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KRŽEVSKI ZVON

Ob krajevnem prazniku, 26. juniju, in dnevu 

državnosti vsem krajankam in krajanom čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je petnajsta 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
Sobota, 14. 6. 2014, ob 19. uri - Šutna
Otvoritev sanacije struge potoka in obnove ceste

Petek, 20. 6. 2014, ob 19. uri - Zavode 
Otvoritev ceste

Sobota, 21. 6. 2014, ob 18. uri - Kulturni dom Podbočje 
Svečana seja sveta KS Podbočje s podelitvijo priznanj

Sobota, 21. 6. 2014, ob 20. uri - igrišče pri OŠ Podbočje
Družabno srečanje krajanov in podelitev srebrnikov

Sobota, 21. 6. 2014, ob 20. uri – igrišče pri OŠ Podbočje
Delavnice za otroke (Mladinska točka Podbočje)

Nedelja, 22. 6. 2014, ob 16. uri – trg v Podbočju
Pohod po digitalizirani poti do Gazic (TD Podbočje)

Torek, 24. 6. 2014, ob 19. uri - igrišče v Velikem Mraševem
27. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu (ŠRD Veliko Mraševo)

Sreda, 25. 6. 2014, ob 19. uri - Kulturni dom Podbočje 
Koncert »Melodije za zmeraj« Pevk izpod Bočja (KD Stane Kerin Podbočje)

Petek, 27. 6. 2014, ob 17. uri – Kulturni dom Podbočje
Lutkovna predstava Dežnik brez pik (Mladinska točka Podbočje)

Petek, 27. 6. 2014, ob 17.30 uri – trg v Podbočju
Projekt botrstvo (Mladinska točka Podbočje)

Petek, 27. 6. 2014, ob 19. uri – Bar Jeruzalem
Zabava za mlade do 18 let (Mladinska točka Podbočje)

Nedelja, 29. 6. 2014, ob 18. uri – cerkev sv. Križa v Podbočju 
Koncert »Si slišal angele?« (skupina Mavrice)
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Krajevna skupnost Podbočje, kot 
vsako leto, tudi letos praznuje svoj 
krajevni praznik, ki je 26. junija in 

je posvečen krajevni politični spravi in 
enotnosti delovanja proti okupaciji in v 
spomin na solidarno pomoč krajanov, ki 
so leta 1941 vzeli pod streho družine z 
levega brega reke Krke, da so se izognile 
izseljevanju v koncentracijska taborišča. 
Dovolite mi, da ob tej priložnosti v nekaj 
kratkih stavkih opišem potek dela krajevne 
skupnosti v minulem letu.
Letos se mandat svetu KS izteka. V izte-
kajočem mandatu se je svet sestal na 33 
rednih sejah, dve sta bili korespondenčni 
in ena izredna. Svet je deloval dokaj eno-
tno, skoraj vse sklepe smo soglasno spre-
jeli. Verjamem, da smo se v okviru svojih 
možnosti in pristojnosti trudili voditi našo 
skupnost po poti napredka. Vsepovsod 
nas opominjajo na to, da časi niso najbolj 
lepi, vendar smo se kljub temu tudi v tem 
letu srečevali pri različnih delih po celi KS. 
Trenutna situacija, v kateri se nahajamo, 
nas je vse skupaj prepričala, da je dobro 
gledati naprej, sodelovati, pomagati, gra-
diti in živeti za napredek nas samih, dru-
žine, vasi, društva, skupnosti. Skupaj smo 
naredili mnogo več, kot bi sicer sami, ne 
glede na kateri strani se kdo najde. Ne 
gre pa si seveda zatiskati oči, da je povsod 

vse idealno. Ravno nasprotno, pri izgradnji 
oziroma obnovi infrastrukture, se tudi na 
drugih področjih najdejo tisti, ki so vedno 
proti. Včasih so proti lastni koristi, samo 
da so proti.
Tudi letošnje praznovanje bomo popestrili 
z nekaj otvoritvami. Bilo je kar nekaj 
pridobitev, katere smo skupaj s krajani 
uspeli realizirati. Tako je igrišče v Kalce-
Naklu v zaključni fazi, potrebno je urediti 
še okolico. Asfaltirana je bila cesta v 
Zavode, sanirana je bila tudi makadamska 
cesta Znanovce – Bušeča vas.
V okviru projekta »Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema« bo možnost pri-
ključitve na skupni vodovodni sistem tudi 
za vaščane Žabjeka in Slivja. Vzporedno z 
vodovodom se polagajo tudi cevi za široko-
pasovno omrežje. Veliko je javnih poti, za 
katere so poskrbeli naši svetniki in so bile 
navožene z gramozom.
V Šutni je dokončana sanacija struge 
Skradnice in ceste ob njej. Vodno–
gospodarsko podjetje je saniralo jez na 
strugi Sušice v Dolu ter počistilo in utrdilo 
brežine struge. Na pokopališču smo tik 
pred podpisom pogodbe za izgradnjo 
mrliške vežice. Upam, da se bo to zgodilo 
ob praznovanju krajevnega praznika. V 
decembru je bila podpisana pogodba 
za izgradnjo druge faze namakalnega 

sistema in je danes izgradnja skoraj 
zaključena. Z izgradnjo druge faze bo ta 
namakalni sistem eden večjih v Sloveniji.
Najšibkejša točka v KS pa še vedno ostaja 
most preko reke Krke na Brodu. V zadnjega 
pol leta je bila na njem trikrat popolna 
zapora in je povsem na mestu negodovanje 
krajanov. O zaporah nismo bili pravočasno 
obveščeni, uradno obvestilo smo morali 
izsiliti. Kot predstavnik sveta KS sem se 
poskušal pogajati glede termina zapore, 
pri tem pa mi je pomagal tudi ravnatelj 
šole, ki sem ga obveščal. Prav tako smo 
pisno obvestili vsa gospodinjstva v KS.
Spoštovani krajani! Kaj reči ob vsem tem? 
V prispodobi bi lahko rekli »kapo dol« vsem 
tistim, ki ste pripravljeni narediti nekaj zato, 
da bi vsem nam bilo bolje, predvsem pa ne 
čakate, kaj vam bo družba naredila. Tako 
vzdušje je v tako imenovanih težkih časih 
še bolj potrebno in pomembno, mi pa, ki 
trenutno upravljamo s KS, moramo takšne 
ljudi in projekte prepoznati in podpreti. 
Hvala članom sveta KS in tajniku Gregorju 
za opravljeno delo v tem mandatu, hvala 
pa tudi vsem, ki ste kakor koli sodelovali 
pri projektih in delovanju KS.

Predsednik sveta KS Podbočje 
Janez Barbič

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

Spoštovani 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

Praznični čas je čas za razmislek 
o preteklem delu in doseženih 
rezultatih, hkrati pa priložnost, da 

si zastavimo nove skupne cilje. V krajevni 
skupnosti Podbočje združujete veliko 
zagnanih, pogumnih, ustvarjalnih in 
delavnih posameznikov, skupin, društev, 
ki kot gonilna sila poganjajo kolo razvoja 
v kraju, hkrati pa prispevajo tudi k razvoju 
v občini Krško.

Veseli me, da smo v lanskem letu zaključili 
projekt obnove komunalne infrastrukture 
z odprtjem nove čistilne naprave, tretje 
tovrstne na območju občine Krško, s čimer 
so se uresničila naša prizadevanja za 
vedno višjo kakovost bivanja in še enkrat 
izkazali našo odgovornost do okolja. 

V letošnjem letu smo začeli z izgradnjo 
druge faze namakalnega sistema Kalce 
– Naklo za dodatnih 155 hektarjev 
namakalnih površin, kar je bil pomemben 
korak naprej pri razvoju lokalne pridelave 
hrane. Tako bodo že čez nekaj mesecev, 
ko bo namakalni sistem že v funkciji, tudi 
pridelovalci na območju vaše krajevne 
skupnosti lahko dosegali še bolj raznoliko 
in konkurenčnejšo pridelavo hrane.

Iskrene čestitke in zahvala vsem, še 
posebej pa letošnjim nagrajencem, za 
vse, kar s svojim delom in pripadnostjo 
svojemu kraju storite za lepši jutri Podbočja 
in Podbočjanov. 

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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Obrazložitev veljavnega finančnega načrta za leto 2013
8080 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti
Iz proračunske postavke se financira pomoč lokalnim društvom in organizacijam, 
ki sodelujejo pri prireditvah v okviru krajevnega praznika in ostalih prireditvah v KS. 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in se nakažejo po izvedbi dogodka.
8081 – Praznovanje krajevnega praznika KS
Iz proračunske postavke se financirajo vsi stroški, ki se nanašajo na organizacijo in 
izvedbo praznika krajevne skupnosti (čistila, varovanje, tiskarske storitve, oglaševanje, 
ansambel, pogostitev, organizacija, protokol).
8082 – Materialni stroški
Iz postavke materialnih stroškov se krijejo vsi stroški tekočega poslovanja krajevne 
skupnosti in nabava opreme (pisarniški, čistilni material, varovanje, tiskarske storitve, 
oglaševanje, računovodske, revizorske storitve, reprezentanca, pogostitve, protoko-
larna darila, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, voda, odvoz smeti, 
telekomunikacijske storitve, prevozni stroški, zavarovanja, vzdrževanje spletnih strani, 
plačilni promet).
8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti
Iz proračunske postavke se krije nagrada predsedniku KS.
8083 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS
Iz proračunske postavke se krijejo stroški vzdrževanja in upravljanja cest JP2 v KS 
Podbočje (zimska služba, prometna signalizacija, letno vzdrževanje, gramoz ipd.).
8084 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS
Iz proračunske postavke se krijejo stroški večjih posegov na cestah JP2 (predvsem 
obnove, asfaltacije, večje rekonstrukcije cest).
8086 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Iz proračunske postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške 
veže (stroški čistilnega materiala, stroški vzdrževalca, električna energija, voda, odvoz 
smeti, komunala, zavarovanje, košnja trave, vzdrževanje grobov planincev, škropljenje 
plevela, navoz peska med grobovi, čiščenje mrliške veže ipd.).
8221 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Iz proračunske postavke se krijejo stroški večjih investicij v pokopališče in mrliško vežo. 
Tako je bila v letu 2013 delno poplačana projektna dokumentacija za ''Spominski park 
Podbočje''. 
8087 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo
Krijejo se stroški tekočega vzdrževanja.

Finančno poročilo za leto 2013 

konto PRIHODKI 2013 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA indeks
Skupaj:  92.263,00 €  95.702,86 € 103,73

7102 Prihodki od obresti  30,00 €  37,41 € 124,70
7103 Prihodki od premoženja  9.250,00 €  10.632,13 € 114,94
7300 Prejete donacije in darila od 

domačih pravnih oseb
 2.100,00 €  600,00 € 28,57

7130 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

 900,00 €  2.420,00 € 268,89

7141 Drugi nedavčni prihodki  25,00 €  33,74 € 134,96
7401 Prejeta sredstva iz proračunov 

lokalnih skupnosti
 79.958,00 €  81.979,58 € 102,53

PP ODHODKI 2013 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA indeks
Skupaj:  130.492,00 €  95.703,00 € 73,34

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  3.000,00 €  2.310,00 € 77,00
8081 Praznovanje krajevnega praznika  5.211,00 €  5.208,00 € 99,94
8082 Materialni stroški  18.817,00 €  17.076,00 € 90,75
8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  46.148,00 €  29.154,00 € 63,18
8084 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje JP v KS
 23.736,00 €  23.736,00 € 100,00

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in 
mrliške vežice

 5.473,00 €  5.408,00 € 98,81

8221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 
pokopališča in mrliške vežice

 25.387,00 €  11.400,00 € 44,90

8087 Upravljanje in vzdrževanje 
objektov za rekreacijo

 670,00 €  -   € 0,00

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.050,00 €  1.411,00 € 68,83

Finančni načrt za leto 2014 
 

konto PRIHODKI 2014 VELJAVNI PLAN
Skupaj:  128.380,00 € 

7102 Prihodki od obresti  35,00 € 
7103 Prihodki od premoženja  9.250,00 € 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  2.000,00 € 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev  920,00 € 
7141 Drugi nedavčni prihodki  10,00 € 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti  79.958,00 € 

Stanje na TRR na dan 31.12.2013 (varčevanje zaradi 
izgradnje Spominskega parka)

 36.207,00 € 

PP ODHODKI 2014 VELJAVNI PLAN
Skupaj:  128.380,00 € 

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  3.240,00 € 
8081 Praznovanje krajevnega praznika  9.800,00 € 
8082 Materialni stroški  12.820,00 € 
8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  19.805,00 € 
8084 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS  -   € 
8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  7.015,00 € 
8221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  71.100,00 € 
8087 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo  3.000,00 € 
8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  1.600,00 € 

Neurejeno odlagališče smeti pri 
pokopališču

KS Podbočje je pri pokopališču v Podbočju uredila prostor 
za odlaganje odpadkov s pokopališča. Žal pa že nekaj 
časa opažamo, da krajani in ostali prebivalci odlagajo 

tudi smeti iz svojih gospodinjstev. 
Večkrat je zaradi tega odlagališče neurejeno in sramoto, še posebej, 
ker je to prva stvar, ki jo obiskovalec zagleda ob prihodu v Podbočje.
Odlaganju smeti iz gospodinjstva so namenjeni kontejnerji na 
ekoloških otokih, kosovni odpad pa je možno odpeljati na urejena 
odlagališča ali naročiti odvoz.
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PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Stanislav Kuntarič

ZNAK KS PODBOČJE   
Aleš Jeke

ČASTNI KRAJAN 
Uroš Nučič

Stanislav Kuntarič je poznan tako 
doma  kot zunaj krajevne skupnosti. 
Najprej je s svojo družino živel v 

Krškem, ker pa ga je srce vleklo bliže 
njegovega domačega kraja, si je ustvaril 
nov dom v Podbočju.

V mladosti je bil aktiven nogometaš in  
eden najboljših golmanov v Posavju. Z 
nogometno ekipo je osvojil veliko pokalov 
in naslovov. Ime Podbočja je ponesel po 
krajih v Sloveniji in Hrvaški. Stane aktiv-
no sodeluje v Vinogradniškemu društvu 
Podbočje. Z znanjem, ki ga je pridobil na 
raznih izobraževanjih v okviru društva in s 
skrbnim kletarjenjem, je pridelal tudi vino, 
ki je nekajkrat dobilo laskavi naslov lokal-
nega zmagovalca cvička. Kot uspešen tr-
govec  se je odločil, da odpre trgovino v 
domačem kraju in tako da krajanom mo-
žnost oskrbe z gradbenim materialom in 
fitofarmacevtskimi sredstvi. Ker je Stane 
vedno dobre volje, se ljudje z njim radi po-
govarjajo in pridobijo kak pameten nasvet.  
Tako je trgovina prostor, ki daje kraju živa-
hen utrip.  

Kot zahvalo za njegov doprinos  v krajevni 
skupnosti mu Svet KS Podbočje podeljuje 
Priznanje Krajevne skupnosti  Podbočje. 

Aleš Jeke je zaveden vaščan Velikega 
Mraševega in aktiven krajan KS 
Podbočje. Odlikuje ga preudarnost in 

napredna miselnost. Vedno je pripravljen 
sodelovati tam, kjer se dela za dobrobit 
skupnosti. 

Že kot mladinec je sodeloval v raznih pro-
jektih, predvsem pa je bil aktiven član ta-
kratnega košarkarskega in nogometnega 
društva.  Kot  vinogradnik je vključen v vi-
nogradniško društvo Podbočje. V društvu  
sodeluje pri vseh aktivnostih, ki jih izva-
jajo in se udeležuje prireditev, na katerih 
se društvo promovira. V upravnem odboru 
društva je deloval celih 12 let, bil pa je tudi 
predsednik društva. Bil je med pobudniki 
za izgradnjo premičnega hrama,  s katerim 
se sedaj društvo udeležuje  raznih prire-
ditev.

Član sveta KS Podbočje je v tekočem 
mandatu. S svojimi preudarnimi in argu-
mentiranimi nasveti prispeva k hitrejšemu 
reševanju problemov, s katerimi se svet 
srečuje. Veliko je pripomogel k temu, da 
se je asfaltirala cesta Veliko Mraševo – 
Gazice, prav tako pa se je zelo angažiral pri 
izgradnji igrišča in večnamenskega doma 
v Velikem Mraševem. Kot solastnik firme 
Ekten d.o.o. je vplival na to, da je bilo veliko 
donatorskih sredstev namenjenih za našo 
lokalno skupnost.

Aleš Jeke je nepogrešljivi del naše krajev-
ne skupnosti. Za njegov prispevek k ra-
zvoju kraja Veliko Mraševo in za njegovo 
aktivno delo v lokalni skupnosti mu svet 
KS Podbočje podeljuje Znak KS Podbočje.

Uroš Nučič, dipl. ing. gradbeništva iz 
Trbovelj, do nedavnega zaposlen 
na Ministrstvu za okolje, sedaj pa 

samostojni podjetnik, je človek, ki je  v KS 
Podbočje pustil veliko pozitivno zapuščino. 
V času obnove Podbočje je bil s strani 
Ministrstva za okolje skrbnik projekta v 
delu, ki se je nanašal na ureditev potoka ter 
objektov (mostov in škarp) na potoku Sušica. 
Zahvaljujoč  temu, da se je osebno zavzel 
in prevzel odgovornost za spreminjanje 
projekta, ki je upoštevajoč stoletne vode 
prvotno predvideval visoke mostove, so 
izvajalci za razliko od dveh mostov v »Kočku«, 
ki sta bila zgrajena po prvotnem projektu, 
skozi vas zgradili lepe mostove. Podbočje 
ima  danes, tudi zahvaljujoč gospodu 
Urošu,  podobo, kot jo z veseljem uživamo 
tako vaščani kakor obiskovalci. Zaključek 
njegovega pozitivnega odnosa kot državnega 
uradnika do našega prostora pa je obnova 
vodotoka na potoku Skradnica v Šutni. Ob 
enem od obiskov pri prijateljih, ki si jih je 
pridobil v Podbočju, mu je bila predstavljena 
problematika potoka in ceste v spodnjem 
delu vasi Šutna. Brez velikih besed in še 
manj odlašanja je pristopil k iskanju poti za 
rešitev problematike in s strani ministrstva 
zagotovil 2/3 potrebnih sredstev. Kakorkoli  
gledamo na to in podobne stvari, je dejstvo, 
da brez »tapravih«ljudi ni napredka ter da 
želje ostajajo le črka na papirju. V tem 
primeru smo zahvaljujoč tudi gospodu Urošu 
pripeljali projekt Šutna od ideje do finančne 
podlage, ki je bila osnova za  izvedbo projekta 
prej kot v dveh letih. Zato si gospod Uroš 
Nučič, ki je sicer opravljal svojo službo, za 
nas več kot dobro, zasluži  visoko priznanje 
Krajevne skupnosti Podbočje.
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Darko Kodrič prejme znak Občine Krško  
za velik prispevek pri razvoju Podbočja in Občine Krško.

Marjan Dornik prejme priznanje Občine Krško  
za dolgoletno humanitarno delo z in za ljudi s posebnimi potrebami. 

Iskreno čestitamo!

PRIZNANJE MLADI UP  
Hana Kerin

Hana Kerin je učenka 9. a razreda OŠ 
Podbočje. V svojih letih šolanja je 
vsem dokazala, da se z voljo in trudom 

zmore vse in še več. 
Hana je zelo uspešna učenka, kar dokazuje 
tudi njen konstanten odličen uspeh v 
vseh letih šolanja. Je marljiva, zanesljiva, 
dosledna, delovna, samostojna, pripravljena 
pomagati tako učencem kot tudi učiteljem. 
Rada ustvarja na literarnem področju. Je 
avtorica kratke literarne zgodbe Lejla, v 
kateri je pokazala svojo bogato besedno 
ustvarjalnost in domišljijo. Sodeluje pri 
šolskem radiu Bočko. Nepogrešljiva je pri 
vodenju različnih prireditev na šoli.
Svoje znanje je nadgrajevala in sodelovala 
na različnih tekmovanjih in natečajih. Tako 
je samo v letošnjem šolskem letu osvojila 
bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje, 
bronasto priznanje iz Vesele šole, bronasto 
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
bronasto priznanje iz matematike, srebrno 
priznanje na tekmovanju Turizmu pomaga 
lastna glava, priznanji na literarnih natečajih 
Evropa v šoli in Otroci sveta ter nazadnje tudi 
bronasto, srebrno in zlato priznanje iz znanja 
geografije. V vseh letih šolanja je osvojila 
tudi bralno značko in postala zlata bralka. 
Iz prejšnjih let pa lahko dodamo k njenim 
uspehom še devet bronastih in eno srebrno 
priznanje.
Hana je uspešna športnica. Trenira slalom 
na divjih vodah. Kljub napornim treningom, 
tekmovanjem in drugim naporom ji ne 
zmanjka energije. Je tudi glasbenica. Igra 
klavir. Z njim pogosto spremlja učence na 
prireditvah. Sodeluje tudi pri pevskem zboru. 
Svet KS Podbočje ji za vse njene dosežke 
podeljuje priznanje Mladi up. 

N A G R A J E N C I  2 0 1 4

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
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Praznovanje se je začelo z »metla dance«, … … nadaljevalo s predstavitvijo leva …

… in se končalo s himno Podbočja. Častni krajan je postal Darko Udovič, …

… znak KS je šel v roke Janezu Stoparju, … ... priznanje KS pa Milanu Colnerju, …
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P R A Z N I K  K S  P O D B O Č J E  2 0 1 3

… KO RK Podbočje in … … Jožetu Zoriču.

Priznanje Mladi up je prejela Jasmina Koretič. Nagrajenci KS Podbočje

Nagrajenci TD Podbočje Prejemniki srebrnikov v letu 2013
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Praznik Krajevne skupnosti Podbočje 
je nekako postal mejnik nekega 
obdobja delovanja vseh nas, iz naše 

krajevne skupnosti, katerim ste nekoč na 
volitvah zaupali svoj glas. Ali smo delali 
dobro ali slabo, ali celo mogoče nič, se vidi 
skozi rezultate, ki so krajevni skupnosti 
oziroma občini in občanom prinesli nekaj 
dobrega. 

Tudi sam sem vedno jemal to Vaše 
zaupanje kot čast in še bolj kot obvezo, 
da v času, ki mi je bil zaupan, tako kot 
predsednik krajevne skupnosti kakor 
občinski svetnik poskušam storiti največ. 

Ali sem bil v tem uspešen ali ne, ste in 
boste verjetno  presodili sami. Tudi kritikov 
zagotovo ne manjka. Kdor dela, tudi greši. 
Včasih so bile tudi želje in potrebe velike 
in prevelike. Žal pa se vsega v nekem 
obdobju ne da postoriti. Pomembno pa je, 
da se ne pozabi na to in da se strpno čaka 
na čas, ki bo omogočal dosego želenega  
cilja.

Naj mi bo oproščeno, če bom zopet 
»zlorabil«, kot se je nekdo v preteklem 
letu izrazil, priložnost, da spregovorim v 
krajevnem časopisu. Toliko bolj tudi zato, 
ker je to zadnje, kar bom napisal kot Vaš 
»izvoljeni funkcionar« v časopis, ki je na 
mojo pobudo začel izhajati v času mojega 
predsednikovanja krajevni skupnosti 
Podbočje.

Prepričan sem, da je bilo dovolj ur, dni, 

mesecev in let, ki sem jih žrtvoval za našo 
skupnost. Tudi odgovornih funkcij sem se 
počasi naveličal, toliko bolj tudi zato, ker 
sem prepričan, da je čas za nove generacije. 
Pa naj si bo to v krajevni skupnosti, občini 
ali državi. Kot že rečeno, oceno o tem, ali 
je bilo moje delovanje koristno, v smislu 
povezovanja vseh pozitivnih sil za razvoj in 
napredek, prepuščam Vam. Sam pa imam 
čisto vest v prepričanju, da  smo skupaj 
storili vsaj toliko, če ne več, kot bi se od 
neke napredne generacije pričakovalo. Z 
velikim veseljem sem deloval in sodeloval 
s plemenitimi ljudmi v skupnosti, v kraju, 
kjer smo v teh letih znali in zmogli preseči 
razlike, ki nas mogoče delijo. Za  dosego 
napredka, razvoja in zagotavljanja boljših 
pogojev za naše krajane oziroma občane, 
nam je to v veliki meri  uspelo in temu 
primerno dobri so tudi rezultati našega 
skupnega dela.

Prepričan sem, da je naša krajevna 
skupnost zagotovo med najuspešnejšimi 
in to predvsem po zaslugi velike osebne 
zagnanosti posameznikov, njihove 
privrženosti kraju in krajanom ter, kot že 
rečeno, visokega nivoja sloge, ki je od 
nekdaj krasila naše okolje. Ponosen sem 
na to obdobje in ni mi žal časa, katerega 
bi nedvomno lahko izkoristil tudi drugače. 
Toliko bolj tudi zato, ker sem imel priložnost 
sodelovati z mnogimi »tapravimi« ljudmi, 
tako iz krajevne skupnosti, občine kakor 
širše. 

Še posebno pa sem ponosen in vesel, 
da smo za delovanje krajevne skupnosti 
Podbočje postavili temelj, kateremu 
je osnova povezovanje in spoštovanje 
ter upoštevanje vseh tistih krajanov, ki 
želijo in hočejo graditi nov čas, ne glede 
na, kot že rečeno, razlike. Vesel sem, 
da v tem duhu deluje tudi svet krajevne 
skupnosti, kateremu smo zaupali vodenje 
v mandatu, ki se izteka. Upam, da bo 
tako tudi v prihodnje ter da bodo širše 
družbene koristi krajank in krajanov vedno 
pred morebitnimi osebnimi ambicijami 
posameznikov.

V letu, s katerim zaključujem svoje 
»politično« delovanje, bomo končno 
dosegli enega naših največjih ciljev v 
zadnjem obdobju: začetek izgradnje nove 
mrliške vežice in razširitve pokopališča. 
»Poslovilni park« smo namenili ime 
novemu pokopališču, ki bo imel vse tisto, 
kar takšen objekt potrebuje. Dolgo smo 

se borili za ta projekt in kot eden tistih, 
ki smo se mogoče še posebno izpostavili 
za to, izražam veselje in ponos, ob tem pa 
hvaležnost vsem tistim, ki so pripomogli, 
da bo ta cilj uresničen. Tudi »nesrečna« 
cesta po jarku proti Brezovici in Trebelniku, 
cesta, zaradi katere je bilo toliko slabe volje 
in prelomljenih obljub visokih občinskih 
funkcionarjev, bo končno počasi dobivala 
novo podobo. Skratka, približujemo se 
ciljem, katere sem si tudi sam zadal, da 
jih skupaj uresničimo v mojem zadnjem 
mandatu občinskega svetnika.

Naj počasi zaključim z zahvalo vsem, ki 
ste mi v teh letih zaupali in mi namenili 
priložnost za delovanje tako krajevnega 
svetnika in predsednika sveta krajevne 
skupnosti kakor občinskega svetnika, kjer 
sem deloval v treh štiriletnih mandatih. 
Še posebna zahvala pa naj velja vsem 
»soborcem«, s katerimi smo kovali novo 
podobo naših krajev. Pa naj si bo to v 
odboru za Planino, obnovo Podbočja, 
kakor tudi vsem odborom za izgradnjo 
infrastrukture v krajevni skupnosti. Naj 
mi bo še enkrat oproščeno, toda zagotovo 
bi bilo marsikaj drugače, če bi ne bilo 
Franca Glinška, ki je, »moder kot je«, kot 
direktor občinske uprave znal dolgoročno 
postaviti v občinskem proračunu »temelje« 
za kasnejše projekte. Tudi Franc Černelič 
je zagotovo človek, ki ima visoko mesto 
v mozaiku razvoja krajevne skupnosti v 
obdobju mojega delovanja. Darko Kodrič, 
Martin Kodrič, Andrej Zupančič, Ivan 
Navoj, Franci Stipič, Milan Urbanč,   Martin 
Gramc, Franc Grozdina, Branko Strgar in 
v zadnjem obdobju  Janez Barbič, so bili 
tisti, ki so mi bili v vseh teh letih »malo 
bližje«. Še več pa je tistih, Vas,  katerih 
nisem posebej imenoval pa vendar ste 
bili zraven in brez Vas in Vaše nesebične 
podpore bi marsičesa ne bilo. Veliko Vas  
je in hvaležen sem Vam  ter ponosen, 
da ste mi zaupali, da  smo lahko skupaj 
delovali v teh letih. Za marsikaj pa se 
moramo zahvaliti našim predhodnikom, 
generaciji Jožeta Zupančiča, Stanka 
Božiča,  Martina Frankoviča, Vinka Škulja,  
Viljema Vrhovška, Martina Petretiča, 
Justine Stipič, Jožeta Kodriča, Colaričem 
iz Dola in mnogim drugim naprednjakom 
tistega časa, ki so gradili povojno obdobje. 
Tisoče prostovoljnih ur za izgradnjo cest, 
vodovodov, telefonije in drugih dobrin je 
bilo potrebno, da so ljudje imeli osnovne 
pogoje za življenje. Za nekoga, ki vsega 

Spoštovane krajanke in krajani!
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tega ni doživel, je to za današnji čas 
nepojmljivo.

Seveda pa so cilji, ki so lahko še tako 
plemeniti in njihova uresničitev potrebna, 
lahko zelo daleč, če »lokalni borci« nimajo 
podpore v centrih odločanja. Pa naj si 
bo to občina, razne skupnosti, podjetja, 
ministrstva ali drugi paradržavni centri 
moči. V naši krajevni skupnosti smo 
vedno, v vseh obdobjih znali   stkati vezi, 
ki so nas lažje pripeljale k cilju. Tudi 
politične stranke in njihove veljake smo 
znali izkoristiti, ne za neplodne prepire, 
pač pa za dosego naših ciljev. Pa naj si bo 
to v obdobju povojne izgradnje, izgradnje 
šole in kasneje igrišča, infrastrukturnih 
objektov, obnove Podbočja, Šutne in še bi 
lahko naštevali. 

Naj med njimi s hvaležnostjo omenim 
bivšega župana Franca Bogoviča, Nika 
Somraka, Rafaela Jurečiča, Janeza Kopa-
ča, Uroša Nučiča pa tudi bivšega ministra 
za promet Janeza Božiča, kajti ti so poleg 
množice še ostalih »prijateljev Podbočja« 
zagotovo ljudje, katerim smo lahko hvale-
žni, da so nam pomagali v doseganju na-
ših ciljev. Tudi »naš« Jože Colarič, direktor 
Krke, je zagotovo eden tistih pomembnih 
ljudi, ki je skozi svoj osebni ugled in vpliv v 
marsičem pripomogel, da so bili naši cilji 
bližje.

Tako to je, je bilo in vedno bo. Brez »tapra-
vih« prijateljev, ki spoštujejo prizadevanja 
lokalnih zanesenjakov in jim pri tem po-
magajo, ni uspeha, ni razvoja in napred-
ka. Ljudje so tisti, ki ustvarjajo zgodovino. 
Vsak čas, vsako obdobje pa ima svoje 
junake, ki pa so včasih tudi dežurni krivci 
za nekaj, kar bi mogoče lahko bilo, če bi 
bilo … 

Naj se Vam v zaključku še enkrat zahvalim 
za vse, za zaupanje, pomoč, sodelovanje, 
toleranco in vse tisto, kar smo v mojih, lahko 
rečem 40 letih delovanja in sodelovanja 
skozi razne formalne in neformalne oblike  
doživeli skupaj. 

S spoštovanjem Ivan Urbanč, Vaš, vaščan, 
krajan in občinski svetnik izvoljen na listi 
ROK.

V prilogi pa Vam, kot je vsakoletni običaj, 
prilagam pobude, ki sem jih dal na sejah 
občinskega sveta.

Ivan Urbanč

I Z  O B Č I N S K E G A  S V E T A

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta
(mandat  2010-2014) Ivan Urbanč

Št. seje  
in datum

Vsebina pobude, vprašanja, predloga

4. seja
10. 1. 2011

Dajem pobudo, da se Občina Krško vključi v pomoč občanom, ki jim je Geodetska 
uprava precenila nepremičnine. Dejstvo je, da bo ta nerealna pavšalna cenitev 
osnova za obdavčitve. Bojim se, da ne bodo upoštevane pripombe občanov, zato 
bi bilo nujno, po vzoru občin, ki so se vključile v pomoč občanom, to storiti tudi v 
občini Krško. Kako, sicer ne vem, verjetno pa je možno najti pot, kako.
Dajem pobudo, da se najde tehnična rešitev, s katero bi opremili svetniške klopi 
s polico pod mizo.

5. seja
7. 3. 2011

Ponovno dajem pobudo, da se zagotovijo pogoji za legalno in varno parkiranje v 
bližini avtocestnega izvoza (uvoza) na Drnovem. Dejstvo je, da je ustrezni parkirni 
prostor nujno potreben, saj je veliko občanov, ki imajo potrebe po ustreznem 
parkingu. Predlagal sem začasno rešitev, ki bi lahko bila na izvozu iz krožišča na 
bodočo obvoznico Drnovega.

9. seja
18. 7. 2011

Dajem pobudo, da se v Posavskem obzorniku objavi povzetek Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, in sicer tisti del, ki govori o nadomestilu za pozidavo kmetijskih površin. 
Ob tem naj se objavi tudi način izračuna za višino nadomestila glede na bonitetni 
razred zemljišča. To metodologijo lahko dobite na upravni enoti. Ravno tako pa je 
potrebno občane obvestiti o tem, kje in pri kom lahko dobijo informacije.

10. seja
5. 9. 2011

Dajem pobudo, da ustrezne službe občinske uprave pisno zahtevajo sanacijo 
državne ceste v vasi Šutna, KS Podbočje. Pobudo utemeljujem s tem, da je 
omenjena cesta zaradi posedanja v Mlinščico v Šutni poškodovana in posledično 
nevarna.
Pred leti sem tudi sam pisal ter dal pobudo na Občinskem svetu glede izvajanja CPP, 
ki jih izvaja policija. Zato se popolnoma strinjam s člankom, ki ga je v Posavskem 
obzorniku objavil gospod Franc Černelič. Dajem pobudo, da se tudi Občinski svet, 
kakor tudi poslanec v Državnem zboru in krški župan, ogradi od tendencioznega 
izvajanja zakona o CPP. Prepričan sem, da s takim restriktivnim izvajanjem zakona 
s strani policije posledično ustvarjamo, v že tako težkih pogojih za preživetje, še 
težje. Seveda to velja še posebno za podeželje, kjer so ti pritiski največji. Tudi 
sam sem prepričan, da z lovljenjem traktoristov po njivah in nesrečnežev na 
kolesih, pa tudi »vinjenih« pešcev, ne bomo rešili želene problematike. Ustvarjamo 
še večjo socialno stisko in otežujemo preživetje določenim skupinam, ki so na 
žalost socialno šibkejše, so pa to ljudje, ki se borijo za preživetje in kot takšni niso 
škodljivi za okolje.

11. seja
24. 10. 2011

Veseli me, da moja pobuda za izgradnjo javnega parkirnega prostora na Drnovem 
počasi postaja dejstvo, saj je celo župan zagotovil, da bomo k temu pristopili takoj 
po praznikih.

12. seja
21. 11. 2011

Dajem pobudo, da po vzoru novomeške občine tudi v občini Krško pristopimo k 
legalizaciji zidanic in hramov. Na ta način bi omogočili lastnikom najprej to, da 
zakonsko uredijo stanje in se izognejo morebitnim pregonom inšpektorjev. Ravno 
tako pomembno pa je tudi to, da bodo lahko pridobili tudi pogoje za zidaniški 
turizem. Če bo kakšen problem v navezavi stikov z nosilci tega projekta v Novem 
mestu, sem pripravljen sodelovati. 

14. seja
1. 3. 2012

Dajem pobudo, da na naslednjo sejo Občinskega sveta uvrstimo točko, v kateri bi 
razpravljali o socialnem položaju naših občank in občanov. Dejstvo je, da je glede na 
težke razmere v državi posledično tudi ekonomska situacija državljanov težja. Zato 
je prav, da tudi v naši občini analiziramo stanje na tem področju oz. obravnavamo 
to temo na seji Občinskega sveta. Predlagam, da se o moji pobudi obvesti Rdeči 
križ, Karitas, socialno skrbstvo, predsednike krajevnih skupnosti ter vse tiste, ki 
spremljajo to področje.

16. seja
28. 5. 2012

Dajem pobudo, da župan, v dogovoru s predsednikom sveta KS Podbočje, čim prej 
skliče sestanek svetnikov iz KS Podbočje. Tema: mrliška vežica ter ostali programi 
v KS Podbočje.
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17. seja
12. 7. 2012

Dajem pobudo, da na prvo jesensko sejo Občinskega sveta umestimo točko pod naslovom (ali podobno) Informacija o delovanju NEK 
Krško, z vidika zagotavljanja visoke stopnje varnosti, razvoja (2. blok) ter shranjevanja nevarnih odpadkov. Pobudo dajem iz več razlogov, 
eden od njih je zagotovo tragedija v Fukušimi na Japonskem.
Že pred časom sem dal več pobud. Ena od njih je izgradnja začasnega parkirnega prostora na Drnovem. Vprašujem, kaj se s tem dogaja? 
Dajem tudi pobudo, da se na nek način uredi in reši problematika kopanja v reki Krki. Največji problem so Romi, ki zasedejo praktično vse 
vsaj malo urejene zasilne plaže. Ob tem pa nastanejo problemi onesnaževanja okolice, ker sanitarij ni, divjega kampiranja in kraje poljskih 
pridelkov. Jaz razumem, da so tudi oni ljudje, ki jim paše kopanje v teh vročih dneh, toda nujno je, da tudi mi kot odgovorni storimo nekaj, 
da te probleme rešujemo. Dogajajo se namreč nasilni pregoni Romov, kar lahko kaj kmalu pripelje do neljubih razsežnosti.

18. seja
13. 9. 2012

Dajem pobudo, da kmetijska zemljišča v lasti Občine Krško ponudimo tistim občanom, ki bi jih želeli obdelovati. Tu mislim predvsem za 
potrebe vrtičkov. Vemo, da so časi težki, kakor tudi to, da se občani vse bolj obračajo nazaj k zemlji. Seveda vsi nimajo te možnosti, zato 
bi bilo zelo smiselno, da jim to možnost skozi neko organizirano obliko ponudimo. 
Vprašujem, kako daleč je realizacija izgradnje ceste Šutna-Jarek-Trebelnik.

20. seja
25. 10. 2012

Najprej zahvala za realizacijo parkirnega prostora, ki je po dolgih šestih letih pripravljen služiti občanom. Hvala v njihovem imenu. Ob 
tem dajem pobudo, da se ta »parking« na nek primeren način obeleži in usmeri občane na parkirišče. Seveda pa bo potrebno primerno 
vzdrževanje parkinga v vseh letnih časih (pluženje snega, itd.).

22. seja
20. 12. 2012

Zimske razmere, ko je napovedano zapadlo veliko snega, so pokazale, da izvajalci niso bili dovolj pripravljeni. Še vedno je težava, ki se iz 
leta v leto odraža predvsem v urbanih naseljih. Odraža se v tem, ko dva različna izvajalca zimske službe prerivata sneg na pločnik oziroma 
nazaj. Predlagam, da se ustrezne službe sestanejo in dogovorno rešijo ta problem.

23. seja
11. 2. 2013

Dajem pobudo, da se uredijo dimnikarske storitve, ki niso v skladu s pričakovanji občanov. Ugotavljamo, da so storitve predrage in 
nestrokovne. Menda občani zbirajo tudi podpise za peticijo proti nosilcu koncesije.
Ponovno opozarjam na pretirano soljenje oziroma posipavanje s peskom v sklopu zimske službe. Največji problem je v urbanih naseljih, 
kjer so na cesti enormne količine peska za posipavanje. Ta pesek voda potem spira v cestno kanalizacijo, kar posledično pomeni velik 
strošek čiščenja.
Ponovno vprašujem, katere so tiste aktivnosti, ki bodo v občino pripeljale investitorje, ki bodo odpirali nova delovna mesta? Ob tem še 
vprašujem, kaj jim lahko ponudimo, da jih zainteresiramo za investiranje v naše poslovne cone? 

26. seja
20. 6. 2013

Dajem pobudo, da Občina Krško v proračunu za leto 2014 nameni sredstva za odkup prostorov, v katerih je kot najemnik društvo 
Sonček. Ob tem pričakujem, da bo župan Miran Stanko čim prej organiziral sestanek z vodstvom »Sončka«, da se ugotovijo obveznosti 
do najemodajalca ter možnosti sofinanciranja nakupa. 

27. seja
29. 8. 2013

Ponovno dajem pobudo, da se poišče pravna podlaga, da se prisili lastnike zemljišč (njiv, vinogradov) ter objektov in domačij v urbanih 
naseljih, da le-te vzdržujejo. Kot na primer v lepo urejenem Podbočju, kjer imamo pričujoč primer sredi vasi. Ne strinjam se z dodatnimi 
obdavčitvami, pač pa je potrebno to rešiti podobno, kot je to v primeru »gozdnega reda«, ko Zavod za gozdove oz. njihov koncesionar 
uredi gozd, lastniku pa izstavi račun.
Dajem pobudo, da se takoj na prvo bodočo sejo občinskega sveta uvrsti točka z obravnavanjem romske problematike. Predhodno pa je 
potrebno povabiti tudi predstavnike vlade in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, povabiti pa moramo tudi prizadete 
občane. Dejstvo je namreč, da so problemi z Romi iz dneva v dan večji. Ne gre samo za kraje, ki preraščajo v organizirano dejavnost, gre 
tudi za varnost občanov, ki nemočni in ogroženi gledajo, kako se jim dela velika škoda. Prepričan sem, da moramo temu narediti konec. 
Bojim se namreč hujših posledic, ki se bodo lahko zgodile, če ne bomo nekaj naredili. Svetniki, izvoljeni predstavniki ljudstva v lokalni 
skupnosti, smo dolžni na to opozoriti, oblast pa je dolžna stvari spreminjati.
Dajem pobudo, da vzdrževalci uredijo cesto Hrastek-Brlog (mimo vodnega rezervoarja) ter da se najbolj kritičen odsek do rezervoarja 
umesti v program za asfaltiranje. Ravno tako pa morajo vzdrževalci urediti cesto Dobrava-Podzatensko (do občinske meje). Predlagam, 
da se dogovorite z Brežičani, da le-ti uredijo svoj del.
Ponovno dajem pobudo, da bi imeli v občini »skrbnika komunalne infrastrukture«, ki bi imel stalen pregled nad cestami in ostalimi objekti 
tega značaja. Mogoče bi celo, tako kot za nadzore, razmišljali o zunanjih sodelavcih.
Dajem pobudo, da občinski svet razpravlja o novih obdavčitvah (katastrski dohodek in davek na nepremičnine). Ti davki bodo zelo 
prizadeli prebivalstvo v občini Krško, toliko bolj, ker so diskriminatorni tudi v tem, da je predvidena najvišja obdavčitev ravno na področju 
Dolenske, Posavja in Bele krajine.
Vprašujem, kako deluje namakalni sistem Kalce-Naklo, glede na to, da je to področje, predvsem pa intenzivne kmetovalce, prizadela 
suša. Mnenja sem, da glede na to, da je že bilo veliko vloženega v namakalne sisteme, na tem področju ne bi smelo biti težav. Pričakujem 
točko na seji občinskega sveta in poročilo o tej tematiki, na sejo pa bi povabili tudi uporabnike namakalnega sistema ter predstavnike 
KS Podbočje.

29. seja
21. 11. 2013

Dajem pobudo, da župan Občine Krško organizira uradni sestanek z županom občine Brežice in njegovo upravo na temo »cesta Jarek-
Brezovica«. Kot obrazložitev k tej pobudi dodajam, da se končuje že peto leto, odkar imamo to cesto opredeljeno v občinskem proračunu. 
Imeli smo množico sestankov, obljub najvišjih občinskih funkcionarjev, posledično pa tudi mojih in predstavnikov krajevne skupnosti. 
Od župana Franca Bogoviča, direktorice Melite Čopar pa vse do zdajšnjega župana Mirana Stanka. Po toliko letih pa je cesta še vedno 
v prvotnem stanju.

31. seja
20. 2. 2014

Ponovno dajem pobudo, da ustrezne službe z županom na čelu pristopijo k dogovoru za izgradnjo ceste Šutna - Jarek. Odveč je, da 
ponovno odpiram zgodovino te ceste, ki ima že dolgo brado. In to vse po zaslugi neodgovornih občinskih uradnikov.
Dajem pobudo, da se na prvo naslednjo sejo Občinskega sveta uvrsti točka, ki bo obravnavala stanje (opremljenost in organiziranost) in 
položaj tako v poklicni gasilski enoti v Krškem kakor tudi v prostovoljnih gasilskih društvih. Tu mislim tudi na to, da se seznanimo, kako 
je z nadomestilom gasilcem oziroma njihovim delodajalcem, ko so le-ti zaradi intervencij odsotni z dela.
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32. seja
3. 4. 2014

Dajem pobudo, da se v izogib nerazumljivemu zamiku za pridobitev prostorskih dokumentov, še posebno, kadar gre za širši družbeni 
interes, vzpostavi koordinacija med upravno enoto in občino. Primer pridobitve gradbenega dovoljenja za mrliško vežico Podbočje  je 
primer, ki je nazorno pokazal, da na relaciji upravna enota - občina ni sodelovanja. Če ne bo posluha za jasno izraženo potrebo, je 
potrebno obvestiti tudi ustrezno ministrstvo.
Dajem pobudo, da se opravi razgovor z Vipapom ter jih opozori na nespoštovanje dogovora, na podlagi katerega bi morali odstraniti 
propadajoče stavbe.
Pohvalil bi pristojne za poskusni projekt krožišč na mostu v Krškem.
Izražam zadovoljstvo ob tem, ko me je župan informiral o napredku pri reševanju ceste Šutna - Jarek.

26. 5. 2014 Dajem pobudo, da se v štiriletni plan investicij na občinskih cestah, v postavko 43, cesta Šutna –Jarek-Gradec, JP1 693401, kjer ni za 
leto predvideno 2014 nič, doda 1.000,00 evrov.  S tem ne bomo prizadeli uravnoteženega proračuna za tekoče leto, bomo pa omogočili, 
da se pripravljalna dela pričnejo izvajati tako, kot je bilo dogovorjeno, v tekočem letu 2014. Izvajalec pa bo dobil plačila v letu 2015, ko 
imamo v proračunu zagotovljeno 150.000,00 evrov.
Dajem pobudo, da umestimo  oziroma ponovno v proračunu namenimo sredstva za zaključek ureditve Podbočja. Res je, da je, kot je 
videti,  Podbočje urejeno, toda tisto, kar se ne vidi, je cca 300 metrov makadama in ureditve vodotoka. Skratka, cesto ob Mlinščici in 
vodotok Mlinščice  je nujno potrebno čim prej  urediti. 
Nujno pa je potrebno zgraditi še most za pešce ob kamnitem mostu, ki je pod spomeniškim varstvom, sicer bi to že uredili. Predpogoj 
za umestitev tega lesenega mostička pa je odkup dotrajane stanovanjske hiše oziroma zemljišča. S tem bi pridobili zemljišče tako za 
mostiček kakor tudi za prepotrebni parkirni prostor. V celi zadevi ne gre za velika sredstva,  je pa potrebno,  kot že rečeno, za zaključek 
ureditve vasi in za zagotovitev primernih pogojev za življenje tudi teh vaščanov  ta odsek nujno urediti.
Nujno je potrebno formirati odbor za izgradnjo betonskega mostu na reki Krki. Ta odbor mora biti sestavljen iz občanov občine Krško 
in Brežice. Moje razmišljanje,  katerega dajem kot pobudo, je, da bi v perspektivi zgradili most pri naselju Gazice na brežiški strani. Ta 
most bi povezoval naselje Pristava pri Dobravi v občini Krško. Na ta način bi še bolj približali gorjanske vasi v eni in drugi občini avtocesti 
in drugim pomembnim izhodiščem. Takšna rešitev mostu, ki bi namesto gradnje dveh mostov, enega v Cerkljah ob Krki in drugega na 
Brodu pri Podbočju, bi bila po moje bolj smiselna in lažje sprejeta tudi pri državi kot investitorju. 
OBSTOJEČA MOSTOVA PA BI ŠE NADALJE SLUŽILA ZA MANJŠE TOVORE IN ZA LOKALNI  PROMET. Če se bomo projekta lotili letos, imamo 
mogoče možnost, da pridemo čez 10 let do mostu.
Dajem pobudo, ponovno, da se poišče sredstva za pomoč društvu Sonček , s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za njihovo funkcioniranje. 
Tako svetniki kakor župan smo dobili od društva Sonček dopis, v katerem so obrazložili stanje. Ne bi želel trkati na  vest nikomur, rad 
pa bi še enkrat povedal svoje mnenje, da smo tisti, ki imamo zdrave otroke, lahko srečni, da je temu tako. Zato moramo še toliko bolj z 
občutkom gledati na tiste, ki te sreče nimajo. Menim, da  smo zato še toliko bolj odgovorni, da tej ciljni skupini pomagamo.
Pri razpisu za mrliško vežico Podbočje in ureditev pokopališča je najnižji ponudnik ponudil ceno, ki je za cca 20 % višja od pričakovane. 
Dejstvo je, da je bila pričakovana cena predvsem ocena oziroma želja skrbnih občinskih uradnikov, da bi ne bil objekt prebogat in temu 
primerno drag. Glede na to, da je pri tej investiciji krajevna skupnost že udeležena s cca 40 %, ni realno še kaj pričakovati od krajevne 
skupnosti in krajanov. Zato predlagam, da se upošteva dogovor in sklep sveta KS Podbočje, da KS Podbočje v tekočem letu zagotovi 
manjkajoča sredstva  na osnovi sporazuma z Občino Krško, po katerem le-ta v naslednjem letu ta sredstva vrne krajevni skupnosti. 
Poudaril bi rad, da to ni edini primer,  da je prišlo do razhajanja med željami in realno ponudbo v občini. Upam in verjamem pa, da se 
bo tudi tu, tako kot na drugih projektih, ker gre za veliko večja sredstva, našla dobra volja, da to investicijo zaključimo v duhu dobrega 
sodelovanja.

To je le nekaj pobud, predvsem pa tiste, ki se nanašajo na krajane krajevne skupnosti Podbočje. Če pa kdo želi, lahko  vse ostale 
pobude dobi v arhivu Občine Krško.

Naj  ob tem dodam, da je bila večina mojih pobud upoštevanih ali pa so v fazi izvedbe. Toliko bolj sem lahko s svojimi pobudami uspel, 
ker sem neodvisni svetnik, odgovoren samo svoji vesti, krajanom Podbočja in občanom občine Krško.

Ivan Urbanč
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Slovo od številčne generacije

Leta 2005 nas je razveselil rekordni 
vpis učencev v prvi razred. Bilo jih je 
kar 34 in po več letih smo ponovno 

dobili dva oddelka živahnih in vedoželjnih 
prvošolčkov. Skozi devetletno šolanje 
smo v sodelovanju s starši vzgajali in 
izobraževali mlade nadobudneže. In s 
ponosom lahko zapišem, da uspešno, saj 
šolo zapušča generacija, ki je izstopala  
tako v šoli kakor tudi izven nje. Predvsem 
pa nas veseli dejstvo, da so se učenke in 
učenci kljub delitvi v dva oddelka  povezali 
med sabo,  odlikujejo jih lepo vedenje, 
prijaznost ter spoštovanje vrstnikov in 
odraslih. To potrjuje tudi dejstvo, da je prav 
od učenk iz 9. razreda prišla pobuda za 
humanitarno akcijo za žrtve poplav v Srbiji 
ter Bosni in Hercegovini. 

V nadaljnjih prispevkih, vezanih na 
dogajanje  v šoli in vrtcu, boste lahko 
razbrali, da je pri nas skozi vse šolsko leto 
pestro in zanimivo. Prizadevni vzgojitelji 
in učitelji poskrbijo, da lahko otroci in 
učenci pokažejo svoj talent in marljivost 
na prireditvah, tekmovanjih in natečajih. 

Na vzgojnem področju je leto zaznamoval 
projekt Rastoča knjiga – projekt, preko 
katerega želimo naše otroke in učence 
izobraževati in predvsem vzgajati v 
aktivne in odgovorne krajane in državljane 
ter razmišljujoče svetovljane, ki se bodo 

sposobni spopasti z izzivi sedanjega in 
prihodnjega časa. V tempu, ki ga živimo, 
prevečkrat štejejo le uspehi in zmage, 
vse bolj pa  pozabljamo na vrednote, 
ki bi  morale bogatiti naše sobivanje. 
Zato smo v letošnjem  šolskem letu še 
posebno pozornost namenili odgovornosti 
in spoštovanju bontona. Javnosti smo 
projekt predstavili na dnevu šole, ko nas je 
nagovoril tudi predsednik državnega sveta 
gospod Mitja Bervar.   

Vzgojno področje zaznamuje tudi projekt 
»Dvig socialnega in kulturnega kapitala 
v lokalni skupnostih za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti«, v okviru katerega gradimo 
na prostovoljstvu in pomoči šibkejšim. 
Za krajane pa smo v popoldanskem času 
odprli vrata naše knjižnice. 

Veliko pozornosti namenjamo zdravemu 
načinu življenja. S projektom Zdrav 
življenjski slog skušamo spodbujati  
zavest otrok za rekreativno-športno 
aktivnost in hkrati odpravljati posledice 
negativnih vplivov sodobnega življenja. Z 
vključenostjo v shemo šolskega sadja pa 
za učence zagotavljamo dvakrat tedensko 
sveže sadje ali zelenjavo od lokalnih 
pridelovalcev, saj je prednostna usmeritev 
prav nabava živil slovenskega porekla. 
Pri tem nam je v pomoč tudi šolski 
sadovnjak s češnjami in avtohtonimi 
sortami jabolk − te uporabljamo tudi za 
pridelavo domačega soka. S pomočjo 
zavzetega čebelarja iz kraja pridobivamo 
za otroke med in jih hkrati seznanjamo z 
opravili v čebelnjaku. V okviru  projekta 
Zdrava šola  izvajamo vsebine, vezane 
na zdravo in dietno prehrano, ter gibanje. 
Pohvala zdravstvene inšpekcijske službe 
ob rednem nadzoru je zagotovilo, da 
zaposleni na šoli delamo v skladu s 
smernicami zdravega prehranjevanja. 

Odlično sodelovanje s Krajevno skupno-
stjo Podbočje, društvi in organizacijami 
ter posamezniki, ki nam s svojim znanjem 
in izkušnjami ob različnih priložnostih z ve-
seljem priskočijo na pomoč, je potrditev, 
da je šola aktivno vključena v družbeno 
dogajanje v kraju. 

Čeprav bo v prihodnje število otrok in 
učencev manjše, verjamem, da bomo vsi 
skupaj še naprej puščali vidno sled na 
naši poti. 

Branko Strgar, ravnatelj

Dosežki učencev na 
tekmovanjih 

Šolsko leto je za nami. Ponosni smo 
na vse učence, ki so osvojili prizna-
nja, še posebej pa na tiste, ki so 

našo šolo uspešno zastopali  na področ-
nih in državnih tekmovanjih. Tudi letos se 
tako kot lani ponašamo z dvema zlatima 
priznanjema. 
Tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje se je udeležilo 56 učencev od 
2. do 9. razreda, ki so skupno osvojili 23 
bronastih priznanj. Na področno tekmova-
nje so se uvrstile učenke Hana Kerin, Urša 
Jurečič in Lana Kodrič. Na tem tekmovanju 
je Hana Kerin osvojila srebrno priznanje. 
Bralno značko je v letošnjem letu osvoji-
lo 144 učencev. Osemnajst učencev 9. a 
in 9. b  razreda je bralno značko osvojilo 
v vseh letih šolanja. Postali so zlati bral-
ci. To so: Aljaž Benčin, Vid Goričar, Teja 
Hočevar, Martina Hudoklin, Sara Jurkas 
Omerzo, Hana Kerin, Nina Kodrič, Nikolina 
Kožar, Boštjan Kuhar, Urša Jurečič, Tadej 
Martinčič, Una Rajšp, Jan Sintič, Ana Stipič, 
Daniela Stojanovska, Gašper Stopar, 
Jasmina Stopar in Valentina Zlobko. 
Prejeli so spominsko priznanje in knjižno 
nagrado za zvestobo Bralni znački in lepi 
knjigi.
V letošnjem letu se je angleška bral-
na značka na naši šoli preimenovala v 
Bralnega levčka – Reading lion. Logotip 
šolske angleške bralne značke je oblikova-
la učenka 9. b razreda Ana Stipič. Bralno 
značko je osvojilo 32 učencev od 4. do 9. 
razreda. 
Na šolskem tekmovanju iz kemije je bro-
nasto priznanje osvojil Tadej Martinčič. 
Državnega tekmovanja se je poleg Tadeja 
udeležil še Nik Reberšek. Na tem tekmo-
vanju je Tadej Martinčič osvojil srebrno 
priznanje. 
Na šolskem tekmovanju iz nemščine je so-
delovala samo Valentina Zlobko in osvojila 
bronasto priznanje. 
Na šolskem tekmovanju iz biologije je 
bronasto priznanje osvojilo pet učencev, 
in sicer Hana Kerin, Urša Jurečič, Tadej 
Martinčič, Sara Jurkas Omerzo in Nikolina 
Kožar.  Na državno tekmovanje sta se 
uvrstili Hana Kerin in Urša Jurečič. Urša 
Jurečič je na tem tekmovanju osvojila sre-
brno priznanje. 
Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so 
učenci osvojili 26 bronastih priznanj. 
Na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
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korni bolezni so učenci osvojili 11 bronastih priznanj. Prejeli so jih 
Tjaša Pacek Glinšek, Suzana Stipič, Aljaž Benčin, Hana Kerin, Žan 
Barbič, Gašper Zorko, Urša Jurečič, Nejc Kerin, Domen Zupančič, 
Tadej Martinčič in Ana Stipič. Državnega tekmovanja sta se ude-
ležili Tjaša Pacek Glinšek in Suzana Stipič. Tjaši je uspelo osvojiti 
srebrno priznanje.
Na tekmovanju iz znanja angleškega jezika so bronasta prizna-
nja prejeli Aljaž Benčin, Valentina Zlobko, Urša Jurečič, Una Rajšp 
in Lana Kodrič. 
Za učence 7. razreda je tekmovanje potekalo skupinsko. Skupina, 
ki so jo sestavljale Barbara Martič, Sara Conta in Zala Jurečič, 
je osvojila bronasto priznanje. Skupina, ki so jo sestavljale Nika 
Sintič, Iva Colarič, Andreja Colarič in Sara Požun pa je osvojila 
srebrno priznanje. 
Na šolskem tekmovanju za Vegovo priznanje je sodelovalo 72 
učencev od 1. do 9. razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 27 
učencev. Na področno tekmovanje se je uvrstilo devet učencev. 
To so Zala Jurečič, Sara Conta, Sara Colarič, Jakob Rajšp, Tadej 
Martinčič, Valentina Zlobko, Aljaž Benčin, Hana Kerin in Suzana 
Stipič. Na področnem tekmovanju so srebrno priznanje osvojili 
Zala Jurečič, Tadej Martinčič, Valentina Zlobko in Aljaž Benčin.   
Posebno priznanje diamantni kenguru za osvojena priznanja iz 
matematike v vseh letih šolanja sta prejela Valentina Zlobko in 
Tadej Martinčič. 
Šolsko tekmovanje iz fizike je prineslo šest bronastih priznanj. 
Prejeli so jih Jakob Rajšp,  Nik Reberšek, Aljaž Benčin, Tadej 
Martinčič, Urša Jurečič in Gašper Zorko. 
Na področnem tekmovanju so sodelovali Jakob Rajšp,  Nik 
Reberšek, Aljaž Benčin in Tadej Martinčič. Vsi štirje učenci so 
na področnem tekmovanju osvojili srebrno priznanje. Tadej 
Martinčič s 1. mestom in Aljaž Benčin s 5. mestom na področ-
nem tekmovanju sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje. Na 
državnem tekmovanju je Tadej Martinčič dosegel zlato priznanje.
Na šolskem tekmovanju iz logike so sodelovali učenci od 7. do 
9. razreda in osvojili 4 bronasta priznanja. Prejeli so jih Tadej 
Martinčič, Valentina Zlobko, Nik Reberšek in Zala Jurečič. Na dr-
žavno tekmovanje so se uvrstili Tadej Martinčič, Nik Reberšek in 
Zala Jurečič. Zala Jurečič je na tem tekmovanju osvojila srebrno 
priznanje.
Na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine so učenci osvoji-
li pet bronastih priznanj, ki so jih prejeli Aljaž Benčin,  Tadej 
Martinčič, Gašper Stopar, Ana Stipič in Lana Kodrič. Prvi trije 
omenjeni učenci so tekmovali tudi na področnem tekmovanju. 
Na tem  tekmovanju sta Aljaž Benčin in Gašper Stopar dosegla 
srebrno priznanje.
Na šolskem tekmovanju iz znanja geografije so učenci osvojili 
13 bronastih priznanj. Prejeli so jih: Hana Kerin, Aljaž Benčin, 
Valentina Zlobko, Sara Conta, Zala Jurečič, Lana Kodrič, Nikolina 
Kožar, Barbara Martič, Suzana Stipič, Gašper Stopar, Urša 
Jurečič, Tadej Martinčič in Una Rajšp. Področnega tekmovanja 
so se udeležili Hana Kerin, Aljaž Benčin, Valentina Zlobko in Sara 
Conta. Hana Kerin in Aljaž Benčin sta na tem tekmovanju osvojila 
srebrno priznanje. Hana Kerin se je 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 na katerem so se uvrstili na  tretje mesto.
Mladinski in oba otroška pevska zbora so popestrili prireditve na 

šoli in izven nje. Mlajši otroški zborček je nastopil tudi na pevski 
reviji. 
Učenke naše šole so se predstavile na  turistični tržnici, ki je 
v  Mercatorjevem centru v Novem mestu potekala pod geslom 
V naravo na zabavo. Izdelale so raziskovalno nalogo in pripra-
vile turistično stojnico z naslovom »Zelena lepotica brez meja«. 
Raziskovalno nalogo so izdelale Urša Jurečič, Hana Kerin, 
Nikolina Kožar, Sara Jurkas Omerzo in Valentina Zlobko. Pri pri-
pravi turistične stojnice so sodelovale tudi Ana Stipič, Daniela 
Stojanovska, Una Rajšp in  Erika Stipič. Prejele so srebrno pri-
znanje.

Na literarnem natečaju z naslovom Otroci sveta je priznanje pre-
jela Hana Kerin. Po zaključni prireditvi, ki je konec septembra 
2013 potekala na Ptuju, se je udeležila zasebnega kosila s pisa-
teljicama knjige Otroci sveta Janjo Vidmar in Benko Pulko. 
Na literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu, je 
Dalmatinovo značko prejela Daniela Stojanovska, Nina Kodrič 
pa Dalmatinovo značko in priznanje. 
Na literarnem natečaju »Naravne in druge nesreče _ voda! Kaj 
storiti, da nesreče ne bo« je priznanje in praktično nagrado pre-
jela Lana Kodrič. Priznanje za sodelovanje so prejele Barbara 
Martič, Sara Conta, Iva Colarič in Nina Kodrič. 
Na literarnem natečaju Evropa v šoli, ki je letos potekal pod ge-
slom »Mladi sporočamo odraslim«, sta bili na regijskem natečaju 
nagrajeni deli učenk Hane Ilijaš in Hane Kerin. Obe sta se uvrstili 
tudi na državni nivo. 
Na likovnem natečaju Evropa v šoli z naslovom »Mladi sporo-
čamo odraslim« so se na nacionalni nivo uvrstila dela učencev 
Neje Kraševec, Nike Zorko, Hane Ilijaš in Gala Jevšenaka Kodriča, 
Mitja Kraševca, Tima Božiča, Lore Ane Jurečič in Gašperja Zorka.
Priznanje za video delo sta prejela Gašper Stopar in Valentina 
Zlobko.
Na likovnem natečaju »Naravne in druge nesreče – voda« sta na 
regijskem tekmovanju dobila priznanje učenca Mitja Kraševec in 
Zala Jurečič, Lara Zorko pa je poleg priznanja dobila tudi praktič-
no nagrado.
Učenci naše šole so sodelovali tudi na jubilejnem 25. mednaro-
dnem otroškem extemporu v Kostanjevici na Krki. Našo šolo so 
zastopali Ana Stipič, Daniela Stojanovska in Gašper Zorko. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike
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Športno dogajanje na šoli v šolskem  letu 2013/2014

Dogajanje na športnem področju zač-
nemo septembra, takoj z vstopom 
v šolo.  Dekleta se, glede na rezul-

tat, ki ga dosežejo na občinskem tekmo-
vanju v odbojki na mivki konec prejšnjega 
šolskega leta, udeležijo polfinalnega dr-
žavnega tekmovanja. Na občinske tekmo-
vanju so dosegle 1. mesto in s tem mo-
žnost nastopa na polfinalu, ki je potekal v 
Novem mestu. Dekleta so osvojila  5. me-
sto. V tem mesecu smo organizirali šolski 
kros. Najboljši so tekmovali na občinskem 
krosu konec meseca na Senovem, kjer so 
medalje osvojili: Jan Kraševec, 1. r. in Lan 
Lekše, 4. r. – zlati medalji, Nejc Jarkovič, 
4. r. in Vid Goričar, 9. r. – srebrni medalji 
ter Tiijan Zorko, 1. r.  in Anja Kerin, 3. r. 
– bronasti medalji. Pri izbirnem predme-
tu Šport za sprostitev smo se s kolesom 
odpravili proti Šentjerneju in v kobilarni 
Hosta jezdili konje lipicance. Septembra 
je v Sloveniji potekalo evropsko tekmova-
nje v košarki. Tudi naša šola je izkoristila 
brezplačni ogled tekme Francija : Ukrajina 
v hali Tivoli. Med polčasom so naši učenci 
nastopali v štafetnih igricah in si priborili 
maskoto −  Lipka. 

Oktober je mesec planinskih pohodov. 
Športni dan za učence 6. – 9. r. je bil 
letos namenjen osvojitvi domačega vrha 
Planina. Pri bivaku smo pekli kostanj, 
najbolj zagreti planinci pa so se do šole 
odpravili peš. Razredna stopnja se je 
odpravila peš do Kostanjeviške jame, pred 
katero sta nam hišnika spekla okusen 
kostanj. Učenci so imeli vključen tudi 
ogled jame. Konec meseca se je nekaj 
naših učencev udeležilo 18. ljubljanskega 
maratona v šolskem teku, kjer so se med 
številčno množico zelo dobro znašli.

Mesec november je namenjen tekmova-
njem z žogo. Učenci 8. in 9. r. so najprej 
nastopali na občinskem tekmovanju v no-
gometu, kjer so zasedli 4. mesto. Dekleta 
so v odbojki ravno tako osvojila 4. mesto. 

Mesec december je rezerviran za košarko 
in šah. 3. 12. 2013 je na naši šoli potekal 
mednarodni turnir v košarki na vozičkih. 
Naši učenci so pred tekmovanjem lahko 
sami poskušali igrati košarko na vozičkih. 
Na občinskem tekmovanju v košarki, ki je 
potekalo v Krškem, so učenci osvojili 1. 
mesto in si priborili nastop na področnem 
tekmovanju. Jan Sintič je bil izbran za 
najboljšega igralca turnirja. Na področnem 
tekmovanju v Brežicah, kjer je nastopalo 7 

šol, so  naši košarkarji osvojili 1. mesto 
in postali področni prvaki. Za najboljšega 
igralca turnirja je bil izbran Rok Dolmovič. 
Šah so naši učenci igrali na občinskem 
prvenstvu, kjer je Alja Baškovec osvojila 
1. mesto in Špela Baškovec 3. mesto. Na 
področnem tekmovanju v Artičah so bili 
naši učenci in učenke ravno tako  uspešni 
in osvojili: Alja Baškovec in Jan Kraševec 
1. mesto ter Špela Baškovec 3. mesto.

Meseca januarja smo nadaljevali z 
nastopanjem naših košarkarjev na še 
višji ravni, in sicer je na naši šoli potekalo 
državno četrtfinalno tekmovanje v košarki 
za starejše dečke. Nastopale so ekipe 
OŠ Metlika, OŠ Antona Ukmarja Koper in 
naša ekipa OŠ Podbočje. Naši košarkarji 
so si z 2. mestom zagotovili nastop na 
polfinalnem turnirju, ki je potekal v mesecu 
marcu. Januarja so nastopali šahisti na 
ekipnem občinskem tekmovanju. Našo 
šolo so zastopali učenci in učenki 1. 
razreda v sestavi: Špela Baškovec, Žana 
Kodrič, Tiijan Zorko, Lan Marolt Espinoza, 
Oskar Šavrič, Črt Božič, Matic Tršelič in Jan 
Kraševec. Tako ekipa deklic kot dečkov 
je dosegla 1. mesto. Na področnem 
tekmovanju v Sevnici so nastopale tri 
ekipe. Deklici do 9 let (Špela Baškovec in 
Žana Kodrič) sta osvojili 1. mesto, deklice 
do 12 let (Alja Baškovec, Karisa Hribar  in 
Lea Petretič) 2. mesto, fantje do 9 let (Jan 
Kraševec, Oskar Šavrič in Črt Božič) pa 1. 
mesto. Na državnem tekmovanju v šahu za 
posameznice je Alja Baškovec zasedla 15. 
mesto. V mesecu januarju smo učence 6. 

razreda odpeljali na Areh, kjer smo se tokrat 
zaradi pomanjkanja snega preizkušali le v 
znanju alpskega smučanja, tek na smučeh 
pa bomo obdelali pri urah športa.

Februar je rezerviran za tekmovanja 
mlajših deklic in dečkov. To so učenci 
6. in 7. r. Najprej smo na naši šoli gostili 
občinsko tekmovanje v košarki za mlajše 
dečke. Naši košarkarji so osvojili 2. mesto, 
saj so v finalu izgubili le za eno točko. 

Najboljši igralec turnirja je bil Gašper 
Jurečič. V tem mesecu smo izpeljali tudi 
zimske športne dneve, kjer so učenci lahko 
drsali na drsališčih v Krškem in Čateških 
toplicah, smučali na Mariborskem Pohorju 
in odšli na zimski pohod na Mohor.

Marec je bil mesec športnih iger z žogo. 
Najprej so starejši dečki nadaljevali 
tekmovanje na državnem polfinalnem 
tekmovanju v košarki, kjer so v Novem 
mestu morali priznati premoč ekip OŠ 
Grm in OŠ Idrija. Mlajši košarkarji so si na 
področnem tekmovanju v Brežicah priigrali 
3. mesto. Učenke pa so na občinskem 
tekmovanju v mali odbojki, ki smo ga 
organizirali na naši, osvojile 5. mesto.

April se je začel z ekipnim državnim 
tekmovanjem v šahu na Bledu, kjer so 
naši fantje (Tiijan Zorko, Črt Božič in Jan 
Kraševec) dosegli 11. mesto, dekleta v 
sestavi ( Špela Baškovec, Alja Baškovec in 
Lea Petretič ) pa 8. mesto. Ta mesec so 
mlajši dečki igrali nogomet na občinskem 
tekmovanju, kjer so dosegli 6. mesto. 
V okviru izbirnega predmeta Šport za 
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zdravje smo preizkusili plezalne proge v 
pustolovskem parku na Otočcu.

Maj je mesec tekmovanj na prostem. 
Atletika se začne na šolskem tekmovanju 
v mnogoboju. Najboljši se uvrstijo na 
občinsko tekmovanje, ki je letos potekalo 
v Krškem. Naša šola je osvojila 14 medalj. 
Zlate medalje so osvojili: Jan Račič −  
600 m, Lara Zorko – skok v daljino, Edin 
Behrem – 300 m, Rok Dolmovič –  skok 
v višino in Kristijan Barbič – met vortexa. 
Srebrno medaljo so osvojili: Jakob Prah 
– 300 m, Gašper Jurečič – skok v višino, 
Sara Colarič – 300 m, Marko Stipič – met 
krogle in Gašper Zorko – met vortexa. 
Bronasto medaljo so osvojili: Nika Sintič 
– skok v višino, Tadej Martinčič – skok 
v daljino, Gašper Stopar – met krogle in 

Teja Hočevar – 300 m. Maj je tudi mesec 
odbojke na mivki, kjer so naša dekleta v 
sestavi Sara Požun, Sara Colarič, Nika 
Sintič, Lara Zorko in Lora Ana Jurečič 
postala občinske prvakinje. Slednja je 
bila izbrana za najboljšo igralko turnirja. 
Atletska tekmovanja so se nadaljevala na 
področnem tekmovanju v Brežicah, kjer so 
medalje dosegli: 1. mesto Rok Dolmovič 
− skok v višino, 2. mesto Lara Zorko − 
skok v daljino,  Edin Behrem − 300 m in 
Kristijan Barbič − met krogle, 3. mesto 
pa so osvojili Jan Račič − 600 m, Jakob 
Prah − 300 m, Marko Stipič − met krogle 
in Tjaša Pacek Glinšek − skok v daljino.

Športna tekmovanja smo zaključili z 
atletskim tekmovanjem na državni ravni 
v Kopru,  na katerem so se naši učenci 

odlično odrezali. Jakob Prah je v teku na 
300 m zasedel 20. mesto, Jan Račič na 
600 m 10. mesto, Lara Zorko v skoku 
v daljino 9. mesto, v metu vortexa se je 
Kristijan Barbič uvrstil na 8. mesto, z 
vrhunskim rezultatom, in sicer 182 cm 
v skoku v višino, pa nas je z 2. mestom 
razveselil Rok Dolmovič.  

Športno šolsko leto zaključujemo s 
podelitvijo nagrad športnikoma šole. Med 
fanti si je naziv športnika šole priboril 
Rok Dolmovič 9. r., med dekleti pa Lora 
Ana Jurečič 8. r. Kmalu nas bo zapustila 
generacija obeh devetih razredov in s 
tem tudi veliko dobrih športnikov. Želimo 
jim veliko športnih uspehov in zdravega 
življenjskega sloga.

Marjeta Škrbina Rozman, prof.

Zelena lepotica brez meja

V začetku šolskega leta se nas je 5 deklet z mentorico Suzano 
Čuš odločilo, da sodelujemo pri projektu Turizmu pomaga 
lastna glava z letošnjo temo Na zabavo v naravo.  Turistično 

nalogo smo poimenovale Zelena lepotica brez meja.
Prva težja naloga je bila oblikovati turistično nalogo. Zagnano smo 
zbirale ideje, oblikovale osnutek in kazalo, sestavljale vprašanja za 
intervjuje in ankete. Ker so se v našem kraju igre na Krki v preteklosti 
že dvakrat zgodile, smo se pogovorile z organizatorji in udeleženci teh 
iger, in sicer z Brankom Strgarjem, Antonom Jurečičem, Martinom 
in Jožetom Gramcem, Ivanom Urbančem ter Francem Glinškom. 
Pogovarjale smo se tudi s članico TD Podbočje Ivanko Černelič 
Jurečič in predsednikom KS Podbočje Janezom Barbičem, oba 
sta idejo podprla. Za mnenje so vprašale tudi učence predmetne 
stopnje, ki so z navdušenjem pozdravili našo idejo o igrah brez meja 
na Krki in nas prepričali, da si mladi želijo zabave in druženja tudi v 
naravi z vrstniki in ne samo ob računalniku. 
Ideja je dobivala vse konkretnejšo podobo. Za igre smo si morale 
izbrati lokacijo, in sicer smo se odločale med lokacijo na Brodu in 
v Velikem Mraševem. Glede na prednosti in slabosti smo izbrale 
Brod. Sledilo je sestavljanje iger, ki so po  našem mnenju morale 

biti predvsem zabavne. Tekmovalne ekipe bi se lahko pomerile v 
štafetnih igrah Turbo oblački, Fizikalnem uporu, Plastičnem poljubu, 
Vodni divi, Brisanju prahu malo drugače in Vzemi ali pusti. 
Seveda ni bilo lahko sestaviti celotne naloge. Imela je omejeno 
število strani in upoštevati smo  morale kriterije, ki so jih sestavili 
ocenjevalci. 
Ko je bila turistična naloga napisana, so sledile priprave na 
predstavitev na turistični tržnici. 
1. april je bil določen datum za datum predstavitve naše projektne 
naloge v Mercator Centru v Novem mestu. Potrebno je bilo sestaviti 
načrt za stojnico, izbrati pomembne barve in ugotoviti, kako 
najučinkovitejše privabiti obiskovalce.  
Datum naše predstavitve se je zelo hitro bližal, nam pa je zmanjkovalo 
časa. Zato so nam na pomoč priskočila dekleta  izbirnega predmeta 
Raziskovanje domačega kraja in učiteljica Janja Mavsar. Pomagale 
so nam pri idejah in izdelovanju pripomočkov za na stojnico. Z njihovo 
pomočjo je stojnica še dodatno zažarela, saj je dobila lepo sceno in 
darilca v obliki magnetkov za nagradno igro. Skratka, skupaj smo 
sodelovale kot odlična ekipa in na koncu nam je uspelo!
Prišel je dan predstavitve.  Vse smo imele veliko tremo … Preden 
so prišli obiskovalci, je bilo potrebno postaviti in pripraviti stojnico. 
Z ogromnim logom Zelene lepotice, vejami vrbe in kapljicami ter 
slikama miss in mister Zelene lepotice smo okrasile stojnico. Ko 
je bila stojnica pripravljena, smo vse še odhitele na stranišče, si 
popravile pričeske, narisale modre kapljice na levo lice (predstavljale 
naj bi kapljico naše reke Krke) in bile smo pripravljene. Vsaka je 
vedela, kje mora stati in kakšna je njena naloga. Kmalu so začeli 
prihajati naši prvi obiskovalci.  Na obraz smo si nadele prijazne 
nasmeške in pogovor med ljudmi je kar stekel, trema pa je kmalu 
izginila. Z veseljem smo sprejele vsakega obiskovalca posebej ter 
odgovarjale na vprašanja, jih povabile k sodelovanje na nagradni  
igri ali povedale kak podatek o naši šoli in Podbočju. 
Po koncu dneva so nas že pošteno bolele noge, a se je splačalo. 
Osvojile smo namreč srebrno priznanje. Ves vložen trud in nekaj 
žrtvovanih dragocenih ur spanca je je bilo poplačano!

Nikolina Kožar in Urša Jurečič, 9. b
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Spoštovani gospod ali gospa na vrhu! Posavje, 13. 1. 2014

Sem učenka. Pridna in uspešna učenka. Naučila sem se, da moram trdo delati, če želim, da je cilj osvojen. Tega me je naučila tudi športna 
disciplina. V življenju hočem nekaj doseči. Sem na križpotju poti, ker končujem osnovno šolo. Gledam smeri, puščice in se odločam.  Zato vam 
pišem, ker velikokrat ne razumem tega sveta. Opazujem ljudi, ki niso končali niti osnovne šole, pa se mimo vozijo v prestižnih avtomobilih, 
potujejo po svetu … in z rahlim občutkom sramu ošinem naš avto na kredit, ki še dolgo ne bo odplačan, čeprav ima moja mami univerzitetno 
izobrazbo. 

Ne želim biti nespoštljiva, vendar ste zgrešili poklic. Zagotovo ste ga. Ste lutkar, namesto odgovorni vodja države. Ljudje se premikajo po odru 
države  po vaši glasbi z vašimi vrvicami, privezanimi na ude. In marionete delajo točno to, kar si želite, ker vedo, da če bodo rekli ne, se bodo 
sesuli kot vrstica iz domin. Službe ne bodo izgubili samo glavni akterji, ampak bo ostal brez mesečnega plačila njihov otrok, bratranec, teta 
…in zato molčijo, se smehljajo in izgubljajo hrbtenico, ki se krvi pod bremenom zatajevanja. Ljudje pa, ki so se odločili, da ne bodo sledili 
čredi in upajo reči ne, pristanejo na ulici, so socialni problem ali pa odpotujejo v tujino, če imajo srečo … ali pa končajo na Žalah.

Vsake toliko časa se usedem na kavč in gledam Dnevnik. Sram me je. Ne mine Dnevnik, ko ne bi razlagali o tem, v kakšni krizi je Slovenija. 
Tega imam preprosto dovolj! Ne moremo biti več pozitivni, ne moremo več uživati v prečudoviti lepoti narave. Zdaj nam boste prepovedali 
še vožnjo s kolesi v naravi. Zatirate si oči pred svarili iz Evropske unije. Upirate se pomoči. Zakaj potem sploh smo v Evropski uniji? Zato, 
da smo se lahko bahali pred Hrvaško, ko sama še ni bila del unije? Res smo postali pokvarjeni. In mislim, da tudi Evropska unija ni ravno 
ponosna na Slovenijo to leto.

Kritizirate podjetja, da niso dovolj inovativna, po drugi strani pa zatirate pronicljive ljudi, jih zapirate z zakoni, tako da na koncu stečejo v tujino, 
kjer jih sprejmejo z odprtimi rokami. Zakaj so Slovenci lahko uspešni na drugi strani Alp, na naši pa ne? 

Slovenija je čudovita država, ki je za enkrat še moj dom. Njena narava, kultura, čudovit zakompliciran jezik, vsi pesniki, pisatelji … Zakaj 
moram torej ves čas poslušati o krizi, stečajih, zapiranju, varčevanju? Rada bi enkrat prižgala televizijo ter videla spodbudno novico na 
Dnevniku. Ravno prejšnji teden je na facebooku krožila zgodba o treh neznanih otrocih, ki so se vsako jutro zbudili in očistili sneg z dvorišč 
starejših ljudi. Zakaj ni kaj takega kdaj v TV dnevniku? Ali pa novica z naslovom: Slovenija ima odlične inovatorje, spoznajte jih. Z veseljem 
bi si vzela čas ter jih »spoznala«. 

Vem, težko je. Celoten svet je naelektren zaradi svetovne krize, še vedno divjajo vojne, huda revščina v državah tretjega sveta … Vse to vem. 
In da moram biti srečna, da živim v državi, ki ni vpletena v vojno. Pa vendar si tudi moja mami  skrivaj obriše solzo, ker ne ve, če bo čez tri 
mesece še zaposlena in jo je strah, kaj bo … Zakaj ne poskrbite za svoje volivce? Zakaj ne izpolnite svojih obljub? Zakaj ne bi bili država, o 
kateri bi vsi narodi govorili pozitivno, jo predstavljali kot edinstveno priložnost za uspeh. 

Kot je govoril sloviti Valentin Vodnik v pesmi Dramilo. Slovenci bi se morali predramiti, ne bi smeli biti pasivni lenivci in v usodo vdan narod. 
Zakaj ne izkoristimo naše čudovite narave, ki jo hvalijo vsi zvezdniki, ki pridejo k nam? Marsikdo bi si želel živeti v kraju, državi, kot je Slovenija, 
kjer se ni treba bati, da bi ti nekdo za vogalom odpihnil glavo.

In ti nori zakoni, ki nas omejujejo na vsakem koraku. Ne smemo narediti tega, onega ali tistega. Povsod so nevidni zidovi.

Živ primer je moj trener, ki je s svojo inovativnostjo zasnoval plavajoči objekt (priložnost za vodni turizem), ki se v primeru poplav dvigne nad 
vodo. In kaj je dobil v zameno? Gradbeni inšpektor ga je oglobil, češ, da naj bi bila to črna gradnja. Po drugi strani pa je v tujini dobil prestižno  
nagrado za naj inovatorja. Ali je to normalno? In dobil je ponudbo z Madžarske. Ne iz Slovenije, temveč z Madžarske. Torej en inovator manj. 
Pa verjamem, da to ni edini primer v Sloveniji. Ta mi je le blizu, ker je Krka moj drugi dom poleti.

In še najhuje: Nam mladim uničujete prihodnost. Ne upamo si sanjati o svetli prihodnosti, znanstvenih izzivih …  Nas boste privezali na nitke? 
Jaz jih bom potrgala, ker za enkrat me še niste ukrivili, še nisem ovca s črednim nagonom … Razumete , kaj vam želim sporočiti? Bodite to, 
kar ste obljubili na volitvah. Dajte ljudem življenje, ki se ga ne bodo sramovali. 

Učenka 9. razreda

P.S. Za začetek potrgajte, pustite potrgati vsaj nekaj nitk.

Hana Kerin, 9. a

Uvrstitev na državno raven literarnega natečaja Evropa v šoli s temo »Mladi sporočamo odraslim«
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Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj 
enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

»Sam bodi sprememba, ki jo želiš za svet.« (M. Gandhi)

V okviru projekta Dvig SKK na OŠ Podbočje smo v šol. 
letu 2013/2014 prvič vpeljali prostovoljstvo kot dobro 

izhodišče za izrabo prostega časa. Za prostovoljstvo smo navdušili 
kar 17 učencev tretje triade. 

Delovali smo na treh nivojih:

Delo in aktivnosti na nivoju vzgojno-varstvene ustanove v 
sklopu šole (Vrtec Levček):  Prostovoljci so ob četrtkih in petkih 
zjutraj sodelovali pri sprejemu malčkov v skupinah VVE, pomagali 
so tudi pri prireditvi ob materinskem dnevu. 

Aktivnosti na nivoju šole: Šolska knjižnica je prvič v letošnjem 
letu odprla svoja vrata tudi krajanom Podbočje, in sicer ob 
torkih popoldan na 14 dni. V okviru knjižnice smo organizirali 
tudi delavnice (pletenje, kaligrafija, izdelovanje pustnih mask, 
izdelovanje velikonočnih košaric …). V mesecu juniju smo 
prostovoljci aktivno sodelovali na dvodnevnem taboru 1. triade 
na naši šoli.

Dejavnosti na področju lokalne in širše skupnosti v sodelovanju 
z aktivno delujočimi organizacijami: Gostili smo mednarodne 
prostovoljce, ki delujejo v okviru organizacije MC Krško. Ti so nam 
predstavili svoje izkušnje s področja prostovoljstva. 

Lidija Lampe, koordinatorka projekta na OŠ Podbočje

Extempore 2014

V petek, 25. 4. 2014, se je naša šola 
udeležila 25. otroškega Extempora v 
Kostanjevici na Krki. Prireditve smo 

se udeležili trije učenci 9. b razreda. Poleg 
mene še Daniela Stojanovska in Gašper 
Zorko. Ustvarjali smo pod vodstvom men-
toric Damjane Stopar Štrovs in Janje 
Mavsar. 

Pred nami je bil kar velik izziv, saj smo mo-
rali poslikati pomanjšano repliko tipičnega 
kostanjeviškega lesenega čolna, ki se po 
najbolj znanem izdelovalcu imenuje tudi 
Grudnov čoln in meri v dolžino 5,3 metra. 

Poslikave replik, ki jih je izdelal Miro 
Črtalič, se nas je vsega skupaj lotilo 90 
učencev in učenk iz 32 osnovnih šol.

Končna razstava izdelkov na temo »Tipični 
kostanjeviški čolni« pa je bila zvečer odprta 
v prostorih Galerije Božidar Jakac.

Ana Stipič, 9. b
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Miška si kuje srečo 
(nadaljevanje pravljice)

Miška si je želela zmaja. Šla je po gozdu in srečala tri gobe, ki so pele. Pele so, da 
so želje njihova služba. Ko je miška to slišala, je stekla k njim. Vprašala je: »Ali 
mi lahko izpolnite tri želje?« »Seveda,« so odgovorile gobe. Prva želja je bila, da bi 

dobila hišico. Druga želja je bila, da bi imela veliko prijateljev in tretja, da bi dobila zmaja. 
Gobe so ji obljubile, da ji želje izpolnijo in miška se jim je zahvalila. Gobe so zapele, naj 
se miški uresničijo želje. Miška se je odpravila domov in zagledala hišico. Nato je dobila 
veliko prijateljev. Čakala je in čakala, a zmaja ni dobila. Ko je že odnehala, ga je dobila. 
Z njim je letala in tako veselo živela.

Jakob Jurečič, 3. r.

Miška si kuje srečo 
(nadaljevanje pravljice)

Nekega dne je miška srečala ptička, ki ni bil navaden ptiček. Bil je tak, ki je dajal 
srečo. Ko ga je srečala naslednji dan, jo je vprašal: »Ali ti dam srečo?« Miška mu 
je odgovorila: »Seveda!« »No, potem ti jo pa dam.« »Hvala, ptiček,« mu je odvrnila. 

Nato je miška odšla domov. Bila je zelo vesela. Po poti je srečala želvo. Ta ji je rekla: 
»Veš, imam tri otroke, a jih je čarovnica začarala. Ali mi jih prosim pomagaš spremeniti 
nazaj?« »V redu,« ji je odgovorila miška. Miška je spet odčarala želve, čarovnica pa je 
padla v prepad. Tako je miška živela srečno do konca svojih dni.

Sara Topolovšek, 3. r. 

Hitra Pesem 

Zemljo mama je kupila,
v  njo je rož'ce posadila,
mačka jih je pograbila,

miška jih je v luknjo skrila.
Mačka jih je pograbila,

miška jih je v luknjo skrila.

Mija Tršelič, 3. r.

Mi pesniki

Ko pravijo, da so pesniki
žalostni, nesrečni, 

se ravno ne strinjam s tem.

Poglejte namreč mene!
Živim za dan, uro, minuto,

ne živim za druge, živim zase.

Ja, poglejte namreč mene!
V naravi veselo jaz poskakujem,

tja in sem, sem in tja,
vsem neživim in živim jaz se zahvaljujem.

Pišem pesmi in mi nič
kaj slabo ne kaže,

sicer res, da veliko ne zaslužim,
a živim za pesem in tako mi je lažje.

In pozorno poslušajte zdaj!
Mi, pesniki, nismo žalostni, nesrečni ...

Nismo niti pozabljivi ali pa večni.
To se samo tako pravi.

Tisto, kar nimate vi, 
imamo mi.

Naravo, nebo, svobodo ...
Imamo ta raj!

Daniela Stojanovska, 9. b

Dotik

Pravijo, da dotik ne boli, 
če se dotakneta dva pogleda,

če pa se v srcu to zgodi, 
pa lahko nastane zmeda.

Razum in srce za skupaj ravno nista,
sta različna kot kmetija in modna pista,

razum misli na vse, 
srce nase le.

Zato je bolje,
da se dotik

zgodi s pogledom,
pa le za hip.

Daniela Stojanovska, 9. b

Coprnica Zofka postane 
slabe volje 
(predzgodba odlomka pravljice)

Bil je lep zimski dan in v hišici z 
visokim dimnikom se je prebudila 
coprnica Zofka. Iz ust so ji plapolali 

oranžni oblački, kar je pomenilo, da je 
dobre volje.

»Kako to, da ne morem zapreti tega 
kovčka!?« je vzkliknila Zofka, a ni mogla biti 
jezna, saj se je pripravljala na potovanje 
s čarovniško potovalno agencijo Metla. 
Ko je končno zaprla še zadnji kovček, je 
odskakljala v kuhinjo, si skuhala čaj iz 
volčjih jagod in ga veselo srebala. »Kdaj 
bo ura osem? Upam, da bo avtobus kmalu 
tu,« je bila neučakana Zofka. Da ji ne bi bilo 
preveč dolgčas, je šla v shrambo po krtačo 
in si skrtačila klobuk ter nanj zavezala 
oranžen trak. »Pa kje je zdaj ta avtobus? 
Ura je že osem proč!« je počasi izgubljala 
potrpljenje in se živčno sprehajala od 
ceste do hiše in nazaj. Odšla je nazaj v 
hišo, da je zunaj ne bi preveč zeblo, tedaj 
pa je na nočni omarici zagledla prijavnico 
za potovanje. »O, kako sem mogla biti taka 
trapa, da sem prijavnico pozabila oddati!?« 
se je razhudila Zofka sama nase.

Postala je zelo slabe volje, zato je šla spat 
in spala je vse do naslednjega dne, ko je 
slaba volja še vedno ni zapustila.

Hana Iljaš, 5. r.

Kaj dela trgovina ponoči?
Trgovina ponoči sama bedi, 

vedno za red in varnost skrbi. 
Edina njena sreča je, 

da kamere ponoči so vklopljene. 
To pa zato, ker lahko se pripeti, 

da vlomilec se prikrade, 
odnese izdelke in zbeži.

Trgovina ponoči ni samo za čuvaja, 
lahko se tudi prav božansko razvaja. 

V sanjah pričara si prijetno kopel, 
ali pa bogat in razkošen hotel, 

kjer se s sladoledom baše 
in ima kokakole polne čaše. 

Nič ji ni treba storiti, 
kakor na kavču sedeti in se veseliti.

Na novi dan se že v nedeljo pripravlja 
in izdelke na police pospravlja. 

Ponedeljek – spet je tu nov dan, 
poln trušča, otroškega živžava in 

vprašanj.

Petra Jurečič, 6. razred
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Opis

Referat za kazen

»Piiiiiii! Piiiiiiii!« Z roko sem zamahnil po budilki, da bi jo 
utišal. Za trenutek sem odprl oči in pogledal na uro. 
Bila je 8. Super, spet bom zamudil k pouku. Spravil sem 

se pokonci in se uredil.  Sredi slovenščine so mi oči nenadoma 
začele lesti skupaj. Sem vedel, da bi moral včeraj prej v posteljo. 
''Tristiaaaaaaaaan!'' se je na vse grlo zadrla učiteljica. Kar 
poskočil sem na stolu. Oh, ne! Le kaj je razlagala? Pojma 
nimam. Vsi so pričakujoče zrli vame. »Spet ne slediš pouku,« me 
je okarala učiteljica. Samo pokimal sem in pogledal v zvezek. 
»Dobil boš kazensko nalogo.« Zgroženo sem jo pogledal. Je 
bilo to mučenje res potrebno? Sam pri sebi sem zavil z očmi. 
»Pripravil boš referat o Juriju Dalmatinu.«  Ah, še eden izmed zelo 
dolgočasnih reformatorjev. Bil je izredno pomembna zgodovinska 
oseba. Zakaj že? Ker je prevedel Biblijo? Pojma nimam. »Časa 
imaš dva tedna, potem pričakujem predstavitev pred razredom. 
Si razumel?« Samo pokimal sem, sam pri sebi pa sem si mislil, 
da bom po vsej verjetnosti dobil še en »šut«.  Pa kaj.  
Minil je prvi teden in še vedno sem trdil, da je referat 
nepomemben in da mi ga ni treba pripraviti.  Prišla je noč in ležal 
sem v postelji. Preden sem zaspal, sem si skušal predstavljati 
Jurija Dalmatina. Verjetno je bil starček z brado, oblečen v pojma 
nimam kaj. Končno sem zaspal. Zjutraj sem se zbudil s čudnim 
občutkom. Kot da bi sanjal nekaj ... nekaj pomembnega, ampak 
se nisem mogel spomniti kaj. Sedel sem k računalniku in zaradi 
zabave začel iskati podatke o Juriju Dalmatinu.  Bilo je resnično 
dolgočasno. Prevedel je biblijo, bla bla bla ... Referat bo kot vedno 
dolgočasen, poln dejstev, ki jih tako ali tako že vsi vedo. No, ja, vsi 
razen mene. Zasanjal sem se. Kako ima Mojca lepe lase in njene 
oči ... ona cela tako, ah ... 
Slišal sem kašelj. Ozrl sem se po sobi in v kotu zagledal možiclja. 
Kaj možicelj, bil je pravi moški. Okoli sebe je imel ogrnjen dolg 
plašč, pod desno roko pa je nosil veliko knjigo, videti je bil star. 
»Pozdravljen, fantiček.« Njegov glas je bil nizek, lahko bi celo 
rekel, da je brundal. Zamežikal sem. »Kako ste sploh prišli noter?« 
»Magija,« se mi je zasmejal stari mož. Pogledal sem sliko, ki se 
mi je končno naložila na računalniku in onemel. Še enkrat sem 
pogledal moža, ki je stal pred mano in se z zanimanjem ozrl v 
sliko. To ne more biti res. Tristian, učili so te, da verjemi samo 
tistemu, kar vidiš. »Referat pišeš o meni, če se ne motim. In prišel 

sem ti pomagat, saj sem slišal tvoje pritoževanje in godrnjanje, da 
ne najdeš nobenega zanimivega podatka in kako je vse skupaj na 
en čisti dolgčas in ne vem, kaj še vse ... Ko si star, se naveličaš 
poslušati eno in isto ves čas.« »Pa vi sestavite referat o samih 
letnicah, kdaj ste naredili to, kdaj ste prevedli Biblijo, kdaj ste 
to, kdaj ste ono ...«  »Biblije še nisem prevedel,« je rekel Jurij in 
pokazal na knjigo v roki. Prekleto, iz različnih časov sva. »In je 
tudi ne bom,« je dodal Jurij. »Ne da se mi več prevajati zapletenih 
povedi, jih zapisovati in potem ponavljati to do konca knjige.« 
Samo skomignil sem z rameni. 
Sedel je poleg mene in skupaj sva pisala moj referat. Bilo je 
noro. Pripovedoval mi je same zanimive in smešne dogodke, ki 
so se mu zgodili. Bilo je zabavno! Vprašal sem ga, zakaj je sploh 
prevedel Biblijo ravno v slovenščino. Začel mi je razlagati, kako 
bomo nekoč Slovenci ponosni na to, da lahko komuniciramo 
in beremo v svojem lastnem jeziku. Opisal mi je svojo hišo in 
svoj način življenja. Povedal sem mu, kako pomemben korak 
za Slovence sta naredila s Primožem Trubarjem. Razlagal sem 
mu o osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Povedal sem tudi, da 
smo pred nekaj leti vstopili v Evropsko unijo in kot članica velike 
družine držav uvedli denarno enoto evro. Čudil se je. V zahvalo 
za ogromno pomoč in uslugo, ki mi jo je naredil, sem ga povabil v 
trgovino, kjer si je izbral unikatni kotliček za čaj. Bil je navdušen 
kot otrok. Vrnila sva se v mojo sobo. Pregledoval sem zapiske. 
»Obljubim, da ti bom razkazal tudi svojo hišo,« mi je še rekel, 
medtem ko je izginjal v soju svetlobe. Zapiski so bili dobri in dolgo 
v noč sem delal, da sem sestavil kratko in zanimivo vsebino, ki 
je imela rep in glavo. 
Naslednji dan sem stal v učilnici slovenščine pred sošolci in 
razlagal, kako globoko užaljen je bil »veliki« Jurij Dalmatin, ko se 
mu je polil  zeliščni čaj po odprtem svetem pismu. Razred se 
je smejal, učiteljica tudi in dobil sem čisto 5. Bil sem srečen. 
Odlično oceno sem z veseljem sporočil mami, ki je bila prijetno 
presenečena. Stekel sem v svojo sobo.  Ko sem zaprl vrata, se je 
pred mano pojavila tista znana svetloba, ki sem jo tako nestrpno 
čakal. Končno grem na pravi obisk k Juriju Dalmatinu!

Nina Kodrič, 9. b
Priznanje in Dalmatinova značka na literarnem natečaju »Na 
obisku pri Juriju Dalmatinu«
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Indijski prijatelji

Indija. Država tam nekje spodaj. Verjetno 
sploh ne poznajo računalnikov …

Hja, to so bile naše prve misli, ko je do 
nas prišla učiteljica Janja Mavsar z idejo, 
da bi se povezali z eno izmed tamkajšnjih 
osnovnih šol. Kaj kmalu smo ugotovili, da 
še kako dobro poznajo računalnike ter še 
mnogo drugih stvari, o katerih se nam še 
sanja ne. Seveda to ne velja za celotno 
Indijo, temveč za otroke s tega območja, s 
katerimi smo se odločili komunicirati.

Na začetku smo vsi imeli veliko treme, 
saj nismo vedeli, kaj sploh pričakovati, 
kakšni so ti ljudje, ali sploh znajo govoriti 
angleško. Ko smo dobili njihove e-naslove, 
smo se najprej trudili z izgovorom njihovih 
zapletenih, nam grozno čudnih imen. 
Nekaterih še zdaj ne znamo čisto prav 
izgovoriti. Po nekaj tednih je pogovor 
stekel kot po maslu. Začeli smo spoznavati 
njihovo kulturo, njihov šolski sistem, vero, 
ki je še prav posebno zanimiva, ter njihovo 
življenje, ki se kar precej razlikuje od 
našega. Vseskozi pa smo se v skupini z 
njimi pogovarjali tudi preko učiteljičinega 
Skypa, kar je bilo zelo zanimivo in smešno, 
saj je njihova angleščina na trenutke prav 
smešna. Predvsem nas je presenetila 
njihova samozavest, optimizem, 
pripravljenost do dela ... Bili smo navdušeni 
nad tem, da se pravzaprav pogovarjamo 
z otroki iz drugega dela sveta. Kaj kmalu 
smo opustili pogovore preko Gmaila ter 
se osredotočili raje na komično obarvane 
pogovore preko Skypa. Tista kratka šolska 
ura »skajpiranja« je čisto prekmalu minila. 
Najbolj zabavno pa je bilo zagotovo 
posnemanje našega jezika. Želeli so nas 
slišati govoriti v slovenščini, potem pa so 
to še sami poskusili ponoviti. Verjetno si 
predstavljate, kako je bilo to slišati. 

Vendar pa leto prehitro teče h koncu. 
Devetošolci, ki sodelujemo v tem projektu, 
se zavedamo, da bomo naše indijske 
prijatelje zelo pogrešali. Vsi si želimo, da 
bi ohranili stike. Kaj pa vemo, morda se 
bo kdo od nas kdaj odločil za obisk Indije 
in mu bodo lahko stiki prišli zelo prav. Za 
enkrat pa želimo do konca izkoristiti šolsko 
leto ter se še teh nekaj tednov zabavati z 
njimi.

Hana Kerin, 9. a

Zanimivi dnevi dejavnosti v  4. razreda

DAN ŠOLE

29. novembra smo imeli dan šole. Vsak 
razred je nekaj prispeval za bazar. Na 
prireditvi so nastopali učenci naše šole. 
Rdeča nit projekta Rastoča knjiga je bila 
odgovorni šolar. 

MAČEK MURI

Učenci razredne stopnje smo si decem-
bra ogledali predstavo Maček Muri na 
Senovem. Tam so nastopali učenci osnov-
ne šole Brežice in sami so igrali tudi na 
različne inštrumente.

NOVOLETNO RAJANJE

24. decembra smo imeli novoletno rajanje. 
V šoli smo plesali in se veselili, imeli smo 
tudi izbor za najboljšega plesalca oz. 
plesalko, najboljšo pričesko. 

KRUDOVI IN KULTURNE USTANOVE V 
KRŠKEM

V Kulturnem domu Krško smo si ogledali 
risanko Krudovi. Po filmu smo si šli ogledat 
železniško in avtobusno postajo, glasbeno 
šolo, prečkali reko Savo in si v starem 
delu Krškega ogledali različne ustanove 
kot npr. sodišče, Valvasorjevo knjižnico, 
Mestni muzej Krško.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V sklopu tradicionalnega slovenskega zaj-
trka smo odšli na ogled kmetije Kuntarič. 
Ko smo prišli, smo za začetek dobili suho 
sadje. Tam smo hranili prašiče in bike. 
Nato smo se nekateri naučili molsti kravo. 
Šli smo si tudi ogledat njihove stroje. Ko 
smo prišli nazaj, smo za malico dobili do-
mač kruh, mleko, maslo, med, suho sadje 
in ajdove žgance. 

ČLOVEŠKO TELO

Ko smo predelalo vse teme iz sklopa 
človeško telo,  smo imeli tudi naravoslovni 
dan. Dobili smo učne liste, na katerih  je  
bilo veliko različnih nalog. Zadnja je bila še 
najbolj zanimiva, ker je vsebovala recept 
za izdelavo  čokoladnih kroglic. Hitro smo 
zavihali rokave in se lotili dela. Na koncu 
pa smo se vsi veselo sladkali. 

GLINA

Ko smo imeli tehniški dan na temo gline, 
je k nam prišel mojster lončarstva Simon 
Udavc. Naučil nas je delati petelinčke in 
pse iz gline, ki smo jih nato prodajali na 
bazarju. Zelo smo se zabavali in se tudi 
veliko novega naučili.

ELEKTRIKA

Za zaključek vsebine elektrika je k nam 
prišla gospa Ivana Tršelič, ki veliko ve 
o elektriki. Pripravila  nam je zanimivo 
vsebino preko računalnika in zelo veliko 
nam je razložila. Povedala nam je tudi,  da 
je glavni vir elektrike Sonce.

JUMICAR

Na šolo so pripeljali avtomobilčke. Tretji, 
četrti in peti razred smo se šli peljat z njimi, 
še prej pa nam je gospod razložil prometna 
pravila in kaj pomenijo prometni znaki. Bili 
smo v treh skupinah. Najbolj zabavno je 
bilo, ko smo se vozili z avtomobilčki.

KOSTANJEVIŠKA JAMA

Razredna stopnja se je odpravila peš na 
ogled Kostanjeviške jame. V jami smo imeli 
vodiča, ki nam je povedal veliko zanimivih 
stvari o jami. Ko pa smo prišli iz nje, smo 
jedli kostanj in nato smo se odpravili peš 
nazaj do šole.  

DRSANJE V ČATEŠKIH TOPLICAH

Četrti in peti razred smo šli drsat. Imeli 
smo učenje drsanja in sami smo se lahko 
malo igrali, nato pa smo se šli ogret v 
bližnjo gostilno. 

ATLETSKI MNOGOBOJ

Maja smo imeli atletski mnogoboj − 
športni dan. Najprej smo tekli dva kroga za 
ogrevanje in nato smo se postavili na svoje 
začetne pozicije. Proti koncu športnega 
dne smo gledali Roka Dolmoviča, kako 
skače čez palico. Postavil je nov šolski 
rekord, in sicer je preskočil 180 cm v 
višino. Tako mi še visoki nismo. Na koncu 
pa je bila razglasitev in podelitev priznanj.

Lea Vodopivec, Eva Colarič, 4. razred 
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Z LADJO PO ZAHODNEM SREDOZEMLJU 
(potopis)

Med prvomajskimi počitnicami smo se z družino odpravili 
novi dogodivščini naproti. Tokrat smo se odločili za 
križarjenje po zahodnem Sredozemlju. 

Na zgodnje sobotno jutro smo se z avtom odpravili proti Italiji 
(Genovi), od koder je izplula naša križarka MSC Splendida. Na 
poti do Genove smo se odločili za ogled prelepih petih mestec 
Cinque Terre, ki so nas osupnila z lepoto in barvitostjo. Po barviti 
zmešnjavi v naših glavah smo se odločili za nadaljevanje poti do 
Genove. Tam smo prespali v lepem malem hotelu, kjer nam je 
že naslednje jutro pogled z okna krasila naša morska lepotica. 
Čeprav nas je ladja vabila k sebi, smo se prej odločili za ogled 
Genove. Ogledali smo si dve najpomembnejši cerkvi in glavni trg 
Genove. Želeli smo si tudi v svetovno znan akvarij, vendar nam je 
na žalost zmanjkalo časa.

Tam je bila sredi pristanišča v vsej svoji lepoti zasidrana globoko 
v morsko dno naša ladja, ki je čakala samo na našo družino (in 
4000 drugih gostov).  Kovčke in avto smo zapustili posadki, sami 
pa smo se pod budnim očesom varnostnikov vkrcali na ladjo. 
Sari (moji sošolki in prijateljici), ki je bila na tovrstnem potovanju 
prvič, pa je že ob prvem koraku na ladjo zastal dih. Prišli smo v 
zlato okrašeno, z biseri poudarjeno recepcijo, v kateri se je trlo 
ljudi, ki so komaj čakali, da ladja odpluje. S kartico, ki smo jo 
dobili že v pristanišču ob ladji, smo vstopili v sobe. Sestradani 
smo šli na kosilo v največjo restavracijo Bora Bora, kjer so stregli 
zajtrke in kosila. Ob sedmih zvečer sva s Saro mirno hodili iz 
recepcije (6. nadstropje) do palube (14. nadstropje), kjer sva 
želeli doživeti mogočen začetek naše poti proti Napoliju. Kar 
naenkrat sva pod nogami začutili motorje.  Zagnali sva se po 
stopnicah 8 nadstropij navzgor in čisto zadihane doživele izplutje 
ladje. Po tem sva se uredili za večerjo in kasnejšo predstavo v 
gledališču (ja, gledališče je tudi na ladji), ki poteka vsak dan po 
večerji. Nastopali so profesionalni plesalci, pevci in akrobati. Bili 
so hrana za dušo in srce. Gledališče veliko kot Gallusova dvorana 

pa je tudi pripomoglo k temu. Po prvih vtisih smo zapluli v sanje.

ITALIJANSKI PONEDELJEK

Zbudili smo se in skozi okno zagledali naš prvi postanek, Napoli.  
Odšli smo iz ladje in najeli taksi, ki nas je peljal v Pompeje – mesto, 
ki je znano po zasutju z vulkanskim pepelom. Pred  približno 2000 
leti je najprej Pompeje prizadel močan potres in uničil celotno 
mesto, ki so ga nato na novo zgradili. Iz Vezuva se je še vedno 
kadilo, zato ljudje niso pričakovali izbruha.   Vezuv je izbruhnil 
in pod sabo pokopal celotno mesto. Zelo zanimivo je hoditi po 
ulicah Pompejev in vedeti, da hodiš po ostankih mesta izpred 
2000 let. Pustimo sedaj zgodovino ter se raje osredotočimo na 
samo mesto, kamor smo šli potem. Napoli nam ni bil všeč, ker 
je najbolj umazano mesto, kar smo jih kdajkoli videli. Zato smo 
se kaj kmalu odločili, da gremo nazaj na ladjo. Zvečer pa nas je 
zopet presenetila vrhunska predstava.

TOREK NA SICILIJI

Naslednji dan se je zopet začel kot prejšnji, pojedli smo zajtrk, 
se razvajali na ladji in ob času kosila prispeli do Sicilije. Pozdravil 
nas je sveti Peter, ki stoji sredi morja kot svetilnik, ki opozarja 
kapetane ladij na kopno. Šli smo iz ladje otoškim dogodivščinam 
naproti. Obiskali smo cerkev sv. Križa in se predajali užitkom v 
mestu Messina. Želeli smo si ogledati še palačo, vendar je bila 
na žalost zaprta za obiskovalce. Razočarani zaradi zaprte palače 
smo se odpravili nazaj na ladjo, kjer pa je sonce tako žgalo, da 
sva se s Saro odločili, da svoje popoldansko branje prestaviva kar 
na palubo pod sončne žarke.

AFRIŠKA SREDA

Sredo sva komaj čakali. Prvič sva namreč stopili na celino rjave 
barve  – Afriko. Najbolj znani del mesta − Tunis je tržnica, zato smo 
svoj čas porabili tam. Vmes smo se povzpeli na enega od številnih 
balkonov mošej nad Tunisom, iz katerega je čudovit razgled nad 
mestom. Na tržnici pa sem doživela prav posebno dogodivščino. 

O S N O V N A  Š O L A  I N  V R T E C



24 K R Ž E V S K I  Z V O N

Vsakič ko smo šli mimo ene stojnice, me je nek moški poklical 
Suzanaaaa, najprej nisem vedela, da misli resno in vedno bolj na 
smeh mi je šlo. Ko smo zadnjič odšli mimo stojnice, me je stric 
želel prodati za 12 kamel. S tem me Sara zafrkavala še danes. 
Najin najljubši del potovanja še sledi. Ko smo prišli s taksijem 
nazaj do pristanišča, so tam stale kamele. Odločili sva se, da te 
priložnosti ne smeva zamuditi in se povzpeli na eno od kamel. 
Misliva, da si bova to zapomnili za celo življenje. Na ladjo sva 
odšli zelo veseli. 

RAZISKOVALNI ČETRTEK

V četrtek smo bili cel dan na ladji, ker je pot iz Tunisa do Barcelone 
dolga 2 dni. Odločili sva se za raziskovanje ladje. Najbolj čudovita 
dela sta zagotovo recepcija in paluba. Ladja sama tehta kar 
137000 ton, dolga pa je 330 metrov. Torej sva vsak dan opravili 
kar mali maraton, da sva prišli do želene točke. Vseeno pa smo 
večino dneva preležali na ležalnikih ob bazenu. Zvečer je sledila 
najbolj slavna večerja vseh večerij – kapitanova večerja. Že uro 
prej sva s Saro obračali kabino na glavo in to je bilo vredno, saj je 
kapitanova večerja res veličasten dogodek. Vsak se je lahko slikal 
s kapitanom, vendar pa so bile cene teh slik vrtoglave.

ŠPANSKI PETEK

Čeprav s Saro nisva navijačici barcelonskega kluba, naju je 
sama Barcelona prevzela. Bila je najlepše mesto, ki sva jih kdaj 
obiskali. Vidi se, da mesto diha z arhitekturo, čistočo in eleganco. 
Skozi celo mesto je speljana gondola, na kateri lahko narediš 
ogled mesta, vendar smo se odločili za avtobus Hopp on Hopp 
off, ki je bil boljša izbira. Na vsakem atraktivnem mestu ti glas 
v tvojih slušalkah v različnih jezikih pove, kaj vidiš skoraj pred 
svojim nosom. Seveda je brezplačen wifi za naju pomenil samo 

prednost. Po ogledu z avtobusom smo se še peš odpravili  do 
barcelonske katedrale, ki ima tudi notranji vrt za sprehajanje 
duhovnikov.  Na poti do ladje smo jedli daleč najboljši sladoled na 
svetu in ne boste verjeli, imeli so celo okus marihuane, katerega 
s Saro seveda nisva poskusili. Na ladji po večerji sva s Saro tako 
kot vsak večer odšli na palubo. Že prejšnji večer je zelo močno 
pihal veter, vendar sva šli vseeno na najvišji del palube. Ta večer 
pa tega nisva storili. Pihal je najmočnejši veter, ki sva ga kdajkoli 
občutili na svoji koži. Jaz sem si še upala na višji del palube in že 
mene bi skoraj odpihnilo. Kaj šele precej lažjo Saro.

SOBOTA V FRANCIJI

V Franciji smo pristali v mestu Marseille. Tam smo šli na krajši 
ogled mesta s Hopp on Hopp off, ampak mesto naju ni prevzelo. 
Ima pa čudovit glavni zaliv, v katerem je bilo privezanih mnogo 
majhnih ladjic in jaht. Kmalu za tem smo odšli še zadnjič na ladjo. 
Ves popoldne in večer sva preživeli s poslavljanjem od najljubših 
strežnikov in same ladje. Solze na obraz pa nam je zvabil pianist 
s pesmijo iz Titanika. Zvečer sva se kot po navadi zadnjič odpravili 
na palubo in kasneje v sobo. Ob enih zjutraj so morali biti najini 
kovčki pred vrati, tako kot smo jih dobili prvi dan. Z žalostjo zaradi 
skorajšnjega slovesa smo zaspali.

POSLOVILNA NEDELJA 

Zjutraj smo še zadnjič odšli v restavracijo, ki sva jo po enem tednu 
res vzljubili. Odšli smo z ladje in v pristanišču pobrali svoje kovčke 
in avto. Ter se z lepimi spomini odpeljali domov.

Bilo je najboljše potovanje, kar smo jih kdaj doživeli.

Valentina Zlobko, 9. a

O S N O V N A  Š O L A  I N  V R T E C

Moja pravljica

Nekoč je živela deklica z imenom 
Izabela. Nekega dne se je odločila, 
da bo šla na travnik. 

Mimo je prišla lisica. Izabela se je lisice 
prestrašila. Lisica je stekla na sredino 
travnika in ji je prinesla prstan. Ni vedela, 
da ima prstan čarobno moč, zato ga je 
odnesla domov. Potem se je čez tri dni 
spremenil v princa. 

Živela sta srečno do konca svojih dni.

Ester Palčič, 2. r.

Moja pravljica

Nekoč pred davnimi časi sta živela 
kraljeva otroka Lila in Tine. Bili so 
zelo bogati. V vasi so imeli tudi 

Ledeno kraljico, ki je bila hudobna. 

Lila in Tine sta imela čarobnega mačka. 
Ko so spali, je Ledena kraljica vzela 
čarobnega mačka. Lila se je zbudila in 
mačka ni bilo. 

Zbudila je Tineta in sta šla v gozd in ga 
poiskala. Našla sta Ledeno kraljico. Vzela 
sta mačka. Našla sta še druge zaklade in 
jih vzela. Kraljica je ponorela in počila. 

Srečno so živeli do konca svojih dni.

Lucija Pavlovič, 2. r.
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O S N O V N A  Š O L A  I N  V R T E C

»Mravljice« smo pele, igrale in reševale …

Mravljice smo najstarejša skupina, ki je letos ob tisočerih 
stvareh, ki smo jih doživeli, spoznavala tudi poklice. 
Izmed mnogih poklicev sta bila dva, ki sta nam polepšala 

mravljično dopoldne. 

Najprej nas je obiskala profesorica glasbe Katarina Š. Rožanec. 
Predstavila nam je poklic glasbenice. Spoznali smo, da glasbeniki 
počnejo mnogo stvari – pojejo, igrajo, skladajo skladbice, pišejo 
pesmice in poučujejo male nadobudneže. 

Spoznali smo različne instrumente, jih v pantomimi tudi 
oponašali ter s ploskanjem spoznavali ritmične vaje. Čeprav je 
bilo na začetku videti težko, smo spoznali, da je glasbeni svet 
zares pester ter zanimiv in da »vaja dela mojstra, če le mojster 
dela vajo«. Na koncu smo ob zvokih harmonike zapeli še nekaj 
pesmic in dan je bil popoln.

Nekaj dni kasneje pa smo dobili obisk iz Zdravstvenega doma 
Krško. Gospa Romana Miklič nam je predstavila poklic medicinske 
sestre. Zavijali smo rane na rokah in nogah, merili pritisk in 
poslušali bitje srca. Ugotovili smo, da srce bije bolj poskočno, če 
smo pridni in dobre volje. Na koncu smo si ogledali še reševalno 
vozilo, ki ni takšno, kakršnih smo vajeni pri nas doma, saj premore 
mnogo stvari, ki lahko v trenutku rešijo človeško življenje.

Imeli smo se lepo in prepričani smo, da bo zagotovo katera 
Mravljica postala glasbenica ali medicinska sestra.

Tatjana Jabuka, pomočnica vzgojiteljice

Medvedki

V skupini Medvedki je sedem prijateljev. Sedem radovednih, 
veselih in igrivih otrok, ki so se skozi leto zelo povezali. 

Res smo majhna skupina, a toliko bolj povezana. V začetku 
leta smo se spoznavali in se igrali eden zraven drugega, zdaj 
je naša igra že pravo povezovanje in igra vlog. Postali smo 
samostojnejši pri skrbi zase, tudi tukaj si pomagamo in kdaj 
prijatelju obujemo copate in oblečemo ali zapnemo jakno. 

V jesenskem času smo odtisnili dlan v podpis, da se bomo lepo 
vedli in upoštevali pravila skupine. Ta so nam dobro znana, tudi 
prijatelje opozorimo in povemo, če kaj ni prav in kako bi moralo 
biti.

Vsak dan se odpravimo na prosto, tudi rahel dež nas ni ustavil. 
Obuli smo škornje, oblekli dežne plašče in poiskali luže, po 
katerih smo veselo skakali. Ob lepem vremenu pa raziskujemo 
življenje v naravi, žabe so bile zelo zanimive, opazovali smo tudi 
polže, skoraj vsi smo pogumno sprejeli majhnega polžka na roko.

Zelo radi pojemo in plešemo, čopiči, ali pa kar prstki, to je veselje, 
kadar ustvarjamo …

Vsak dan spoznamo kaj novega in radovednost nas pelje do 
novih spoznanj. Kdo ve, kaj vse zanimivega bomo še počeli do 
konca šolskega leta.

Kristina Medvedec, vzgojiteljica

Moj korak za čistejši zrak

Odločila sem se, da ne bom pisala 
kakršnih koli izmišljenih zgodb, 
pravljic ali svojih izmišljotin, temveč 

o tem, kar si mislim o tem, kaj lahko 
naredim jaz kot posameznica in kaj lahko 
za čistejši zrak naredimo vsi skupaj.

Zdi se mi, da je za onesnažen zrak kriva 
samo ena stvar. In to je tehnologija. Zaradi 
hitrega oziroma že skoraj prehitrega 
izumljanja vedno novih stvari smo vsi 
postali drugačni. Drugače se vedemo, 
komuniciramo itd. Zaradi vseh teh stvari 
je naš zrak zelo onesnažen. Če bi se vsi 

trudili, bi bilo drugače. Večkrat bi lahko 
naredili različne akcije za čistejši zrak.  
Mislim pa tudi, da bi se moral vsak človek 
tega zavedati. Upam, da se bo vsakdo 
zamislil, premislil in prišel do svojega 
mišljenja. Upam, da bo mišljenje enako 
ali vsaj podobno. Zdi se mi, da takšno 
mišljenje vodi v pravo smer.

Onesnažen zrak vpliva tudi na naše zdravje. 
To je še en razlog več, zakaj se moramo 
truditi za čistejši zrak. Na naše zdravje 
najbolj vplivajo onesnaženost zraka, hrup, 
stres in povezava z neprijetnim okoljem. 

Večina nas zboli za boleznimi dihal in 
različnimi alergijami. Če se želimo pred 
tem zaščititi, bi bilo prav, da se nasploh 
več gibamo in na primer, da se v službo 
ne vozimo z avtom, ampak gremo raje 
peš ali s kolesom. In tako, če se bomo več 
gibali, bomo bolj zdravi in zraka ne bomo 
onesnaževali toliko kot prej.

To bi bil moj skromen korak za čistejši zrak.

Iva Colarič, 7. razred

Sodelovanje na literarnem natečaju  
»Vaš korak za čistejši zrak«
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Otroci in vrednote

»Ljudje pri vas,« je rekel Mali princ, »negujejo pet tisoč 
vrtnic v enem samem vrtu … in ne najdejo v njem, kar 
iščejo. Ne najdejo … In vendar bi tisto, kar iščejo, lahko 

našli v eni sami vrtnici, v enem samem požirku vode …« (A. De 
Saint – Exupery)

Nekako sem se ob tem citatu zamislila o današnjem stanju druž-
be, o tem, da večino stvari, oseb jemljemo kot samoumevne, 
naša dejanja, predvsem dejanja otrok, pa zvodenijo brez večjih 
posledic, ki so nujno potrebne lekcije za šolo življenja. Mnenja 
sem, da je največja škoda storjena otroku tako, da ga prikraj-
šamo za izkušnje, in da mu z neprestanim ponujanjem rešitev 
in reševanjem iz zagat odvzemamo njihovo moč po odločanju in 
samostojnosti. Ukalupljamo jih, nato pa od njih pričakujemo la-
stno prizadevanje, pogum, odločnost, iznajdljivost, prodornost, 
znanje, razumevanje …
Pravijo, da naj bi si spoštovanje prislužili z zgledom in enako-
vrednim odnosom, jaz pa se sprašujem, kam je izginilo osnovno 
medsebojno spoštovanje, strpnost in sprejemanje. Ali je res pot, 
po kateri hodimo, pot popolnega razčlovečenja?
Izhajam iz dejstva, da je poklic učitelja in vzgojitelja popolnoma 
izgubil na svoji vrednosti. Ljudje, ki skrbimo za naraščaj družbe, 
smo postavljeni v položaj, ko si sploh ne bi smeli več ustvarjati 
avtoritete, ko naj bi bili sposobni zadovoljiti vse posamezniko-
ve potrebe in hibe. Otroke naj bi zavijali v vato in jim namesto 
resnice, po ovinkih olepšali dejansko stanje, kjer so. Človek se 
evolucijsko, osebnostno razvija samo skozi boleče in travmatične 
izkušnje. Sreča in zadovoljstvo sta posledica in nagrada za uspe-
šno prestale preizkušnje. Neprestano nezadovoljstvo današnjih 
otrok pa izhaja iz tega, da na njihovi poti do uresničitve želja ne 
stoji nobena ovira več, ki bi jo bilo potrebno z lastnim trudom 
premagati. 

In tako zaključujem z naslednjimi verzi:

»Če bi bil učitelj, bi naučil svet: 

da je ljubezen močnejša od sovraštva, 

sočutje močnejše od jeze, 

odpuščanje močnejše od maščevanja, 

ponižnost močnejša od ponosa, 

strpnost močnejša od sodbe, 

blagoslov močnejši od boja. 

Pokazal bi, da je vera močnejša od strahu, 

pogum močnejši od moči, 

iskrenost močnejša od pretvarjanja, 

sodelovanje močnejše od tekmovanja, 

spoštovanje močnejše od ljubosumja, 

dajanje močnejše od jemanja. 

Naučil bi svet, 

da je tišina močnejša od glasnosti, 

modrost močnejša od znanja, 

spontanost močnejša od preračunljivosti, 

skromnost močnejša od bogastva in 

srce močnejše od tehnike. 

Če bi bil učitelj, bi naučil svet,  

da je vsaka kriza priložnost za učenje.«  

(NN)

Margareta Lešnik, vzgojiteljica

O S N O V N A  Š O L A  I N  V R T E C
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Bibe v vrtcu

Najmlajši otroci v našem vrtcu obiskujejo skupino Bibe. Nekateri 
so se v skupini naučili hoditi, drugi pravilno držati žlico, tretji 
nimajo več pleničk in hodijo na stranišče. 

Dan v vrtcu je zapolnjen z vrsto aktivnosti; od  hranjenja, igre, spa-
nja pa tudi vzgojnih in učnih. Otroci skozi igro v skupini spoznavajo 
socialne veščine in se ob njih učijo. Igralnica je prostor neskončnega 
prilagajanja in iskanja soglasij. 
Skozi celo šolsko leto smo se učili samostojnosti pri oblačenju, obuva-
nju, hranjenju in uporabi stranišča. Starejši otroci že pridno umivajo 
zobe in režejo s škarjami, kar jim je še posebno všeč. Radi upora-
bljamo šolsko telovadnico, kjer se sproščamo v velikem prostoru z 
žogami, obroči, blazinami ... 
Zelo smo uživali ob igri z lutkami, ki so nas spremljale skozi celo šolsko 
leto. Z njimi smo dramatizirali, spoznavali prve besede, se igrali. 
Radio mora biti pri nas prižgan vsak dan, kajti zelo radi pojemo in ple-
šemo. Že takoj zjutraj naju otroci prosijo, naj dava »la la«. To pomeni: 
»Vključita radio.« 
Radi se sprehajamo po šoli, kjer obiščemo knjižnico in nas povabijo v 
razrede. Tam  opazujemo, kaj počnejo veliki otroci. Najraje pa se usta-
vimo pri naših kuharicah, saj vedno najdejo kak priboljšek za naše 
male želodčke.
Veliko smo zunaj na naši terasi pred igralnico in na sprehodih po 
Podbočju. 
Sodelovali smo tudi s starši,  in sicer tako, da so nam prinašali različne 
materiale, z nami pekli piškote, izvajali bralnega palčka, izdelali deko-
racijo za igralnico, nas odpeljali na sprehod ... 
Ob koncu šolskega leta se bomo skupaj z njimi odpeljali še v Krško, 
kjer si bomo ogledali knjižnico in si privoščili sladoled. 
Najbolj priljubljena dejavnost v naši skupini pa je »crkljanje«.  S Sonjo 
si vedno vzameva čas za naše male bibe, da jih vzameva v naročje in 
potem se dolgo, dolgo »cartamo«.

Helena Banič, vzgojiteljica

O S N O V N A  Š O L A  I N  V R T E C

Ime smo izbrali in sončki postali

Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in zaupanje. 
Omogočanje varnega in otroku prijaznega okolja ter 
nabor različnih izkušenj in doživetij … Vizija, ki smo jo 

zastavili ob začetku šolskega leta, ko smo se spoznali. Z našim 

trdim, a z igro prepletenim delom, smo jo izpolnjevali in dogradili.

Kmalu po novem letu sta se nam pridružila dva nova člana, maj-
hna fanta, ki sta nam delo in življenje v skupini še popestrila. 
Malo časa je minilo in že smo se navadili, postali še bolj povezani, 
pozorni drug na drugega. Naučili smo se, kako za prijatelja skrbe-
ti in mu pomagati. Postali smo prava velika družinica.

V času našega druženja so se stkali nove vezi in nova prijateljstva. 
Za nami so nepozabni spomini. Še posebej naš največji podvig in 
nova izkušnja za večino otrok – vožnja z avtobusom – ki je otroci 
zlepa ne bodo pozabili. Vse se je začelo z obiski knjižničarke, ki 
nas je podučila, kako ravnamo s knjigo ter nam redno prebirala 
pravljice. Za zaključek tega druženja smo se odpravili na izlet v 
Valvasorjevo knjižnico v Krško. Knjižnico smo si ogledali, za ko-
nec pa so nam pripravili lutkovno predstavo o volku in kozličkih. 
Klasično zgodbico, v kateri so otroci uživali, četudi je kak Sonček 
ob prihodu volka za kratek čas zatisnil oči.

Sedaj pa se leto počasi preveša v počitnice, naše druženje pa se 
zaključuje. Imeli smo se lepo, igrivo, prijetno in prežeto z malo 
solz in veliko smeha. Kar prehitro bo minil čas, ko se bomo morali 
posloviti. 

Anja Ranogajec, vzgojiteljica
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Iz življenja Butalcev

Butale so imenitne. In nam do popolne imenitnosti ne 
manjka dosti … Ne, ne manjka nam dosti … Ne manjka 
nam ničesar več … Razen grba … Pa si nabavimo grb … Grb 

mora biti imeniten, kakor so imenitne Butale … Zato mora v 
Butalski grb najimenitnejša žival, kar smo kdaj čuli o njej … To je 
zmaj … Zmaj! ...  Zmaj? ... Zmaj! ...Zmaj je najbolj imenitna žival 
na oko in na besedo, ker je neznansko nevaren in bo v grozo in 
strah sovražniku … Zmaj mora v grb … Zmaj mora v grb, pa naj 
stane, kolikor hoče! ... Saj imamo v Butalah Čačko! ... Čačka je 
slikarka za hiše in kapelice in ograje in sploh vse …. Naročimo ji, 
da naslika grb …. Čačka, naslikajte Butalam grb …. V grbu mora 
biti zmaj! ...Naj stane, kolikor hoče …. Lahko cel tolar.

Jako sem zadovoljna! ... Jako sem zadovoljna! ... Silno je 
podoben ….  Silno! ... Nisem še videl zmaja, ki bi mu bil tako 

podoben!!!

Vsaka podobnost z osebami in kraji iz resničnega življenja  
je zgolj namerna!

Kako naslikati grb »vesoljnega mesta Butale«? Panika! 
Čeprav so mi bile zgodbe o Butalah in Butalcih znane, 
saj smo jih doma dostikrat prebirali in se ob njih smejali, 

zgodbe o grbu nisem poznala. Hvala Bogu je tu splet! Šla 
sem torej brskati po spletu in našla nekaj avtorjev z njihovimi 
butalskimi grbi. Zmaj je moral biti bik, tako pravi tekst in ker je 
seveda res, »da pravega zmaja še nismo videli, bikov pa vsak 
dan dovolj«. Izmed vseh grbov, ki sem jih našla, me je najbolj 
navdušil grb avtorja Damijana Stepančiča. Po pravici povedano, 
se mi je njegov bik zdel nekako prisrčen in najbolj »butast«. Jaz 
sem mojemu zmaju-biku spremenila oči, take, ki bi bile lahko 
posledica popite prevelike količine cvička, nad njim znak »B«, 
kar naj bi pomenilo Butale ali pa Bočje. Da pa bi bil le malo bolj 
strašen, sem naslikala še  helebardo, kot se za grb spodobi. 
Kasneje mi je bilo kar malo žal, da nisem ob biku naslikala noža. 
Pa ne zato, da bi bil »v strah in grozo sovražniku«, ampak takega, s 
katerim lahko na Bočju  prijateljem narežeš tudi špeh ali klobaso.

Mija Baškovč
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Za 1. maj na Planino

Na Planini vsako leto počastimo praznik dela in se družimo 
s prijatelji in sokrajani. Prvomajska prireditev nastaja v 
prijateljskem sodelovanju Krajevnih skupnosti Podbočje 

in Cerklje ob Krki .

Prvi maj simbolizira delavsko gibanje, želje po svobodi, delovne 
zmage, hotenja in zahteve po boljšem, srečnejšem jutrišnjem 
dnevu. Zgodovina praznovanja prvega maja pravzaprav izvira še 
iz poganske Evrope, ko so praznovali začetek poletja in rodnost. 
Za čas Avstro-Ogrske monarhije so bili prvomajski shodi prepove-
dani in sleherni izraz revolucionarnega boja delavstva za izboljša-
nje socialnih razmer je zadušila z represijo.

Procesi demokratizacije in postopnega spreminjanja ekonom-
skega sistema danes rojevajo nove probleme. Tegobe delavcev v 
bojazni za delovna mesta, za ohranjanje zaposlitve in za pravič-
nejšo ceno dela se stopnjujejo. Odnos med kapitalom in poštenim 
delom je vse manj zaščiten. Včeraj zanesljiva zaposlitev – danes 
presežek, včeraj navidezno solidno podjetje – danes stečaj. To so 
pojavi, ki spremljajo današnji čas. Spreminja se podoba našega 
vsakdana in rojeva nove skrbi pred jutrišnjim dnem. Čas, ki ga ži-
vimo, naj bi odpiral upanje za boljšo prihodnost, a žal ni tako. Vse 
preveč je nemoralnega, lažnivega in lahko rečem barabinskega 
početja. Sistem oblasti je postal pokvarjen ne glede na žrtve, ki 
jih pušča za sabo. Vse je drugače. Zdaj, ko je skoraj vse propadlo, 
se kujejo med politiki ideje po novem socializmu. V svetu je kriza, 
govorijo, tudi druge države so v njej. A mi se sprašujemo: »Kdo 
je temu kriv?« Vem, da ne rabite mojega odgovora, a če bi bila 
»vsemogočna«, bi z veseljem pokazala nanj.

Jerneja Dornik

Majski klepet in povabilo: »Pridruži se 
Mavricam!«

Sončno majsko popoldne je in sredi Podbočja se slišijo glasovi 
… glasovi deklet, ki so se zbrala na vaji tako kot že neštetokrat. 
Ker je pri ženskah klepet življenjskega pomena, smo trenutke 

te vaje namenile našim spominom preteklega leta.
Tatjana: Ko pomislim nazaj, se mi zdi leto dni eno kratko obdobje, ki 
nam je prineslo ogromno doživetij … 
Anja: Res je. Nastopov kar ni (z)manjkalo, saj smo z veseljem 
prepevale povsod, kamor so nas povabili in kjer so nam bili 
pripravljeni prisluhniti  (od presenečenj na praznovanjih, do revije, 
gostovanj v Ljubljani, Celju).
Vesna: Hm … Lani je bilo 22 nastopov, a prepevati doma je še vedno 
zakon. 
Helena: In ne moremo mimo porok … le-teh je iz leta v leto več. 
Iris: Joj, poroke so res ena hvaležna stvar, … če prepevaš o ljubezni, 
potem ni strahu, da ne bi zadel bistva. 
Maja: In vsakdo ti je hvaležen, če v pesmih uporabljaš lepe misli. 
Le-teh je bilo tudi letos mnogo izrečenih, ko smo prepevale že 140. 
mladoporočenemu paru.  
Mija: Oooo, kje so tisti časi. Mene pa misel popelje v avgust 2013, ko 
je naša Anja pripravila potopisno zgodbo o Ugandi, kjer je preživela 3 
nepozabne mesece. Ko smo prisluhnili njeni iskrivi zgodbi, je postalo 
življenje tam daleč čisto blizu nas. Vselej, ko zapojemo kakšno 
afriško, spomini oživijo!
Katja: Uuuuu. Potem pridemo pa do našega samostojnega koncerta, 
ki je bil v decembru. Prepevale smo pesmi različnih držav in se 
»trudile« pravilno izgovarjati rusko, špansko, nemško, italijansko … 
Metka: Ob tehnologiji, ki nam je na voljo, smo se povezale s prijatelji 
od blizu in daleč in v dobri uri skupaj prisluhnili zvenu jezikov 
avtohtonih prebivalcev – in je izgledalo, kot da je vse »v živo«.
Jasmina: Uau … Res je veliko lepih mavričnih zgodb. Zaradi njih so 
moji dnevi bolj pestri, spomini pa iskrivo nepozabni, zaviti v prozoren, 
a vselej barven papir. 
Katarina: Hja, mene vselej razveselijo drobna dejanja vsake od 
deklet … Helenin nasmeh in topla beseda »kako si kaj«, ko pride na 
vajo kot rožica, pa Metkina domača moka, katero pozna že vsaka 
naša kuhinja in Maja, ki ponosno pripoveduje o prigodah na parceli 
in hišici, ki vztrajno raste. Pa kako smo vesele Tatjanine dobre 
volje, sladkih malin in dobrih kumar v poletnih mesecih. Jasmina 
nas nasmeje z dogodki svojih nadebudnežev, ki jih potrpežljivo uči 
pravih korakov v levo in desno. Razveseli nas skrb in nepojmljiva 
potrpežljivost naše Iris -  organizatorke vaj, pa kavica z domačim 
mlekom, ki jo v termovki prinese Vesna. In razveseli nas Mija s 
pecivom, ki ga mnogokrat speče tam gor na Bočju ter Anja, ki v 
deževnih dneh prinese vsaki od nas sladek bombon s svetlo mislijo. 
In nenakoncu – presrečne smo za novo »Mavrico« Katjo, ki je z 
vztrajnostjo in voljo dala novo bogastvo skupini.
ZA KONEC PA: … ne moremo mimo skupne ideje, da medse pova-
bimo NOVE PEVKE! Že nekaj časa iščemo pravi način, kako povabi-
ti  Tebe …, če si želiš prepevati, postati del mavričnih trenutkov, se 
srečevati ob večerih ali popoldnevih, prepevati na porokah in tisočih 
drugih priložnostih, potem ne oklevaj, PRIDI MED NAS IN POSTANI 
NAŠA MAVRICA! Neizmerno te bomo vesele.

Katarina Štefanič Rožanec
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DPM-jeve aktivnosti v letu 2013

Tako kot vsako leto je bilo tudi leto 2013 za DPM Podbočje 
zelo aktivno. 

V torek, 8. oktobra 2013, je DPM Podbočje ob pomoči KS 
Podbočje organiziral v Kulturnem domu Podbočje lutkovno pred-
stavo Lovrovo pismo, v izvedbi gledališča Čaramesto, ki sodeluje 
s Centrom ponovne uporabe. Ogledali so si jo vsi predšolski otroci 
vrtca Levček in učenci 1. in 2. triade OŠ Podbočje.

V četrtek, 10. oktobra 2013, smo člani DPM Podbočje ob 16. 
uri skupaj z učitelji OŠ Podbočje, vzgojiteljicami vrtca Levček 
iz Podbočja ter zavodom Emma izvedli ustvarjalne delavnice v 
okviru prireditev ob Tednu otroka. Delavnice so se odvijale v OŠ 
Podbočje, namenjene pa so bile vsem predšolskim otrokom in 
šolarjem iz KS Podbočje.

Delavnice so bile zelo lepo obiskane, saj se jih je udeležilo zelo 
veliko otrok in njihovih staršev, ki so svojo kreativnost pokazali 
v kar osmih ustvarjalnih delavnicah, ki so jih vodili člani DPM 
Podbočje, učitelji OŠ Podbočje ter zavod Emma (To sem jaz, 
izdelava odtisov v glini, pisemske ovojnice, zmaji, pekarska 
delavnica, športna delavnica, izdelava voščilnic, delavnica o 
nasilju) ter petih ustvarjalnih delavnicah, ki so bile namenjene 
predšolskim otrokom in so jih vodile vzgojiteljice vrtca Levček 
(izdelava zapestnic, barvanje kamenčkov, izdelki iz slanega 
testa, polžkove hišice, strašila). 

V torek, 17. decembra 2013, smo skupaj z ZPM Krško, vrtcem 
Levček in OŠ Podbočje organizirali obdarovanje predšolskih 
otrok, ki je bilo v prostorih OŠ Podbočje. Pred obdarovanjem so 
si otroci ogledali igrico H. C. Andersena Pepelka v izvedbi otroške 
gledališke skupine iz OŠ Podbočje pod mentorstvom Renate 
Jurečič, nato pa jih je obiskal dedek Mraz s spremstvom. Pri 
deljenju daril so pomagale vzgojiteljice vrtca Levček. 

Tudi v letu 2013 smo v povezavi z drugimi društvi iz Podbočja, 
z OŠ Podbočje in ZPM Krško sodelovali pri raznih prireditvah v 
kraju in projektih:

• projekt Evropa v šoli, ki še poteka,
• sodelovanje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu, 
• pomoč pri določevanju otrok za letovanje v Nerezinah.

Janja Mavsar
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GPS in pot v Gazice

Sklop oddaj HODIM TOREJ SEM,  je nadgradnja razvoja 
pohodniških in kolesarskih poti v občini Krško ter 
brošure POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE, ki je nastala v 

sodelovanju CPT Krško in OTZ Krško. Oddaje predstavljajo utrip 
ljudi ter zanimivosti ob pohodniško-kolesarskih poteh. Naročnik 
je Občina Krško, projekt vodi CPT Krško (Ksenja Kragl), voditeljica 
oddaje je Pia Peršič. Oddaje nastajajo v tesnem sodelovanju s 
turističnimi in ostalimi društvi z namenom promocije krajev ter 
aktivnih počitnic na podeželju.

Sklop sedmih oddaj  se tedensko predvaja na Vašem kanalu in 
Ansat TV, kasneje bodo posnetki na voljo na youtube kanalu in na 
voljo za vse turistične spletne strani v občini Krško. 

http://www.youtube.com/watch?v=eJCabCOTIl0 ali Pot v Gazice 
- Hodim torej sem.

Ksenja Kragl, CPT Krško

27. maja 2014 smo snemali oddajo za digitalizirano pot  
Podbočje - Gazice (pot je predstavljena na spletu, 
na strani Google map, možen je prenos na pametni 

telefon). Štirje odrasli kolesarji in pet otrok smo se skupaj z 
voditeljico oddaje Pio odpravili na pot. Ker poteka po ravninskem 
delu, je pot primerna tako za hojo kot za kolesa. Med snemanjem 
smo ponovno odkrivali lepote domačega kraja, mimo katerih 
hodimo vsak dan in jih skoraj ne vidimo: trg v Podbočju, lev, lipa, 
cerkev sv. Križa, kamniti most, most na Brodu, reka Krka. Ustavili 
smo se na jagodah pri Jarkovičevih na Brodu in se odpočili pod 
lipo pri cerkvi sv. Petra in Pavla v Velikem Mraševem. V Gazicah 
smo pomalicali in ribiča povprašali, katere ribe lahko najdemo v 
reki Krki. Uživali smo ob veslanju po dolenjski lepotici …

Delali smo vse, kar naj bi delali tudi tisti, ki se bodo na pot podali. 

Prijetno potovanje do Gazic.

Ivanka Černelič Jurečič
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Dan upora proti okupatorju v Gradnju

Kdo je dočakal zmago, kdo poraz?
Resnica in pravica sta za nas;
to bil je lep in veličasten boj,
in pravo sodbo nam izreče čas.

V Gradnju, kjer je bil na Draganovi domačiji decembra leta 
1942 in januarja leta 1943 sedež gorjanskega podokrožja 
in rajonskega odbora OF Sv. Križ, se je v soboto, 26. 

aprila 2014, s slovesnim prihodom praporščakov borčevskih, 
veteranskih in častniških organizacij začela tradicionalna 
prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, ki je dela prost dan in 
ga praznujemo na 27. april. Ob tem pomembnem prazniku, ki je 
posvečen vsem ljudem, ki verjamejo, da je svoboda vrednota, za 
katero se je potrebno bojevati, pa se tako vsako leto zberemo na 
Draganovi domačiji, kjer se srečamo vse veteranske organizacije 
v občini Krško, skupaj z domačini in prijatelji.  

Vsako leto organizacijo te prireditve nase prevzame ena od 
veteranskih organizacij občine Krško, letos pa je ta naloga 
pripadla Združenju borcev za vrednote NOB  Občine Krško, zato 
smo bili deležni tudi pozdrava njihovega predsednika tovariša 
Lojzeta Štiha.

Prireditev, ki sem jo povezovala, smo soustvarjali: 40 X band Krško 
s solistom Bojanom Kaplanom, recitatorji ter člani umetniške 
skupine Kolektiv iz Krškega, Goran Miljanovič, Rok Sanda in 
Janez Bršec.

Kot slavnostni govornik pa je k mikrofonu stopil naš sokrajan, 
domačin iz Podbočja, aktivni član Združenja borcev za vrednote 
NOB, recitator, svobodoljub, proletarec, lokal patriot in naš 
prijatelj, tovariš Uroš Kerin. S svojim govorom je bil zelo prepričljiv 
in dal nam je vedeti, da je ta praznik zelo pomemben, saj se je OF 
med Slovenci hitro razširila in je bila osnova za uspešni narodno-
osvobodilni boj.

Po vsem, kar vemo o ustroju in načinu delovanja OF oziroma njenih 
privržencev, po vsem, kar vemo o ogroženosti od neizprosnega 
okupatorja in od sonarodnjakov, ki so iz kakršnih koli razlogov 

stopili na stran okupatorjev, se neogibno postavi vprašanje, zakaj 
so ljudje to počeli. Nobena znanstvena odkritja ne bodo mogla 
zavreči poglavitnega odgovora: ker so verjeli v pravičnost svojega 
početja in poslanstva OF. Nobeden drug vzvod ali motiv ne bi mogel 
kljubovati tolikšnim preizkušnjam, stiskam, dvomom, strahovom 
in nevarnostim kot trdna vera ljudi, da počnejo pravično in pravo 
stvar, nekaj, kar je vredno tudi življenja.

Druženje na Draganovi domačiji se je tako tudi po programu 
sproščeno nadaljevalo kljub slabemu vremenu. Lovci Lovske 
družine Podbočje pa so nam na žaru pripravili okusne mesne 
dobrote, katerim smo se nato vsi skupaj prepustili.

Jasmina Koretič
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Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje v letu 2013

OTROVITEV MENCINGERJEVE HIŠE V KRŠKEM
5. marca 2013 smo sodelovali pri otvoritvi Mencingerjeve hiše in sicer je 6 naših članov – otrok obleklo v obleke iz začetka 20. stoletja 
in pomagalo pri podpisu otvoritvene listine, ki jo je s kaligrafsko pisavo zapisala Ivanka Černelič Jurečič. 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV
Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2013, je potekalo 12. 
srečanje ljudskih pevcev in godcev »Zapojmo čisto po domače«. 
Bušeški koledniki so povabili še skupine: LP Boštanj, LP Šentjanž, 
LP Telče Pevke izpod Bočja ter harmonikarja Matica Zakška iz 
Hrastka in Jureta Pavloviča iz Gorenje Pirošice.
Povezovalka Justina Colner je za vezno besedilo pripravila opis 
krajev, od koder so prihajale skupine. Koledniki iz Bušeče vasi 
so v letu 2013 posneli tretjo zgoščenko. Dogovorjeno je bilo, 
da bi se v naprej srečanje tradicionalno odvijalo na velikonočni 
ponedeljek.
Koledniki so se 5. januarja udeležili koledovanja po vaseh, 6. 
januarja pa so sodelovali še pri Trikraljevskem srečanju v Zavinku 
pri Škocjanu.
Z veseljem so se udeleževali srečanj ljudskih pevcev, med drugim 
so bili na Vinski Gori, Dolenji vasi, Budni vasi, Čatežu, Bizeljskem 
in Cerkljah ob Krki.

PREŠEREN SKOZI OČI
8. februarja smo počastili slovenski kulturni praznik z inovativno 
proslavo. Po uvodnem nagovoru Magde Kerin, ki je poudarila 
pomen kulturnega praznika, je Ivanka Černelič Jurečič s pomo-
čjo recitatorske sekcije in  skupine Mavrice razvila program v 
praznično predstavo. V središče proslave je po nekaj letih pavze 
postavila največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Nastopajoči: Ivanka Černelič Jurečič, Jerneja Dornik, Metka 
Vrhovšek, Renata Jurečič, Jasmina Vučič, Maja Zakšek, Tatjana 
Žnideršič, Vesna Kržičnik Mirt, Katja Čelič, Katarina Štefanič 
Rožanec, Helena Baznik, Anja Strgar, Mija Vrhovšek, Luka 
Gramc, Franc Černelič, Lovro Jurečič, Matjaž Jurečič, David 
Olovec, Jernej Colner,   Uroš Kerin, otroci »fig fig«: Jakob Jurečič, 
Erazem Dornik, Zoja Iva Jurečič, Lucija Pavlovič. Za luči sta 
skrbela: Matjaž Jurečič in Milan Colner, snemanje in slika: 
Justina Colner.

Veseli smo, da je bil na našem odru tokrat izveden Prešernov 
Povodni mož, za katerega glasbo sta napisala Katarina Štefanič 
Rožanec in Tomaž Rožanec. Predstavo je zaključila Zdravljica v 
rock izvedbi. Bilo je odlično, navdušeni obiskovalci so še dolgo 
govorili o dobri, res dobri predstavi.

Prav tako smo čestitali dobitnikoma bronaste Prešernove 
nagrade Renati Jurečič in Francu Zorku. 

IGRALSKI MULCI
Z igro Igralskih mulcev Skrivnosti šolskega WC-ja smo sodelovali 
na medobčinskem srečanju v Podbočju in se uvrstili na regijski 
izbor otroških iger, ki se je odvijal v Metliki, 10. aprila 2013.
Igralci so pokazali, da znajo igro dobro odigrati, s polno energije 
in razigranosti.  Videli smo lahko, kako zelo so uživali na odru. Bili 
so enostavno odlični!
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NA ZADNJI MAJSKI VEČER
Zadnji dan v maju smo v sodelovanju s TD Podbočje pripravili 
srečanje krajanov »Na zadnji majski večer«. Predvideno je bilo 
na trgu, a zaradi slabega vremena se je dogajanje preselilo v 
dvorano. Sodelovali so Koledniki iz Bušeče vasi, Pevke izpod 
Bočja, prikazovalci domačih obrti in učenci OŠ Podbočje. 
Zanimiva so bila ročna dela, kovanje, klepanje kose ter kviz o 
zgodovini kraja.

TRIJE PODBOŠKI ČOPIČI
14. junija 2013 smo v Kulturnem domu Podbočje pripravili 
razstavo likovnih del »Trije podboški čopiči«. Svoja dela so 
razstavljale domačinke Anica Božič, Mija Baškovč in Suzana 
Zupančič. Razstava je bila odprta še tri dni. 

15 LET S PESMIJO
25. junija 2013, na dan državnosti,  so naše Pevke izpod Bočja 
(Milka Urbanč, Stanka Škrbina, Jožica Zalokar, Ana Barič, 
Marjana Prah, Rozika Hočevar, Justi Stipič, Marija Kuntarič, 
Marija Pavlovič, Vera Arh, Anica Drašler, Antonija Černelič in 
Olga Colarič) pripravile jubilejni koncert »15 let s pesmijo«  pod 
vodstvom zborovodkinje Andreje Barič Kerin. Kot gostje so jih v 
prvem delu spremljali citrarki Anamarija in Eva Agnič, v drugem 
domača kitarista Luka Gramc in Lovro Jurečič, v tretjem pa 
kvintet ansambla Hervol. Člani društva (Metka Vrhovšek, Ivanka 
Černelič Jurečič, Renata Jurečič, Luka Gramc, Jani Hribar in 
Peter Vrhovšek) so na hudomušen način pripravili nekaj skečev, 
s katerim so prikazali tipične prizore iz življenja pevk.

POPOTNIK
14. septembra 2013 smo na trgu pripravili literarni večer in 
sicer predstavitev knjige »Popotnik«, pesnika Miroslava Tičarja. 
V programu sta sodelovala tudi recitatorja Uroš Kerin in Ivanka 
Černelič Jurečič. Ozvočenje prireditve je prevzel Matjaž Jurečič. 

PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
22. junija smo pripravili program za proslavo ob krajevnem prazniku.
Pripravili smo prijeten program pod vodstvom Ivanke Černelič 
Jurečič. Združeni pevski zbor iz celotne KS Podbočje je prvič 
uradno zapel himno Podbočja, s skečem smo opozorili na 
našega leva in se s plesom »Metla dance« poklonili vsem, ki so 
bili del zgodbe »Najlepše urejen izletniški kraj v Sloveniji«. Ples je 
koreografirala in učila Alenka Olovec. 
Nastopali so: Slavica Drmaž, Branka Hočevar, Tončka in Franci 
Černelič, Renata in Matjaž Jurečič, Jerneja Požun, Jerneja Dornik, 
Metka Vrhovšek, Justina Colner, Jani Hribar, Matjaž Jurečič, 
Ivanka Černelič Jurečič, Majda Gramc, Peter Vrhovšek, Marjana 
Prah, Luka Gramc in Lovro Jurečič.

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH
Kot že vrsto let smo 1. novembra pripravili komemoracijo na 
pokopališču Podbočje. Izbiro programa in vezni tekst s poezijo 
je oblikovala Ivanka Černelič Jurečič. Recitatorji: Ivanka Černelič 
Jurečič, Justina Colner, Ana Kramperšek, Alenka Černelič Krošelj, 
Alenka Olovec, Franc Černelič, Uroš Kerin, Anja Strgar in  Luka 
Gramc. Glasbena vodja Andreja Barič Kerin nas je naučila  pesmi 
Kaj ti je deklica in Lipa zelenela je, ki sta prav lepo in nežno 
zazveneli. Za ozvočenje sta poskrbela Jernej in Milan Colner.

DOBRODELNI KONCERT KARITAS KRŠKO
19. septembra je Ivanka Černelič Jurečič napisala scenarij in 
vodila dobrodelni koncert Karitas župnije Videm Krško. Koncert 
je potekal v Kulturnem domu Krško.
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MIKLAVŽEVANJE
Že od leta 1997 pripravljamo za 5. decembra Miklavževo igro. 
Lansko leto je bila to igra »Na predvečer  sv. Miklavža«. Ljubko 
in simpatično odigrana 20-minutna igrica. Prav prisrčno je bilo 
opazovati, kako se novi člani vneto vklapljajo med že utečene 
igralce skupine »Igralski mulci«. 
Tako je tudi prav, saj na ta način pridobivamo nove in nove člane 
društva.
Predstavo  smo drugi dan ponovili še za OŠ Podbočje.

Nastopajoči: Nika Kuhar, Leja Vodopivec, Klara Vodopivec, 
Mateja Baznik, Zoja Iva Jurečič, Mija Tršelič, Lucija Pavlovič, 
Nika Zorko, Kaja Conta, Eva Colarič , Erazem Dornik, Žan Šribar, 
Jakob Jurečič, Nil Kerin, Lara Miklavž, Franc Černelič. Za masko 
sta poskrbeli Justina Colner in Alenka Olovec, šepetalka Metka 
Vrhovšek, priprava glasbene slike predstave Andreja Barič Kerin, 
tehnik Matjaž Jurečič, snemanje predstave Jernej Colner, režija 
Ivanka Černelič Jurečič.

SOŽITJE
15. decembra 2013 je naš Božiček v spremljavi dveh snežink 
obiskal in obdaril člane društva Sožitje na prireditvi v Leskovcu 
pri Krškem.
Sodelujoči: Zoja Iva Jurečič, Leja Vodopivec in Franc Černelič.

PRAZNIČNI VIKEND V KRŠKEM 
20. decembra  2013 so Pevke izpod Bočja in Koledniki sodelovali 
na prireditvi Praznični vikend v Krškem. Vezni tekst sta izvedla 
Lora Ana Jurečič in Tim Božič. 

21. decembra smo s predstavo »Na predvečer sv. Miklavža« 
gostovali v  Mestnem muzeju Krško v okviru Prazničnega vikenda 
v Krškem.

BOŽIČNI KONCERT
Na nedeljo, 29. decembra 2013, so Pevke izpod Bočja v Kulturnem 
domu Podbočje pripravile božični koncert, na katerega so povabile 
tudi MePZ PGD Zbure. Vezni tekst v obliki božične zgodbe so 
pripravili učenci 8. razreda (13 birmancev)in trikraljevski koledniki 
(Anton in Jože Zorič ter Krištof Žnideršič) pod vodstvom Ivanke 
Černelič Jurečič in s  pomočjo Metke Vrhovšek. Kostume sta 
naredili Marija Pavlovič in Stanka Škrbina. Za ozvočenje in luči je 
poskrbel Matjaž Jurečič, za frizure in snemanje Justina Colner.

PRIZNANJA
7. februarja 2013 so bila na občinski prireditvi ob slovenskem 
kulturnem prazniku podeljena Prešernova priznanja tudi našima 
dvema članoma. Bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Renata 
Jurečič in Franc Zorko.
Predstavnica JS RS za kulturne dejavnosti OI Krško Sonja Levičar 
pa je pevkam na njihovem koncertu, 25. junija 2013, podelila 
dve bronasti (Milka Urbanč, Anica Drašler) in osem srebrnih 
(Justi Stipič, Jožica Zalokar, Olga Colarič, Vera Arh, Marjana Prah, 
Rozika Hočevar, Marija Pavlovič, Stanka Škrbina) Gallusovih 
značk za delovanje v ljubiteljski kulturi.

IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje v organizaciji JSKD Krško (Igra po načelu 
Stanislavskega) se je začelo v novembru 2012 in nadaljevalo v 
prvih mesecih 2013. Udeležili so se ga Ivanka Černelič Jurečič, 
Lovro Jurečič in Metka Vrhovšek. 
Naša režiserka Ivanka Černelič Jurečič se je v maju udeležila 
večdnevnega seminarja na sedežu JSKD Ljubljana na temo 
Mentorstvo otroških gledaliških skupin. 

D R U Š T V A
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DELA IN PRIDOBITVE
29. januarja 2013 je bil sestanek KS Podbočje, kjer so obravnavali 
točko o uporabi dvorane. Od KS Podbočje smo pridobili pogodbo, 
s katero smo upravniki Kulturnega doma.
Ker pa smo člani društva vsestransko aktivni, si prizadevamo, da 
so prostori našega kulturnega doma urejeni. 
V juniju smo nabavili ozvočenje. Finance smo pridobili s pomočjo 
razpisa na Občini Krško, s sredstvi KS Podbočje in lastnimi 
sredstvi.  Člani smo sami poskrbeli za zahtevno montažo. 
Sodelovali so Jernej Colner, Milan in Justina Colner, Matjaž 
Jurečič, Ivanka Černelič Jurečič, Matjaž Jurečič, Renata Jurečič, 
Stanko Jurečič, Peter Vrhovšek, Metka Vrhovšek, Jože Colarič 
(delovni oder), David Olovec in Jani Hribar.  Ocenili smo, da je 
bilo opravljenih 400 ur dela.
V dvorani se vedno nekaj dogaja, kar je tudi prav. Dvorana je 
na razpolago vsem, le časovno se moramo uskladiti. Vedno se 
trudimo, da je prostor urejen, primerno ogrevan in nadzorovan 
tudi v času, ko ni zaseden. 
Ključe od dvorane so po predhodnem dogovoru pri predsednici 
Justini Colner in pri Ivanki Černelič Jurečič. Imeti pod kontrolo 
tako velik objekt in vso opremo, ki je last društva, je velika 
odgovornost in tega se zavedamo. 
Vsi pa prav lepo vabljeni, da sodelujete pri delu društva!

http://www.kdpodbocje.si/
Justina Colner

D R U Š T V A

ŠRD Veliko Mraševo 

Za člani ŠRD Veliko Mraševo je še 
eno uspešno leto, zlasti z vidika 
organizacije športnih prireditev in 

uspehov na tekmovalnem področju. Tako 
smo ob lanskem krajevnem prazniku v 
noči iz 24. na 25. junij organizirali 26. nočni 
turnir v malem nogometu, na katerem se 
je pomerilo 21 ekip, ki so se pomerile 
po sistemu 24. Še tretje leto zapored so 
zmagali Sevničani oz. ekipa Kiwi shop, 
ki je v finalu treh ekip najprej premagala 
domačo ekipo Grameks s 3:1, nato pa 
še ekipo Klapa iz Kamnika s 3:2. Slednja 
je osvojila drugo mesto, saj je domačine, 
ki so ubranili tretje mesto iz leta 2012, 
premagala s 5:0. Morda celo tekmo 
turnirja smo videli že v prvem krogu, ko je 
domači Grameks ob bučni podpori publike 
z učinkovito igro in fanatično borbenostjo 
s 4:2 izločil favorizirano ekipo Avtohiša 
A1 iz Ljubljane, do finala pa se je prebil 
še z zmagama nad sosednjima ekipama 
Podbočje 86 in Bubka bar – Selo ljubavi. 
Za najboljšega igralca turnirja smo izbrali 
Sebastjana Drobneta iz zmagovalne ekipe, 

ki je v dveh finalnih tekmah zabil kar pet 
golov, od tega tri v odločilni tekmi proti Klapi, 
za najboljšega vratarja pa Mirnesa Joldića 
iz ekipe Klapa. Po deževnem ponedeljku 
nam je šlo na roke tudi vreme, tako da si 
je turnir znova ogledalo številčno občinstvo.
Poleg uspeha na domačem turnirju je 
društvena ekipa nanizala vrsto uspehov 
tudi na turnirjih v soseščini. Znova smo 
osvojili t.i. vaški turnir na Drnovem, pa tudi 
turnirja na Skopicah in v Cerkljah ob Krki, 
tako da je bila poletna turnirska sezona 
zelo uspešna. Jeseni sta se zaključili 
obe malonogometni ligi, v katerih smo 
sodelovali. V t.i. kostanjeviški ligi je ekipa 
ŠRD Veliko Mraševo še drugo leto zapored 
osvojila drugo mesto, pokala pa se je 
veselila že tretjič zapored, ekipa Ekten pa 
je bila sedma. V t.i. cerkljanski ligi, kjer 
smo prvič nastopali pod svojim imenom 
in tudi s tekmami na svojem igrišču, smo 
osvojili tretje mesto. Mirovali nismo niti 
pozimi, ko smo v Leskovcu igrali zimsko 
malonogometno ligo in se prebili na 

zaključni turnir osmerice, kjer smo najprej 
zmagali po streljanju šestmetrovk, nato pa 
po njem tudi izpadli. Uvrstitev med prve štiri 
je bila kljub temu lep uspeh. 
Medtem smo že na polovici nove ligaške 
sezone, kjer nam sicer (zaenkrat) ne 
kaže tako dobro kot v preteklih letih, 
toda tekem je še veliko. Na že nekaj let 
uveljavljeni datum, 2. maja, pa smo znova 
pripravili turnir za pokal krajevne skupnosti 
Podbočje. V nekoliko okrnjeni konkurenci 
štirih ekip (Grameks in Ekten Veliko 
Mraševo, Podbočje 86 in Prušnja vas) 
je naslov po nekaj letih spet ostal doma, 
saj ga je osvojila ekipa Grameks. Na prvi 
junijski dan pa smo se znova veselili zmage 
na t.i. vaškem turnirju na Drnovem (njegova 
posebnost je ta, da morajo biti z izjemo 
enega „tujca“ vsi člani ekipe doma iz istega 
kraja oz. vasi), že četrte v zadnjih petih 
letih, kar dokazuje, da je Veliko Mraševo 
res nogometna vas.

Peter Pavlovič

Bronasto prešernovo plaketo je v letu 2014 prejel član KD Stane Kerin Podbočje Franc Zakšek.
Simon Kerin, član gledališke skupine Teater svetokriški,  pa je prejel nagrado za  

najboljšo moško stransko vlogo na regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin.  
V vlogi Tepanjčana v predstavi »Štiri skoraj butalske pa še kakšna za povrh« se je res odlično »odrezal«. 

Obema nagrajencema čestitamo!
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Druženje podboških otrok in mladine 

Ustvarjalne delavnice, družabne igre, peka palačink, vaške 
igre in za piko na i še sladoled!

Vse to se je konec junija 2013 dogajalo pred Osnovno šolo 
Podbočje  v organizaciji Mladinske točke  Podbočje.  

Za boljše razumevanje, kako lepo smo se imeli, si preberite 
spodnje komentarje otrok:

• »Ooo hudoooo, kokice kar bruhajo iz tega aparata. Barbara, 
dej hitr še eno posodo. Joooj, kdo bo tu vse pojou.« (Čez 5 
minut ni bilo nobene kokice več!)

• »Mateja, jst bi tut nardila eno čebelico.«  
• »Ajde prid, ti bom pokazala, kako se jo naredi.«
• »Barbara, ka lahko narišem, kar hočem na platno?«
• »Seveda, karkoli želiš.«
• »Tjašaaaa, dej prid sem. Jst bi mel tigra narisanga na roki. Al 

pa naj raj Sami, ker lepš nariše.« 
• »Joj Nejka, kok počas te palačinke pečeš. Jst bi zdej palačinko 

z nutelo, in kokos povrh.« 
• »Ja, počak mal. Ne morm hitrej. Sej si že 2 pojedu.«
• »Dej hitr teeeč. Pa joooj, dej podaj mi že to koruzo.«
• »Tej žakli so zakon Anja. Dobr ste se tu spomnli.«
• »Ooooo, sladoledaaar. Ka lahko dve kepci?«

Ali ste se mogoče ob teh komentarjih malce nasmejali? Super. 
Ravno to je cilj nas – prostovoljcev. Privabiti nasmeh na obrazu 
mlajšim in starejšim, se skupaj zabavati ob filmskem večeru (vsak 
drugi petek od 19.30 – 21.30) ali pa na ustvarjalnih delavnicah 
oziroma športnih igrah (vsako soboto od 10.00 – 12.00). 

Bi se nam želel  pridružit? Kaj še čakaš? Pridi! Veseli bomo 
vsakega novega člana. Vabimo vse tiste, ki se želite delavnic 
udeležiti, kot tudi tiste, ki se želite ukvarjati z mladimi. 

Anja Strgar
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Iz Prostovoljnega gasilskega društva Malo Mraševo 

Ob prazniku vam najprej čestitam 
in vam želim vse dobro. Leto 
2013 je bilo volilno leto v gasilskih 

organizacijah. Tudi v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Malo Mraševo smo 
pridobili novo vodstvo z nekaj novimi 
in starimi člani, ki so  zasedli upravni 
odbor. Glede na plan dela, katerega smo 
si zastavili, smo gasilci zavihali rokave in 
se z novim elanom pognali v leto 2013. Z 
zadovoljstvom lahko ugotovimo, da smo z 
dobro organizacijo in trdim delom pridnih 
rok naših članov ter s pomočjo sponzorjev 
in dobrih ljudi uresničili zastavljene načrte.

PGD Malo Mraševo je v letu 2013 
sodelovalo na tekmovanjih v mladinski 
in članski B postavi. Predstavniki društva 
so se udeležili jubileja PGD Raka in 
gasilske konference, ki je potekala v 
Kopru.  V preteklem letu smo sklenili 
pogodbo o najemu starega gasilskega 
voza s PGD Senuše, katero se je zavezalo, 
da bo voz restavriralo in bo na ogled v 
njihovem razstavnem prostoru gasilskega 
doma Senuše. Organizirali smo letni 
blagoslov gasilcev in v mesecu maju s 
PGD Podbočje bili deležni blagoslova pri 
kapelici v Malem Mraševem. Skozi leto je 
društvo izvedlo adaptacijo prostorov bivše 
garaže in predprostora s kuhinjo. Tako je 
gasilski dom pridobil obnovljen društveni 

prostor, ki bo namenjen za sestankovanje 
UO, služil bo kot arhivski prostor in na 
razpolago bo ob morebitnih volitvah. 
Gasilski dom je deloma pridobil tudi novo 
stavbno pohištvo in je tako lepši z dvemi 
novimi okni ter vhodnimi vrati. Redno 
pregledovanje in vzdrževanje gasilske 
opreme nam je prineslo nekaj popravil 
in obnov, kar smo uspešno opravili in bili 
pripravljeni na morebitno posredovanje v 
intervenciji. Da pa bi bili v intervencijah 
še bolj uspešni, smo v preteklem letu 
pridobili dva dihalna aparata, s katerima 
bomo lahko našim usposobljenim 
članom za dihalca omogočili boljše in 
uspešnejše sodelovanje na morebitnih 
intervencijah. Društvo je uspešno izvedlo 
nekaj intervencij, sodelovali smo pri 
črpanju vode iz kletnih prostorov ter nudili 
pomoč v intervenciji požara stanovanjske 
hiše na Brlogu. Organizirali in izvedli smo 
nenapovedano vajo v Velikem Mraševem, 
ki se je izvajala na garažnem objektu 
lastnika Robi Pišek. Na vaji je sodelovalo 
13 članov, vajo sta uspešno opravila 
tudi dva dihalca, ki sta izvedla notranji 
napad in iz zadimljenega prostora rešila 
poškodovano osebo. Z organizacijo in 
izvedbo sektorske vaje smo skupaj stopili v 
sodelovanje PGD Podbočje, PGD Prekopa 
in PGD Kostanjevica na Krki. Vajo smo 
izvajali na Brodu na Žagi Kovačič, kjer smo 

gasili žago ter varovali okoliške objekte. 
Po uspešno končani vaji smo se zbrali v 
gasilskem domu ob malici in prijetnem 
druženju. 

S finančnim poslovanjem društva smo 
lahko prav tako zelo zadovoljni, društvo 
se je uspešno javilo na razpis Krajevne 
skupnosti Podbočje za sofinanciranje 
nakupa opreme in izvedbo prireditev v 
letu 2013. Društvo je  prejelo donacijo v 
denarni obliki za izvedbo vzdrževalnih del 
na gasilskem domu. S pošiljanjem prošenj 
za donacijo je društvo pridobilo nekaj 
finančnih sredstev, s katerimi smo lahko 
omogočili izvedbo predvidenih planov. 
Tukaj bi se rad zahvalil donatorjem Krka 
d.d., Stekloplan d.o.o. in D. PROJEKT, 
David Olovec s.p. za njihovo donacijo 
ter KS Podbočje za podporo na razpisu.  
Največja zahvala pa gre vsem dobrim 
ljudem - gasilcem, gasilkam, podpornim 
članom in ostalim, ki so s svojimi 
prostovoljnimi prispevki priložili največji 
del k uresničevanju zastavljenih ciljev in 
društvu omogočili, da se razvija, vzdržuje 
in modernizira. 

Ob tej priložnosti bi rad sporočil vsem 
gasilcem in gasilkam ter članom in 
podpornim članom, da je gasilsko društvo 
nepogrešljiv del nas vseh. S skupnim 
sodelovanjem in zelo veliko dobre volje 
lahko uresničimo veliko in se pojavljamo 
v našem prostoru kot društvo s tradicijo in 
ljudmi, ki jih društvo in njegova dejavnost 
povezuje. Gasilski dom in njegovo igrišče 
naj ne bodo samo kraj, ko se srečamo na 
občnem zboru ali na intervenciji, pač pa 
bo to kraj druženja, kraj izobraževanja in 
kraj uspešno opravljenih dobrih del.  

NA POMOČ!  

David Olovec 



39J U N I J  2 0 1 4

Planina - Spomin in opomin 2013

Postoj, kdor mimo greš: ta kraj je svet;
izpran krvi je mučeniške sled,
toda domisli strašnega se dne,
in mrtva skala rdeč požene cvet.

V soboto, 14. septembra 2013, se je po prihodu praporščakov, 
Duletove čete in Gorjanske čete s to pesmijo začela 
tradicionalna spominska slovesnost PLANINA SPOMIN IN 

OPOMIN, ki vsako leto nastaja v okviru Organizacijskega odbora 
Planina ob obletnici tragičnega dogodka na Planini, ko so 14. in 15. 
septembra leta 1942 ustaši pobili 36 moških prebivalcev iz vasi 
Planina in bližnje okolice  izgnali ženske in otroke, vas pa požgali do 
tal. Ob tej priložnosti se spomnimo tudi dogodka iz leta 1991, ko je 
v vojni za Slovenijo enota milice Uprave za notranje zadeve Krško 
zajela skupino pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade, ki se 
je skušala po bitki v Krakovskem gozdu prebiti preko Gorjancev 
na Hrvaško. Vsako leto se ob obletnici tega tragičnega dogodka 
slovesnosti udeleži veliko ljudi iz širše okolice ter iz drugih krajev 
Slovenije in tudi iz Hrvaške.  
Spominsko slovesnost smo obarvali s pestrim kulturnim 
programom, v katerem so nastopili: Moški pevski zbor Planina, 
Pihalni orkester DKD Senovo, rock skupina Udarnik, učenke OŠ 
Podbočje Urša Jurečič, Ana Stipič in Nikolina Kožar ter recitatorji 
Jasmina Koretič, Jerneja Dornik, Uroš Kerin in Goran Miljanovič. 
S svojo prisotnostjo pa nas je počastil tudi župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, ki nam je povedal, da ga prireditev na Planini 
vsako leto impresionira, in se nam zahvalil, ker negujemo narodov 
spomin na te dogodke, da ljudje ne pozabijo, kar se je tukaj zgodilo. 
Za slavnostnega govornika smo zbrali akademika in zgodovinarja, 
profesorja dr. Jožeta Pirjevca, ki je do Planine prevozil kar 200 
km, saj je prišel naravnost iz Trsta. V svoji zahvali, ki nam jo je 
poslal po prireditvi, je napisal: ,,Prejšnjo soboto sem se udeležil 
svečanosti na Planini nedaleč od Krškega, kjer se sredi septembra 
vsako leto spominjajo pokola velikega števila domačinov, ki so ga 
pod okriljem italijanske vojske leta 1942 zagrešili hrvaški ustaši. 
Zakaj? Ker so bili ljudje iz teh krajev naklonjeni partizanom. Moram 
reči, da sem bil presunjen, ko sem na spomeniku sredi vasi videl 
spisek zverinsko pobitih ob  tisti priliki.  
V govoru, ki sem ga imel na proslavi, sem ta dogodek povezal z 
vojaško akcijo, ki se je leta 1991 zgodila v istem prostoru: takrat se 
je skupina JLA po bojih v Krakovskem gozdu pomikala proti hrvaški 
meji, a enota naše policije jo je prestregla in razorožila. Dejal sem, 
da bi očitno brez partizanskega upora tudi osamosvojitvenega boja 
ne  bi bilo.  Po slovesnosti, ki se je udeležilo lepo število ljudi, so 
me prijatelji  peljali od zidanica do zidanice v tem prelepem predelu 
Dolenjske. Odkril sem čar vinorodnih goric, gostoljubnost domačih 
viničarjev in se nekako počutil kot Fran Levstik na »Popotovanju od 
Litije do Čateža«. Povsod je bilo treba pokusiti  gospodarjev cviček. 
Razlika je bila  v tem, da so se v zadnjih 150 letih  vinogradniki 
naučili, kako je treba dvigniti kvaliteto vina. Levstik je tožil, da mu 
ni šlo v slast, ker je bilo prekislo. Jaz bi tega ne mogel reči.«
Na žalost pa se vsako leto soočamo tudi s težavami, s spotikanji, s 
poskusi sabotiranja ter nadlegovanjem posameznikov, ki jim je ta 
prireditev v napoto. Slovesnost na Planini bo ostala v svoji obliki in 
je ni ovire, ki je ne bi mogli premagati. 

Janez Bršec

ŠRD Kalce - Naklo

Tudi v preteklem letu se je v Kalce – Naklem dogajalo marsikaj. 
Omeniti je potrebno zavzeto udejstvovanje vaščanov na 
vaškem igrišču, ki je tako že postalo zaključena celota in 

pomembna točka v vasi. Po dolgih letih prizadevanj ima naša vas 
(še ne dokončno) urejen prostor, kjer se zbirajo tako mladi kot že 
nekoliko starejši športni navdušenci. Posebna vloga, ki jo v utripu 
naše vasi zavzema igrišče, se pokaže prav v majskem času, saj 
se takrat na njem zdaj že tradicionalno odvijajo kresovanja, 
ki združujejo vaščane v prijetni družbi ob številnih dobrotah in 
žlahtni kapljici. Tudi letos je prvomajski praznik obogatila tudi 
budnica godbenikov iz Kostanjevice. Tradicionalno je postalo 
tudi oktobrsko žegnanje in druženje pri tkavški kapelici, ki se 
dopolnjuje z velikonočnim žegnom pri stari kapelici.

Tudi uspehi naših nogometašev se še naprej množijo. V 
kostanjeviški malonogometni ligi smo zopet osvojili naslov prvaka 
s kar šestnajstimi zmagami in le dvema porazoma, osvojili smo 
drugo mesto v cerkljanski malonogometni ligi, postali smo prvaki 
pokala cerkljanske lige, tem uspehom pa moramo prišteti še več 
zmag na malonogometnih turnirjih.

Številni uspehi naših nogometašev, ki so močno povezani med 
seboj in skupaj s sovaščani radi stopijo skupaj ob različnih izzivih, 
nas navdajajo z upanjem, da bo ime naše vasi ob različnih prilikah 
še dolgo odmevno in prepoznavno. 

Gregor Fabeković

D R U Š T V A
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Vinogradniško društvo Podbočje

Ljubezen do vinogradništva in skrb za vinograd od nekdaj 
povezujeta in združujeta ljudi v našem društvu in lokalni 
skupnosti. Naše društvo sodi med najstarejše na Dolenjskem, 

saj je bilo ustanovljeno že leta 1972. Od prvih začetkov 
povezovanja vinogradnikov pa do danes je bilo društvo priča 
velikim spremembam. V letu 2012 je naše društvo praznovalo 
40-letnico obstoja. Na tej slovesnosti je društvo razvilo prapor, s 
katerim izražamo in identificiramo svoj obstoj. V preteklih letih smo 
v društvu izdelali leseni premični hram, s katerim sodelujemo na 
raznih prireditvah. Poslanstvo društva pa še vedno ostaja isto, to 
je v prvi vrsti nuditi vinogradnikom strokovno pomoč na področju 
izobraževanja pri pridelavi kakovostnega pridelka. Vseskozi si 
prizadevamo, da člani in članice v našem društvu občutijo pravo 
pripadnost in prav zato skoraj ne mineta teden ali mesec, da 
ne bi priredili kakšnega dogodka ali aktivnosti. Naše društvo je 
največje v krajevni skupnosti in šteje že več kot 200 članov.

Najprej smo se letos v začetku februarja udeležili vsakoletnega 
vinogradniškega izleta.

V februarju smo imeli skupščino, ki je bila tudi volilna in je kar 
precej prevetrila vrste v upravnem odboru. Predvsem veseli 
podatek, da je v odboru veliko mladih, ambicioznih ljudi, kar 
zagotavlja društvu nadaljevanje uspešnega dela.

V aprilu smo priredili našo vsakoletno lokalno Pokušnjo vin in jo 
tudi uspešno izpeljali. Vina dana na degustacijo so dosegla zelo 
dobre rezultate.  

Z lepimi rezultati se lahko pohvalimo tudi na 42. tednu cvička v 
Kostanjevici. Ob takšni delovni vnemi pa seveda to ni naklučje in 
ni bojazni da ne bi dosegali dobrih rezultatovin tudi v prihodnje. 
Prav na ocenjevanjih v okviru tednov cvička smo v preteklih letih 
prejeli že več nazivov prvakov sort in pa tudi Kralja cvička za leto 
2013.

S svojim hramom smo tudi letos sodelovali na 42. tednu cvička 
v Kostanjevici na Krki. V vseh treh dneh smo kar lepo predstavili 
svoje društvo, tako z vini kot tudi domačimi prigrizki.

Posebej moram izpostaviti letošnjo povorko, ki je bila res zelo 
odmevna, saj nas je bilo v njej kar 1500 udeležencev.

V juniju nas čaka še kar nekaj dela, saj je pred nami krajevni 
praznik, kjer sedaj že nekaj let sodelujemo s svojimi uslugami  in 
pa vsakoletni vinogradniški piknik v Velikem Mraševem.

Jesen pa je rezervirana za sedaj že tradicionalni Martinov pohod 
po vinskih goricah.

Kot že vsa leta doslej se bomo prav radi udeležili vsake prireditve 
v naši krajevni skupnosti ali pa tudi širše.

Kot največji izziv nam v prihodnosti predstavlja pridobitev lastnih 
društvenih prostorov in v sklopu tega tudi ureditev manjše 
društvene kleti z vinoteko za boljšo prepoznavnost in promocijo 
društva in njenih članov. Pri pridobitvi prostorov upamo na skupno 
akcijo še z ostalimi društvi v krajevni skupnosti in predvsem na 
pomoč lokalne skupnosti.  

Ob koncu čestitam krajanom ob krajevnem prazniku.

Franc Grubič
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Prvo sveto obhajilo generacije 2005

Na vsako pomembnejšo stvar v življenju se je potrebno 
kvalitetno pripraviti in tudi starši tretjšolcev smo bili 
mnenja, da je dobra priprava na prejem zakramenta sv. 

evharistije še kako pomembna. 

27. aprila smo g. župnik, Ivana Tršelič in jaz na Poljanah, pred 
Leničevim domom, pričakali 15 razposajencev, ki so komaj 
čakali, da se poslovijo od svojih staršev in dva dni preživijo skupaj 
z nami v pripravah na prvo sveto obhajilo. Poleg kateheze (zanjo 
je poskrbel g. župnik), petja, igranja, risanja ... (za to sva bili 
odgovorni midve z Ivano), dooobre hrane (še enkrat Bog lonaj naši 
Anici Kerin), so otroci skozi kviz ponovili in utrdili veroučno znanje 
in molitvice, ki jih kot prvoobhajanci morajo znati in poznati.

11. maja pa je le napočil dan, ki smo ga vsi z nestrpnostjo 
pričakovali. Dan je bil sončen in opran, cerkev nas je pričakala 
odeta v belo cvetje, Mavrice pa so s svojim angelskim petjem 
pospremile sprevod presrečnih prvoobhajancev in njihovih 

staršev Jezusu naproti. Otroci in starši smo s petjem, branjem 
beril, prošenj, zahval, prinašanjem kruha, vina in sveče, uvodom 
v očenaš in mir sodelovali pri sveti maši in tako dodali vsak svoj 
droben kamenček v mozaik čudovitih dogodkov tega dne.
In tako je vseh 15 prvoobhajancev, ki so svoja mlada srca vestno 
pripravljali na srečanje z Jezusom v svetem obhajilu, prvič zaužilo 
hostijo – košček kruha, v katerem se skriva Jezus v vsej svoji 
veličini. Na ta dan se jim je podaril prvič; na nas starših pa je, 
da poskrbimo, da bodo ta srečanja z Jezusom, ki nam prinašajo 
moč, ljubezen tolažbo in milost, čim pogostejša. 

Renata Jurečič

Butari velikanki v župniji Sveti Križ

V župniji Sveti Križ – Podbočje so se na cvetno nedeljo 
številni verniki zbrali pri blagoslovu zelenja, ki je potekal 
pred sveto mašo na trgu pred župnijsko cerkvijo, po njej 

pa že tradicionalno poteka »tekmovanje« za največjo in najlepše 
okrašeno butaro. Letošnja nesporna zmagovalca sta bila brata, 
13-letni Luka in 11-letni Marko Simončič iz Velikega Mraševega, 
ki sta prinesla butari velikanki, ena je merila preko petih, druga 
pa dobre štiri metre in pol. Pri nabiranju bršljana zanju, ki ga 
je bilo za poln kombi, in izdelavi je seveda sodelovala celotna 
družina, butari pa so postavili na »častno mesto« pred vhodom v 
cerkvijo, kar je dalo prazniku še posebej slovesen pridih.

Peter Pavlovič
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Sveta birma v župniji sv. Križ Podbočje

V nedeljo, 25. maja 2014, je 44 birmancev 8. in 9. razreda 
prejelo zakrament sv. birme. V prekrasnem nedeljskem 
dopoldnevu so sorodniki in prijatelji napolnili cerkev sv. 

Križa. Mašo je vodil škof Andrej Glavan, ki je birmancem tudi 
podelil zakrament. Namenil jim je mnogo spodbudnih besed in 
jim želel veliko dobrega. Birmanci so mašo popestrili s petjem 
dveh pesmi, pri drugi so se naučili tudi nekaj besed v znakovnem 
jeziku. 

In zakaj so na praznični dan  cerkev krasili rdeči nageljni? Rdeča je 
barva svetega duha in na oltarjih so njegovi plameni. Za vsakega 
birmanca eden. Nagelj tudi zato, ker je po ljudskem izročilu vzklil 
iz solz, ki jih je Marija točila pod križem svojega  sina. Veliko cvetov 
je pod njenimi nogami, tako kot je včasih v življenju veliko solz. 
Vrv in vozli na njej? Marija rešuje mnogo težav in težave zavozlane 
v vozle odveže, če jih le položimo v njeno naročje. In trije vozli na 
vsaki klopi: vera, upanje in ljubezen. Povsem preprosto. 

Praznični dan bo vsem ostal še dolgo v lepem spominu.

Ivanka Černelič Jurečič

Zahvala  družine  Grubar

27. februar 2009, dan, ko je naša družina izgubila vse ... 
Dan, katerega se bomo do konca življenja spominjali 
z grenkim priokusom ... Samo nekaj minut je bilo 

potrebnih, da se nam je življenje obrnilo na glavo. Najprej žalost, 
bolečina, jok ter spoznanje, da nimamo ničesar več ... Vse to 
se je mešalo s toplimi stiski rok sosedov, znancev, prijateljev 
in v ušesih so odmevale njihove besede: »Vse bo še dobro, ne 
obupajte, pomagali vam bomo.« Nihče iz naše družine v tistih 
trenutkih ni vedel, kaj lahko pričakujemo, v mislih se je vsakemu 
posebej porajalo le eno vprašanje: »Kako ne obupati, če nam je 
ogenj vzel vse??  Posteljo, obleko, hrano ...«  

Najtežji so bili prvi dnevi, minute so se prelivale v ure, hodili smo 
okoli pogorišča, pred očmi so bile slike, kje je nekdaj stala miza, 
kje omara, kje pralni stroj ...

Toda če je bila bolečina ob vsem tem še tako velika, nam je vaša 
dobrosrčnost, dragi sosedje in prijatelji, pomagala pri tem, da 
smo nekako preživeli tiste prve dni.

Stiske rok, prijateljske objeme in tople besede smo prejemali od 
vseh vas. Že prvi dan ste nam s finančnimi sredstvi pomagali, 
da smo si nakupili najnujnejše stvari in kar je najpomembnejše, 
sosed nam je ponudil nekaj največjega v tistem trenutku. Ponudil 
nam je streho nad glavo v bližnji hišici in nam dovolil ostati v njej, 
dokler si ne bomo postavili nove hiše.

Nova hiša je bila v tistih dneh samo velika želja in si niti upali 
nismo pomisliti na to, da bomo še kdaj lahko prišli do novega 
stanovanja. Vendar ste nam pomagali. In nam dokazali, kaj je to 
dobrota in pomoč sočloveku.

Priznam, da smo se v teh mesecih, ko smo pričeli z deli, kar malce 
izgubili. Vsak dan se je nekaj dogajalo, ljudje, obrtniki so prihajali, 
odhajali … in morda je sedaj, ko smo se končno ustalili v svoji novi 
hiši, ravno pravi čas, da se vsem in vsakemu posebej zahvalimo 
za vse, kar ste storili za nas, Grubarjeve. 

Najprej iskrena zahvala najbližjim, sorodnikom, sosedom, 
prijateljem. Hvala vam za vsak dar, ki ste ga namenili nam, hvala 
za vsako spodbudno besedo. Hvala vam!

Zahvala gasilcem, ki ste prvi prišli in hiteli z gašenjem, hvala 
Centru za socialno delo Krško, Krajevni skupnosti Podbočje, 
Župnijski Karitas Podbočje, Rdečemu križu, Občini Krško, 
Nogometnemu klubu Krško. 

Zahvala vam, cenjeni obrtniki, ki ste pomagali in prispevali v 
določenih fazah pri izgradnji našega novega doma. 

Vsi vi ste nam pomagali, da imamo lep dom, s tem ste nam 
povrnili upanje v življenje in dokazali, kaj vse se lahko naredi s 
skupnimi močmi.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena HVALA!!!

Družina Grubar 
Darja, Pavle, Nina, Rok, Saša
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Asfaltiranje ceste  na Starem Gradu v Podbočju

Že v jesenskem času lanskega leta se je na pobudo krajanov 
pričela posodobitev in asfaltiranje ceste na Starem Gradu v 
Podbočju od križišča pri Žarnovi zidanici do vasi Jablanica na 

meji s sosednjo občino Kostanjevica na Krki.  
Ponovno, kot že velikokrat,  se je pokazala lepa vrlina in prizadevanje  
krajanov, saj so tudi sami prispevali del finančnih sredstev, katera so 
bila porabljena  za poplačila izvajalca zemeljskih del in za utrjevanje 
trase, gramoz je financirala krajevna skupnost, asfaltiranje pa je bilo 
izvedeno s strani CGP Novo mesto in sicer iz kvote, ki ga dobi občina 
in ga razdeli med krajevne skupnosti. 
Izgradnja še ni v celoti končana, saj je potrebno  urediti še izvoze na 
posamezne poti in tudi krajši odcep do hramov in zidanic na relaciji 
od križišča poti, ki vodi do potoka Sušica, do hrama Jožeta Praha. 
Tudi za ta odcep so krajani zbrali denar za izkop in pesek ter utrditev 
trase. Krajevna skupnost pa naj bi v sodelovanju z občino izvedla 
asfaltiranje.
Krajani smo z dosedanjimi ureditvami in prizadevanji Krajevne 
skupnosti Podbočje zadovoljni, saj gre za bistveno izboljšanje 
bivalnega okolja  bivajočih in vseh, ki imajo na tej relaciji svoje 
vinograde in zidanice. Za vselej bo izginil makadam in velike luknje, 
ki so bile v jesenskem in zimskem času včasih tudi tako velike, da 
je kakšno avtomobilsko kolo izgubilo svojo geometrijo in »kolotečno 
naravnanost«.

V ekonomsko gospodarski krizi, v kateri se še vedno nahajamo, se 
je ponovno pojavila neizmerna solidarnost krajanov, ki so še vedno 
pripravljeni stopiti skupaj in za izboljšanje svojega okolja prispevati 
več, kakor se od njih pričakuje. 

Drago Bučar

Kotiček za jezi(če)k

»Al‘ prav se piše občina Krško al‘ Občina Krško?«

Težava je v Pravilih Slovenskega pravopisa 2001 
precej ohlapno predstavljena. Še največ pozornosti ji 

posveča 104. paragraf, ki pravi:

Kadar v govoru in pisanju ne mislimo na naslov (ime) 
organizacij ali ustanov ipd., temveč samo na njihovo vrsto, 
poimenovanja pišemo z malo začetnico; to velja za vse vrste 
stvarnih lastnih imen: Delam v tobačni tovarni v Ljubljani. 
– Šel je v zdravstveni dom v Šiški. – Študira na univerzi v 
Mariboru, ne v Ljubljani. – Stanuje v hotelu Turist. Hodil 
je v osnovno šolo Franceta Bevka in na šolo Prežihovega 
Voranca. – Vpisal se bo na pedagoški oddelek filozofske 
fakultete v Ljubljani. Pritožil bi se na vlado Republike 
Slovenije. – Prošnjo vložite na komisijo za delovna razmerja.

Paragraf torej dopušča precej svobode pri rabi velike oz. male 
začetnice. Če se ozrem po publicističnih besedilih, v slednjih 
zasledimo večjo naklonjenost mali začetnici, v strokovnih pa 
veliki. Sam v takšnih primerih upoštevam preprosto dejstvo: če 
govorim o točno določeni ustanovi, potem vselej uporabim veliko 
začetnico, če mislim zgolj vrsto ustanove (torej tudi območje, ki 
ga ta zajema), pa malo. V vašem primeru bi torej pisal občina z 
malo takrat, kadar bi se pomen nanašal na območje oz. splošno 
poimenovanje (samo občina), z veliko (Občina Krško) pa vedno, 
ko se pomen nanaša na ustanovo. 

Matjaž Apat, profesor slovenščine 
Gimnazija Šiška
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4. kolesarski podvig

Leto se je hitro obrnilo in spet je napočil čas za sedaj že 
tradicionalno kolesarjenje.  Kot po navadi tudi tokrat ni 
bilo časa za kakšen bolj konkreten trening. Le-ta pa ni bil 

več potreben, saj smo bili že vsi psihično pripravljeni oziroma 
motivirani za še zadnji neprekolesarjeni severni del Slovenije. 
Start je bil že drugič zaporedoma v Kranjski Gori. Tu smo se 
srečali že prvič, ko smo začeli z našimi kolesarskimi podvigi.  

V lepem jutru smo najprej popili kavico v bifeju in se v bližnji 
trgovini založili z energetskimi izdelki. Še nekaj vzpodbudnih 
besed, nekaj šal in - startali smo: Lešo, Tjaša, Činki, Brane, 
Marjan, Miro, Beri, Andrej in jaz.  

Najprej cestni prelaz Korensko sedlo. Že na začetku poti nas 
pozdravi 16-odstotni klanec navzgor. Imamo srečo, kajti jutro je 
še dokaj sveže in vsi smo še spočiti. Kot za šalo se povzpnemo do 
vrha in potem vsi nasmejani in veseli v dolino, k našim sosedom 
Avstrijcem. Spuščamo se kot pravi profesionalni kolesarji – na 
vso moč. Ni čudno, da enemu takoj odpove zračnica, ki jo je 
treba zamenjati. Signala na telefonu za priklic spremljevalnega 
vozila pa ni in ni mogoče doseči. Še dobro, da se je naš voznik 
spremljevalec po krajšem času vrnil na mesto, kjer smo se 
ustavili. 

Po krajšem postanku premostimo prvo prepreko in nadaljujemo 
pot približno 60 kilometrov tam nekje do Ferlaha, kjer  se prične 
zemlja zopet postavljati navzgor. Pri kraju Sveta Margareta se 
začnemo gristi v kolena. Sonček pa, kot da ga nič ne briga, toplo 
greje. Premočno. Cesta se vleče navkreber v nedogled in končno 
zagledamo spremljevalni vozili, ki nas čakata v senci. Hvala vam 
Boris, Florjan in Suzana, res ste nam polepšali dan.

Kolesarimo naprej. Pridemo do križišča, kjer ne vemo, kam bi 
krenili - levo ali desno. Na obeh smerokazih piše - Slovenija. 
Odločimo se in pot nadaljujemo na desno - se nam zdi nekoliko 
bližje. Zopet strm klanec, še kak odstotek višji kot na začetku. 
Tokrat ni šlo z lahkoto, saj smo bili že kar utrujeni. Ko se tako 
povzpnemo že skoraj do vrha, vidimo zapuščen maloobmejni 
prehod. Pozdravljeni v deželi kralja Matjaža! Juhu, Slovenija! 
Končno zagledamo tudi naselje - Mežica. Baje smo malo zgrešili, 
saj je bilo planirano, da pridemo na mejni prehod Holmec. Nič 
hudega, smo pa zato takoj našli dobro gostilno, v kateri smo 

nadomestili vso izgubljeno tekočino. Prijazna gospodična nam je  
razložila, da imamo do turistične kmetije, kamor smo namenjeni, 
samo še slabih 5 kilometrov. Pa pojdimo. Zopet se vzpenjamo v 
hrib in se sprašujemo, če smo na pravi poti. Tokrat smo jo našli, 
kajti kmalu zagledamo  tablo Šentanel, potem pa še gostilno 
in tablo za prenočišča. Posedemo pod veliko lipo in na mizo že 
pade prva runda pijače. Še dobro je nismo popili, ko so se nam 
pridružili še zamudniki z avtom - Drago, Alenka, Žan in Hermina.         

Gospodar nam je razkazal zelo lepo urejeno hiško s prenočišči. 
Poleg hiške je bil bazen. Miniaturen, toda  uporaben, in sicer 
z mrzlo ledeno pretočno vodo. Po obilni večerji so nekateri 
popadali v posteljo, nekateri pa smo se še malo družili ob bazenu 
in premlevali prekolesarjeno pot: 124 km, 7 ur 30 minut, višinska 
razlika 1746 m. Ni slabo. 

Drugi dan imamo v planu turistično turo, dolgo približno 80 
kilometrov. Start v dolino je prav dobra stvar. Peljemo se mimo 
Prevalj proti Dravogradu, nato proti Slovenj Gradcu  in po 
Mislinjski dolini. Moram povedati, da so tu zelo lepo urejene 
kolesarske poti, tako da se lahko resnično izogneš prometu 
na cesti. Pri Mislinjski Dobravi se krožno pričnemo vračati. Vsi 
smo dobro razpoloženi. Še Žan na pomožnem kolesu veselo vrti 
pedala. No, nekje po 50 kilometrih se zgodi še ena okvara. In ker 
eni ne moremo čakati, gremo kar naprej. Baje sva se midva z 
Mirom izgubila, toda midva odločno zatrjujeva,  da so se izgubili 
oni. V glavnem se zopet srečamo na križišču, kjer zagledamo 
kar lep klanec. Nismo se zmotili. Klanec je bil res strm. Nismo 
pa vedeli, da nas do Ivačkega jezera, kjer smo imeli postojanko, 
čaka še ena taka preizkušnja. Končno smo prišli na vrh, kjer smo 
zagledali tablo z napisom Ivačko jezero. To je nekoč moralo biti 
precej lepo urejeno, sedaj pa je v njem veliko mulja in rese, tako 
da za plavanje ni najbolj prijetno. So pa okoli jezera pripravljeni 
prostorčki za kurjenje in celo žari. Tu smo si pripravili obilno kosilo 
in si privoščili počitek. Ko smo ugotovili, da je primeren čas za 
vrnitev, smo odkolesarili proti prenočišču.

Tretji dan nas je čakala vrnitev domov. Pot nas je vodila mimo 
Slovenj Gradca in Mislinj do Vitanj, kjer smo imeli prvi malo večji 
postanek. V Vitanjah je vesoljski center, kjer smo tik njega naleteli 
na gostilno in si privoščili pivo. Miro nam je od daleč pokazal 
domačijo, od koder izvira njegov oče.  Malo smo še poklepetali 
in pot nadaljevali proti Celju. Pred Celjem smo zavili levo in iskali 
smer za Šentjur. Brez težav smo prikolesarili do Slivniškega 
jezera, kjer smo imeli daljši postanek. Ko se človek naje, mu 
paše malo ležečega položaja, toda tokrat ni bilo časa za to. Hajd 
na kolo in veselo naprej. Prišli smo do Podčetrtka. Od tu pa do 
Bizeljskega je bilo v zraku že čez 30 stopinj, mi pa, kot da ni nič. 
Res pa je, da smo pri Bizeljskem nekateri že razmišljali o tem, 
da bi odnehali. Toda ne, če smo prekolesarili že 130 kilometrov, 
jih bomo pa še teh 20. In ne boste verjeli, vsi srečni in zadovoljni 
smo parkirali ob Marjanovi hiši v Brežicah in po 150 kilometrih in 
sedmih urah vožnje poskakali v Marjanov in Suzanin bazen ter si 
hladili pregrete mišice.  Suzana je pripravila pravo pojedino in na 
koncu smo sklenili, da to še ni konec in da drugo leto obdelamo 
še delček, ki nam je ostal; to je glava oziroma najpomembnejši 
del naše Slovenije.  

Tina Strgar
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9. DM tek za ženske

V jesenskih mesecih smo dekleta na »butalskih« vajah kulturnega 
društva klepetala in klepetala ter tudi nekaj pametnega 
»naklepetala«. Odločila smo se namreč, da se v mesecu maju 

udeležimo največje slovenske ženske tekaške preizkušnje – DM-
ovega teka žensk. 
Mati tekačica, ki ima za sabo že nekaj pretečenih kilometrov in tekaških 
prireditev,  je na plan privlekla svoje tekaške zapiske, za novinki 
pripravila sveže tabele s 13-tedenskim programom teka in hoje  in 
priprave so se začele. Osvajale smo ceste, gozdne poti ter poti mimo 
jagodnih nasadov, vse od Podbočja, Velikega Mraševega, Kalce-Nakla 
do Kostanjevice na Krki, pomerile pa smo se tudi v premagovanju 
višinskih kilometrov preko Bočja v Šutno in nazaj domov. 
Ker pa se je šlo za tri nadobudne tekačice, ki so sicer vsak dan polno 
zaposlene z otroki na takšen in drugačen način, je bilo potrebnega 
veliko usklajevanja:  »Tečemo danes? Kdaj? Ob petih, šestih?«, »Danes 
piha, jutri bo deževalo, pojdimo raje v petek«, »V sredo imam plesne, 
v torek govorilne ure.«, »V soboto moram v službo, imamo inšpekcijo!« 
In tako naprej.
Vendar, kjer je volja, tam je pot, zato smo, kljub vsem obveznostim, 
pridno tekle trikrat tedensko. Zahtevnost treningov se je stopnjevala. 
Pred vsakim podvigom sva mlajši tekačici (v smislu tekaškega staža, 
kakopak) dvomili v uspeh in svoje sposobnosti, vendar je mati tekačica 
verjela v naju, zato sva zmogli.
Vse razdalje so se sprva zdele nepremostljive, sedaj pa so za nas 
mačji kašelj. Zato smo se v soboto, 31. 5. 2014, udeležile omenjene 
tekaške prireditve v Ljubljani, kjer smo skupaj s 6.000 ženskami 
preizkusile svojo vzdržljivost, trmo in kondicijo. Trojici klepetulj se je 
na prireditvi pridružila tudi izkušena tekačica, ki je svojo kilometrino 
nabirala celo v Ugandi. Ponosno oznanjamo, da je uspelo prav vsem 
»Krževkam« preteči razdaljo 10 km. Drugo leto bomo spet tam. Pridruži 
se nam tudi TI!

DM-ovke

Obiskala sta nas olimpijca iz Sočija

Nekega oblačnega aprilskega sredinega popoldneva zazvoni že-
nin mobitel. „Živjo, Katja tukaj. Ste doma? Super. Prideva z Olo 
na obisk čez nekaj minut. Se vidimo!“ Načrtovan popoldanski 

program odpade, hitro pripraviti nekaj za prihajajoča gosta, ki vendar-
le nista „kar tako“. Katja je Katja Višnar, naša smučarska tekačica, ki 
je bila v svetovnem pokalu že trikrat na stopničkah, v minuli sezoni 
svetovnega pokala je bila šesta v šprinterski razvrstitvi, na olimpijadi 
v Sočiju pa deveta. Doma je z Bleda, njen dedek Ludvik Pavlovič pa 
je bil rojen v Bušeči vas, zato ima v našem koncu precej sorodnikov 
(med njimi tudi žena in njena družina), na naše kraje pa jo veže tudi 
družinski vikend z vinogradom v Belinju. In Ola? To pa je njen partner, 
Norvežan Ola Vigen Hattestad, prav tako smučarski tekač, ki se pona-
ša s 13 zmagami v svetovnem pokalu, dvema naslovoma svetovnega 
prvaka (leta 2009 v Liberecu, tako v posamičnem kot ekipnem šprin-
tu), od letošnje zime pa še z naslovom olimpijskega prvaka v šprintu.

In sta se res kmalu pripeljala, oba visoka in „nabildana“, povrh vsega 
pa še zagorela od 16-dnevnega dopusta v Indiji, s katerega sta se 
ravnokar vrnila. Nazdravili smo – kot se za zlatega olimpijca spodobi 
– z zlato penino in se zaklepetali. Zgovorna Katja, iz katere v kleni 
gorenjščini kot vulkan bruhajo dogodivščine iz življenja v beli karavani 
smučarskih tekačev, ter pregovorno severnjaško zadržani Ola, ki 
nas pozorno posluša, saj že kar dobro razume slovensko, težje pa 
mu gre z jezika, zato je z njim lažje spregovoriti kakšno v angleščini. 
Ni se jima pretirano mudilo, saj si več kot enkrat letno ne moreta 
privoščiti obiskov v krajih Katjinih prednikov, zato smo izvedeli veliko 
zanimivosti, zlasti o nedavni olimpijadi v ruskem Sočiju, denimo zakaj 
je Tina Maze dobila lepšo bundo kot ostali olimpijci, kakšen žur so 
naredili naši hokejisti na letalu ob povratku z olimpijade, kako se je Ola 
v zadnjem trenutku uvrstil v norveško ekipo in sploh dobil priložnost 
za tekmo itd. Seveda nas je zanimalo tudi, kakšno je življenje na 
Norveškem, kjer sta si v bližini olimpijskega Lillehammerja ustvarila 
dom, in izvedeli predvsem, da je zelo – drago. In da rož ne smeš dati 
na zunanje okenske police pred 15. julijem, saj pravega poletja prej 
ni, pa še potem ga je kmalu konec ...
Ker kot vrhunska športnika tudi na dopustu ne znata povsem mirovati, 
ne bodite začudeni, če ju boste ob katerem od njunih obiskov v teh 
krajih videli, kako premagujete ravnine in klance bodisi na tekaških 
rolkah bodisi na kolesu. Zagotovo pa ju boste lahko naslednjo zimo 
oz. sezono svetovnega pokala spet spremljali na malih zaslonih, saj 
ne eden ne drugi še nista rekla zadnje besede v svetu vrhunskega 
smučarskega teka.

Peter Pavlovič
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Vid Goričar – vratar zmagovalcev pokala Gothia cup

Fantje Nogometne šole NK Krško 
letnika 1999 in ml., katere član je 
tudi Vid Goričar iz Slivja, so se na 

povabilo Nogometne zveze Slovenije 
in podjetja sponzorja potovanja, SKF iz 
Švedske, kot edini iz Slovenije udeležili 
prestižnega nogometnega turnirja v 
švedskem Göteborgu. Turnir je potekal od 
22. do 27. julija 2013. Po desetih tekmah 
petdnevnega napornega tekmovanja so v 
nedeljskem jutranjem finalu po kazenskih 

strelih (odločilni strel je ubranil Vid Goričar) 
premagali nasprotnike indonezijske ekipe 
ASIOP Apacint iz Jakarte. Največji uspeh 
slovenskega nogometa v zgodovini turnirja 
z več kot 38-letno tradicijo so prinesli člani 
ekipe, ki so v pretekli sezoni osvojili naslov 
državnih prvakov v kategoriji U13. Gre za 
izjemno generacijo nogometašev, ki so že 
prepoznavni v Sloveniji, kot kaže pa jih bo 
dobro spoznal tudi svet.

Popotovanje po 
Skandinaviji 2013
»In sreča je, da je pred mano pot, 
in to, da vem, da slast je v tem, da grem…« 
(Menart)

Skandinavija se mi je po prebiranju 
del pisatelja Trygva Gulbranssena (In 
večno pojo gozdovi, Dediščina gozda) 

zdela zelo skrivnostna in privlačna in ker 
mi je v naravi, da skrivnosti rada raziščem, 
sva se  s Tjašo v poletju 2013 odpravili na 
tritedensko raziskovanje severnih dežel.

Potovali sva z avtobusom in spali v šotoru, 
skoraj vsak večer v drugem kampu. Kampov 
je po celi Skandinaviji ogromno, so zelo pro-
storni, in če je izbrana površina za kampira-
nje dovolj oddaljena od stanovanjskih hiš, 
je na Švedskem in Norveškem dovoljeno 
kampirati celo zastonj. Skandinavski otroci 
imajo že v učnem programu obvezno pou-
čevanje preživljanja prostega časa v naravi. 
Po besedah vodiča pa so pred razmahom 
mednarodnega turizma imeli v kampih 
samo nabiralnik, kamor so obiskovalci od-
dali plačilo po končanem bivanju. Šele ko 
so pričeli Skandinavijo bolj množično obi-
skovati tudi turisti iz bolj oddaljenih držav, 
so bili v kampih primorani najeti oskrbnike.

Potovanje se je pričelo v Ljubljani, kjer smo 
se zbrali in skrbno premišljeno natovorili 
vso prtljago in potrebščine za naslednje 
tri tedne. To je bilo kar zamudno, saj nas 
je čakalo skoraj vsakodnevno prelaganje 
in zlaganje prtljage. Naš prvi tabor je bil v 
kampu na severu Nemčije. Tu smo se prvič 
preizkusili v postavljanju šotorov in kuhanju 
večerje na prostem, družbo pa so nam 
delali divji kunci, ki so skakali okoli šotorov 
in se niso pustili prav nič motiti pri svoji paši. 
Najin šotor je bil lahko postavljiv, tako da je 
s tem Tjaša opravila kar sama, jaz pa sem 
v tem času pripravila večerjo. To je postala 
vsakodnevna rutina. Tudi s sopotniki smo 
se že prvi dan spoznali in večer je minil ob 
klepetu v prijetnem vzdušju.

Naslednje jutro smo se odpravili proti 
Danski, najstarejši kraljevini na svetu, in se 
o njeni zgodovini dodobra poučili - zgodb o 
Vikingih seveda ni manjkalo. Pozno popol-
dan smo se vkrcali na trajekt in se odpeljali 
proti Švedski, vse do idiličnega kampa ob 
jezeru. Zjutraj smo nadaljevali s preučeva-
njem vikinške kulture, se slikali ob najsta-
rejšem runu, si ogledali nekaj najstarejših 
mest in se proti večeru odpravili do glavne-
ga mesta Švedske - Stockholma.

Z A N I M I V O S T I

Z Domžalami državni prvak tudi Žiga Jurečič

V nedeljo, 1. junija, se je zaključila 
prva slovenska mladinska in kadet-
ska nogometna liga, v obeh katego-

rijah pa je naslov državnih prvakov osvoji-
la ekipa Nogometnega kluba Domžale. V 
zadnjem krogu sta bili obe selekciji boljši 
od ekipe Jadran Dekani: kadeti s 5:0, mla-
dinci pa s 5:1. V mladinski ekipi, ki je v se-
zoni nanizala kar 23 zmag, tri remije in le 
štiri poraze, je imel pomembno vlogo tudi 
nekdanji član Nogometnega kluba Krško, 
Podbočjan Žiga Jurečič. Kot standardni 
član začetne enajsterice pod vodstvom 
trenerja Darka Birjukova na položaju na-
padalnega vezista ali pa levega krila je v 
prvenstvu dosegel tudi sedem zadetkov, s 
čimer je bil tretji strelec svoje ekipe.

Žiga je učenec zadnjega letnika športne 
Gimnazije Šiška - nogometni oddelek in 
skupaj s sošolci je osvojil tudi naslov dr-
žavnega prvaka na prvenstvu srednjih šol 
v malem nogometu, kjer je bil najboljši 
strelec.
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Ves naslednji dan je bil namenjen ogledu  mesta, ki mu pravijo 
tudi severne Benetke, saj ga obdaja voda. Bili smo očarani nad 
mogočnimi stavbami, urejenostjo in prijaznostjo ljudi. Stockholm 
ponuja vse preveč zanimivosti, zato smo se z ogledi morali omejiti. 
Naša prva postojanka je bil Skansen - najstarejši muzej na prostem, 
ki prikazuje življenje in običaje Švedov skozi zgodovino. Nato smo 
si ogledali mogočno ladjo Vasa, ki se je potopila že kmalu po prvem 
izplutju. Zvečer smo se prijetno utrujeni zbrali v kampu in strnili 
prve vtise.   

Naslednjih nekaj dni smo preživeli v objemu narave. Vsepovsod so 
nas spremljala neskončna polja žit, gozdovi in jezera. Bogastvo se 
tu ni odražalo v materialnih dobrinah in objektih, temveč v darovih 
narave in spokojnosti, v kateri se zaveš svoje majhnosti in prave 
mogočnosti narave. Poleg premišljevanja smo se v narodnih parkih 
pragozda iglavcev lahko posvetili tudi rekreaciji, saj kolesarskih 
in sprehajalnih poti ni manjkalo. Skandinavci namreč sledijo 
reku »zdrav duh v zdravem telesu«. Obroke pa smo si popestrili z 
borovnicami in gobami, ki jih je bilo povsod v izobilju.

Po tej telesni in duhovni obnovi smo pot nadaljevali na sever 
Švedske, mimo nas so bežale enostavne rdeče hiške z belimi okni, 
s travnatimi dvorišči in cvetjem. Prečkali smo severni tečajnik in se 
ustavili v laponskem glavnem mestu Jokkmokk. Poučili smo se o 
življenju in delu nomadskega ljudstva Laponcev in obiskali narodni 
park Abisko, iz katerega se lepo vidi njihova sveta gora. 

Še vedno v območju polarnega kroga nadaljujemo pot proti Norveški 
in se ustavimo v idiličnem kampu v Andenesu ob  Atalantskem oce-
anu, ki ga krasijo bele plaže, a žal hladno vodo s temperaturo okoli 
7°C. Kljub temu se je našlo kar nekaj junakov, ki so se osvežili v 
Atlantiku. Naslednji dan je bil na vrsti še ogled kitov glavačev v 
njihovem naravnem okolju. Na severu Norveške je navada, da si 
vsak obiskovalec postavi svojega kamnitega trolčka za srečo, zato 
jih je prepovedano podirati. Največji problem pa je najti še kakšen 
kamen. Tjaša je bila nad trolčki tako navdušena, da se niti za svojo 
torbo ni več zanimala – poleg njenega trolčka je tako na severnem 
tečajniku ostala še torba. 

V tem času smo se na spanje v šotorih že dodobra navadili, nad 
severnim tečajnikom pa nam je spanec motil polarni dan, saj 8 
dni zapored nismo imeli noči in smo se lahko sprehajali po obali 
ob soju polnočnega sonca.  Ob tem se človek hitro spozabi, da je 

vseeno potrebno spati in tako se je večkrat pripetilo, da smo kartali 
do poznih jutranjih ur.

Pot nazaj proti jugu so krasili razgledi na prepadne stene fjellov, 
čudovita jezera in fjorde, nešteto divjih brzic in lososov, ki plavajo 
proti toku ter tisoč in en slap. Norveška se nam je pokazala v vsej 
svoji  lepoti, naklonjeno nam je bilo tudi vreme. V Trondheimu smo 
si ogledali mogočno katedralo, v kateri se ustoličijo norveški kralji. 
Z ladjo smo se zapeljali po slikovitem Geiranger fjordu in si ogledali 
olimpijsko mesto Lillehammer z vrha skakalnice. Ustavili smo se 
tudi v ribiškem mestu Alesund, kjer smo z zanimanjem opazovali 
ribiče, ki pripeljani ulov pomalicajo kar surov.

Naslednja večja postojanka je Oslo, glavno mesto Norveške. 
Lahko bi se reklo, da gre za mesto z dušo, hkrati pa je bolj 
podobno velikemu gradbišču. Povsod so žerjavi in ostala gradbena 
mehanizacija, iz tal rastejo številne stavbe in nikjer ni sledu o 
krizi. Norveška, ki je bila prej dokaj revna država, je postala po 
odkritju naftnih nahajališč izredno bogata. Kljub temu Norvežani 
niso sužnji denarja in pri njih je biti dejaven in delaven še vedno 
ena najvišjih vrednot. Oslo ponuja tudi številne znamenitosti, ena 
izmed njih je čudovita nova operna hiša. Športni navdušenci so 
se povzpeli še na skakalnico Holmenkolm, ostali smo si ogledali 
razstavo Edvarda Muncha ob 150-letnici njegovega rojstva. Zbrana 
so bila praktično vsa njegova dela in kot zanimivost naj dodam, 
da so kmalu zatem eno od njegovih štirih verzij »Krika« prodali na 
dražbi  za 91 milijonov evrov, kar je najvišja izklicna cena za sliko 
do sedaj.

Po Norveški smo se zopet vrnili na Dansko in sicer v njeno 
prestolnico Kopenhagen. Mesto ni tako čisto in urejeno, je pa 
zato bolj živahno in radoživo. Povsod po ulicah je vrvež, glasba, 
ulični umetniki in pa seveda dobro dansko pivo. Lahko bi rekli, da 
Danska daje Skandinaviji balkanski pridih. Po dolgem času tu spet 
jemo hrano bolj po našem okusu. Christiania je del Kopenhagna, 
ki  je svobodno mesto in ima poseben status in svoja pravila. Tu 
je bolj kot ne vse dovoljeno in kupljivo, še posebej razne opojne 
substance. V Kopenhagnu smo obiskali tudi morsko deklico, po 
kateri je mesto najbolj prepoznavno, nakupili znamenite danske 
piškote in zadnje spominke, nato pa smo se odpeljali še v Hamburg. 
Ker je moral naš šofer počivati, smo se odpravili tam še v lunapark, 
pojedli kakšen hamburger in končno krenili proti domovini.

Ko se je števec v avtobusu obrnil proti 10.000 prevoženim km, smo 
se pripeljali skozi karavanški predor v naš mali raj.

Pot zavije proti domu in  Pavček spregovori:

»Nekje na Dolenjskem so kraji, 
hiša, vinograd, košček polja. 
Tam so meseci sami maji, 
tam sem nekoč bil doma.« 

 S Tjašo sva bili bogatejši za videno in doživeto, hkrati pa srečni, 
da sva zopet doma.

Irena Glinšek

Z A N I M I V O S T I
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pri OŠ Podbočje.

Družabno srečanje krajanov 

ob krajevnem prazniku.

Igra ansambel IBER.
Za hrano in p i jačo skrbi ta 

Gost instvo Dušak in VD Podbočje.
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