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KRŽEVSKI   ZVON
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Pred vami je jubilejna, 20. izdaja glasila Krajevne skupnos�  Podbočje. 
V glasilu vas seznanjamo z delom Sveta Krajevne skupnos�  Podbočje in 
pomembnejšimi ak� vnostmi in dogodki v krajevni skupnos� . 
Želimo vam obilo užitkov ob prebiranju.

Ob krajevnem prazniku, 26. juniju, in dnevu državnos�  
vsem krajankam in krajanom iskreno čes� tamo!
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Od dogodkov iz druge svetovne vojne je 
minilo že vrsto let pa vendar je prav, da 
počas� mo spomin na žrtve vseh vojn, ki 
so doletele našo državo in naš kraj, kakor 
tudi � ste žrtve, za katere ne vemo, kje 
so pokopane. Krajevni praznik naj bo pri-
ložnost za spoznanje, da nas dogodki iz 
preteklos�  zavezujejo k spoštovanju svo-
bode in miru. Svoboda in mir sta namreč 
osnovna pogoja za ustvarjalnost vsakega 
posameznika in družbe. 

Od konca lanskega leta imamo novo 
sestavo Sveta Krajevne skupnos�  Pod-
bočje. Večina svetnikov nadaljuje delo 
iz preteklega mandata, nekaj pa je no-
vih, mladih svetnikov. Vodenje krajevne 
skupnos�  mi je svet zaupal tudi v tem 
mandatu.

Če se ozremo na pretekla š� ri leta, ki so 
res hitro minila, je bilo kar nekaj stvari 
urejenih, zgrajenih in obnovljenih.

Tako je bila zgrajena mrliška vežica z 
razširitvijo pokopališča in ureditvijo spo-
minskega parka, zgrajena cesta po »Jar-
ku« (Brezovica), cesta Podsatensko v � s-
tem delu, ki leži v naši občini, nekaj ulic 
v Podbočju, most preko Sušice v Šutni, 
cesta do cerkve na Gradcu, cesta Hras-
tek – Brlog, odvodnjavanje v Prušnji vasi 
in del ceste pro�  Vrbju v dolžini 300 m. 
Veliko je bilo dobavljenega tudi gramoza 
za javne po� . Izvedena je bila energetska 
sanacija OŠ Podbočje. Veliko je še manj-
ših stvari, ki smo jih uspeli realizira�  z 
vašo pomočjo, za kar se posameznikom 
in zaslužnim krajanom ob tej priložnos�  
iskreno zahvaljujem.

Tudi za društva vsako leto pripravimo 
razpis za sofi nanciranje projektov, ki jih 
imajo v svojem programu. Višino sofi -
nancerskih sredstev smo še povečali, 
saj menimo, da so društva � sta gonilna 
sila v KS, ki skrbijo, da se v kraju nekaj 
dogaja.

Kljub vsemu naštetemu pa nas v pri-
hodnje čaka še veliko dela. Pripravlja 
se projektna dokumentacija za ploč-
nike Podbočje – Križaj, uskladitev pro-
jektne dokumentacije za ureditev ulice 
ob Mlinščici v Podbočju, saj nam je v 
lanskem letu uspelo uredi�  lastništvo, 
projektna dokumentacija za komunalno 
ureditev v vaseh Veliko Mraševo, Malo 
Mraševo, Kalce – Naklo in Brod. Pričaku-
jemo tudi, da se bodo pričele ak� vnos�  
glede priprave projektne dokumentacije 
za izgradnjo novega mostu na Brodu. V 
letošnjem letu je še v planu asfal� ranje 
ceste Gradišček – Banovec in če bomo 
pridobili soglasja lastnikov še do Brezo-
vice (Škorec).

Ne morem pa mimo dejstva, da se zako-
nodaja spreminja in imamo v krajevnih 
skupnos� h vsako leto manj pristojnos�  
in za vsako zadevo moramo iska�  soglas-
ja na občini.

Vsak krajan ima svoje želje in je na-
predku svojega kraja dolžan prispeva�  
po svojih sposobnos� h in zmožnos� h. 
Krajanke in krajani se tega zavedamo, 
zato smo toliko bolj veseli ob vsaki novi 
pridobitvi. Ob krajevnem prazniku se v 
imenu vseh krajank in krajanov iskreno 
zahvaljujem Občini Krško ter vsem, ki so 
kakorkoli sodelovali pri napredku naše 
krajevne skupnos� . Želim in upam, da 
bodo z razumevanjem sprejeta tudi naša 
prizadevanja v naslednjih le� h, ko bomo 
nadaljevali s posodobitvijo infrastruktu-
re, ob tem pa sem prepričan, da nam bo 
ob sodelovanju vseh nas in ob pomoči 
Občine Krško to tudi uspelo.

Ob koncu se zahvaljujem bivšim in novim 
članom in članicam sveta krajevne skup-
nos�  za konstruk� vno in koopera� vno 
sodelovanje, za delo v svetu ter podporo 
skupnim nalogam, ki smo si jih zastavili.

Ob krajevnem prazniku vsem krajankam 
in krajanom čes� tam z željo, da bi se 
krajevna skupnost še naprej razvijala, vsi 
projek� , ki sem jih omenil, pa bi se reali-
zirali v čim krajšem času.

Janez Barbič,
predsednik Sveta Krajevne 

skupnosti  Podbočje

Krajevna skupnost Podbočje praznuje krajevni praznik:

PROGRAM PRIREDITEV
Dan Datum Ura Naziv dogodka Kraj dogodka Organizator

Sobota 22. 6. 2019 1500 Vaške igre Gasilski dom 
Podbočje

Mladinska točka 
Podbočje

Sobota 22. 6. 2019 1800 Osrednja prireditev ob prazniku 
Krajevne skupnos�  Podbočje
Svečana seja Sveta KS Podbočje 
s kulturnim programom, 
podelitvijo priznanj krajevne 
skupnos�  in podelitvijo srebrnikov 
novorojenčkom v KS Podbočje v 
letu 2018

Kulturni dom 
Podbočje

Krajevna 
skupnost 
Podbočje

Sobota 22. 6. 2019 1930 Podboška noč: 
družabno srečanje krajanov KS 
Podbočje. 
Na prireditvi igra Ansambel Jerneja 
Kolarja.

Igrišče OŠ 
Podbočje

Krajevna 
skupnost 
Podbočje

Ponedeljek 24. 6. 2019 1900 32. tradicionalni nočni turnir v 
malem nogometu 

Igrišče Veliko 
Mraševo

ŠRD Veliko 
Mraševo

Sobota 29. 6. 2019 1700 Košarkaški turnir rekrea� vcev ob 
prazniku KS Podbočje

OŠ Podbočje ŠD Podbočje 75

Nedelja 30. 6. 2019 0900 Futsal turnir Kalce-Naklo 2019 Igrišče Kalce-
Naklo

ŠRD Kalce-Naklo

KRAJEVNA SKUPNOST

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI!
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KRAJEVNA SKUPNOST

                                                                                                                            KONTAKTI
VOLILNA ENOTA 1

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

2 Luka Gramc, Podbočje 67, 8312 Podbočje 040-537-367 │ gramcluka@gmail.com

VOLILNA ENOTA 2

3 Franc Babič, Žabjek v Podbočju 13, 8312 Podbočje 031-394-882 │ -

VOLILNA ENOTA 3

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

VOLILNA ENOTA 4

5 Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje 041-971-240 │ jbarbic0@siol.net, janez.barbic@krsko.si

6 Saša Šavrič, Šutna 36, 8312 Podbočje 041-639-103 │ savric.sasa@gmail.com

VOLILNA ENOTA 5

7 Nadja Lajkovič, Veliko Mraševo 42, 8312 Podbočje 041-324-652 │ nadja.lajkovic@gmail.com

8 Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje 031-639-025 │ zdravko.urbanc61@gmail.com

VOLILNA ENOTA 6

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

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

VOLILNA ENOTA 7

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

VOLILNA ENOTA 8

12 Mar� na Kranjc, Brezovica pri Podbočju 14, 8312 Podbočje 041-933-159 │kranjc.mar� na83@gmail.com

VOLILNA ENOTA 9

13 Alenka Sin� č, Prušnja vas 10, 8312 Podbočje 041-886-405 │ alenika.sin� c49@gmail.com

KRAJEVNA SKUPNOST

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE ZA LETO 2018

FINANČNI NAČRT KS PODBOČJE ZA LETO 2019
PRORAČUNSKA POSTAVKA NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE VELJAVNI PLAN

Skupaj:  122.897,60 € 

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  8.000,00 € 

8081 Praznovanje krajevnega praznika  8.550,00 € 

8082 Materialni stroški  10.465,00 € 

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  46.682,00 € 

8084 Inves� cije in inves� cijsko vzdrževanje JP v KS  40.000,00 € 

8181 Gradnja in inves� cijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo  7.000,00 € 

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnos�  2.200,00 € 

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

8081 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS
Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke fi nancira organiza-
cijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključi�  čim večje števi-
lo društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako fi nanci-
rajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za 
najeto infrastrukturo, organizacija in pogos� tev krajanov. 

8082 – MATERIALNI STROŠKI
Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne 
skupnos� . Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, 
komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni 

promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prosto-
rov, opera� vni odhodki, organizacija proslave Planina -Spomin in 
opomin, zavarovanja in ostali stroški, ki nastanejo pri delovanju KS. 
Prav tako so v postavki vključeni nepredvideni stroški

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

8083 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Iz proračunske postavke se fi nancira tekoče vzdrževanje cest, navoz 
gramoza, urejanje bankin, muld, košnja trave, urejanje makadam-
skih cest, krpanje udarnih jam in ostale naloge letnega vzdrževanja 
cest. Prav tako se iz postavke fi nancira zimska služba in nakupi pro-
metne signalizacije.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Proračunska postavka ODHODKI 2018 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA 2018 indeks

Skupaj: 135.305 €  75.134 € 55,53

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  8.000 €  6.528 € 81,60

8081 Praznovanje krajevnega praznika  9.788 €  5.629 € 57,50

8082 Materialni stroški  10.859 €  4.681 € 43,11

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  65.556 €  34.638 € 52,84

8084 Inves� cije in inves� cijsko vzdrževanje JP v KS  30.100 €  20.000 € 66,44

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  540 €  540 € 99,92

8181 Gradnja in inves� cijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo  8.262 €  1.262 € 15,27

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnos�  2.200 €  1.857 € 84,42

praznični čas je priložnost za pogled 
na preteklo delo in rezultate sodelo-
vanja, kot tudi čas, da si skupaj zas-
tavimo cilje in naloge, ki jih bomo v 
naslednjem obdobju od praznika do 
praznika uresničili.

Veseli me, da smo s skupnimi moč-
mi in sodelovanjem uspešno zaklju-
čili z energetsko sanacijo osnovne 
šole v vašem kraju in s tem omogo-
čili bistveno boljše pogoje bivanja in 
dela v šolskih prostorih.
Vlagali smo tudi v cestno infrastruk-
turo, obnovili odsek ceste Prušnja 
vas – Vrbje, v izdelavi je projektna 

SEZNAM SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE V MANDATU 2018–2022

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE,

dokumentacija za ureditev komu-
nalne infrastrukture (kanalizacija, 
čis� lna naprava, javna razsvetljava, 
vodovod, op� ka) za naselja Veliko 
in Malo Mraševo, Kalce – Naklo in 
Brod. Širokopasovne povezave so 
v načrtu tudi na območjih Šutne, 
Hrastka, Brloga in Brezjega. 

Ponosen in vesel sem, da v vaši kra-
jevni skupnos�  veliko truda in dela 
vlagate tudi na področju ohranjanja 
kulturne dediščine. Z veliko mero 
ustvarjalnos�  in inova� vnos�  ste 
mladi z izvirnima turis� čnima spo-
minkoma oboga� li Posavski muzej 

Brežice, za kar vam iskreno čes� -
tam.

Čes� tke gredo seveda tudi letoš-
njim nagrajenkam in nagrajencem, 
ki z ustvarjalno energijo gradite ra-
zvoj lokalne skupnos�  in pestro dru-
žabno življenje. 

Prijetne praznične dni želim, naj bo 
to čas za še več povezovanja.

Mag. Miran Stanko,
župan občine Krško
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8084 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS
IIz proračunske postavke se fi nancira tekoče vzdrževanje cest, 
navoz gramoza, urejanje bankin, muld, košnja trave, urejanje 
makadamskih cest, krpanje udarnih jam in ostale naloge letnega 
vzdrževanja cest. Prav tako se iz postavke fi nancira zimska služba in 
nakupi prometne signalizacije.

8086 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, ki nastaja-
jo kot posledica tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže. 
Gre za plačilo urejanja zelenic in vzdrževanja vežice in pokopališča, 
plačilo električne energije, komunale in odvoza sme� , prav tako 
tudi za plačilo stroškov čiščenja, čis� lnega materiala, zavarovanj. 
S 1.1.2018 je bila pokopališka dejavnost prenesena na Občino Kr-
ško. V začetku leta 2018 so bili poravnani stroški storitev izvedenih 
v decembru 2017, zato realizacija 2018 izkazuje stroške na postav-
ki.

8181 – GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA 
REKREACIJO
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške vzdrževa-
nja igrišč. V okviru postavke so bila planirana tudi sredstva za izgra-
dnjo igrišča v Šutni.

Uradni naziv: Krajevna skupnost Podbočje

Skrajšani naziv: KS Podbočje

Uradni naslov: Podbočje 70, 8312 Podbočje

Davčna številka: SI71175482 – ni zavezanec za DDV

TRR: SI56 0110 0600 0032 615

E-pošta: ks.podbocje@krsko.si 

Zakoni�  zastopnik: Janez Barbič, predsednik sveta KS

Ma� čna številka: 5028787000

Telefon: 081 603 414

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

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

PODATKI KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE:

KRAJEVNA SKUPNOST KRAJEVNA SKUPNOST

Vaščani Gradca, pa tudi drugih vasi iz Gorjanskega dela KS Pod-
bočje, so izrazili željo o ureditvi dostopne po�  do Miklavževe 
cerkve na Gradcu. Ta cesta leži na strmem pobočju in je zahtev-
na za vzdrževanje, saj je ob vsakem večjem deževju odnašalo 
gramoz. Tako smo se odločili, da to cesto damo v program asfal-
� ranja. Z vaščani in izvajalcem zemeljskih del smo se dogovorili, 
da s svojim prostovoljnim delom pristopijo izgradnji, krajevna 
skupnost pa je prispevala gramoz in asfalt.
Izvajalec gradbenih del je bil Sin� č Mar� n. Njegov oče je bil 
doma prav iz Gradca in pri njih se je po domače reklo »pri Me-
žnarjevih«. 

Otvoritev je pričel župnik France Novak s sveto mašo in blagos-
lovom ceste, nato smo nadaljevali s svečanim prerezom traku, 
katerega je prerezal prav  »Mežnarjev Tine« (žal je v letošnjem 
letu preminul), pomagala sta mu hčerka Marjana in župnik 
France Novak.
Vaščani so pripravili pogos� tev za vse obiskovalce in zabava je 
trajala še dolgo v noč.
S tem dejanjem smo dokazali, da se z dobro voljo in skupnimi 
močmi marsikatera stvar uredi.

Janez Barbič

OTVORITEV CESTE DO CERKVE NA GRADCU

Na območju JV Slovenije ima pridelava zelenjave in poljščin 
dolgoletno tradicijo. Zelnik in vrt sta bila včasih pri vsaki hiši in 
tudi večino semenskega materiala se je vzgojilo doma. Na vsaki 
kme� ji smo pridelali za samooskrbo krompir, pšenico, ječmen, 
oves, fi žol, zelje, korenje, repo, buče, kolerabo, rdečo peso, so-
lato, čebulo, česen …, pridelkov pa ni bilo težko proda�  menzam 
ali trgovcem. Za zelenjavo je v � s� h časih veljala sezonska po-
nudba. Pakiranja so bila enostavna – leseni zabojčki in vreče iz 
različnih materialov.

Zelenjadnice in žita so pomembno prehrambeno blago in po-
membna sestavina dnevnega obroka. V letu 2009 smo v Slo-
veniji pojedli približno 70 kg zelenjave na prebivalca. Po porabi 
še bistveno zaostajamo za nekaterimi evropskimi narodi kot so 
Italijani, Francozi, Nizozemci, Španci in Nemci, ki povprečno po-
jedo 120 kg zelenjave na prebivalca. Na žalost delež v Sloveniji 
pridelanih zelenjadnic, od skupne porabe v Sloveniji,  močno 
pada. Po začasnih podatkih SURS je samooskrba le še 32 %.
Na Kme� jsko gozdarskem zavodu Novo mesto želimo, da bi se 
pridelava zelenjave in žita ponovno razširila nazaj na � sta ob-
močja, kjer se je nekoč že pridelovala. Tudi zaradi slednjega smo 
organizirali v soboto, 14. 7. 2018, Dan tehnike 2018 – obdelava 
tal in namakanje v vrtnarstvu in poljedelstvu. Prireditev se je 
pričela ob 9. uri na območju namakalnega sistema Kalce-Naklo 
II, ob ces�  med Velikim Mraševim in Kostanjevico na Krki. 

Dan tehnike se je pričel z otvoritvenim programom pod šoto-
rom, na katerem so zbrane nagovorili predsednik sveta KS Pod-
bočje Janez Barbič, direktor KGZ Novo mesto Jože Simončič, 
krški župan mag. Miran Stanko, evropski poslanec Franc Bogo-
vič in predsednik Kme� jsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvet-
ko Zupančič, ki je prireditev tudi odprl. Zapele so Pevke izpod 
Bočja, program pa je povezoval Lojze Bojanc.

Na prireditvi je bila prikazana najsodobnejša kme� jska tehnika 
za pridelavo zelenjave in poljščin. Predstavili so se glavni ponu-
dniki kme� jske tehnike in opreme, namakalne opreme, semen, 
sadik in gnojil. 

Po začetni prestavitvi sodelujočih podje� j so potekali vode-
ni prikazi najsodobnejših pristopov pri pridelavi zelenjave in 
poljščin s strokovnimi komentarji. Tokrat je bilo največ poudar-
ka na osnovni in dopolnilni obdelavi tal, setvi in sajenju, gno-
jenju ter namakanju. Stojnice vseh sodelujočih podje� j so bile 
postavljene ob poligonu.

Za uspešno izvedbo dogodka so poskrbeli: Krajevna skupnost 
Podbočje, Vinogradniško društvo Podbočje, kme� ja Jurečič, 
kme� ja Turk, kme� ja Kramar, kme� ja Jarkovič Igor, kme� ja Si-
mončič, kme� ja Flajšman in številne druge okoliške kme� je, ki 
so pripeljale na prikaz svojo kme� jsko tehniko.
Na prireditev smo povabili vse � ste, ki jih zanima pridelava ze-
lenjave in poljščin, in nimajo za sabo na sto� ne prevoženih ki-
lometrov.

Marti n Mavsar
KGZS-Zavod Novo mesto

DAN TEHNIKE 2018 - OBDELAVA TAL IN NAMAKANJE V VRTNARSTVU IN POLJEDELJSTVU
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KRAJEVNA SKUPNOST KRAJEVNA SKUPNOST

Tudi na Brlogu so dočakali izgradnjo ceste in položitev asfalta na 
delu ces� šča, kje je bil do nedavnega še makedam. Tako se jim 
je pot v dolino skrajšala. Prav tako ta cesta pelje mimo vodohra-
ma, kar je pridobitev tudi za vzdrževalce in samo oskrbo z vodo. 

Pogovori glede izgradnje so potekali že kar nekaj časa, vendar 
se je vedno ustavilo pri fi nancah.

Najprej smo zgradili prvo fazo, ki poteka bolj po strmem delu 
ceste, zato je tudi vzdrževanje zahtevnejše, v letu 2017 pa je 
bila zgrajena druga faza - cesta do Brloga.

Dne 22. 6. 2018  smo imeli otvoritev druge faze s prerezom 
traku. Trak je prerezal najstarejši vaščan g. Barbič Jože, s strani 
občine pa je prisotne pozdravil g. Ra� o Jurečič. V vasi je sledilo 
druženje vaščanov Brloga. Otvoritev so popestrili koledniki iz 
Bušeče vasi.

Janez Barbič

OTVORITEV CESTE HRASTEK – BRLOG 2. FAZA

Dan šole, ki so ga obeležili na zadnji novembrski dan 2018, 
je bil za Osnovno šolo Podbočje posebej slovesen – pripravili 
so namreč odprtje energetsko prenovljene šole, zgrajene leta 
1982, ki so ga popestrili še s tradicionalnim adventnim bazar-
jem in priložnostno razstavo o obnovi šole.

Kot je na slovesnos�  v šolski telovadnici povedala v. d. ravnate-
ljice podboške šole Marjeta Škrbina Rozman, je obnova šolske 
stavbe potekala v dveh fazah. V času lanskih poletnih počitnic 
je v okviru prve faze energetske sanacije potekala obnova te-

lovadnice, ki je obsegala nov akus� čni strop, menjavo oken, 
novo fasado in postavitev prezračevalnih naprav. Dela zaradi 
neodzivnos�  izbranega izvajalca (AS Primus) niso potekala po 
načrtu in so se precej zavlekla, tako da so telovadnico namesto 
septembra 2017 lahko začeli uporablja�  šele v februarju 2018. 
Za drugo fazo je Občina Krško zato prekinila pogodbo za izvedbo 
ter z javnim naročilom izbrala drugega izvajalca (SL Inženiring), 
ki je v času lanskih poletnih šolskih počitnic zaključil s sanacijo 
preostalega dela osnovne šole, in sicer toplotno izolacijo fasa-
de, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo podstreš-
ja, instalacijska dela, zamenjavo sve� l, vgradnjo prezračevalnih 
naprav in dodatne toplotne črpalke. Čeprav nekaj časa ni kazalo 
tako, se je pouk v šolskem letu 2018/2019 začel v obnovljenih 
prostorih šole. »Danes je za nas velik praznik. Prenovljena šola 
nam omogoča odlične pogoje za uspešno delo in prijetno biva-
nje,« je dejala ravnateljica in se zahvalila posameznikom, zaslu-
žnim za prenovo: svojemu predhodniku Branku Strgarju, ki je 
začel projekt, Andreju Slugi, Mar� ni Baznik in Simoni Lubšina 
z Občine Krško, projektantom, nadzornikom in izvajalcem del. 
»Spet smo dokazali, da se z odličnim sodelovanjem preskoči 
marsikatera ovira in hitreje uresniči zadani cilj,« je še povedala 
Škrbina Rozmanova.

ODPRTJE ENERGETSKO PRENOVLJENE ŠOLSKE STAVBE

Župan mag. Miran Stanko je obnovo šole umes� l v kontekst 
prenove vseh šol in vrtcev v občini, obnova podboške šole pa 
je ena pomembnih »etap« v tej »dirki«. Skupna vrednost na-
ložbe je znašala 1,24 milijona evrov, pri čemer je Občina Krško 
pridobila 316.000 evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada, od 
države 408.000 evrov nepovratnih ter 350.000 evrov povratnih 
sredstev, delež občine pa je znašal 166.600 evrov. Tudi on je 
spomnil na nesrečno izbiro izvajalca za prvo fazo obnove, kar 
je povzročilo veliko težav pri projektu, a se je na koncu vse ven-
darle dobro izteklo. Zaželel je, naj prenovljena šola še dolgo slu-
ži, da bi se v njej dobro poču� li in se veliko naučili ter Škrbina 
Rozmanovi simbolično predal ključ obnovljene šole.

Podboški šolarji in vr� čkarji so slovesnost popestrili s pevskim, 
glasbenim in plesnim programom, v okviru katerega so pred-
stavniki razredov povedali, kaj jim je in kaj jim ni všeč v ob-
novljeni šoli, ki so si jo udeleženci prireditve nato lahko tudi 
ogledali. Slovesnost je spremljal tradicionalni adventni bazar z 
adventnimi venčki, drugimi okraski in prazničnimi darili, katere-
ga izkupiček je namenjen šolskemu skladu, pri njegovi pripravi 
pa so poleg zaposlenih na šoli in šolarjem sodelovali tudi starši.

Povzeto po članku Petra Pavloviča, 
objavljenem v časopisu Posavski obzornik.
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NAGRAJENCI

Anica Jerič, roj. Kodrič se je 
rodila leta 1927 v vasi Dol pri 
Sv. Križu, danes Dol pri Podbo-
čju. Ko se je pričela druga sve-
tovna vojna, je Anica hodila v 
sedmi razred osnovne šole. Po 
le dveh tednih nemške okupa-
cije so te kraje zasedli Italijani. 
Petnajstletna Anica se je vklju-
čila v ilegalno delo mladinske 
Osvobodilne fronte, nabirali so 
hrano in zdravila ter sanitetni 
material za prve par� zane.

Maja 1943 je takrat šestnajstletna Anica odšla v par� zane in se 
kot bolničarka vključila v Cankarjevo brigado. Pokončno in kleno 
slovensko dekle, ki se je, kot slovenska delegatka, zaradi svoje 
priljubljenos� , prisrčnos�  ter hrabros� , udeležila tudi vse-jugo-
slovanskega srečanja mladih an� fašistov leta 1944 v Drvarju v 
Bosni.

2. aprila 1945 se je še v par� zanih poročila z Vidom Jeričem, 
legendarnim komandantom 12. brigade, s katero je kot njen 
poveljnik 9. maja 1945 na belem konju prijahal v Ljubljano. Po 
vojni se z možem Vidom, bivšim komandantom brigade in ofi -
cirjem JLA ter otroci, seli po Jugoslaviji zaradi službenih obve-
znos� . Danes Anica Jerič živi v bližnjih Brežicah. Je čila in zdrava 
ženska, ki ima za sabo več kot devet desetle� j življenja, nedav-
no tega pa je postala zelo poznana po vsej Sloveniji! 

Z RTV Slovenija je posnela tridelno oddajo Spomini, v kateri 
nam naša Anica približa zgodovino naših krajev, pripoveduje 
svojo zgodbo, hkra�  pa celotni Sloveniji predstavi naše kraje. 
S posebnim občutkom in povezanim pogovorom ter izrednim 
spominom nas par� zanka Ančka dobesedno navduši, nekate-
rim dvomljivcem pa potrdi, kdo smo in za kaj smo.

Svet Krajevne skupnos�  Podbočje ji na predlog Upravnega od-
bora za vrednote NOB in OF Podbočje, za življenjske dosežke 
in pripadnost domačemu kraju podeljuje priznanje Častna kra-
janka Krajevne skupnos�  Podbočje.

PRIZNANJE ČASTNA KRAJANKA: ANICA JERIČ

NAGRAJENCI

Robert Jarkovič  je že tretja ge-
neracija znane vinogradniške 
družine. Še kot rosno mlad se je 
učil vinogradništva od starega 
očeta in nato naprej še od oče-
ta. Z letom 1995 je njegov oče 
Anton  prevzel vinogradniške 
površine znanega vinarja Keri-
na. Od tu naprej so Jarkovičevi 
spisali novo odmevno zgodbo, 
ki je ponesla sloves tako Ga-
dove peči kot Podbočja daleč 
naokoli. Ambiciozno so zastavili 
izgradnjo večje sodobne kle�  v 
Gadovi peči in jo vseskozi teh-

nološko izpopolnjevali. Z njihovo blagovno znamko vin Robert 
več kot uspešno nadaljuje družinsko tradicijo in dobro skrbi za 
promocijo celotnega vinorodnega okoliša. Prepoznavnost Jar-
kovičevega cvička iz Gadove peči je že zdavnaj prerasla lokalne 
okvirje in je sedaj prisotna že kar po celotni Sloveniji. 

Robert je že dolga leta ak� ven član Vinogradniškega društva 
Podbočje. Vsakoletnih degustacij in podobnih društvenih do-
godkov si ni mogoče zamisli�  brez njegove kle�  in ostale po-

moči. Je večkratni zmagovalec društvenih ocenjevanj. Kot zelo 
uspešen vinogradnik je tudi precej pripomogel k dvigu kakovo-
s�  vin v samem društvu. 

Letos pa je uspel že drugič po letu 2013 pridobi�  naziv Kralj 
cvička. Ta naziv tako njemu, kot tudi samemu Vinogradniškemu 
društvu v smislu promocije veliko pomeni, vendar sam rad pou-
dari, da bo naredil vse, kar lahko, za še boljšo promocijo cvička 
in mu bo tako skušal zagotovi�  mirno prihodnost.

Robert je bil v mladih le� h tudi ak� ven športnik. V svoji nogo-
metni generaciji  je v ekipi igral pomembno vlogo pri uspehih 
tako v ligi, kakor tudi na raznih turnirjih. Kasneje je bil tudi sou-
stanovitelj veteranske ekipe Podbočje, v kateri je nekaj let v tudi 
rekrea� vno igral.

Je pa Robert ak� ven tudi kot krajan vasi Brod, saj sodeluje pri 
vseh vaških dogodkih, ki jih je zadnja leta v Brodu kar nekaj.  

Svet Krajevne skupnos�  Podbočje mu na predlog Vinogradni-
škega društva Podbočje za vse dosežke, delo in trud v društvu 
in kraju podeljuje Priznanje krajevne skupnos� .

PRIZNANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI: ROBERT JARKOVIČ

Eva Colarič je letos obiskova-
la 9. razred in s tem zaključuje 
svoje osnovnošolsko izobraže-
vanje. Je učenka, ki je v vseh 
le� h šolanja  dosegla najboljši 
učni uspeh. V njenem zaključ-
nem spričevalu se sve� jo same 
pe� ce. Je pridna, delavna, pri-
zadevna učenka, pripravljena 
sodelova� . Eva je ak� vna na 
najrazličnejših področjih. Je 
predsednica šolske skupnos� , 
tutorka in urednica šolskega ra-
dia Bočko.  

Redno je prihajala k uram dodatnega pouka, kjer se je priprav-
ljala na številna tekmovanja. Že kot sedmošolka je osvojila bro-
nasto priznanje iz Vesele šole, ki ga je v lanskem šolskem letu 
ponovno osvojila. V osmem in devetem razredu je osvojila bro-
nasto priznanje iz geografi je, letos pa tudi bronasto priznanje 

iz zgodovine. Bila je članica šolske ekipe na tekmovanju o ener-
getski pismenos�  Mladi genialci. Vsa leta je tudi pridno brala 
in letos postala Zlata bralka. Brala je tudi v angleškem jeziku 
in dvakrat osvojila srebrno priznanje iz angleške bralne značke. 

Je članica turis� čnega podmladka. Sodelovala je pri nastajanju 
turis� čnih nalog in njihovih predstavitvah na turis� čnih tržni-
cah. Z ostalimi člani je tako lani prejela zlato priznanje, letos pa 
srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava. 

Rada pleše. Bila je članica šolske plesne skupine. Na plesnem 
področju je ak� vna tudi izven šole. Obiskuje Glasbeno šolo Kr-
ško, oddelek za sodobni ples. Večkrat je sodelovala na državnih 
tekmovanjih mladih plesnih ustvarjalcev. 

Svet Krajevne skupnos�  Podbočje ji na predlog članov učitelj-
skega zbora OŠ Podbočje, za trud in vse dosedanje dosežke po-
deljuje priznanje Mladi up.

PRIZNANJE MLADI UP: EVA COLARIČ

SPOMINSKI SREBRNIK KS PODBOČJE

Krajevna skupnost Podbočje je tudi v letošnjem letu zbirala prijave za podelitev Spominskega 
srebrnika Krajevne skupnos�  Podbočje, ki ga letos prejmejo otroci, ki so bili rojeni v letu 2018 
in so (ali so bili ob rojstvu) prijavljeni na območju krajevne skupnos� . Otroci, ki so jih starši 
skladno s pozivom prijavili, so navedeni v seznamu spodaj.

Srebrnike Krajevne skupnos�  Podbočje bodo otroci prejeli na svečani podelitvi v soboto, 22. 
6. 2019. Podelitev bo potekala v Kulturnem domu Podbočje, v sklopu osrednje prireditve ob 
prazniku Krajevne skupnos�  Podbočje, ki se prične ob 18. uri.

1. Meta Masnik

2. Lana Kodrič

3. Nika Hudoklin

4. Ilda Krličević

5. Maša Komljanc

6. Sara Kore� č S� pič

7. Žan Petre� č
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Krajevna skupnost Podbočje svoj praznik obeležuje v mesecu 
juniju in lansko leto ni bilo izjema. V spomin na vrnitev izgnan-
cev po 2. svetovni vojni so pripravili več prireditev s katerimi so 
obeležili svoj krajevni praznik.  Osrednja prireditev je potekala 
na soboto, 23. 6. 2018.

Predsednik sveta KS Podbočje Janez Barbič je v prazničnem 
nagovoru povedal, da so lahko uspešne samo � ste skupnos� , 
ki imajo vizijo in ohranjajo enotnost. »V obdobju, odkar sem 
prevzel vodenje Krajevne skupnos�  Podbočje, vedno znova 
ugotavljam, da ima naša skupnost dovolj enotnos�  in hotenja, 
da uspešno opravi povezovalno vlogo med svojo preteklostjo in 
prihodnostjo,« je poudaril in nadaljeval, da se v krajevni skup-
nos�  uspešno spopadajo s problemi, ki jih je vedno dovolj, pri 
čemer je tako za skupnost in posameznika pomembno, »da ni 
nemi opazovalec problemov, temveč ak� ven udeleženec pot-
rebnih sprememb«. Med uresničenimi projek�  v minulem ob-
dobju je izpostavil preplas� tev ceste Hrastek–Brlog, nov most 
preko Sušice v Šutni (obe pridobitvi so odprli v okviru krajev-
nega praznika), začetek napeljevanja op� ke v gorjanskih vaseh 
krajevne skupnos�  ter postavljeni avtobusni postajališči pri 
osnovni šoli. 

Na osrednji prireditvi ob krajevnem prazniku je v imenu Občine 
Krško zbrane nagovorila krška podžupanja Ana Somrak in med 
drugim dejala, da so po velikih projek� h v središču krajevne 
skupnos�  v minulih le� h zdaj na vrs�  vasi na ravninskem levem 
bregu Krke ter že omenjeni nov most. Poleg prazničnih čes� tk je 
krajankam in krajanom namenila tudi željo, da bi »kovec srebr-
nikov imel veliko dela« – krajevna skupnost namreč vsako leto 
ob prazniku podeli spominske srebrnike novorojenčkom v mi-
nulem letu. V letu 2017 jih je bilo v 24 vaseh krajevne skupnos�  
sicer (le) enajst.

Ob kulturnem programu, ki so ga izvedli Pevci zvoka iz Brežic, 
kantavtor Borut Antončič iz Šentjerneja in raper Darko Niko-
lovski iz Ljubljane, povezovala pa Hana Kerin, je Barbič pode-
lil krajevna priznanja. Znak KS je dobil nekdanji tajnik krajevne 
skupnos�  in še vedno sodelavec pri krajevnem glasilu Krževski 
zvon Gregor Brodnik, priznanja KS atlet Ambrož Tičar iz Velike-
ga Mraševega za dosežke na športnem področju, Dejan Urbanč 
iz Velikega Mraševega za delo na društvenem področju in v kra-
ju, Pevke izpod Bočja ob 20-letnici delovanja, Športno društvo 
Prušnja vas, Športno-rekreacijsko društvo Kalce–Naklo in Špor-
tno turis� čno društvo Šutna ob 10-letnici delovanja. Priznanje 
mladi up je na predlog učiteljskega zbora OŠ Podbočje prejela 
Hana Iljaž iz Velikega Mraševega.

Slovesni prireditvi je sledilo še družabno srečanje krajanov, t. i. 
Podboška noč na šolskem igrišču, kjer so podelili še omenjene 
srebrnike novorojenčkom, za zabavo pa je skrbel ansambel Po-
savski veseljaki.

Povzeto po članku Petra Pavloviča, 
objavljenem v Posavskem obzorniku.

Tudi letošnje prvomajsko srečanje na Planini nad Podbočjem 
je privabilo na sto� ne obiskovalcev, med njimi vsako leto šte-
vilčnejše pohodnike in kolesarje, ki praznik dela radi preživijo 
na tej priljubljeni izletniški točki. 

Srečanje, ki ga družno organizirata krajevni skupnos�  Podbočje 
in Cerklje ob Krki, je bilo že 17. po vrs� , zadnja leta pa poteka v 
brezovem gozdičku pri lovskem bivaku nad nekdanjim smučiš-
čem. Številna udeležba organizatorjem dokazuje, da ima prvi 
maj – praznik dela še vedno veljavo. »Obisk pove svoje, še zlas-
� , če imamo lepo vreme, kot je letos, ljudje radi pridejo sem,« 
je povedal dolgoletni organizator srečanja, predsednik sveta KS 
Podbočje Jani Barbič. Poleg njega so zbrane pozdravili še pred-
sednik cerkljanske KS Damjan Kodrič, krški župan mag. Miran 
Stanko in evropski poslanec Franc Bogovič.

Slavnostni govorniki ponavadi prihajajo iz vrst poli� kov, letos pa 
so ga izbrali iz sindikalnih vrst – to je bil predsednik Komisije za 
mlade SKEI Jakob Gašpir iz podjetja ATHOS Elektrosistemi d.o.o. 

iz Kostanjevice na Krki. »Včeraj so goreli kresovi. Njihov ogenj je 
do jutra ugasil, žerjavica pa še žari. Le malo vejevja bi bilo treba 
doda� , pa bi še naprej goreli. Naj še tako naprej žari upor, ki ga 
nosimo v srcih, da bi se lahko njegov plamen vedno razplamtel, 
kadar za skupno dobro stopimo skupaj, vsi za enega in eden 
za vse. Naj živi delavski boj! Naj delavski razred dostojno živi!« 
je začel svoj ognjevit govor. Spomnil je na zgodovino boja za 
delavske pravice. »Delu čast in oblast – so rekli nekoč. Vendar 
� s� h časov, ko so delavci za prvi maj krasili tovarne in stroje ter 
slavili dosežke delavskega razreda, že lep čas ni več. V 90. le� h 
smo zamenjali sistem, ne vem, če si je delavski razred obetal 
prav vseh sprememb, ki so sledile. Minilo je že več kot četrt sto-
letja od takrat; tranzicija, lahko rečemo, da je mimo, zdaj smo 
trdno v kapitalizmu. Le nekaj infrastrukturnih podje� j je še os-
talo morda od družbene lastnine, vse ostalo si las�  kapital, ki od 
delavstva terja, da prodajamo svoje delo, zato da preživimo,« je 
nadaljeval in spodbudil delavce k povezovanju v sindikate. »Za-
man je jamra� , kako je slabo in obenem ne bi�  pripravljen za 
to, da bi bilo bolje, nič naredi� . Nespodobno je kri� zira�  s fi go v 
žepu, opazova�  od strani in čaka� , da bo nekdo storil nekaj na-
mesto nas. … Kdo bo stavkal namesto delavcev – a predsedniki 
sindikalnih central brez članstva?« je bilo sliša�  in za konec še: 
»Naš delavski boj ni le spomin na prvi maj – delavski boj poteka 
na delovnih mes� h vsak dan, tukaj in zdaj!«

Uradni del srečanja je popestril kulturni program, ki ga je pove-
zovala Hana Kerin, za glasbo pa je poskrbel ansambel Lenar� .

Peter Pavlovič

PRVOMAJSKO SREČANJE NA PLANINI

Priprave na kresovanje v Kočku v 
Podbočju so se začele že dober 
mesec prej. Krajani so pridno vozili 
vejevje in ostale reči, ki so se pri po-
mladnem obrezovanju in pospra-
vljanju nabrale okoli domov. Tako 
je kres »rasel« iz dneva v dan, na 
koncu ga je bilo potrebno samo še 
»da�  skupaj«. Sledilo je postavlja-
nje mlaja. Priprave so se začele že 
v nedeljo. Najprej so se po temelji-
tem premisleku odločili, kakšen in 
čigav bo letošnji mlaj. Odločili so se 
za mogočnega, 21 m visokega, s ko-

ša� m vrhom. Posekali so ga v gozdu ob vasi. Sam prevoz je bil 
izziv, saj je bilo potrebno kar nekaj rok, vztrajnos�  in manevrskih 
znanj, da je mlaj prišel na svoje mesto. Najslabše se je godilo 
vozu, drugače pa je z zgolj nekaj nevšečnostmi vse šlo po načr-
tu. Mlaj so nato names� li in pripravili vse potrebno za njegovo 
postavitev. V torek, zadnjega aprila zvečer, je bil lepo okrašeni 
mlaj postavljen. Žal je dogodek popoldansko slabo vreme z dež-
jem otežilo, vendar so udeleženci kljubovali tudi takšnim slabim 
razmeram in našli primeren čas, ko ni deževalo ter s pomočjo 
mehanizacije uspeli mlaj dvigni� . Kmalu je sledil prižig kresa in 
druženje ob njem. Pripeljalo se je omizje, postavljena je bila 
osvetlitev, krajani so prinesli razne domače dobrote in prijeten 
večer se je nadaljeval. 

V KOČKU POSTAVILI MLAJ IN ZAKURILI PRVOMAJSKI KRES
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Vendar pa se slabo vreme ni končalo in tako je bil za nekatere 
obiskovalce obisk krajši. 

Je pa vsekakor vsakoletno srečevanje ob kresu in mlaju v tem 
delu vasi dobrodošlo, zaželeno in pohvaljeno. Zatorej najlepša 
hvala pobudnikom postavitve mlaja in kresovanja, ki se uspejo 
dogovori� , organizira�  in k temu privabi�  tudi ostale. Hvala pa 
seveda tudi vsem, ki so prispevali elektriko, mehanizacijo, orod-
je, znanje, prostor, okrasitev mlaja, pogos� tev  itd. ter pred-
vsem dobro voljo in čas namenjen takšnemu neformalnemu, 
spontanemu preživljanju prostega časa. Lahko si le želimo, da bi 
bilo tako tudi v prihodnje.  
 

Simona Sti pič

SREČANJE VAŠČANOV ŠUTNE

Tudi v letošnjem letu smo pripravili srečanje vaščanov Šutne.

Pričeli smo s pripravo in okrasitvijo mlaja, nadaljevali z dvigo-
vanjem in postavitvijo mlaja, v večernih urah pa nadaljevali z 
družabnim srečanjem, katerega se je udeležilo okoli šestdeset 
vaščanov vseh generacij. Zaradi slabe vremenske napovedi smo 
srečanje pripravili pri družini Burja. Za hrano in pijačo smo pos-
krbeli sami člani društva. 

Srečanje je postalo že tradicionalno, saj ga pripravljamo že več 
kot dvajset let.

Žal letos zaradi slabega vremena nismo zakurili kresa.

Janez Barbič

KAKO SO V PODBOČJU PULILI REPO

Na predvečer letošnjega kulturnega praznika je bila v kultur-
nem domu v Podbočju premiera (v dveh izvedbah) gledališke 
predstave »Kako smo pulili repo« v izvedbi Teatra svetokriške-
ga in Igralskih mulcev, ki delujejo v okviru Kulturnega društva 
Stane Kerin Podbočje.

Besedilo predstave je, na podlagi knjige Babica pripoveduje, 
ki jo je brala v otroštvu, napisala domača kulturna ustvarjalka 
Ivanka Černelič Jurečič. V njem je priredila ljudske pravljice, 
basni in pesmi (Sedem laži, Speči zajec, Kako smo pulili repo, 
O fi žolčku, ogelčku in slamici, Rusinica je pregnala grdinico iz 
lisičje hišice, Ko se babica naveliča pripovedovati , Muren in mra-
vljice, Naš maček je ljub'co imel, Lisička je prav zvita zver, Prišla 

je miška iz mišnice in Huda mravljica) in jih povezala v izviren 
gledališko-pevski »kolaž«. 

V predstavi so nastopili: 'ena stara baba' (Olga Colarič), 'š� ri za 
v župo dobre kokoši' (Renata Jurečič, Metka Vrhovšek, Simo-
na Jalovec Pavlovič in Andreja Barič Kerin), triintrideset deklin 
(Klara Vodopivec, Lea Vodopivec, Neli Kovačič, Kaja Conta, 
Nika Zorko, Tina Župevc, Alina Stopar, Zarja Božič, Lucija Pa-
vlovič, Mia Vesel, Tia Iljaš, Lea Simončič, Žana Lamovšek, Zoja 
Nala Božič, Eva Pavlovič, Manica Pavlovič, Ula Pavlovič, Anja 
Kerin, Maja Šoba, Zala Kodrič, Tina Kodrič, Luna Goršek, Ula 
Rabič Zalokar, Lara Kodrič, Špela Baškovec, Kris� na Tina Bo� č 
Komljanc, Maja Krajnc, Neja Kraševec, Neža Glogovšek, Nina 

Jurečič, Ana Grozdina, Zoja Iva Jurečič in  Naja Espinoza Ma-
rolt), š� rje fan� či (Alex Vrhovšek, Marko Pavlovič, Jazon Krošelj 
in Florijan Kerin), simfonični orkester (Jernej Kerin) in ena gr-
dinica (Matjaž Jurečič) – skupno torej kar 44 nastopajočih! Za 
odrske luči je poskrbel (drugi) Matjaž Jurečič.

Peter Pavlovič

SPOMINSKA MAŠA OB 160-LETNICI CERKVENEGA PETJA

V župniji Sve�  Križ-Podbočje smo v nedeljo, 20. januarja 2019, 
pri nedeljski sve�  maši obeležili 160-letnico cerkvenega petja 
v župniji oz. prve dokumen� rane pete maše.

Dolgoletni organist Franc Černelič (letos bo obeležil že 60-le-
tnico orglanja, v tem času pa je igral pri več kot 7000 mašah) 
je namreč na podlagi zapisov v notnem gradivu ugotovil, da je 
bila pred 160 le� , torej leta 1859, v cerkvi, ki je stala na mestu 
sedanje, la� nska peta maša ob spremljavi orgel, na katere je 
igral organist Valen� n Telban. »Na to obletnico smo se odloči-
li, da skupaj darujemo mašo za vse pokojne organiste in pevce 
naše župnije,« je v uvodu v slovesno mašo, pred katero so pevci 
zapeli Beethovnovo »Boga slavijo« povedal Černelič. Nekatere 
mašne dele so tokrat pevci in pevke peli v la� nščini kot pred 
160 le� . 

Černelič je iz arhivskega gradiva ugotovil še, da je bil prvi za-
pisan organist in zborovodja v svetokriški župniji od leta 1830 
dalje Jožef Lindič, morda pa je bil kdo tudi že pred njim. Kas-
neje se je v župniji zvrs� lo še 17 organistov, čeprav za obdob-
je 1900–1911 ni nobenega podatka. Ker je udar strele močno 
poškodoval zvonik in zaradi novih potreb, so staro cerkev poru-
šili in zgradili novo, vanjo pa leta 1909 postavili sedanje orgle, 
ki so bile leta 2005 obnovljene in ponovno blagoslovljene. Kot 
najbolj prepoznavnega organista je Černelič izpostavil Josipa 

Jurana, ki se je trikrat vrnil v župnijo in je tu tudi umrl in je poko-
pan na podboškem pokopališču. Po vojni je od leta 1952 do leta 
1960 v zelo težkih poli� čnih razmerah delovala sestra Krišpina 
– Neža Šribar, ki je župnijski zbor krepko obnovila in utrdila, bila 
pa je zaslužna tudi za to, da je Černelič začel orgla�  in vodi�  
cerkveni zbor. »Med mašo se spomnimo več kot 200 pevcev, 
ki so skozi obdobja lepšali bogoslužje v naši cerkvi. Mnogi so 
vaši sorodniki tudi v več generacijah nazaj,« je še dejal Černelič 
ter naštel nekaj imen znanih pokojnih pevcev (Anton in Franči-
ška Peterčič, Zofi ja Colarič-Bambič, Žani Hočevar, Mar� n Kra-
mar, Zalka Glinšek, Andrej Kerin, Franc Vrhovšek, Cvetka Žugič, 
Pepca Strahinič, Jože Banič, Malči Nečemer, Vinko Grubič …) in 
organista Rajka Jurečiča, ki je desetletja igral pri drugi nedeljski 
maši.

Pred koncem maše so zbrani prisluhnili še kratkemu koncertu 
orgelskih skladb, ki jih je zaigrala Černeličeva naslednica Ka-
tarina Štefanič Rožanec, ki je pri minuli polnočnici odigrala že 
že svojo 1100. mašo. Za zaključek slovesne maše so vsi skupaj 
zapeli še Gruberjevo Sveto noč, ki je za božič praznovala že 
200-letnico prve izvedbe.

Peter Pavlovič
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KONCERTNO-HUMORNO POPOLDNE PEVK IZPOD BOČJA

Pevke izpod Bočja, ki so v letu 2017 obeležile 20-letnico delo-
vanja, so na zadnjo novembrsko nedeljo leta 2018 pripravile 
letni koncert v Kulturnem domu Podbočje. Trinajsterica pevk 
pod tak� rko Andreje Barič Kerin je polni podboški dvorani 
zapela pod naslovom »Tiho že dan jemlje slovo …«, torej so 
bile njihove pesmi tematsko predvsem jesensko obarvane. 
Podboškemu občinstvu se je predstavil še Mešani pevski zbor 
KD Franc Bogovič Dobova, ki je na koncu zapel tudi skupaj z 
gos� teljicami. Koncert so s humornimi igralskimi vložki znova 
popestrile »podboške fl avzarce« Renata Jurečič, Metka Vrhov-
šek in Ivanka Černelič Jurečič, slednja je napisala tudi scenarij 
prireditve. 

Peter Pavlovič 

V Kulturnem domu Podbočje je 4. aprila potekalo območno 
srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin, na katerem 
se je predstavilo pet skupin, od tega ena lutkovna in š� ri gle-
dališke. 

»Zelo nas veseli, da imamo po dolgih le� h, prvič po letu 2011, 
tovrstno območno srečanje, ki smo ga pripravili v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Stane Kerin iz Podbočja,« je povedala vod-
ja krške izpostave JSKD Tinka Vukič. 

Začela je lutkovna skupina Pohajači iz OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško s predstavo Miška želi prijatelja, v kateri so pod men-
torstvom Lucije Novšak, Vlaste Lekše in Maje Sakelič nastopili 
Svetlana Živanović, Luka Pešec, Jakob Enej Grubar, Žana Polo-
vič, Lea Štojs in Bequir Veselaj. Nadaljevala je domača gledališka 
skupina Igralski mulci iz KD Stane Kerin, ki je pod mentorstvom 
in v režiji Ivanke Černelič Jurečič uprizorila predstavo Kako smo 
pulili repo, v kateri nastopa kar 34-članska zasedba. Naše malo 
gledališče iz OŠ Koprivnica se je predstavilo s predstavo Bobek 
in barčica pod mentorstvom in v režiji Nataše Dular ter v igralski 
zasedbi Gal Grmšek, Barbara Černelič, Nina Kelher, Marcel Me-
šiček, Viktorija Kukovičič, Filip Osojnik in Maj Gorjup. Otroška 
gledališka skupina OŠ Ar� če je zaigrala predstavo Mojca Pokraj-
culja, v kateri so pod mentorstvom in v režiji Mateje Jankovič 
Čurič zaigrali Nika Jerončič, Val Medved, Zoja Zupanc, Andraž 
Ivanšek, Lan Milanovič in Barbara Cvetko. Srečanje je zaključila 
gledališka skupina Odrček iz OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki s predstavo Vile Čes� tke, pri kateri so bile mentorice Dar-
ja Janškovec (tudi režiserka), Lidija S� panič in Mar� na Perašin, 

zaigrali pa so Manca Baznik, Julija Jarkovič, Jasmina Pisek, Gaia 
Della Porta, Iva Tomšič, Ana Tomažin in Rok Levojević.
Srečanje sta strokovno spremljali Katja Povše (lutke) in Tjaša 
Črnigoj (otroško gledališče). Na regijsko srečanje, ki je bilo 25. 
aprila v Sevnici, se je uvrs� la Lutkovna skupina Pohajači (OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško).

Peter Pavlovič

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN

Kaj se zgodi, ko se parklji naveličajo bi�  zlobni in angelčki no-
čejo več bi�  pridni, ker se obojim zdi, da je vse to postalo dol-
gočasno? 

To so videli zbrani otroci in njihovi starši na tradicionalnem, že 
21. miklavževanju v Podbočju, kjer je otroška igralska skupina 
Igralski mulci iz KD Stane Kerin Podbočje pod režisersko tak� rko 
Ivanke Černelič Jurečič uprizorila polurno predstavo z naslovom 
Nazaj v preteklost, v kateri se zgodi prav to. A k sreči glavni par-
kelj in glavni angel po tem zapletu zadeve spet postavita na-
zaj na svoje mesto, kjer stojijo že več kot 1700 let, odkar sve�  
Miklavž pridnim otrokom deli darila, porednim pa šibe.
 
Kot se je izkazalo, nihče ni bil poreden in si je prav vseh 73 ot-
rok, ki so jih starši pripeljali na miklavževanje, zaslužilo in dobilo 
darilo. 

Peter Pavlovič

Z MIKLAVŽEM NAZAJ V PRETEKLOST

K bolj doživetemu doživljanju prazničnega božičnega časa, ka-
terega bistvo je rojstvo Jezusa Kristusa, v krščanskem verova-
nju Odrešenika, pripomorejo tudi upodobitve tega dogodka s 
fi gurami in drugimi elemen�  – jaslice. Posebej mogočne so v 
številnih cerkvah, tudi v podboški župnijski cerkvi sv. Križa, za 
katere v zadnjih le� h skrbita domačina Matjaž Jurečič in Viki 
Baznik.

Matjaž Jurečič in Viki Baznik sta jaslice v župnijski cerkvi sv. Kri-
ža v Podbočju prvič postavila leta 2012, torej bodo letošnje že 
njune sedme. Pred tem jih je postavljal župnik s pomočjo mini-
strantov in veroučencev. »Želel sem si, da bi imeli malo večje in 
bolj dodelane jaslice in sem vprašal župnika, če bi jih lahko pos-
tavili drugače in je bil takoj za to. K sodelovanju sem povabil še 
Vikija, ki je že prej pomagal pri izdelovanju nekaterih elementov 
za jaslice in tako se je začelo,« pove Matjaž o začetkih njunega 
jasličarstva.

Lokacijo jaslic sta izpred glavnega oltarja prestavila pred des-
ni stranski oltar, kjer je več prostora. Postavlja�  jih začneta že 
nekaj tednov pred božičem. Poskušata se uskladi� , da delata 
oba skupaj, če ne gre drugače, pa vsak posebej. Prvi korak je 
vsako leto postavljanje podesta, ki ga sestavita iz odsluženih šol-
skih miz in lesenih plošč, površina jaslic pa je z le�  zrasla na 30 
kvadratnih metrov. Nato se začne postavljanje raznih elemen-
tov, s katerimi ponazorita okolje, v katerem se je rodil Jezus, 

od skalnate pokrajine in mesta Betlehem s številnimi njegovimi 
podrobnostmi do pašnikov in pas� rskih šotorov, potoka, ki po-
ganja mlin, ribnika, peščenih potk … ter seveda hleva z Marijo, 
Jožefom in Jezusom. Pri tem se trudita, da je vse skupaj obliko-
vano razgibano, tako višinsko kot globinsko. »Želim, da vsako 
leto narediva neko izboljšavo – ne le, da je nekaj drugače, am-
pak tudi bolje. Tako so jaslice vsako leto zanimive, predvsem 
otrokom, kar je tudi najin glavni namen,« pravi Matjaž, ki skrbi 
za idejno snovanje jaslic. 

MATJAŽ IN VIKI STA SEDEMKRAT POSTAVILA MOGOČNE JASILCE
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Ideje najde predvsem na internetu, pa tudi ob ogledu jaslic po 
drugih krajih. Viki, sicer mizar po poklicu, je zadolžen za teh-
nično uresničitev (in tudi dopolnitev) teh idej. »Skupaj vedno 
najdeva rešitev, da izpeljeva zamišljeno,« pravi, »in ko nekaj na-
rediva, ugotoviva, kaj bi lahko naslednje leto še dodala ali spre-
menila.« Pri električni napeljavi jima pomaga Jernej Colner, v 
zadnji fazi, pri postavljanju mahu in fi gur, pa sodelujejo tudi Ma-
tjaževa družina in prijatelji, ki prispevajo še kakšno svežo idejo. 
Posebnost njunih jaslic je sicer še »svetokriški ko� ček«, v kate-
rega umes� ta maketo župnijske cerkve in nekaj podrobnos�  iz 
njene okolice. Matjaž ima sicer idejo, da bi postopoma izdelala 
in v jaslice umes� la celoten trg pred cerkvijo vključno s kipom 
znamenitega podboškega leva. 

V proces, od priprave elementov do končnega postavljanja jas-
lic, vsako leto vložita vsak po okoli 50 ur. »Zdaj že 14 delam te 
nove hišice iz s� roporja,« pokaže Matjaž na eno od novos�  le-
tošnjih jaslic, medtem ko se Viki ukvarja s postavitvijo novega, 
večjega ribnika, ki bo gotovo zanimiv zlas�  za najmlajše. Poleg 
tega bo nova tudi kulisa skalnate pokrajine, novih bo nekaj (tudi 

premikajočih se ) fi gur … »Želim, da bi v prihodnje v jaslice vklju-
čila še kakšno svetopisemsko zgodbo in da bi bile jaslice še bolj 
dinamične,« pove Matjaž o njunih načr� h. 

Jaslice so bile v domači župniji lepo sprejete in ljudje so že kar 
v pričakovanju, kaj se skriva pod modrim zastorom, ki zakriva 
njihovo prizorišče v adventnem času. »Lepo je sliša� , ko kdo 
pohvali, da so jaslice lepe in zanimive, to nama daje voljo, da 
jih delava še naprej,« pravita. Stroške, ki jih imata s pripravo in 
postavljanjem, pokrije župnija oz. župnik France Novak, nekaj 
se zbere tudi prostovoljnih prispevkov župljanov in obiskoval-
cev, ki pridejo pogledat podboške jaslice, saj se je glas o njih že 
razširil naokoli. Cerkev bo v prazničnem času odprta, zato ste 
vsi, ki uživate ob ogledu raznolikih in domiselnih jaslic, vabljeni, 
da si jih ogledate.

Članek je bil objavljen v praznični številki Posavskega obzornika 
20. 12. 2018.

Peter Pavlovič

V četrtek, 4. 10. 2018, smo člani DPM Podbočje ob 16. uri sku-
paj z učitelji OŠ Podbočje, z vzgojiteljicami vrtca Levček iz Pod-
bočja, v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in Mestnim 
muzejem Krško izvedli ustvarjalne delavnice v okviru prireditev 
ob Tednu otroka ter Tednu kulturne dediščine. 

Delavnice so se odvijale v jedilnici ter učilnicah OŠ Podbočje in 
na šolskem igrišču. Namenjene so bile vsem predšolskim otro-
kom in šolarjem OŠ Podbočje ter tudi ostalim otrokom občine 
Krško. Bile so zelo lepo obiskane, saj se jih je udeležilo med 170 
in 190 otrok, staršev ter starih staršev. 

To leto so otroci lahko pokazali svojo ustvarjalnost v trinaj-
s� h delavnicah, ki so jih vodili člani DPM Podbočje, učitelji OŠ 
Podbočje, vzgojiteljice in vzgojitelji vrtca Levček ter uslužbenci 
Mestnega muzeja Krško in Posavskega muzeja Brežice. Delavni-
ce so bile: izdelovanje punčk iz rafi je, lovilcev sanj, igrivih živa-
lic, sovic iz storžev, lutk iz cunj, igrač, jesenskih stričkov, koša-
ric, sončnic iz koruznih zrn, 80-ta so bila leta, Do� k umetnika 
ter športna delavnica. Delavnico z naslovom Do� k umetnika 
je izvajal Posavski muzej Brežice. Posvečena je bila obeležju 
300-letnice smr�  avtorja poslikav Viteške dvorane, radovljiške-
ga slikarja Frančiška Karla Remba. Na slednji delavnici so učenci 

izdelovali njegov portret. Delavnico 80-ta so bila leta je izvajal 
Mestni muzej Krško. Na njej so učenci spoznavali način oblače-
nja v � s� h časih. Izdelovali so lutke iz papirja, ki so jih oblekli v 
papirnate obleke 80-� h let. Učenci so imeli možnost skakanja 
elas� ke, iz papirja so zgibali »žabice«, lahko so napisali razgle-
dnico na temo 80-ih let, vmes pa so se lahko posladkali še z 
žvečilnim gumijem »bazuko«. 

Dan so nam polepšale dobrote (slani p� čki in pujski), ki nam 
jih je pripravila pekarska delavnica. S prireditvijo smo zaključili 
okrog 18. ure.

Janja Uhernik

USTVARJALNE DELAVNICE OB TEDNU OTROKA TER TEDNU KULTURNE DEDIŠČINE

Društvo ZPKZ Podbočje je bilo ustanovljeno pred natančno 
pe� mi le�  s ciljem delovanja na področju spremembe življenj-
skega sloga vseh generacij, s poudarkom na mladih. Izvaja pre-
davanja »Za zdravo bučo« in spodbuja prehranjevanje s hrano, 
proizvedeno v Sloveniji. Je tudi založnik knjige Stopi�  v lastne 
hlače, avtorja Ivana Navoja, predsednika društva že vse od 
ustanovitve.

Društvo Zdrava prehrana, kultura in zabava Podbočje je v pe� h 
le� h delovanja s svojimi ak� vnostmi prisotno v širšem sloven-
skem prostoru in v tujini. Naša poglavitna cilja sta osveščanje 
prebivalstva vseh generacij glede spremembe življenjskega slo-
ga ter spodbujanje prehranjevanja s hrano, pridelano in pre-
delano v Sloveniji. S svojim delovanjem želimo pritegni�  večjo 
pozornost mlajših generacij, saj zdravo žive�  in se zdravo pre-
hranjeva�  v današnjem času, ko so dosegljivi prehrambni izdel-
ki prak� čno z vsega sveta, 
nista lahki nalogi, sploh za nas državljane, ki si želimo spre-
memb, medtem ko poli� ka zanje nima iskrenih namenov.  Na 
nas vseh je, da mlade vzgajamo in usmerjamo v načinu in ka-
kovos�  prehranjevanja, sploh pa bodo uspehi zagotovo precej 

večji, če to počnemo na vseh ravneh in s premišljeno strategijo. 
Zelo pomemben rezultat naših ak� vnos�  je oblikovanje zdrave 
družbe, kar se zagotovo odraža na vseh področjih. Manj bolezni 
se bo odrazilo pri zdravstveni blagajni ter navsezadnje tudi v 
podjetjih in drugih ustanovah, kjer bo več zdravih zaposlenih, ki 
bodo na svojih delovnih mes� h zadovoljnejši, produk� vnejši in 
uspešnejši. Preven� va in delovanje na področju osveščanja sta 
najcenejša za družbo, ki bi sredstva morala vlaga�  tja, kjer bi te 
ak� vnos�  dosegale o� pljive učinke in uspehe. Pri svojem delu 
in ak� vnos� h prihajamo do mnogih spoznanj in ugotovitev. Ve-
liko se govori o zdravi, domači in kakovostni prehrani, vendar se 
premalo naredi v zvezi z nadzorom rezultatov raznih programov, 
ki se fi nancirajo iz državne blagajne. Prepričani smo, da mnogi 
programi nimajo pričakovanega učinka in so preveč študijsko 
naravnani, kaj�  v praksi nikoli ne zaživijo. Na eni strani imamo 
slab nadzor, na drugi nedotakljivost prehrambnih ar� klov veli-
kih svetovnih korporacij, kot so Coca-Cola, Pepsi, verige hitre 
prehrane McDonald's, ekso� čno sadje itd. Sprašujemo se, zakaj 
država tem korporacijam dovoljuje, da naše trgovine zasipajo z 
odpadno hrano in pijačo. Še bolj zaskrbljujoča pa so naša opa-
žanja, da starši naredijo premalo, da recimo kokakola in banana 

VSAK CILJ JE DOSEGLJIV, ČE STOPIMO SKUPAJ
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ne bi prišli otro-
ku v roke. Morda 
bodo za mnoge 
bralce tega članka 
naše ugotovitve 
nerazumljive, so 
pa zelo jasne ugo-
tovitve stroke o 
škodljivos�  nave-
denih in podobnih 
ar� klov, ki so bile 
objavljene v stro-
kovni literaturi in 
drugod po med-
narodnem medij-
skem prostoru. 

Vse to terja več dela, sodelovanja in izobraževanja, takšno de-
lovanje in razne ak� vnos�  pa terjajo določena sredstva. Naše 
ak� vnos�  so usmerjene v dobro vseh nas v celotni državi, žal pa 
se pri svojem delovanju in razumevanju nekaterih naših progra-
mov srečujemo z mnogimi težavami. Eden od možnih razlogov 
za nerazumevanje je naš kri� čen odnos do tujih prehrambnih 
ar� klov, ki imajo za seboj predolge transportne po� , na kate-
rih izgubljajo kakovost. Južno sadje je resda privlačnega okusa, 
vendar je treba poudari� , da zdravo nikakor ni, saj pri njegovem 
transportu uporabljajo nezdrava sredstva, ki zadržujejo svežino 
do cilja, pa tudi takšno sadje mnogokrat dozoreva v komorah 
in ne na drevesu. Zato so naš odnos in stališča do spremembe 
življenjskega sloga bolj odkri� , bolj transparentni, saj si upamo 
veliko poveda�  denimo na račun kokakole in tako priljubljenih 

banan, o katerih nisem slišal kri� čno govori�  še nobenega po-
li� ka. Velja poudari� , da gospodarstvo premalo prisluhne dru-
štvu, ki sredstev ne troši za organiziranje veselic in izletov, pač 
pa izključno za osveščanje in izobraževanje na področju spre-
membe življenjskega sloga, kar navsezadnje koris�  tudi gospo-
darstvu. Zagotovo je pomembno, da se gospodarstvo vključi in 
tudi fi nančno podpre naš program, ki ima jasno vizijo in cilje. 
Ne morem mimo dejstva, da imajo ravno gospodarski subjek�  s 
sedežem v KS Podbočje, kjer je tudi sedež našega društva, naj-
manj posluha za podporo našemu delovanju, ki bi jim zagotovo 
prineslo dolgoročne koris� . Zaskrbljeni smo nad odnosom na-
ših lokalnih gospodarstvenikov, ki niso za sodelovanje, saj, ko se 
obrnemo na podjetja iz drugih krajevnih skupnos�  v Občini Kr-
ško ali izven nje, praviloma nale� mo na odgovor, da oni podpi-
rajo svoje. Naši gospodarstveniki v KS Podbočje pa nas ne slišijo, 
nam ne prisluhnejo in ne odgovorijo na naš poziv, velikokrat 
se nam sploh ne oglasijo na telefonski klic. Vsi bi se morali za-
veda� , da za delovanje društev, sploh v našem primeru, nujno 
potrebujemo sodelovanje domačih podje� j in podjetnikov, kaj�  
če ne bomo sami poskrbeli za svojo kulturo, šport in življenjski 
slog, tega ne moremo pričakova�  od tujih podje� j, katerih glav-
na skrb so njihovi deležniki. 

Prepričan sem, da se bo to spremenilo, saj vztrajamo pri izva-
janju našega programa in dosegamo želene rezultate. Cenjene 
gospodarstvenike iz naše občine in KS Podbočje zato pozivam, 
naj se odzovejo na naše pozive k sodelovanju, saj je vsak cilj 
dosegljiv, če stopimo skupaj.

Predsednik društva ZPKZ Podbočje
Ivan Navoj

Na začetku je Deklica prepevala in slišalo se je: Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko, Mamica je kakor zarja, Ves dan in vso noč ter 
mnoge druge. Njeno mlado srce je življenje zajemalo z veliko 
žlico. Družila se je, se otroško veselila in mladostno delila proste 
trenutke. Sledila so leta iskanja, spoznavanja in učenja. Prs�  so 
hiteli po črno-belih � pkah, glasovi pa so se brusili kot dragulji. 
Zorelo je njeno veličanstvo - glas.

Minila so leta. Ta Deklica je zrasla, si nadela šminko, obula vi-
soke pete in zapela. Nadela si je ime MAVRICA. Danes je stara 
19 let. Ponosna je na otroške začetke in pogumne male korake, 
ki so vodili k mnogim velikim zmagam leto za letom. In tako 
se je obrnilo še eno leto, ob katerem lahko MAVRICE ponosno 
povemo, da smo spet pridno delale, se učile, prepevale in se 
ob vsem nadvse zabavale. Deset nas je … Anja, Tatjana, Metka, 

Maja, Bernarda, Mija, Iris, Katja, Jasmina in Katarina.

Pevsko leto smo začele s petjem na porokah in praznovanjih, 
nadaljevale pa februarja, ko smo se odzvale povabilu na prosla-
vo ob kulturnem prazniku ter podelitvi Prešernovih plaket v ob-
čini Krško.  
Ponosne smo tudi na sodelovanje s simfoničnim orkestrom 
Glasbene šole Krško. Le-ta je v veliki dvorani Kulturnega doma 
Krško s slavnostnim koncertom  »K večnemu miru - glasbeni 
etos za 21. stoletje« obeležil 25-letnico delovanja. Medse so 
povabili tudi Mavrice, ki smo skupaj z združenimi zbori Dolenj-
ske in Posavja zapele v en glas. Uf, kako je bilo edinstveno in 
nepozabno.
V enakem tempu smo nadaljevale in se vneto pripravljale za 
nastope na raznih slavjih ter leto zaključile z mini koncertom v 

»PUSTITE NAM NAŠ SVET«

prazničnem decembru v starem mestnem jedru Krškega.

In prišel je letošnji marec, ko je ta Deklica, ki že skoraj dve de-
setletji sliši na ime Mavrice, pripravila nepozaben celovečerni 
koncert z naslovom »Pus� te nam naš svet«. Z nami so bili naj-
boljši. Zaigral je komorni band »Od daleč lepši« s fan� : dve-
ma Lukoma, Tomažem, Sebastjanom in Mirom, ki so z iskre-
nim nasmehom in glasbo čarali lepoto večera. Z besedami in 
življenjskimi modrostmi nas je božal Ivankin žameten glas …, 
»zadaj« pa so za ostalo skrbeli Sami, Peter in Matjaž. Hja, in z 
nami ste bili � s� , ki jih imamo najraje. Skupaj smo ustvarili svoj 
svet pa čeprav le za en večer na odru.

Deklica počasi stopa 20-letnici napro� . Kako jo bomo praznova-
le? Ne vemo. Pravzaprav nihče ne ve. Slu� mo pa, da bo prazno-
vanje srčno, edinstveno, mavrično in naše – z vami, ki ste naši!

Za Vokalno skupino MAVRICE:
IRIS VRHOVŠEK

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podbočje smo bili v 
letu 2018 zelo ak� vni. Redno smo vzdrževali opremo in dom ter 
opravljali opera� vne naloge.
  
Udeležili smo se prvega gasilskega sejma v Ljubljani, pregledali 
hidrantno omrežje na območju društva, sodelovali na priredi-
tvah KS Podbočje, udeležili smo se tekmovanja na Senušah in 
se prijavili na razpisa KS Podbočje in GZ Krško. Nabavili smo ne-
kaj osebne zaščitne opreme, prenosne radijske postaje, tlačne 
cevi, ročnike, ključ za nadzemni hidrant. Za pomoč pri fi nanci-
ranju se zahvaljujemo KS Podbočje in GZ Krško.      

                                                                              
Pridobili pa smo tudi nekaj novih članov, predvsem pionirčkov 
in mladincev. Poveljstvo PGD Podbočje in PGD Malo Mraševo 
je v lanskem letu organiziralo društveno vajo na Dobravi ob Krki 
in sektorsko vajo v Šutni, kjer smo sodelavali z gasilci iz sosed-
njega sektorja. Ob koncu leta pa smo, tako kot nam je v nava-
di, obiskali in razdelili gasilske koledarje med krajane, ki so kot 
vsako leto bili veseli našega obiska in nam po svojih zmožnos� h 
darovali prostovoljne prispevke. Hvala vsem krajanom za vašo 
podporo. 

PGD Podbočje

PGD PODBOČJE



JUNIJ  2019

2322
KRŽEVSKI   ZVON

DRUŠTVA DRUŠTVA 

Med 12. in 18. avgustom 2018 se je v Leničevem domu zbralo 
okoli šestdeset mladih in manj mladih, da bi pomagali tukajš-
njim prebivalcem in prebivalcem bližnje okolice. Bili so udele-
ženci poletne delovne akcije imenovane »Summerjob«. 

Summerjob je prostovoljna delovna akcija, ki jo organizirajo 
Mladi za zedinjen svet. Mlade združuje že pet let z namenom, 
da pus� jo za sabo svet boljši, kot so ga prejeli. Njegov namen je 
s fi zično in fi nančno pomočjo odgovarja�  na konkretne potrebe 
lokalnega prebivalstva, hkra�  pa spodbudi�  gradnjo medseboj-
nih odnosov. V dopoldanskem času ponudijo svoje roke in pod 
vodstvom starejših mojstrov pomagajo � s� m, ki sami zaradi 
fi zičnih ali drugih omejitev ne morejo postori�  dela sami. Po 
napornem delu pa je čas za druženje in duhovno obnovo.

Veseli smo, da so tokrat izbrali naš del Slovenije in se nastanili 
v Leničevem domu. Že v juniju smo se prvič slišali z vodjo sku-
pine Valerijo Dolenšek, ki je za pomoč in sodelovanje prosila 
naš Karitas. Vsekakor smo se odzvali in resno stopili v akcijo. 
Potrebno je bilo kar nekaj pogovorov z družinami in posamezni-
ki, za katere smo menili, da so potrebni pomoči. V soboto je 
prišla skupina, ki si je ta »delovišča« ogledala in popisala, kaj 
vse je potrebno postori� . V našem pokrivanju karita� vnega de-
lovanja je bilo devet delovišč, v okolici pa še sedem. Ak� vno 
smo sodelovali po telefonu, sestankovali, hodili do sponzorjev 
in pripravljali zadeve. S strani Karitas Sv. - Križ Podbočje smo pri-

dobili kar 40 sponzorjev za material in hrano, za kar se jim v 
imenu dobitnikov še enkrat iskreno zahvaljujemo. Za denarno 
pomoč smo prosili tudi Škofi jsko Karitas Novo mesto in Obči-
no Krško. Najbolj ak� vna pri zbiranju sponzorjev sta bila Met-
ka Lavrinšek in Milan Colner, ki sta pridobila sponzorje iz krške, 
kostanjeviške, šentjernejske, brežiške in novomeške občine. Za 
občutek: 20 kan� c barve, 5 valčkov, 2 x topli pod, 100 m2 izola-
cije, električni material, žlebove, priključitev vode, 2 odojka, 6 
piščancev, 5 kg govedine, 6 kg svinjine, 10 salam, 120 jajc, 6 kg 
skute, 10 kg moke …(skupaj približno 5.500 €). Metka, ki je bila 
tudi vodja kuhinje, je zbirala predvsem živila. Poskrbela je za ce-
lodnevne obroke za vse prostovoljce, ki so dali svoj čas, roke in 
veliko mero dobre volje. Tekom š� rih delovnih dni so mladi čis-
� li, pospravljali, sanirali stanovanje po požaru, belili, zamenjali 
talne obloge, skoraj popolnoma prenovili dom, pripravljali drva 
za zimo, čis� li zunanjo okolico … Poleg »Summerjob« delovišč 
smo se v sklopu Karitasa enega lo� li že pred to delovno akcijo, 
drugega pa v začetku septembra. Akcija je bila zelo uspešna. 

Kako (pre)lahko je reči, ne, hvala, ne pijem kave in i�  dalje, ven-
dar prav �  trenutki ob »kavi« gradijo in puščajo sledi … Za ude-
ležence Summerjoba je to svojevrsten izziv: pravi pristop, delo, 
druženje in odnosi, ki se tako gradijo.

Justi na Colner,
tajnica Karitas Sv. Križ-Podbočje

ŠRD VELIKO MRAŠEVO

Pred nami je nova številka Krževskega zvona in čas je, da pog-
ledamo po preteklem dogajanju pod okriljem Športnega in 
rekreacijskega društva (ŠRD) Veliko Mraševo. Člani društva so 
tako kot vsa leta do sedaj skrbeli, da se je uresničevala vizija in 
poslanstvo društva. V ta namen je bilo organiziranih lepo število 
dogodkov, tako športnih, kot � s� h bolj delovne narave, ampak 
vsi s ciljem druženja in dviga kakovos�  življenja v našem kraju. 
 
Kot osrednji dogodek bi izpostavili tradicionalni nočni turnir v 
malem nogometu oz. futsalu, ki se vsako leto odvija na pred-
večer dneva državnos�  in ob prazniku KS Podbočje. Lansko leto 
je ta potekal že v 31. ediciji, k sodelovanju pa se je prijavilo 17 
ekip. Priča smo bili kakovostnem žogobrcu, dobremu obisku in 
prijetnemu druženju, zelo zadovoljni pa smo lahko tudi z uvrs� -
tvijo domačih ekip. V polfi nalnem obračunu sta se srečali do-
mači postavi Ekten in Grameks. Po izvajanju šestmetrovk so več 
športne sreče imeli slednji, ki so se tako veselili preboja v veliki 
fi nale. V boju za tretje mesto so se nato Ektenovci pomerili z 
ekipo Duško tema, katerih glavnino so sestavili fantje iz sose-
dnjih Cerkelj. V tem obračunu je krajše potegnilo domače mo-
štvo, ampak tudi četrto mesto je na tako pomembnem turnirju 
zavidanja vredno. V fi nalnem dvoboju je nato pisana druščina 
Par� zana iz Zasavja porazila ekipo Grameksa s 3:1 in se tako 
veselila naslova. Najboljši vratar turnirja je bil Stanislav Kraševec 
(Grameks), ki se je kar nekajkrat izkazal z odličnimi obrambami, 
najboljši strelec pa je postal Abdulah Šišić iz zmagovalne ekipe.

 
Za nogomet bi lahko dejali, da je osrednja športna panoga 
društva, zato ji razumljivo posvečamo največ pozornos� . To do-
kazuje tudi udeležba na številnih turnirjih, kakor tudi nastopa-
nje v medobčinski malonogometni ligi (MMNL) Brežice – Krško 
ter udeležba v podboški ligi. Ob tem bi izpostavili turnir na Raki, 
kjer smo osvojili drugo mesto, v Bušeči vasi pa smo se izkazali s 
tretjim. V MMNL Brežice – Krško smo lansko leto osvojili deve-
to mesto, letos pa nam trenutni rezulta�  kažejo podobno sliko. 
Bolj uspešni smo v lokalni podboški ligi, kjer trenutno zasedamo 
prvo mesto. Za člane društva in ostale navdušence je organizi-
rana tudi redna vadba na nogometnem igrišču v Mraševem (v 
torek in četrtek v večernem času), v zimskih mesecih pa se le ta 
začasno prestavi v telovadnico OŠ Podbočje. Poskrbljeno pa je 

tudi za najmlajše, saj jim že vrsto let omogočamo sodelovanje 
v t.i. Trim ligi, kjer imajo možnost dokazova�  nogometne spret-
nos� , se druži�  s svojimi vrstniki ter koristno preživlja�  pros�  
čas. 

Ob tem pa naj omenimo še »naša atleta«. Peter Pavlovič uspeš-
no nastopa na tekaških tekmovanjih po Sloveniji in Hrvaški. Na-
zadnje se je v svoji kategoriji oki� l s tretjim mestom  na »Arejho-
vskem teku« - Teki Dolenjske za pokal Vzajemne. Ambrož Tičar 
pa se krepi v skoku v višino in z Atletskim društvom Kronos Lju-
bljana meša smetano v samem državnem vrhu. 

Številne ostale prostovoljne ak� vnos�  pa dokazujejo, da člani 
ŠRD Veliko Mraševo nismo ak� vni samo na športnem podro-
čju. Redno vzdržujemo igrišče urejeno in primerno, ne samo za 
športna dogajanja. Pobarvali smo stare gasilske mize in klopi, ob 
tem pa smo dokupili še pet kompletov le-teh. Skrbimo tudi za 
vaško kopališče ob Krki, zadnja leta pa tudi redno organiziramo 
veslanje po reki Krki. V zimskem času poskušamo pričara�  vsaj 
kanček prazničnega vzdušja v vas z okrasitvijo sve� lk ter tudi 
vaškega doma. V slednjem pa na zadnji dan leta poteka tudi za-
ključna zabava z ognjemetom, kjer nazdravimo za uspešno novo 
leto. Letos je bil organiziran tudi pohod k polnočnici, ki se ga je 
udeležilo lepo število pohodnikov. Člani društva smo se vključili 
tudi v aprilsko čis� lno akcijo, kjer smo lahko svojo ekološko za-
vest in odgovorno stališče do našega življenjskega okolja izrazili 
s svojo udeležbo. Dolgo tradicijo pa nosi tudi postavljanje mlaja, 
prvomajsko razpoloženje pa smo začinili še s kresovanjem.
ŠRD Veliko Mraševo nosi odgovornost do okolja in družbe, v 
katerem deluje. Skozi svoj obstoj se srečuje z različnimi izzivi, 
priložnostmi in idejami. Nekateri cilji tako kot vedno ostajajo 
neizpolnjeni in za katere bo potrebno še nekaj angažiranos�  ter 
dobre volje. Verjamemo, da jih skupaj lahko dosežemo. Vsem 
vaščanom in krajanom KS Podbočje čes� tamo ob prazniku ter 
želimo vse dobro. Pa pozdravljeni do naslednjič …

Matej Urbanč - Berox, 
ŠRD Veliko Mraševo 

KO MLADE MOČI SKUPAJ S KARITAS GRADIJO NOVO UPANJE
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V šolskem letu 2018/2019 je osnovno 
šolo Podbočje obiskovalo 150 otrok, od 
tega je bilo 75 deklet in enako število 
fantov. 107 otrok pa je dnevno prihaja-
lo v vrtec Levček.  Prvega septembra je 
šolska vrata prestopilo 17 prvošolcev, ki 
svoje znanje počasi, toda vztrajno nad-
grajujejo. 

Prvi september je za šolo pomenil tudi 
nov izziv, saj se je šola takrat še z v. d. 
ravnateljice Marjeto Škrbina Rozman 
spoprijela z razširjenim programom, ki 
se bo na naši šoli poskusno uvajal vse 
do vključno šolskega leta 2020/2021. Z 
razširjenim programom želimo učencem 
omogoči�  takšen osebnostni razvoj, 
ki bo najbolj usklajen z njihovimi zmo-
žnostmi, interesi, talen�  in potrebami. V 
ta namen smo na šoli organizirali številne 
interesne dejavnos� , dodatno uro špor-
ta za vse oddelke, poskusno poučevanje 
drugega tujega jezika v sedmem razredu 
in poskusno uvajanje angleščine v prvem 
razredu kot del obveznega programa. 

Učenci naše šole širijo dober glas  šole 
tudi izven meja naše občine, saj se ude-
ležujejo številnih tekmovanj v znanju 
kakor tudi športnih tekmovanj.  Odlično 
znanje so učenci pokazali na tekmovanjih 
iz znanja slovenskega jezika, matema-
� ke, angleščine, geografi je, zgodovine, 
kemije, biologije in logike. Organizirali 
smo tudi tekmovanja iz znanja o slad-
korni bolezni, naravoslovno tekmovanje 
Kresnička, računam z Lili in Binetom, Kaj 
veš o prometu ter Mladi genialci. Uspe-
hov in priznanj je bilo veliko, zato se lah-
ko na tem mestu vsem učencem, ki se 
trudijo in osvajajo priznanja, zahvalim in 
jim čes� tam. Poleg tekmovanj iz znanj 
in športnih tekmovanj učenci uspešno 
sodelujejo tako na literarnih kot tudi li-
kovnih natečajih, kjer prav tako žanjejo 
lepe uspehe. 

Na šoli zelo ak� vno deluje  turis� čni pod-
mladek, ki je v letošnjem šolskem letu iz-
delal nalogo, s katero je povezal naravno 
in kulturno dediščino kraja v turis� čni 

spominek.  Nastala sta kar dva, in sicer 
»podboški cegu« in »fi žolovka«. Ideja je 
bila predstavljena tudi v Posavskem mu-
zeju Brežice, kjer sta oba spominka na 
voljo za nakup v muzejski trgovini. 

Naši učenci radi berejo, saj je Bralno 
značko v tem šolskem letu osvojilo kar 
120 učencev. Uspešni pa so tudi pri bra-
nju v angleškem in tudi nemškem jeziku, 
kjer so nekateri mladi bralci osvojili zlata 
priznanja.  

30. november 2018 je bil za šolo ve-
lik dan, saj je bila slavnostna otvoritev 
energetsko obnovljene šole, ki učen-
cem in zaposlenim omogoča kvalitetno 
delo in možnos�  za izobraževanje. Sama 
obnova šole je potekala v dveh fazah. 
Vrednost celotne naložbe je znašala 
1,24 milijona evrov. Kljub lepo urejeni in 
energetsko sanirani šoli pa so še vedno 
določene pomanjkljivos� , ki jih bo pot-
rebno odpravi� . 

Učenci in vsi zaposleni bi bili zelo veseli, 
če bi pobuda krajanov v projektu »Moj 
projekt« naletela na plodna tla in bi ob 
šoli zgradili fi tnes vadbišče na prostem. S 
tem bi tako učenci kot tudi krajani prido-
bili nove možnos�  za rekreacijo in zdrav 
življenjski slog. 

Ob nastopu mandata, 1. 2. 2019, sem 
se zavedel dejstva, da je OŠ Podbočje 
šola, ki ima dušo, to je strokovne in de-
lavne učitelje, vzgojitelje ter pomočnike 
in predane ostale delavce,  ki svoje delo 
opravljajo z veliko mero srčnos� , empa-
� je in strokovnos� . Vendar strokovni de-
lavci kot  tudi ostali zaposleni na šoli ne 
morejo nič brez � s� h, zaradi katerih pri-
hajajo na delo. In to so učenci. Učenci, 
ki si želijo novih znanj, novih dogodivščin 
in spretnos� . 

Zaposleni in učenci šole se zelo trudimo 
za to, da je okolica šole kar najbolje ure-
jena, zato redno skrbimo za pobiranje 
sme�  okoli šole. Žal pa nas je letošnje 
vreme prisililo k temu, da nismo mogli 

izpelja�  večje čis� lne akcije skupaj s Kra-
jevno skupnostjo Podbočje. Vsako leto 
EKO predstavniki šole organizirajo zbiral-
ne akcije papirja, kjer naberemo veliko 
starega papirja. 

Učenci od prvega do petega razreda, ki 
tekmujejo na tekmovanju za zdrave in 
čiste zobe, pa so letos dosegli zavidljivo 
drugo mesto. Na tekmovanju vsako leto 
sodeluje 10 osnovnih šol občin Krško in 
Kostanjevica na Krki. 

Kot sem že omenil, vrtec Levček letos 
obiskuje 107 otrok. Ak� vni so v številnih 
dodatnih dejavnos� h vrtca, ki jih ponudi-
jo strokovni delavci v vrtcu. Vse skupine 
v vrtcu so vključene v številne projekte. 
Izpostavim naj samo najbolj zanimive: 
Album otroka, Bralni Palček, Varno s 
soncem in Zeleni nahrbtnik z zmajčkom 
Jurčkom. Poleg teh projektov se izvajajo 
še drugi projek� , ki pa so vezani na posa-
mezno skupino otrok v vrtcu.  

Za konec lahko zapišem, da je šola sku-
paj z vrtcem uspešna v svojem lokalnem 
okolju in tudi širše. Ob tej priložnos�  
se zahvaljujem vsem zaposlenim za iz-
kazano zaupanje. Vsem velja zahvala 
za vestno in predano delo v kolek� vu  
Osnovne šole Podbočje. 

Andrej Lenarti č, prof., ravnatelj

ŠOLA, KI IMA DUŠO

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH

Šolsko leto 2018/19 se je zaključilo. 
Učenci so sodelovali na številnih tekmo-
vanjih in natečajih in dosegali priznanja, 
ki jih navajam v nadaljevanju. 

Tekmovanja iz slovenščine za Cankarje-
vo priznanje se je udeležilo 25 učencev 
od 4. do 9. razreda. Naslov letošnjega 
tekmovanja je bil Dediščina iden� tete. 
Bronasto priznanje je osvojilo šestnajst 
učencev, in sicer Zala Kodrič, Ula Pavlo-
vič, Naja Espinoza Marolt, Zoja Nala Bo-
žič, Nina Jurečič, Manica Pavlovič, Žana 
Lamovšek, Črt Božič, Eva Strojin, Tia Iljaš, 
Ester Palčič, Maja Šoba, Anja Kerin, Žan 
Šribar, Maša Kraševec in Neli Kovačič. 
Območnega tekmovanja sta se udeležili 
Maja Šoba in Neli Kovačič. Maja Šoba je 
na tem tekmovanju dosegla srebrno pri-
znanje.

Za učence od 1. do 3. razreda je letos 
tretjič potekalo šolsko tekmovanje iz 
slovenščine   Mehurčki.  Udeležilo se ga 
je 21 učencev 1. triade. Vsi sodelujoči 
učenci so prejeli priznanja. To so Flori-
jan Kerin, Ela Palčič, Maja Krajnc, Jure 
Rožanec, Sara An� ć, Tilen Colarič in Noa 
Zajc iz 1. razreda, Zarja Božič, Ula Jančar, 
Marko Pavlovič, Klara Rebselj, Alina Sto-
par, Mar� na Pirc, Alex Vrhovšek in Zala 
Colarič iz 2. razreda, Žanin Zajc, Monika 
Zorič, Teja Krajnc, Anja Topolovšek, Kaja 
Vodopivec in Filip Likar iz 3. razreda.

Bralno značko je v letošnjem letu osvo-
jilo 120 učencev od 1. do 9. razreda. 
Osem devetošolcev je prejelo priznanje 
Zla�  bralec oz. Zlata bralka za zvestobo 
Bralni znački vseh devet let šolanja. To so 
letos: Eva Colarič, Erazem Dornik, Nejc 
Jarkovič, Zoja Iva Jurečič, Neli Kovačič, 
Jože S� pič, Lea Vodopivec in Aljaž Žibert. 
Prejeli so spominsko priznanje in knjižno 
nagrado za zvestobo Bralni znački in lepi 
knjigi.

Na tekmovanju iz angleške bralne znač-
ke je sodelovalo 43 učencev. Kar 15 
učencev je osvojilo zlato priznanje, 17 
srebrno, preostali pa so prejeli priznanja 

za sodelovanje. 

Na tekmovanju iz nemške bralne značke 
sta sodelovala Anja Kerin in Žan Šribar in 
oba osvojila zlato priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz kemije je 
bronasto priznanje osvojila Maja Šoba. 
Učenka je tekmovala tudi na državnem 
tekmovanju.  

Na šolskem tekmovanju iz biologije je 
tekmovala samo učenka Maja Šoba.  

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so 
učenci osvojili pet bronas� h priznanj, ki 
so jih prejeli Ula Pavlovič, Tilen Ivnik, Tia 
Iljaš, Taj Reberšek in Maja Šoba.   

Na tekmovanju iz znanja naravo-
slovja Kresnička, ki je potekalo za 
učence od 1. do 7. razreda, je bro-
nasto priznanje osvojilo 28 učencev. 
To so: Eva Pavlovič, Florijan Kerin, Miha 
Sin� č, Maja Krajnc, Ela Palčič, Jure Ro-
žanec, David Senica, Noa Zajc, Marko 
Pavlovič, Tina Kodrič, Zala Colarič, Ula 
Jančar, Mar� na Pirc, Teja Krajnc, Monika 
Zorič, Neža Glogovšek, Laura Vučič, Žiga 
Drmaž, Kris� na Tina Bo� ć Komljanc, Jan 
Šmajgl, Gabrijel Golobič, Anej Topolov-
šek, Jan Kraševec, Eva Strojin, Arauko 
Lan Espinoza Marolt, Ester Palčič, Mia 
Vesel in Lucija Pavlovič.  

Na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
korni bolezni je bronasto priznanje osvo-
jila Maja Šoba iz 8. razreda. 

Na tekmovanju iz znanja angleškega jezi-
ka je bronasto priznanje osvojila učenka 
9. razreda Zoja Iva Jurečič, ki se je tudi 
uvrs� la na področno tekmovanje. Za 
učence 7. razreda je tekmovanje pote-
kalo skupinsko. Tekmovali sta dve skupi-
ni. Skupina, v kateri so tekmovali Lucija 
Pavlovič, Tia Iljaš, Anja Štefanič, Lana 
Lamovšek in Nina Zorič, se je uvrs� la na 
državno tekmovanje, kjer so osvojili sre-
brno priznanje.

Na šolskem tekmovanju iz matema� ke 
za Vegovo priznanje je sodelovalo 62 
učencev, ki so osvojili 23 bronas� h pri-
znanj. Priznanje so prejeli Tilen Colarič, 
Maja Krajnc, Ela Palčič, David Senica, Da-
vid Strojin, Anja Baznik, Ma� c Hudoklin, 
Jure Rožanec, Tina Kodrič, Klara Rebselj, 
Alex Vrhovšek, Monika Zorič, Zala Kod-
rič, Manica Pavlovič, Žiga Drmaž, Črt 
Božič, Eva Strojin, Jan Kraševec, Patricija 
Mar� č, Maj Drmaž, Tia Iljaš, Maja Šoba 
in Zoja Iva Jurečič. Na državno tekmova-
nje so se uvrs� li Manica Pavlovič, Črt Bo-
žič, Eva Strojin, Maj Drmaž in Maja Šoba. 
Manica Pavlovič, Črt Božič, Eva Strojin in 
Maj Drmaž so na tem tekmovanju osvo-
jili srebrno priznanje. 

Za učence od 1. do 3. razreda je poteka-
lo tekmovanje iz matema� ke Znam več. 
Sodelovalo je 23 učencev. Najuspešnej-
ši so bili Tilen Colarič iz 1. razreda, Alex 
Vrhovšek iz 2. razreda in Kaja Vodopivec 
iz 3. razreda. 

Na tekmovanju Računam z Lili in Bine-
tom so sodelovali učenci od 1. do 3. ra-
zreda. Tekmovalo je 47 učencev. V prvem 
razredu je bil zmagovalec Jure Rožanec, 
v 2. razredu Marko Pavlovič, v 3. razredu 
pa je bila najuspešnejša Kaja Vodopivec.  

Na šolskem tekmovanju iz fi zike sta bro-
nasto priznanje osvojili Anja Kerin in Neli 
Kovačič. Obe učenki sta se uvrs� li na 
področno tekmovanje. 

Na šolskem tekmovanju iz logike so so-
delovali učenci od 6. do 9. razreda. Bro-
nasto priznanje so prejeli Jan Kraševec, 
Ester Palčič, Maja Šoba in Neja Kraševec. 
Na državno tekmovanje so se uvrs� li 
Ester Palčič, Maja Šoba in Neja Kraševec.  

Na šolskem tekmovanju iz znanja zgo-
dovine je sodelovalo 12 učencev 8. in 9. 
razreda.  Bronasto priznanje so osvojili 
Eva Colarič, Lea Vodopivec, Maja Šoba 
in Maša Kraševec.  Maja Šoba in Maša 
Kraševec sta se uvrs� li na območno tek-
movanje.  
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LITERARNI NATEČAJ EVROPA V ŠOLI - »USTVARJAJMO DRUŽBO ENAKIH MOŽNOSTI IN 
PRILOŽNOSTI ZA DEKLETA IN FANTE«.

Šolskega tekmovanja iz znanja geografi je 
se je udeležilo 21 učencev in učenk od 
7. do 9. razreda. Na šolskem tekmovanju 
so učenci osvojili šest bronas� h priznanj. 
Prejeli so jih Maj Drmaž, Ester Palčič, 
Tia Iljaš, Maja Šoba, Eva Colarič in Jože 
S� pič. Območnega tekmovanja sta se 
udeležila Tia Iljaš in Jože S� pič. Oba sta 
osvojila srebrno priznanje.  

Učenci so tekmovali tudi na tekmovanju 
Mladi genialci. Ekipo naše šole so sestav-
ljali Eva Colarič, Maja Šoba in Anja Kerin.

Prireditve v šoli in tudi izven nje so pope-
strili člani otroškega in mladinskega pev-
skega zbora. Zapeli so na prireditvi ob 
dnevu šole, proslavi ob dnevu samostoj-
nos�  in enotnos� , proslavi ob kulturnem 
prazniku in se udeležili območne revije 
otroških in mladinskih pevskih zborov v 
Kulturnem domu v Krškem. Revija otro-
ških pevskih zborov je potekala 28. mar-
ca. Sodelovali so učenci od 3. do 6. ra-
zreda. Revija mladinskih pevskih zborov 
pa je bila 17. aprila. Pevke mladinskega 
zbora so se na revijo pripravljale na in-
tenzivnih pevskih vajah 5. in 6. aprila, 
skupaj s pevkami iz OŠ Kostanjevica na 
Krki. Pevke in pevci so na nastopih zelo 
lepo zapeli, še posebej pa solis�  Špela 
Baškovec, Nina Jurečič, Jan Kuntarič in 
Stanko Kuntarič.

Najmlajši pevci so 12. marca 2019 zapeli 
na OŠ Jurija Dalma� na v Krškem, kjer je 
potekala območna revija otroških pev-
skih zborov. Nastopili so učenci 1. in 2. 
razreda, ki se v dejavnost Glasba, moje 
veselje vključijo z lastnim interesom in z 
veseljem do glasbe in petja. Iz njihovih 
grl so poslušalci slišali lepo zapete pesmi 
Huda mravljica, Medvedji orkester in 
venček Slovenskih ljudskih pesmi. 

Naš turis� čni podmladek se je 5. mar-
ca 2019 predstavil na turis� čni tržnici 
fes� vala Turizmu pomaga lastna glava. 
Letošnja tema je bila Turis� čni spominek 
mojega kraja. Izdelali so turis� čno nalo-
go z naslovom Se gremo igrat … s cegli 
… V turis� čni nalogi so predstavili, kako 
lahko naravno in kulturno dediščino 
kraja povežemo v turis� čni spominek. 
Učenci so za nalogo, stojnico in predsta-
vitev na njej prejeli srebrno priznanje. 
Turis� čno idejo so ustvarili Neli Kovačič, 
Lea Vodopivec, Eva Colarič, Kaja Conta, 
Nika Zorko, Erazem Dornik, Maja Šoba, 
Anja Kerin, Ester Palčič in mentorici Re-
nata Jurečič ter Suzana Čuš. Prejeli so 
tudi lepo prak� čno nagrado.

Na literarnem natečaju Na obisku pri Ju-
riju Dalma� nu je Dalma� novo značko in 
priznanje  prejela Anja Kerin, Dalma� no-
vo značko pa  Maja Šoba.   

Na literarnem natečaju Evropa v šoli, ki 
je letos potekal pod geslom »Ustvarjaj-
mo družbo enakih možnos�  in prilož-
nos�  za dekleta in fante«, so sodelovale 
Lucija Pavlovič, Tia Iljaš, Anja Kerin, Maja 
Šoba, Sara Topolovšek, Manica Pavlovič 
in Nina Jurečič. Prejele so priznanja za 
sodelovanje na regijski ravni. Tia Iljaš, 
Sara Topolovšek, Manica Pavlovič in Nina 
Jurečič so prejele tudi priznanje za izbor 
na državno raven tekmovanja. 

Na likovnem natečaju ob prazniku slo-
venske košarke so sodelovali učenci 5. in 
7. razreda. Za svoje risbe so prejeli pri-
znanje, plakat s podpisi slovenskih košar-
karjev in maskoto Lipka.

Na 8. bienalu otroškega prostorskega 
oblikovanja Po Fabianijevih poteh so 
bronasto priznanje prejeli Nejc Jarkovič, 
Zoja Iva Jurečič, Žiga Drmaž, Nik Vučič, 
Zoja Nala Božič in lanskoletna devetošol-
ka Hana Iljaš.

Učenke Neja Colarič, Lara Marinčič in 
Ester Palčič so sodelovale na likovnem 
natečaju »Ne se bat, imej se rad«, ki ga 
je organiziralo Posavsko in obsoteljsko 
društvo za boj pro�  raku. Učenke so se 
udeležile otvoritve razstave v konferenč-
ni dvorani hotela Terme Čatež, kjer so 
prijele priznanja in prak� čne nagrade.

Anja Kerin, Maša Kraševec, Neja Kra-
ševec, Lucija Pirc, Maja Šoba in Sara 
Topolovšek so sodelovale na likovnem 
natečaju Plakat miru z naslovom Bodimo 
prijazni, ki ga je organiziral Lions klub Kr-
ško. Neja Kraševec se je s svojim izdel-
kom uvrs� la na državni nivo.

Učenci 4., 7. in 8. razreda so sodelovali 
na 12. mednarodnem likovnem natečaju 
Bodi umetnik »Igraj se z mano«. Risba 
učenke Maje Šoba je bila razstavljena v 
Koroški galeriji likovnih umetnos�  v Slo-
venj Gradcu.

Na likovnem natečaju Evropa v šoli, ki je 
letos potekal pod geslom »Ustvarjajmo 
družbo enakih možnos�  in priložnos�  

Nastop na reviji otroških pevskih zborov

Po Fabianijevih poteh 
(Nejc Jarkovič in Zoja Iva Jurečič, 9. r.)

za dekleta in fante«, so se na državno raven natečaja  uvrs� la 
dela učenk Ane Grozdina, Tine Župevc, Lucije Pirc in Kaje Conta. 
Učenke so za svoja dela prejele priznanja.

Učenci 4. in 6. razreda so sodelovali na likovnem natečaju »Na-

ravne in druge nesreče – neurje«, ki ga je razpisala URSZR. Eva 
Levičar se je s svojo risbo uvrs� la na državni nivo in  prejela 
priznanje ter prak� čno nagrado. 

Štefk a Bevc, urednica šolske kronike

Neja Kraševec, 8. r.

Nekega popoldneva je Špela kot po navadi igrala nogomet ena 
na ena z njenim najboljšim prijateljem Simonom. Poleg njiju sta 
Špelina starša vedela, da ni nič narobe, če se Špela rada ukvarja 
s stvarmi, ki naj bi bile glede na stereo� pe za fante.

V šoli so jo kot vedno spet zafrkavali in ji govorili, da je fant. Špe-
la jih je večkrat nalašč preslišala, a tokrat ni in ni zmogla. Vsega 
je imela dovolj. Simon ji je želel pomaga� , a ji ni bil v pomoč. 
Učitelji so poklicali njene starše, da bi prišli po njo, saj jo samo 
oni lahko potolažijo. Čeprav je bila pogumna, je vseeno imela 
šibko točko. Bilo ji je težko, saj ni imela veliko prijateljev, razen 
Simona. Njeno življenje je postalo nočna mora.

Tudi izven šole ni zmogla ni�  čez cesto, saj so njeni sošolci po 
celem mestu povedali, da je na pol fant. Ni hotela ven iz hiše, 
dokler ni na šolo, na katero je hodila ona, prišel nov fant, ki 
je želel posta�  modni oblikovalec, ko bo velik. Seveda so tudi 
njega žalili, a on je to čudovito prenašal. Vse, kar so mu slabega 
rekli, je obrnil na dobro stran. Špela se je z njim spoprijateljila. 
Rekel ji je, da v resnici ne govori tako z vsemi in da ga naj opo-
naša. Seveda je to storila. Joj, pozabila sem poveda� , da je bilo 
novincu ime Luka. Skupaj s Špelo in Simonom, s katerim je pos-
tal dober prijatelj, so ustanovili klub, ki se je imenoval Stereo� pi 
stran, frendi na dan. Pa še to, edine osebe, ki so trpele zmer-
janje, so bili fantje, ki nikakor niso mogli užali�  Luke in Špele.

Tudi Simon je bil včasih tarča posmeha, ker si je včasih želel bi�  
kozme� čar, saj se je s tem ukvarjala njegova mama. To željo je 
opus� l zaradi vseh grdih besed, ki so mu jih rekli sošolci. Sedaj 
ta želja še živi, saj sta jo obudila Špela in Luka.
V klubu pa v bistvu gledajo fi lme ali berejo knjige o takšnih te-
žavah, kot so jih imeli oni in se kasneje o tem pogovarjajo in 
postanejo najboljši prijatelji.

Manica Pavlovič, 5. razred

Vse bolj ugotavljam, da je na svetu vse po stereo� pih, kot npr. 
blondinke niso pametne, moški so boljši vozniki od žensk ... Kje 
to piše? 

Nekoč je živela deklica Teja. Že ko je bila v trebuhu, so mislili, 
da bo fant, zato je že kot dojenčica nosila fantovska oblačila. V 
vrtcu se je raje družila s fan�  kot z dekle� . Bolj ji je bila všeč igra 
z avtomobilčki kot pa kuhanje v plas� čni kuhinji. Enako se je 
dogajalo v šoli. Dekleta so postajala ljubosumna in govorila so 
ji, da je obsedena s fan�  in da je zaljubljena v vse od njih. Teja 
pa je le sklonila glavo, si za� snila ušesa in odšla tja, kjer je lahko 
bila sama. Tudi njeni zvezki niso bili rožna�  in urejeni, kot se za 
punce spodobi. Te je imela naravnost katastrofalne in sploh ni 
znala uporablja�  barvnikov. Pisala je tako grdo, da še sama za 
sabo ni znala prebra� . 

Nato so jo začeli zafrkava�  še fantje. Klicali so jo Teo. Teja ni 
marala ime�  počesanih in spletenih las v kite. Imela je namreč 
kratke, razmršene lase. Tudi njen s� l ni bil tak, kot je značilen za 
deklice. Ni imela rožna� h kril, vedno je nosila trenirko in pulo-
ver. Zmerjanje se je nadaljevalo tudi v srednji šoli. Ko je hodila 
po hodnikih, so jo vsi gledali in se ji smejali. O njej se je šepetalo 
povsod. Pravih prijateljev ni imela. V sebi je začela kuha�  jezo. 
Ta je naraščala, dokler ni izbruhnila. Takrat je vsem rekla, da ni 
vse le po stereo� pih in naj jo že enkrat nehajo obsoja�  zaradi 
njenega vedenja in videza. V � stem trenutku se je Teja zasmi-
lila deklici Lini. Ta je postala njena najboljša prijateljica, saj je 
ugotovila, da videz ni pomemben, ker je bila Teja zelo v redu 
punca. Ona je bila presrečna, da je spoznala  svojo najboljšo 
prijateljico.

Teja je kasneje postala avtomehaničarka, zelo dobra voznica, 
ustvarila pa si je tudi družino. Z Lino se je še naprej večkrat sre-
čala in tudi ostali, ki so jo pred tem zafrkavali, so ugotovili, da 
svet ni le iz stereo� pov.

Nina Jurečič, 5. razred

SPREMENIMO POGLED NA SVET ŽIVLJENJE BREZ STEREOTIPOV
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Začelo se je novo šolsko leto, postali smo četrtošolci. Zadali smo 
si cilj, da bomo letos čisto vsi opravili Bralno značko. Učiteljica je 
bila res vesela, ko je videla, da redno obiskujemo šolsko knjižni-
co in ji kar vsi po vrs�  pripovedujemo obnove prebranih knjig. 
Zato nam je nekega dne obljubila, da bo naša nagrada za tako 
marljivo branje ena noč spanja v šoli.

Vsi smo se zelo veselili velikega dne. Nastopil je 23. april – Noč 
knjige. Bili smo zelo neučakani. Komaj smo čakali, da mine 
dopoldan, da gremo domov in se ob 18. uri vrnemo v šolo. S 
sabo smo imeli ogromno prtljage, skoraj za ves teden – pižame, 
vzglavnike, odeje, spalne vreče in seveda knjige. Iz telovadnice 
smo prinesli blazine. V razredu smo si pripravili ležišča, potem 
pa smo za kratek čas odšli v telovadnico. Tam smo se igrali z 
velikimi žogami in ostalimi rekvizi� , ki so na voljo v telovadnici. 
Vsi že malo utrujeni, a polni energije, smo se razveselili večerje 
– hot doga! Pri večerji nam je »Rdeča kapica«, učiteljica Renata, 
za posladek prinesla cel kup palačink. S polnimi trebuščki smo 
odšli v razred. Najprej smo naredili plakat Noč knjige, na kate-
rega je vsak učenec v majhno knjižico napisal, katera je njegova 
najljubša knjiga. Nato smo legli in pričeli z branjem. Knjige smo 
si med sabo tudi menjavali. Ko se je bližal čas spanja, nam je 
učiteljica Špela prebrala dve knjigi. Nekateri so kmalu zaspali, 

ostali pa so s pomočjo malih lučk še malo brali. Ponoči je bilo 
dobro spa� , samo nekaj učencev je smrčalo, kihalo in kašljalo. 
Naslednje jutro smo se zbudili, se umili, preoblekli in odšli v je-
dilnico na zajtrk. Po zajtrku smo se vrnili v razred, ga pospravili 
in pripravili na pouk. Ko je ob 8.20 zazvonil šolski zvonec, se je 
pričela prva šolska ura. 

Upamo, da bomo tudi drugo leto tako pridno brali. 

Naja Espinoza Marolt, 4. razred

NOČ BRANJA V 4. RAZREDU

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

V sredo, 17. aprila, smo uradno zaključili letošnjo sezono Bral-
ne značke. Gos� li smo slovenskega pisatelja, prevajalca, igralca, 
raperja, komika in podcasterja Boštjana Gorenca Pižamo. Na 
prireditvi za vse učence šole je na humoren in poučen način 
predstavil svoje delo, predvsem področje prevajanja otroških 
in mladinskih uspešnic. Gre za fantazijsko literaturo – serija o 
Kapitanu Gatniku in Gospodu Gnilcu. Najstnike pa je prepričal 
s prevodi uspešnic Krive so zvezde, Čudo ter Eleanor in Park. Z 
besedili že vrsto let sodeluje pri stripih o Šnofi jevi druščini, ki iz-
hajajo v reviji PIL.  Leta 2016 je izdal svoj književni prvenec sLOL-
venski klasiki 1, lani pa še strip za mladino in odrasle Moj lajf.

V drugem delu je podelil priznanja za osvojeno Bralno značko. 

Letos je priznanje osvojili natanko 120 učencev. Osem deveto-
šolcev je prejelo priznanje Zla�  bralec oz. Zlata bralka za zvesto-
bo Bralni znački vseh devet let šolanja. To so letos: Eva Colarič, 
Erazem Dornik, Nejc Jarkovič, Zoja Iva Jurečič, Neli Kovačič, Jože 
S� pič, Lea Vodopivec in Aljaž Žibert.

Ob koncu smo predstavili še projekt Medgeneracijsko branje, v 
katerem sodelujemo že drugo leto. Letos je sodelovalo 17 ude-
ležencev – učenci 8. in 9. razreda ter šest njihovih staršev. Dru-
žili smo se v popoldanskem času, interpre� rali prebrane knjige, 
se vživljali v književne osebe, aktualizirali zgodbe in vedno pos-
krbeli za prijetno in nepozabno doživetje. Vsi so se udeležili pri-
reditve in prejeli priznanja za sodelovanje. In sicer so to: Jakob 
Jurečič, Anja Kerin, Timotej Rebselj, Maja Šoba, Žan Šribar in 
Sara Topolovšek iz 8. razreda, Eva Colarič, Erazem Dornik, Zoja 
Iva Jurečič, Neli Kovačič in Lea Vodopivec iz 9. razreda ter starši: 
Jerneja Dornik, Ivanka Černelič, Jurečič, Renata Jurečič, Jože Ko-
vačič, Dragica Šoba in Andreja Topolovšek.

Vsem prejemnikom priznanj čes� tamo in upamo, da se z zak-
ljučkom Bralne značke ne končuje branje v tem šolskem letu.

Janja Rostohar, prof.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

V torek, 23. aprila, smo se tudi na naši šoli pridružili projek-
tu Noč knjige in obeležili Svetovni dan knjige. Sodelovalo je 15 
učencev od 7. do 9. razreda. Pred večerjo smo se sprehodili do 
trga v Podbočju, se razgibali in nabrali moči za dolgo noč, ki je 
bila pred nami. Letos je v šoli prenočil tudi cel 4. razred z uči-
teljico Špelo Bubnjić. To je bila nagrada učencem za osvojeno 
Bralno značko. Pred večerjo nas je z obiskom in sladkim pribolj-
škom obiskal ravnatelj Andrej Lenar� č, po večerji, ko so bili naši 
želodčki že precej polni, pa nas je s kupom palačink presene� la 
še učiteljica Renata Jurečič. Ni pozabila ni�  na nutelo in domačo 
marmelado.

Večerno delo je bilo povezano s knjigo Pogumne punce mla-
de slovenske avtorice Nike Kovač. Knjiga je nastala z namenom 
preseganja stereo� pnih spolnih vlog. Avtorica v knjigi predsta-
vlja življenjske zgodbe tridese� h posameznic, ki jih je zgodo-
vina kljub njihovim dosežkom bolj ali manj pozabila. V nabor 
je uvrs� la tako slovenske kot tudi tuje ženske ter jih kratko in 
jedrnato predstavila z njihovimi dosežki. Učenci so v treh sku-
pinah spoznavali predstavljene ženske in ustvarili nadvse zani-
mive predstavitve. Vsaka skupina je na svoj način predstavila 
izbor »pogumnih punc«. Vsi učenci so razmišljali tudi, v čem so 
kot posamezniki izjemni. Nastala je sončnica, vsak list pripada 
enemu učencu, na njem pa piše, v čem je izjemen. Tudi letos se 
je z nami in knjigami družila tudi učiteljica angleščine Jasmina 
Sankovič.

Preden je učence odneslo v spanje, so ob baterijah predstavlja-
li svoje najljubše knjige ali pa � ste, ki jih nameravajo prebra� . 
Dobili smo cel seznam odličnih priporočil za branje. Po zajtrku 
smo se utrujeni, a polni novih dožive� j poslovili in se podali v 
»delovno« sredo.

Janja Rostohar, prof.

ZARADI KNJIGE SMO PRESPALI V ŠOLI

V luči letošnje prednostne naloge na šoli »Zase skrbim, zdravo 
živim« smo tudi na športnem področju izvedli veliko dejavnos�  
povezanih z gibanjem in zdravjem. Ob ukinitvi projekta Zdrav 
življenjski slog smo se vključili v projekt Razširjenega programa, 
ki ga izvaja Zavod za šolstvo in tako pridobili od ene do dveh 
dodatnih ur športa na oddelek za obdobje treh let.

V sklopu športnih dni smo v začetku šolskega leta v Tednu špor-
ta gos� li učence iz OŠ Raka. Različna društva iz občine so nam 
predstavila svoje dejavnos�  in možnos�  za vključitev učencev 
v le-te. Organizirali smo tudi pohod na Miklavž na Gorjancih in 
plavalni špor�  dan v Termah Čatež. Pod sloganom »Zase skrbim, 
zdravo živim« smo razmišljali in ustvarjali v delavnicah o zdra-

vem prehranjevanju, osebni higieni, minu�  za zdravje … V nada-
ljevanju so se učenci seznanili s pilatesom, zumbo, jogo, vodeno 
vadbo in spoznavali pomen gibanja za zdravje, dobro počutje, 
lepo držo in osebno zadovoljstvo. Dan smo zaključili s šolskim 
krosom. V mesecu februarju smo imeli drsanje, bowling, fi tnes 
v Termah Čatež, nekateri učenci pa so izbrali smučanje na Are-
hu. Ob lepem sončnem vremenu smo v mesecu maju izpeljali 
atletski mnogoboj.

Tudi letos smo za učence 6. razreda uspešno izvedli zimsko šolo 
v naravi na Arehu ter za učence 4. in 5. razredov letno šolo v 
Nerezinah. Učenci 1. triade so imeli Levčkov tabor na šoli. Za 
učence 3. razreda smo imeli tečaj plavanja v termah Paradiso 
v Dobovi. S prilagajanjem na vodo pa smo seznanili učence 1. 
razreda in otroke vrtca. V okolici šole smo letos prvič organizirali 
tabor za učence izbirnih predmetov Turis� čna vzgoja, Šport za 
zdravje in Šport za spros� tev.
Medgeneracijsko sodelovanje vzpodbujamo s projektom Sim-
bioza giba v jesenskem času in Tekom podnebne solidarnos�  
spomladi. Veseli nas, da se obeh dogodkov udeleži veliko star-
šev in starih staršev.

Že nekaj let poteka šolska liga, kjer učenci organizirajo tekmova-
nje med razredi v različnih športnih panogah. Samo tekmovanje 

PESTRO ŠPORTNO DOGAJANJE V ŠOLSKEM LETU 2018/19
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Turis� čni podmladek OŠ že 10 let sodeluje na Fes� valu turizmu 
pomaga lastna glava, ki ga razpisujeta Turis� čna zveza Slovenije 
in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V teh le� h je nastalo de-
vet turis� čnih nalog in predstavitev, v vsaki posebej so predsta-
vljene izbrane lepote, posebnos�  in danos�  našega domačega 
kraja Podbočja z okolico. 

Letošnja tema »Turis� čni spominek mojega kraja« je učenke tu-
ris� čnega podmladka spodbudila k razmišljanju, kako naravno 
in kulturno dediščino kraja poveza�  v turis� čni spominek, z na-
menom, da obiskovalcem oz. turistom skozi unikaten spominek 
približajo etnološko, kulturno, zgodovinsko in geografsko podo-
bo našega domačega kraja in jim tako tudi kasneje omogočijo 
obujanje lepih spominov na kraj in ljudi. V šoli in med krajani, 
ki so tako ali drugače povezani s turizmom in dediščino kraja, 
smo izvedli natečaj, s katerim smo udeležence pozvali k ustvar-
janju idej za spominek svojega domačega kraja z okolico. Dobili 
smo veliko idej, izbrali pa dve, in sicer »fi žolovko« in »podboški 
cegu«, ki smo ju v okviru turis� čne naloge Se gremo igrat … 
s cegli … prvič predstavili 5. marca 2019 na turis� čni tržnici v 
Trebnjem.

»Fižolovka«, ki jo poznamo tudi pod imenom mlin, špana, vejna 
ali trojka, je preprosta igra, ki so se jo včasih igrali ob mrzlih 
zimskih večerih in v deževnih dneh, v poletnih mesecih pa tudi 
na pašnikih, ko so pasli živino. Igralno polje je bilo narisano na 
karton, papir ali pa na staro blago, za fi gurice so vzeli kar fi žol. 
Igralno polje naše »fi žolovke« je na� snjeno na platno, v moš-
njičke smo dodali fi žolčke, vse skupaj opremili s pravili igre in 
lično zavili. 

Kot drugi spominek smo predstavili »podboški cegu«. V pre-
teklos�  so predmete, ki so bili nepogrešljivi pri vsakdanjih op-
ravilih in življenju, naredili sami, oz. so uporabljali predmete, 
katerih osnovni namen je bil čisto nekaj drugega. Tako je npr. 
kot podstavek za vroč lonec postala počena, okrušena, razbi-
ta opeka, spet drugič je taka opeka, zavita v fl anelasto blago, 

služila kot grelec za noge v zimskih dneh … Že takrat so ljudje 
znali reciklira� , učenke in učenci pa smo to le obudili. Streš-
nik smo skrajšali, nanj nalepili bakren kovan znak Podbočja, pri 
Lonesnoscu dodali podstavke iz fi lca, vse skupaj zavili v lokalni 
časopisni papir ter povezali z vrvico, ki smo jo na vrhu zapeča-
� li. Tako »Podboški cegu« lahko uporabljamo kot: podstavek za 
vroč lonec – v tem primeru se imenuje Loncenosec, kot grelec 
za noge – poimenovali smo ga Nogogrelec, kot pripomoček pri 
samoobrambi – s hudomušnim imenom Naglavopadec ali kot 
orodje za tretje orehov – z imenom Oreholomec, odvisno od 
tega, komu in ob kateri priložnos�  bi ga podarili oz. kupili. 

Nadaljevanje zgodbe, s katero smo začeli v Trebnjem in bili zara-
di osvojenega »zgolj« srebrnega priznanja nekoliko razočarani, 
je bila prireditev Cegu pod lonec, fi žolček v naročje; gremo v 
Podbočje, ki smo jo izvedli na pobudo Posavskega muzeja Breži-
ce in s pomočjo Turis� čnega društva Podbočje, in sicer v petek, 
17. maja 2019. Dogodek se je pričel najprej z delavnicami ter 
ogledom gradu, nadaljeval pa se je s krajšim kulturnim progra-
mom v Viteški dvorani, ki so ga oblikovali folklorna skupina vrtca 
Levček in OŠ Podbočje, gledališka skupina in Pevke izpod Bočja. 
Oba spominka sta od tega dne na voljo tudi v muzejski trgovini 
Posavskega muzeja Brežice.

Člani Turis� čnega podmladka OŠ Podbočje, ki ga sestavljajo 
Ester Palčič, Maja Šoba, Anja Kerin, Kaja Conta, Neli Kovačič, Lea 
Vodopivec, Eva Colarič, Nika Zorko in priložnostni igralec Tim 
Rebselj so prepričani, da predstavljena spominka zaradi svoje 
izvirnos�  in uporabnos�  lahko najdeta prostor v vsakem domu.

Suzana Čuš, prof. in Renata Jurečič, prof., 
mentorici Turisti čnega podmladka OŠ Podbočje

»PODBOŠKI CEGU« IN »FIŽOLOVKA« V VSAK DOMsmo nadgradili s snemanjem nekaterih tekem. Najboljši učenci 
so izbrani v šolsko ekipo, ki zastopa barve šole na občinskih, 
področnih in državnih tekmovanjih v malem nogometu, košar-
ki, šahu, krosu in atle� ki. V nadaljevanju bomo izpostavili neka-
tere vidne rezultate.

Občinska tekmovanja: 
Občinski kros – zlata medalja: Jan Kraševec, 6. r., Zoja Iva Jure-
čič, 9. r.
Atletski troboj (1.–5. r.) – zlata medalja: Timotej Burja, 5. r., 
srebrna medalja: Luka Burja, 3. r.
Atle� ka (6.–9. r.) – zlata medalja: Viktor Sin� č 5. r. (met žvižga-
ča), Jan Kraševec, 6. r. (600 m), Maj Drmaž, 7. r. (skok v višino), 
Erazem Dornik, 9. r. (skok v daljino); srebrna medalja: Jakob 
Jurečič, 8. r. (met žvižgača); bronasta medalja: Neli Kovačič, 9. 
r. (300 m).
Šah, ekipno tekmovanje do 12 let: 2. mesto (Jan Kraševec, Jan 
Kuntarič, Anej Topolovšek, Gabrijel Golobič); ekipno tekmo-
vanje do 12 let: 2. mesto (Žana Kodrič, Špela Baškovec, Anja 
Topolovšek); posamično do 12 let: 2. mesto Žana Kodrič. 
Mali nogomet za starejše dečke: 6. mesto; za mlajše dečke 5. 
mesto.

Področna tekmovanja: 
Atle� ka (6. r.–9. r.) – zlata medalja: Viktor Sin� č, 5. r. (met žviž-
gača), Maj Drmaž, 7. r. (skok v višino), srebrna medalja: Erazem 
Dornik, 9. r. (skok v daljino).
Šah, ekipno tekmovanje do 12 let: 2. mesto (Jan Kraševec, Jan 
Kuntarič, Anej Topolovšek); ekipno tekmovanje do 12 let: 2. 
mesto (Žana Kodrič, Špela Baškovec, Anja Topolovšek); posa-
mično tekmovanje do 12 let: 2. mesto Žana Kodrič. 
Košarka za starejše dečke: 3. mesto; za starejše deklice 2. mes-
to; za mlajše dečke 4. mesto; za mlajše deklice 2. mesto.
Ulična košarka 3:3: starejši dečki: 3. mesto.

Državno tekmovanje na Festi valu športa v Žalcu: 
Atle� ka (6. r.–9. r.) – Zlata medalja: Maj Drmaž, 7. r. (skok v 
višino, 163 cm), Erazem Dornik, 9. r. (skok v daljino) – 6. mesto 
(603 cm).

Udeležili smo se tudi teka na Ljubljanskem maratonu, kjer so 
učenci izbirnih predmetov tekli po mestnih ulicah in se uvrs� li 
med prvo tretjino nastopajočih.
Ponosni smo na naše učence, ki hrabro tekmujejo pro�  šolam z 
bistveno več učenci. Predvsem v ekipnih špor� h morajo tudi do 
dve ali tri leta mlajši učenci igra�  s starejšimi, da lahko popolni-
mo ekipo. Smo majhni, vendar po srcu veliki, zato čes� tke vsem 
za odlične rezultate.

V letošnjem letu moramo še posebej izpostavi�  odličen rezultat 
Maja Drmaža, ki je v skoku v višino za mlajše dečke preskočil 
165 cm.
Pohvali�  moramo tudi učence 9. razreda kot najboljši športni 
razred in športnika šole Zojo Ivo Jurečič in Erazma Dornika.

Vsi, ki vas zanima športno dogajanje na šoli, si rezultate in gale-
rijo slik lahko pogledate na šolski spletni strani.
Vsem učencem naše šole želimo veliko športnih užitkov med 
počitnicami in jih pozivamo k novim športnim izzivom v nas-
lednjem šolskem letu. Devetošolcem pa želimo, da jih športna 
ak� vnost spremlja tudi v srednji šoli.

Učitelja športa:
Marjeta Škrbina Rozman, prof.

Branko Strgar, prof.

Maj Drmaž in Erazem Dornik
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Skupino Sončkov letos obiskujejo otroci, ki so vrata našega vrt-
ca prestopili prvič. Stari so od enega do dveh let. Ker so bili vsi 
otroci novinci, sva jih s Sonjo veliko pestovali in jim peli. Tudi 
otroška glasba iz radia je bila naša vsakodnevna spremljevalka.
Med letom smo stkali prave prijateljske vezi. Otroci se zelo raz-
veselijo drug drugega, ko pridejo zjutraj v skupino. Nekateri to 
pokažejo tako, da se objamejo, drugi se samo nasmejejo drug 
drugemu.

Zelo zanimivi so bili otroci, ko so se začeli po svoje pogovarja� . 
Punčka kihne in sama sebi reče: » Na zdavje«.
Igramo se s škatlami od čaja in slišim: »Ni njam, njam.«
Obuvamo se za ven, deklica reče: »Ne magat, sama bula«.

Veliko časa smo z otroki preživeli zunaj na naši terasi, igrišču ali 
na krajših sprehodih. Med letom smo se navajali na samostoj-
nost in izvajali različne dejavnos�  iz področja kurikuluma.

Vrtčevsko leto se počasi poslavlja, Sončki pa odhajamo novim 
dogodivščinam napro� .

Helena Banič, vzgojiteljica

SKUPINA SONČKI

Kar š� rinajst čudovi� h biserov je v skupini, od tega je 9 fantkov 
in 5 deklic v staros�  od 1 do 3 let. Smo zvedavi in radovedni, 
zanima nas prav se od glasbe do gibanja in spoznavanja sebe, 
svojih zmožnos�  ter drug drugega. Tako kot imamo radi pesem 
Mi se imamo radi, se razumemo tudi med seboj.

V vrtcu smo spoznali veliko pesmic, ki jih radi prepevamo 
večkrat tudi ob spremljavi inštrumentov. Bibarije nas vsakokrat 
navdušijo, da jih radi povemo tudi doma.

Ko nam je nekaj všeč, v en glas rečemo: »Še še!« in lahko to 
dolgo poslušamo ali delamo. Poslušanje pravljic v knjižnici nam 
budi domišljijo. Imamo maskoto (Zaljubljenega žabca), ki potu-
je z nami domov in nas med vikendom spominja, da nam je v 
vrtcu lepo. Potem to, kar smo počeli z njim doma, predstavimo 
v vrtcu otrokom.

Radi smo v gozdu, na travniku, igrišču in sprehodi so vedno za-
nimivi, ker je vsakič nekaj drugače. Zelo radi ustvarjamo in s po-
močjo senzoričnih zabojev si razvijamo svoje čute in se marsikaj 
naučimo. 

Običajne in didak� čne igrače (Montessori …), ki jih vzgojitelja 
pripravita ali izdelata za nas, nam razgibajo  prstke in možganč-
ke …

Najboljše v vrtcu je to, da nas imata vzgojitelja rada, nas crkljata 
in se pri njiju poču� mo varni in spreje�  takšni, kot smo. 

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

SKUPINA BISERČKI

Radovednost otrok ne pozna meja. V sodelovanju s starši in 
zunanjimi strokovnimi delavci smo raziskali in odgovorili na 
marsikatero vprašanje otrok, kaj počnejo starši, ko so v službi. 
Devetnajst vedoželjnih otrok v heterogeni skupini Barvice je v 
tem šolskem letu raziskalo in se seznanilo z delom svojih staršev 
v službi.

Pred skupino so otroci s pomočjo slikovnega gradiva na plakatu 
predstavili poklice svojih staršev.

Skupino lahko pohvalimo z visokim odzivom staršev pri sode-
lovanju z vrtcem. Pridružili so se nam v dopoldanskem času in 
nam na zelo zanimive načine predstavili svoje poklice. Tako so 
otroci pobliže spoznali arhitekta, gradbenega inženirja, geode-
ta, oblikovalca kovin in orodjarja, prodajalca, kuharja, frizerja in 
kozme� čarja, natakarja, delo v turizmu, robotka Krkija, pobliže 
smo si ogledali tudi avtodvigalo.

Sodelovali pa smo tudi z zunanjimi ustanovami. Obiskali smo 
knjižnico, cvetličarno in pošto, frizerski in kozme� čni salon ter 
kme� jsko trgovino, kjer smo spoznali, kaj vse počno v njihovih 

službah. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Krško pa smo 
preko delavnice Moj prijatelj se je poškodoval spoznali tudi delo 
medicinske sestre.
»Ko bom velik, bom delal to, kar dela a� .« in » Ko bom velika, 
bom kot mami,« so najpogostejše trditve v tem obdobju. Osta-
nimo jim dober zgled.

Kristi na Rešetar, vzgojiteljica

SKUPINA BARVICE

Skupino Kapljic je v tem šolskem letu obiskovalo 23 otrok, starih 
od š� ri do pet let. Od tega je bilo 16 fantov in 7 deklic. Nekateri 
so bili bolj navihani, zgovorni, drugi umetniki pri risanju, petju 
in uprizarjanju zgodb, spet drugi športniki in znanstveniki. Vsem 
pa je bila skupna ljubezen do gibanja, igre in srkanja novih spo-
znanj.

Celo šolsko leto smo imeli veliko priložnos�  seznani�  se z oko-
ljem, opazova�  spremembe v naravi, spozna�  Slovenijo in nje-
ne lepote. Eno teh lepot pa smo imeli čisto blizu, Kostanjeviško 
jamo. Že sama odprava je bila za nas razburljiva, saj vožnja z 
avtobusom ni nekaj običajnega. Ko smo prispeli na kraj, nas je 
očarala okolica, urejena in vsa v zelenju, le potok je po močnem 

deževju kazal svojo moč. Pričakal nas je vodič, ki je otroke sez-
nanil z zanimivostmi iz preteklos�  o jami in o poteku samega 
ogleda. Stopili smo v čarobni svet netopirjev, teme in mogočih 
umetnij jamskega sveta. Otroci so imeli veliko poguma pri pre-
magovanju stopnic in globine, nekateri pa so imeli strah pred 
neznanim. Vse to smo s skupnimi močmi prebrodili, saj smo 
spoznali povsem novo, nam neznano čudo narave. 

S polnimi v� si smo se vračali v vrtec in bili smo zadovoljni, da 
smo spoznali nekaj novega, nekaj, kar nas bo spominjalo na dni, 
ko smo bili Kapljice.

Janja Andolšek, vzgojiteljica

KAPLJICE V JAMI



JUNIJ  2019

3534
KRŽEVSKI   ZVON

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

V skupini Zvezdice imajo otroci radi presenečenja, zato sva se 
s Tatjano odločili, da jim pripraviva nekaj nepozabnega. Otro-
ke sva pred velikonočnimi prazniki seznanili, da nas bo obiskal 
zajček. 
Ker sodelujemo v projektu gozdnih vrtcev, sva bili enotni, da 
otrokom skri�  zaklad pripraviva prav v gozdu. Tako sva skupaj 
skrbno načrtovali, kako bova izpeljali iskanje skritega zaklada. 

Zjutraj pred službo sva v gozdu na veje in v debla dreves dali pa-
pirnata jajca, na katera sva predhodno zapisali naloge. Nazad-
nje pa sva še skrili zaklad, v katerem so bile majhne pozornos�  
za otroke. Ob prihodu v vrtec so naju že čakali zvedavi obrazi 
otrok, ki so naju spraševali: »A danes gremo v gozd iskat zak-
lad?« Z veseljem sva jim to tudi potrdili. Vedeli sva, da nas čaka 
zanimivo dopoldne. Po zajtrku smo se odpravili v gozd, kjer sva 
otrokom razložili, na kakšen način bodo lahko našli skri�  zak-
lad. Najprej se je pričelo iskanje papirna� h jajc in izpolnjevanje 
nalog. Otroci so naloge z veseljem izpolnjevali in vsi so pri tem 
ak� vno sodelovali. Ko so prišli do zadnjega jajca, pa se je pričelo 
iskanje zaklada. Otrokom sva povedali, da je na skritem zakladu 
pritrjen tudi zajec. Pri iskanju je imela največ sreče deklica Ruby, 
ki je zaklad našla. Veselje otrok je bilo neizmerno, saj so se vsi 
trudili pri iskanju. Skupaj smo pogledali, kaj nam je velikonočni 
zajec pripravil v skritem zakladu. Otrokom sva povedali, da bova 
majhne pozornos�  razdelili v vrtcu, da jih bodo odnesli domov. 

Po napornem iskanju sva otrokom postregli s sadno malico in 
pijačo. Kmalu je prišel čas za odhod nazaj v vrtec, saj nas je tam 
že čakalo kosilo. Menim, da sva otrokom pripravili dejavnost, ki 
jim bo ostala v lepem spominu.

Ksenija Satler, vzgojiteljica

V petek, 24. maja, so naše otroke iz skupine Medvedki obiskali 
stanovalci Doma starejših občanov Krško. Skupno druženje je 
bilo prav posebno, saj smo ga izvedli v gozdu. 

Vrtec Podbočje namreč izvaja projekt Gozdni vrtec, katere-
ga cilji so predvsem spodbujanje krea� vnos� , radovednos� , 
sodelovanje in odličnost. Hkra�  pa gre tudi za spoznavanje in 
približevanje naravi ter razvijanje pozi� vnega odnosa do nje.  
Projekt gozdni vrtec smo povezali s projektom medgeneraci-
jskega sodelovanja.  Stanovalci so otrokom predstavili zgodbo 
Drevo ima srce in jim s tem pokazali, kako pomembna sta pri-
jateljstvo in ljubezen, kako pomembna je pomoč ter kako veliko 
lahko nekomu podarimo že s svojo družbo. Ravno to so obču� -
li otroci v družbi starejših. Po predstavljeni zgodbi so jim tudi 
otroci zapeli in zreci� rali nekaj pesmic, ki so se jih naučili. Sta-
novalci so jim v prijetno sproščenem druženju sredi zelenega 
gozda pripovedovali o časih, ko so bili sami otroci in predvsem 
o tem, kako so se igrali takrat, ko ni bilo toliko različnih igrač, 
računalnika in televizije.

Otroci so se ob koncu zahvalili za prijetno druženje ter stanov-
alcem podarili ročno izdelane vazice. Stanovalci pa so za otroke 
oblikovali majhna drevesca s srcem, ki jih bodo spominjala na 
ta poseben dan, tudi ko bodo odrasli. Vsekakor bodo največji 
spomini in pozi� vni občutki čudovitega srečanja shranjeni v nji-
hovih srcih. Razšli smo se s skupno pesmijo Gradim prijateljstvo.

Tina Cunk, vzgojiteljica

ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA NEPOZABNO MEDGENERACIJSKO 
DRUŽENJE V GOZDU



Glasilo izdala: KS Podbočje
Tisk, grafično obllikovanje in priprava za tisk: Reklame Žarn, Franci Žarn s.p.

Naklada: 610 izvodov
Pridržujemo si pravico do krajšanja prispevkov. 

Sobota, 22. 6. 2019, ob 19.30 uri 
pri OŠ Podbočje

Družabno srečanje krajanov ob 
krajevnem prazniku.

Ig�a ansambel Jer�eja Kolarja.

Za hrano in pijačo skrbi 
Vinogradniško društvo Podbočje.

V primeru slabega vremena bo nadaljevanje druženja in pogostitev organizirana 
v dvorani Kulturnega doma Podbočje.


