poročajo: V torek, 31. maja 
t. l., zvečer je bil tukajšnji organist Juran, 
katerega je novi občinski odbor izbral za 
občinskega tajnika, v hiši novega župana 
Colariča. Ko se je gospod organist okrog 
polenajste ure vračal v svoje stanovanje 
v stari šoli, ki je oddaljena komaj 50 ko-
rakov od županove hiše, je planil izza lipe 
pred vrati stare šole nekdo nanj, ga udaril 
s kolom po glavi tako, da se je g, organist 
takoj zgrudil na tla in se onesvestil. Na tleh 
ležečega je napadalec še tolkel po glavi 
in hrbtu. Na zdihovanje na tleh ležečega 
nesrečneža so pritekli ljudje na pomoč, 
toda napadalec je že pobegnil. Upamo pa, 
da bo hudodelca mogoče izslediti, ker se 
je že pred časom nekje v vasi sklepalo: 
»Organista moramo ubiti.«

Slovenec: političen list za slovenski 
narod (08. 06. 1921, letnik 49, številka 
127) 
Vir: Slovenec (1873) 
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Najdeno: 8. 8. 2012, Ivanka Počkar.

* Trtna uš na Kranjskem je tudi uže za-
plodena v vinograde davkarske občine 
sv. Križ , okraja sodnijskega Kostanjevica. 
Vsled ukaza c kr. poljedelskega ministra 
ni se pričelo s preiskovanjem vinogradov v 
Veliki Dolini, ampak v vinogradih kostanje-
viških, ter se bode nadaljevalo po vseh vi-
nogradih ob Kolpi in Savi od Kostanjevice 
noter do Velike Doline na hrvatski meji. 
Pretečeni teden, to je, od 20. do 27. julija 
preiskoval je potovalni učitelj Gustav Pirc z 
20 delalci vinograde občine Kostanjevice, 

Ošterc in Črneče vasi. V teh vinogradih ni 
se zasledila trtna uš. Za naprej pomaga-
la bodeta tudi pri preiskavanji gospoda 
Ogulin in Reichel iz Novega mesta.

Kmetijske novice in izkušnje 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 
02.08.1884, letnik 42, številka 31 
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Najdeno: 2. 6. 2012, Ivanka Počkar

PODBOČJE: ali res televizor na vaško lipo?
V Podbočju imajo v zadružnem domu ve-
liko dvorano z odrom, kulisami in druge 
pripomočke. Jasno je, da je bila zgrajena 
zato, da bi v njej imeli kulturne prireditve. 
Mladina nima za svoje sestanke, predava-
nja, krožke in vaje nobenega drugega pro-
stora. V dvorani so večkrat gospodarska in 
politična predavanja in razna zborovanja. 
Lani pa je bil v njej od avgusta do decem-
bra suh hmelj, ki ga je Podbočje pripeljala 
KZ iz Kostanjevice. Kot je izjavil uprav-
nik kostanjeviške KZ tov. Karel Kunarič, 
bodo dvorano tudi letos natrpali s suhim 
hmeljem. Dodal je še, da so gospodarski 
interesi važnejši  kot mladinski sestanki 
in podobno. Seveda priznamo, da je imel 
tovariš Kuntarič prav, sprašujemo pa se, 
ali se res ne da drugje najti primeren pro-
stor za hmelj? Ali se bo to ponavljalo leto 
za letom? Mladinci so na pr. začeli vaditi 
igro, ki bi jo prikazali na odru proti koncu 
letošnjega avgusta. Seveda igre ne bo, če 
bo dvorana polna hmelja. Razen dvora-
ne v zadružnem domu drugih prostorov v 
Podbočju ni. Mladincem bi torej ostali le 
še prostori obeh gostiln. Toda, ali bi bilo to 

za mladino koristno in vzgojno? Vsekakor 
bi morali kje drugje poiskati skladišče za 
hmelj. V dvorani je tudi televizor, kjer se 
shajajo mladi in starejši. Ali naj ga v priho-
dnje obesimo na vaško lipo?

4. junija so šolsko otroci iz Podbočja go-
stovali v Leskovcu pri Krškem. Igrali so 
pravljično igro »Pogumni  Tonček«. Že 
doma v Podbočju so jo pokazali zelo lepo. 
Čeprav niso nič slabše igrali v Leskovcu, 
so bili vendarle razočarani. Leskovška 
šola je namreč prepozno obvestila svoje 
učence o gostovanju, zato se je predsta-
ve udeležilo komaj 60 šolskih otrok, razen 
tega pa je bilo še okrog 10 odraslih. Žal 
učitelji leskovške šole niso prišli v dvorano. 
Podboški otroci, ki so se zelo veselili sre-
čanja z leskovškimi učenci, so odšli domov 
razočarani in z občutkom, da v Leskovcu 
niso zaželeni. 
Dolenjski list (13. 07. 1961, letnik 12, 
številka 28) 
Vir: Dolenjski list 
Izvor: Knjižnica Mirana Jarca
Najdeno: 25. 7. 2012, Ivanka Počkar.



43J U N I J  2 0 1 3

Z A N I M I V O S T I

Kviz o Podbočju

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom, iz črk dobite geslo, povezano z domačo pokrajino. 

1. Kdaj je bil kraj prvič omenjen?
d)  8. maja 1249
b)  8. maja 1349
j)  8. maja 1449

2. Kje so slapovi potoka Sušice?
h)  na Bočju
e)  v Dolu
g)  v Podbočju

3. Kaj pomeni imeti Sv. Petra v žepu?
č)  imeti veliko denarja 
z)  imeti luknjo v žepu
ž)  imeti ključ od zidanice ali hrama
 
4. Kako visok je cerkveni zvonik?
k)  68 m
r)  48 m
e)  58 m

5. Katera pešpot je najdaljša?
n)  pot v Gazice
l)  pot na Planino
h)  Starograjska pot

6. Kdaj se je pričel pouk v novi šolski stavbi?
p)   1. septembra 1980
o) 3. septembra 1981
a)   6. septembra 1982

7. V kateri vasi leži Levakova jama?
c)  v Dolu
e)  v Šutni
l)  v Brlogu

8. Katerega zaščitnika je Miki Muster nari-
sal za gasilski dom v Podbočju?

m)  Sv. Miklavža
s)  Sv. Martina
v)  Sv. Florijana

9. Katero od naštetih društev ima največ 
članov?

t)  Društvo prijateljev mladine Podbočje
p)  Turistično društvo Podbočje
i)  Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje

10. Kje se Sušica izliva v Krko?
f)  na Dolgih njivah
č) v Kotah
d)  na Petrovcah

11. Kako se je prvotno imenoval kulturni dom?
g)  Kulturni dom Sveti križ
š)  Kulturni dom Podbočje
k)  Katoliški dom 

12. Iz koliko opek je zidana cerkev v 
Podbočju?

a) preko 7 milijonov
b) preko 8 milijonov
c) preko 9 milijonov

REŠITEV:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



sobota, 22. 6. 2013,
ob 20. uri 

pri OŠ Podbočje.

Družabno srečanje krajanov 

ob krajevnem prazniku.

Igra ansambel Hervol.

Za hrano in p i jačo skrbi  Market  Dušak.

Uredniški odbor Krževskega zvona: 
Janez Barbič, Peter Pavlovič, Renata Jurečič, Ivanka Černelič Jurečič.

Tisk: Reklame Račič s.p., Šenternej, grafično oblikovanje in priprava za tisk: Mrgb d.o.o., Brežice, 
fotografija na naslovnici: Boštjan Colarič

Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.

Podboška noč


