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KRŽEVSKI   ZVON
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Pred vami je prenovljena 17. izdaja glasila Krajevne skupnosti Podbočje. 
V glasilu vas seznanjamo z delom Sveta Krajevne skupnosti Podbočje in z 
vsemi ostalimi aktivnostmi in dogodki v krajevni skupnosti. Želimo vam obilo 
užitkov ob prebiranju.

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



Krajevna skupnost Podbočje praznuje krajevni praznik:

PROGRAM PRIREDITEV
Dan Datum Ura Naziv dogodka Kraj dogodka Organizator
Sobota, 11. 6. 2016 1600 Revijalni turnir v malem nogometu Igrišče OŠ 

Podbočje
ŠTD Šutna

Nedelja, 12. 6. 2016 1100 Prevzem in blagoslov Spominskega 
parka Podbočje

Pokopališče 
Podbočje

KS Podbočje in 
Občina Krško

Petek, 17. 6. 2016 1700 Otvoritev ceste Šutna − Trebelnik Pri Jožetu Lozarju KS Podbočje

Petek, 17. 6. 2016  1930 Letni koncert Pevk izpod Bočja Kulturni dom 
Podbočje

KD Stane Kerin  
Podbočje

Sobota, 18. 6. 2016 1700 Rojstni dan MT Podbočje
(gledališka predstava, delavnice za 
otroke, botrstvo)

Kulturni dom 
Podbočje in trg 
Podbočje

Mladinska točka 
Podbočje

Nedelja, 19. 6. 2016 1400 Pohod v neznano Trg v Podbočju TD Podbočje

Petek, 24. 6. 2016 1900 29. tradicionalni nočni turnir v malem 
nogometu 2016

Igrišče Veliko 
Mraševo

ŠRD Veliko 
Mraševo

Sobota, 25. 6. 2016 1400 Vaške kmečke igre Igrišče OŠ 
Podbočje

Mladinska točka 
Podbočje

Sobota, 25. 6. 2016 1400 Razstava »Dobrote iz babičinih rok« Jedilnica OŠ 
Podbočje

AKŽ Podbočje

Sobota, 25. 6. 2016 1800 Osrednja prireditev ob prazniku 
Krajevne skupnosti Podbočje
Svečana seja Sveta KS Podbočje s 
kulturnim programom in podelitvijo 
priznanj krajevne skupnosti

Kulturni dom 
Podbočje KS Podbočje

Sobota, 25. 6. 2016 1930 Podboška noč: družabno srečanje 
krajanov KS Podbočje 

- Podelitev srebrnikov 
novorojenčkom v KS Podbočje v 
letu 2015

Na prireditvi igra Ansambel 
Jerneja Kolarja

Igrišče OŠ 
Podbočje

KS Podbočje v 
sodelovanju z 
društvi

Nedelja, 26. 6. 2016 1800 »Mavrični večer«; celovečerni koncert 
Mavric

Trg v Podbočju Društvo mladi 
harmonikarji
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Vsako praznovanje je vezano na nek 
pomemben dogodek, ki je zaznamoval 
našo preteklost. Praznik naše krajevne 
skupnosti je povezan z dogajanjem iz-
pred 75 let, ko je fašizem zavojeval Evro-
po, pa tudi naše kraje in večino družin na 
desni strani reke Krke pregnal v izgnan-
stvo. Danes gledamo reke beguncev in 
večina so to begunci iz območij, kjer div-
ja vojna, z njimi se ravna humano, naši 
ljudje pa so bili izgnani na krut način in 
s prisilo. Le redki so uspeli zbežati pre-
ko reke Krke in so si poiskali zatočišče na 
obronkih Gorjancev. Mnogi se iz izgnan-
stva niso vrnili nikoli. Zakaj smo dolžni 
ohraniti zgodovinski spomin? Zato, da se 
takšni dogodki ne bi nikoli ponovili.

Lep je ta naš prostor. Z vrha Planine se 
pogled na široko odpira po obronkih 
Gorjancev, po Krško-Brežiškem polju, 
sotočju Krke in Save, preko do Bo-
horja, v daljavi pa vse do Alp. Naši 
vinogradniki, zelenjadarji in še mnogi 
s svojim delom tu ustvarjajo novo 
vrednost. Posebno pohvalo si zaslužijo 
naši prostovoljci, ki se s svojim delom 
razdajajo na humanitarnem, športnem, 
kulturnem, družabnem področju in pri 
urejanju mnogih krajevnih problemov. 

Ali dovolj poznamo in cenimo njihovo 
delo? Jim priskočimo na pomoč? Ali se 
krajani dovolj odzivamo, kadar nas po-
trebujejo? Brez društvenih dejavnosti 
bi bili vsi skupaj ena sama puščoba, 
neprijazna odtujena skupnost. Veliko pa 
je tudi takšnih, ki vidijo samo do meje 
svojega dvorišča, ne vidijo pa sosedov, 
sovaščanov in živijo v svojem svetu.

Naša KS je ena izmed večjih v občini Krško. 
Razprostira se skoraj na dvaintridesetih 
kvadratnih kilometrih in šteje blizu 1700 
prebivalcev. V lanskem letu smo zaključili 
projekt, o katerem smo se dogovarjali 
več let. Tako je spominski park z mrliško 
vežico dokončan, pokopališče razširjeno 
in okolica urejena. Ravno tako je bil v 
lanskem letu zaključen projekt druge 
faze namakalnega sistema Kalce−Naklo 
in predan svojemu namenu. Dokončana 
je tudi cesta Šutna–Jarek. Veliko pa je 
tudi manjših zadev, ki smo jih uspeli 
skupaj z občinsko upravo rešiti in se jim 
ob tej priliki zahvaljujem.

Naloge, ki jih bo potrebno rešiti v 
prihodnosti, pa so predvsem na po-
dročju komunale, modernizacije cest, 
dokončanje projekta optike, v nekaterih 

vaseh pa še javna razsvetljava, prioriteta 
pa je energetska sanacija šole. Dana je 
bila že marsikatera obljuba, zato načr- 
tujmo, vztrajajmo, zahtevajmo, da se bo 
to uresničilo.

Vsem krajankam in krajanom ob tej 
priložnosti čestitam ob prazniku KS in ob 
dnevu državnosti!

Janez Barbič,
predsednik Sveta Krajevne 

skupnosti Podbočje

KRAJEVNA SKUPNOST

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI!
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Praznik krajevne skupnosti je čas za 
pogled na preteklo delo in rezultate 
sodelovanja, kot tudi čas, da si skupaj 
zastavimo cilje in naloge, ki jih bomo 
v naslednjem obdobju od praznika do 
praznika uresničili oziroma opravili.

Leto od preteklega praznika vaše kra-
jevne skupnosti je predvsem leto, ko 
smo v sodelovanju z drugimi občinami 
uspeli zaključiti enega večjih projektov 
hidravličnih izboljšav vodovodnega siste-
ma in ravno v Podbočju smo zaključku 
te naložbe tudi nazdravili. Uspešno smo 
s skupnimi močmi uredili vaše poko-

pališče in mrliško vežico, stekla so tudi 
dela na cesti Šutna – Trebelnik, ki v novi 
podobi povezuje sosednji občini.

Z željo, da še naprej z vso ustvarjalno  
energijo, ki jo premorete, gradite in na- 
dalje razvijate svoj kraj in pestro družab-
no življenje v njem, vam ob prazniku 
iskreno čestitam in se veselim sodelo-
vanja tudi v prihodnje.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

KRAJEVNA SKUPNOST

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!

Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v mandatu 2014–2018

                                                                                                                            KONTAKTI
VOLILNA ENOTA 1

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

2 Martina Strgar, Podbočje 95, 8312 Podbočje 031-276-400 │  tinamartina.strgar@gmail.com

VOLILNA ENOTA 2

3 Stanislav Kuntarič, Slivje 4, 8312 Podbočje 041-653-624 │ -

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 │ jbarbic@siol.net

6 Jožica Barbič, Šutna 12, 8312 Podbočje 07/ 49 78 021 │ -

VOLILNA ENOTA 5

7 Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, 8312 Podbočje 031-390-040 │ ales.jeke@ekten.si

8 Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje 031-639-025 │ -

VOLILNA ENOTA 6

9 Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje 041-753-235 │ stanka_jurecic@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 Jože Turk, Planina 11, 8312 Podbočje 040-427-709 │ jozester@gmail.com

VOLILNA ENOTA 9

13 Alenka Sintič, Prušnja vas 10, 8312 Podbočje 041-886-405 │ -
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KRAJEVNA SKUPNOST

Proračunska postavka ODHODKI 2015 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA 2015 indeks

Skupaj:  166.734,88 €  141.638,19 € 84,95

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  3.000,00 €  2.820,60 € 94,02

8081 Praznovanje krajevnega praznika  3.663,00 €  3.648,61 € 99,61

8082 Materialni stroški  13.265,00 €  11.642,29 € 87,77

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  21.942,88 €  12.476,99 € 56,86

8084 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS  2.000,00 €  1.573,80 € 78,69

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  7.714,00 €  6.731,25 € 87,26

8221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  112.700,00 €  100.898,06 € 89,53

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.450,00 €  1.846,59 € 75,37

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE ZA LETO 2015

FINANČNI NAČRT KS PODBOČJE ZA LETO 2016
PRORAČUNSKA POSTAVKA NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE VELJAVNI PLAN

Skupaj:  109.872,21 € 

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  4.064,00 € 

8081 Praznovanje krajevnega praznika  7.320,00 € 

8082 Materialni stroški  11.365,00 € 

8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  21.038,21 € 

8084 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS  4.000,00 € 

8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  6.085,00 € 

8221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  52.500,00 € 

8087 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo  1.000,00 € 

8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  2.500,00 € 

8080 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in 
nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, 
ki se objavi enkrat letno, sofinancira dejavnosti in projekte 
društev, ki jih le-ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi 
drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni raz-
pis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju 
društev.

8081 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS
Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira or-
ganizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim 
večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke 
se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nas-
topajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in 
pogostitev krajanov. 

8082 – MATERIALNI STROŠKI
Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne 
skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materia-
la, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, 

plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževan-
je prostorov, operativni odhodki, transportni stroški, nakupi 
opreme, zavarovanja in ostali stroški, ki nastajajo pri delovanju 
KS. 

8117 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
Postavka se nanaša na delovanje sveta krajevne skupnosti, zato 
se iz nje krijejo stroški, ki nastajajo pri delovanju sveta, reprez-
entanca sveta in stroški izplačila letne nagrade predsedniku kra-
jevne skupnosti.

8083 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Iz proračunske postavke se financirajo tekoča vzdrževanja cest, 
navoz gramoza, urejanje bankin, muld, košnja trave, urejanje 
makadamskih cest, krpanje udarnih jam in ostale naloge letne-
ga vzdrževanja cest. Prav tako se iz postavke financirajo zimska 
služba in nakupi prometne signalizacije.

8084 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS
Iz proračunske postavke se financira večja investicijska 
vzdrževalna dela na javnih poteh in gradnja novih cest. 

Obrazložitev porabe po proračunskih postavkah
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8086 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, ki nas-
tajajo kot posledica tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške 
veže. Gre za plačilo urejanja zelenic in vzdrževanja vežice in 
pokopališča, plačilo električne energije, komunale in odvoza 
smeti, prav tako tudi za plačilo stroškov čiščenja, čistilnega ma-
teriala, zavarovanj. 

8087 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA 
REKREACIJO
Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, pov-
ezane z vzdrževanjem igrišč in objektov za rekreacijo. Poleg tega iz 
proračunske postavke financiramo tudi urejanje zelenic in parkov.

8221 – GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
Iz proračunske postavke se financirajo gradbena dela na poko-
pališču in mrliški veži, večji gradbeni posegi, rekonstrukcije, adapta-
cije, v letu 2015 pa novogradnja Spominskega parka Podbočje. 

Uradni naziv: Krajevna skupnost Podbočje

Skrajšani naziv: KS Podbočje

Uradni naslov: Podbočje 70, 8312 Podbočje

Davčna številka: SI 71175482 – ni zavezanec za DDV

TRR: SI56 0110 0600 0032 615

E-pošta: ks.podbocje@krsko.si 

Zakoniti zastopnik: Janez Barbič, predsednik sveta KS

Matična številka: 5028787000

Telefon: 081 603 414

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

Pisarna KS: Gregor Brodnik; M: 051 305 404; 
E: gregor.brodnik@krsko.si 

Podatki Krajevne skupnosti Podbočje:

PREBIVALCI KS PODBOČJE na dan  1.1.2015
Vas Skupaj Moški Ženske
1. Brezje v Podbočju 40 20 20
2. Brezovica v Podbočju 40 21 19
3. Brlog 17 12 5
4. Brod v Podbočju 101 51 50
5. Dobrava ob Krki 99 51 48
6. Dol 27 14 13
7. Frluga 5 2 3
8. Gradec 13 9 4
9. Gradnje 23 12 11
10. Hrastek 31 18 13
11. Kalce - Naklo 164 92 72
12. Malo Mraševo 115 61 54
13. Mladje 21 13 8
14. Planina v Podbočju 31 13 18
15. Podbočje 319 155 164
16. Premagovce 22 15 7
17. Pristava ob Krki 36 22 14
18. Prušnja vas 42 23 19
19. Selo 12 5 7
20. Slivje 35 16 19
21. Stari grad v Podbočju 2 1 1
22. Šutna 124 64 60
23. Veliko Mraševo 265 132 133
24. Žabjek 54 30 24
Skupaj v KS: 1638 852 786

V KS Podbočje je na dan 01. 01. 2015 prebivalo 1638 prebivalcev, 
od tega  852 moških in 786 žensk. V tabeli je razvidno, kakšno je bilo 
stanje v posameznih vaseh. Novi podatki za leto 2016 bodo objavljeni 
v mesecu juniju.     
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

KRAJEVNA SKUPNOST

OBVESTILO O POTEPUŠKIH IN 

LASTNIŠKIH PSIH

Spoštovani!

V letih 2013 in 2015 smo krajane že opozarjali na 
problem potepuških pa tudi lastniških psov, ki se gibljejo 
brez nadzora lastnikov. Pritožbe na krajevno skupnost 
glede tega problema še vedno prihajajo, zato vas želimo 
ponovno opozoriti, da lastniki psov poskrbite, da se le-ti 
ne bodo gibali prosto brez nadzora; biti morajo na povodcu 
ali zaprti v pesjaku. Prav tako je za njimi potrebno 
vzdrževati čistočo, kar izhaja iz Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Krško. 

Opozorilo glede problema podajamo sedaj že tretjič, v 
kolikor se težave ne bodo umirile, bomo prisiljeni zade-
vo prijaviti SPO ali policiji, ki bosta ukrepala po svojih 
pooblastilih z ustreznimi sankcijami. Možnost prijave 
imate tudi krajani sami, saj prav vi najbolje veste, kateri 
psi so problematični. Za potepuške pse krajanom pred-
lagamo, da prijavo opravijo takoj, ko bodo takšne živali 
opažene.

Hvala za vaše razumevanje in upoštevanje navedenega.

Krajevna skupnost Podbočje
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Na pokopališču Podbočje je Krajevna skupnost Podbočje v 
sodelovanju z Občino Krško v letu 2016 zaključila izgradnjo pro-
jekta Spominskega parka Podbočje, katerega skupna vrednost 
investicije je dosegla skoraj 340.000,00 EUR. V začetku leta je 
bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Krajevna skupnost 
Podbočje je z lastnimi sredstvi in prejetimi donacijami pri pro-
jektu sodelovala v vrednosti 160.000,00 EUR. 

Plod dolgoletnega dela, idej, sestankov, usklajevanj in hude krvi 
je danes to, kar vidimo: Spominski park Podbočje, v okviru ka-
terega je postavljen nov sodoben objekt mrliške veže, urejene 
so zelenice in dovozi, razširjeno je pokopališče, postavljen nov 
žarni zid, zvonik in poslovilni plato.

Gre za investicijo, ki v sebi odraža pieteto do umrlih in tvori za-
okroženo celoto podboškega pokopališča. Novo zasajene rast-
line so parku že dale zeleno podobo, z leti, ko bo rastlinje zraslo, 
bo le-ta še lepši. Nov objekt in razširjeno pokopališče bosta 12. 
6. 2016 tudi blagoslovljena. 

Investicija je za krajevno skupnost izrednega pomena. Ob težkih 
trenutkih je park kraj, kjer se žalujoči lahko dostojno poslovijo 
od svojih bližnjih, jih pustijo počivati, jih obiskujejo in prižigajo 
sveče v njihov spomin. 

Prav zato je pomembno, da ta kraj spoštujemo, se ob obisku 
primerno obnašamo in s svojim ravnanjem pazimo na našo sk-
upno pridobitev.

Za KS Podbočje, 
Gregor Brodnik

Spominski park Podbočje

Krka, d. d., Novo mesto, 
tovarna zdravil
Grameks, Stanko Kuhar, s. p.
KIM, kovinsko podjetje
Gostilna Gadova peč, Uroš 
Kerin, s. p.
Ribogojstvo Goričar, d. o. o.
Cvetličarna Darja, Darja 
Lamovšek, s. p.
Igor Jarkovič – Kmetija 
Jarkovič
Zakšek Stanko, s. p.
Suzana Zupančič
Marija Pintar
Anton Vrečko
Alojz Oštir 
Nada Justina Čibej
Jožef Kuhar
Franc Colarič 
Vera Turk Cimerman 
Terezija Hvastija 
Ljudmila Šribar 
Štefanija Kržičnik 
Matej Zorko 
Damjan Vrhovšek 
Jože Kuhar 

Aleš Jeke 
Valerija Eršte 
Rajko Vene 
Albin Dolmovič 
Jože Kovačič 
Peter Pavlovič 
Nada Jalovec 
Cvetka Geršak 
Franc Glinšek 
Marija Pintar 
Polona Masnec 
Bogomir Bahorič 
Franc Banič 
Ladislav Jurečič 
Darko Kodrič
Irma Zorko 
Silva Božič 
Marjan Lekše 
Stanislav Kuntarič 
Martina Kranjc 
Jože Žarn 
Martin Baznik 
Branko Strgar 
Ana in Jože Zorič  
Marjan Jurečič

Donatorji, ki jim gre iskrena zahvala za njihov prispevek, so: 

KRAJEVNA SKUPNOST
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IZGRADNJA CESTE ŠUTNA–JAREK

Pobude o izgradnji ceste Šutna–Jarek–
Brezovica segajo več let nazaj, še pre-
den se je zgradil prvi odsek ceste skozi 
Brezovico. Najprej je bilo potrebno rešiti 
strme dele ceste Jarek–Brezovica–Gra-
dec, ki je bila grajena v več fazah. S 
tem se je preprečilo oziroma zmanjšalo 
odnašanje gramoza ob nalivih in večjem 
deževju, hkrati pa pocenilo tudi samo 
vzdrževanje.

Vaščani Brezovice in vinogradniki so ob 
vsaki dokončani fazi pripravili tudi otvor-
itev. Izgradnja ceste Šutna–Jarek pa se je 
kar odlagala. Vmes je bil narejen projekt 
za celotno traso ceste Šutna–Jarek–Trbev-
nik, za katerega se je poskušalo pridobiti 
evropska sredstva, vendar žal neuspešno. 
Težava je tudi v tem, da del ceste poteka 

po zemljišču sosednje občine Brežice in 
se je bilo potrebno dogovoriti o skupnem 
pristopu k izgradnji.

To nam je tudi uspelo in tako je bila v 
decembru 2015 podpisana pogodba z 
izvajalcem del, v januarju pa so pričeli z 
deli. Izvajalec del je bil Sekopt, d. o. o. 
iz Trbovelj. Skupno je bilo zgrajeno več 
kot kilometer ceste in ker poteka po do-
kaj močvirni trasi, je ob cesti zgrajena 
drenaža z odvodnjavanjem.

Svečano otvoritev bomo imeli 17. junija 
pri Jožetu Lozarju.

Janez Barbič

KRAJEVNA SKUPNOST

Vsak med nami skriva zanimivo zgodbo, ne glede na starost. 
Zgodbo, ki jo je vredno deliti. Zgodbo, ki govori o trenutkih in 
ljudeh, ki jih imamo radi ter o dogodkih, ki so nas zaznamovali. 
Govori o okolju, ki nas je oblikovalo in o malih stvareh, ki nas 
osrečujejo ter izpolnjujejo. Pa tudi o dosežkih in trudu, ki smo 
ga vložili vanje ter o ovirah, ki smo jih premagali in izkušnjah, ki 
smo jih nabrali. To so spomini, ki so naše življenje. 

Sem cvetličarka Darja Lamovšek, ki že skoraj 13. leto zapored 
žarim in delujem skupaj z vsemi svojimi cvetlicami ter tako iz-
polnjujem svoje otroške sanje. Mineva že 23. Leto, odkar sem 
v tem čudovitem kraju. Leta 1992 sva se z mojim možem Stan-
etom odločila, da kupiva parcelo od Kovačevih. S pomočjo na-
jinih velikih družin, bližnjih sorodnikov in prijaznih sosedov sva 
zgradila hišo, ki je postala varno zavetje naše ljubeče družine. 
Velike družine, ki jo, poleg mojega moža, sestavljajo še štiri 
hčerke. 

Vedno sem dejala, da je edino pomembno, da je cvetje vedno 
posebno lepo, cvetoče in pri hiši prisotno, nikoli pa nisem cvet-
ja povezovala z zaslužkom. Na zamisel, da v Podbočju odprem 
svojo lastno cvetličarno, sem prvič pomislila že, ko sva z možem 
iskala hišo za bivanje najine družine. Želja po lastni cvetličarni 
je tlela v meni že od otroških let, ko sem svojim željam zvesto 
sledila najprej v cvetličarski šoli v Celju.

18. oktobra 2003 je bil tisti dan, ki je bil zaznamovan z odprtjem 
novega poslovnega prostora v našem Podbočju. Najbolj se 
spomnim, da smo tega dne imeli na zalogi ogromno mačic, ki smo 
jih sadili in vzgajali v domačem rastlinjaku za potrebe zasaditev 
gredic in grobov. Naše prve stranke so bile zadovoljne z našo 
ponudbo, saj so imele cvetličarno v domačem kraju le korak 
stran. Poleg svežega rezanega cvetja smo imeli že na začetku 
v ponudbi darilni program, sobne rastline, sveče, možnost 

POLEG CVETLIČARNE ŠE POŠTNI PULT
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aranžiranja in urejanja vrtov. Veliko strank nas je spraševalo po 
nasvetih glede oskrbe rož in vsakemu smo pomagali s koristnimi 
informacijami in ravno to je tisto, kar smo želeli ponuditi. Ne le 
prodaje, ampak tudi svetovanje in informiranje, kar so stranke 
odlično sprejele. Prav tako smo se tudi razveselili, ko smo dobili 
priložnost, da ocvetličimo in zasadimo korita ob cesti in na 
mostičkih, ki našemu kraju dajejo poseben pečat.   

Zelo lepo se je družiti tudi z ostalimi cvetličarji, kjer na semi-
narjih in raznih tekmovanjih izmenjujemo svoje izkušnje in in-
formacije o zadnjih trendih aranžiranja ter posebnih dekoracij. 
Vesela sem, ker mojo cvetličarsko pot uspešno nadaljuje tudi 
hčerka Nina, ki se z vso zagnanostjo udeležuje raznoraznih 
cvetličarskih tekmovanj, na katerih je zelo uspešna. 

Danes lahko rečem, da je moja prehojena pot prava življenj-
ska pravljica, ki sem jo kljub preprekam in težavam s pomočjo 
svoje ljubeče družine in bližnjih sorodnikov ter prijateljev 

uspešno prehodila in ji z vsem srcem sledila. Tega se bom 
v prihodnje tudi držala, saj ni lepšega kot delati to, kar te 
najbolj veseli in ni lepšega občutka kot obdariti nekoga s 
šopkom pozornosti.

Sprejeli smo tudi ponudbo, da postanemo skrbniki pokopališča 
v Podbočju, kjer urejamo zasaditev parka in skrbimo za urejeno 
okolico. Zaradi podpore krajevne skupnosti smo se odločili, da 
zasaditev parka delno finančno pokrijemo sami. 

Po 12 letih smo se tudi odločili, da je čas za spremembe in uved-
bo novosti. Slučajno je prišla priložnost, ki nam je ponudila, da 
razširimo svojo poslovno dejavnost. Tako smo 1. aprila 2016 
v našem poslovnem prostoru imeli tudi otvoritev pogodbene 
pošte Podbočje. Za ta korak smo se odločili, ker se zavedamo, 
da naš kraj potrebuje poštne storitve in da vsem veliko pomeni, 
da pošto še naprej ohranjamo v našem kraju z delovnim časom, 
ki bo ustrezal vsem.

Želimo si, da bi se pogodbena pošta dobro uveljavila in bila 
dobro obiskana. Mi pa se bomo potrudili, da boste uporabniki 
s storitvami zadovoljni. Moj mož Stane pa je tisti, ki ga boste 
srečevali pri poštnem pultu.

Krajevna skupnost Podbočje bo z ohranitvijo pošte veliko prido-
bila, saj bo to pripomoglo k razvoju samega kraja. Zaprtje pošte 
bi bila velika škoda, s prevzemom poštne dejavnosti v cvetličar-
ni pa bomo tako marsikateremu krajanu omogočili, da opravi 
poštne storitve v domačem kraju.

Pogodbena pošta je nova organizacijska oblika pošte, v kateri se 
združi dejavnost s samostojno dejavnostjo pogodbenika. Upo-
rabniki poštnih storitev lahko na pogodbeni pošti opravijo veči-
no storitev enako kot na običajni pošti. Prednost pogodbenih 
pošt je tudi v tem, da se bistveno podaljša delovni čas pošte.

Z odprtjem pogodbene pošte bomo ohranjali predpisan visok 
nivo učinkovitosti, kakovosti in zanesljivosti izvajanja univer-
zalne poštne storitve. 

»Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna 
in tvoja ena sama – glavna,« je zapisal Tone Pavček. Tudi ta pot, 
pot do uspeha, ni brez ovir ter zahteva veliko truda in vztraj- 
nosti. 

Delovne izkušnje nikoli ne pridejo same. Zanje je treba ali dolgo 
živeti ali vzeti v roke vse, iz česar jih je moč pobirati. Pa tudi to 
še vedno ni dovolj. Izkušnje so tiste, ki se jih po delu šele začne 
v resnici nabirati − v svojem okolju, z ljudmi, ki to okolje tvorijo, 
z vsem, kar nas obdaja − z našim življenjem. 

Ostanite zveste stranke in za konec vam polagam na srce − sreča 
spremlja pogumne.

Darja Lamovšek
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4. julija 2015 je bila v Podbočju v organizaciji KGZS, Zavoda 
Novo mesto in občine Krško izpeljana prireditev Dan tehnike 
2015. Prvič smo jo posvetili zelenjadarski tehniki in namakanju. 
Prireditev se je začela slavnostno z otvoritvijo II. dela 
namakalnega sistema Kalce − Naklo. Udeleženci prikaza so si 
v nadaljevanju lahko ogledali pridelavo zelenjave po zelenjavni 
poti od Velikega Mraševa, od Kmetije Jurečič, do Broda pri 
Podbočju, do Kmetije Turk. Svojo pridelavo in mehanizacijo so 
predstavili pridelovalci s tega območja: Kmetije Jurečič, Turk, 
Simončič, Komljanc, Jarkovič R., Jarkovič I., Bogovič in Jordan. 
Prikazana je bila najsodobnejša kmetijska tehnika za pridelavo 
zelenjave, jagod in trsnih cepljenk, sodobni plastenjaki, 
najsodobnejša namakalna oprema za pridelavo na prostem in v 

zavarovanih prostorih. V vročem dnevu so se nam na sprehodu 
med posevkih pridružili strokovnjaki Kmetijskega inštituta 
Slovenije, Biotehniške fakultete, Centra Grm Novo mesto in KGZ 
Celje. Na prireditvi so se izkazali vsi, predvsem pa pridelovalci 
in KS Podbočje, ki so teden prej vsi zagnano pripravljali in 
pomagali izpeljati čudovito prireditev. Namen prireditve je 
bil  predvsem izobraževanje in promocija pridelave zelenjave 
na območju namakanja občine Krško. S KGZ Novo mesto smo 
želeli izpostaviti tudi pomen sodelovanja vseh v sektorju, da bi 
lahko pridelovalci zelenjave in območje bili še bolj uspešni in 
prepoznavni po kakovostih pridelkih in izdelkih.

Natalija Perko,
KGZS – Zavod Novo mesto

DAN TEHNIKE 2015 – ZELENJAVNA POT

Simbolična otvoritev namakalnega sistema Kalce − Naklo II. Sadike in zelenjava

Pomagali so nam gasiti žejo Pridelava paprike v zavarovanih prostorih
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JANEZ HRIBAR

Janez Hribar (po domače Krčanov Jani) je delaven človek, ki že 
vrsto let kot marljiv prostovoljni gasilec daje svoj doprinos h 
krajevni skupnosti in predvsem Podbočju. Ob poplavah je bil 
med prvimi na mestu reševanja in pripravljen nuditi pomoč pri 
odstranjevanju odpadnih voda na poplavljenih objektih. Je marl-
jiv, vztrajen in resno jemlje svoje delo in svojo gasilsko dolžnost. 
Neutrudno je polnil vreče s peskom, ki so jih krajani hodili iskat 
za zaščito pred ponovnimi poplavami oziroma za zaustavitev me-

teorne in druge odpadne vode. Sodeloval je tudi pri razvažanju 
pitne vode ob potresu. Lahko bi rekli, da pri njem velja: »Kadark-
oli potrebujete kakršnokoli pomoč, pokličite Janija in on bo prišel 
v najkrajšem možnem času.« Opravlja torej mnoga prostovoljna 
dela za krajevno skupnost, še posebej v okviru Prostovoljnega 
gasilskega društva Podbočje. Ko se je pleskal gasilski dom, je bil 
Jani prav tako med tistimi, ki so to delo opravljali.

Poleg tega je bil vedno prvi dosegljiv, kadar je bilo potrebno 
odkleniti ali zakleniti gasilski dom, ko so volitve potekale še tam; 
zakuril je in poskrbel za vse ostalo, kar je bilo potrebno za dobro 
počutje volilne komisije in volivcev na volišču. Pa tudi sicer, izven 
gasilske dejavnosti, se lahko na Janija obrnete kadarkoli. Janez 
čuti visoko družbeno in moralno odgovornost do svojih sokrajan-
ov. Glede na to, da na mladih svet stoji, si krajani želimo čim več 
takšnih mladih ali recimo »srednje mladih«.

Janez je dejaven tudi na športnem področju, je kapetan no-
gometne ekipe. Aktivno sodeluje pri malem nogometu in pri 
nogometnih veteranih. Prav tako aktivno sodeluje tudi v Kultur-
nem in Turističnem društvu Podbočje. 

Za ves trud, pomoč sokrajanom in velik prispevek kraju mu Svet 
Krajevne skupnosti Podbočje podeljuje Priznanje KS.

NAGRAJENCI

Priznanje Krajevne skupnosti Podbočje prejmejo:

Priznanje znak KS prejme:

JOŽE KERIN

Jože Kerin se je rodil 28. julija 1948 v Podbočju kot najstarejši 
otrok mame Vide in očeta Pepija. Svojo mladost je preživel v zavet-
ju domače gostilne, ki so jo imeli v najemu od očetovega strica in v 
za zameno katere so obdelovali tudi njegov vinograd v Žabjeku (po 
domače – FNČ). Že kot osnovnošolec je bil vajen trdega dela, tako 
na kmetiji, v gostilni kot v vinogradu, zato še danes težko prenaša 
razbrazdanost, ki jo je prinesel novi čas.

Vsi, ki Jožeta poznamo, ne moremo mimo tega, da vse življenje goji 
ljubezen do kvalitetne glasbe. Tako se je v sedmem razredu vpisal 
v glasbeno šolo v Brežice, kjer se je učil igranja na harmoniko. Po 
končani tehniški šoli je odšel na služenje vojaškega roka v JLA, kjer 
je igral v vojaškem ansamblu. Ko je odslužil vojaški rok, se je zaposlil 

v podjetju Kovinarska Krško kot pripravnik − tehnik, opravljal pa delo 
ključavničarja. Svojo kariero je nadaljeval v podjetju Iskra Šentjernej 
kot tehnolog, izmenovodja, vodja oddelka in vodja proizvodnje. Po 
letu 1992 pa se je povsem posvetil svoji domači gostilni, kjer poma-
ga še danes.

Kot osnovnošolec je začel igrati rokomet in nogomet, kjer je pri-
pomogel, da so z ekipo konkurirali ostalim šolskim ekipam v občini 
Krško. Leta 1975 je s strani ustanoviteljev Darka Kodriča in Jože-
ta Zupančiča ml. prišla pobuda o ustanovitvi Košarkarskega klu-
ba Podbočje, h kateremu je kot mecen pristopil tudi Jože Kerin. 
S košarkarskim klubom Podbočje je bila Jožetova družina močno 
povezana. Jože je s klubom hodil na vsa tekmovanja in ter delil z 
njimi solze in smeh. Jože Kerin je v osemdesetih letih vodil ekipo 
malega nogometa Podbočje 1, kasneje pa tudi ekipo Podbočje 86, 
njihove turnirje in ligaške tekme pa spremlja še danes. Jože Kerin 
že vrsto let pomaga in sodeluje kot član Vinogradniškega društva 
Podbočje, kjer je opravljal tudi funkcijo predsednika, aktiven je tudi 
kot član PGD Podbočje, Združenja borcev za vrednote NOB, k. o. 
Podbočje in deloma tudi v KD Stane Kerin. 

Jožeta Kerina še danes srečujemo v domači gostilni Gadova peč in 
pred njegovo zidanico v Vrhovski vasi, udeležuje se vseh prireditev 
v domačem kraju in širši okolici, pri katerih z veseljem priskoči tudi 
na pomoč.

Za dolgoletno delo in prispevek kraju mu Svet Krajevne skup- 
nosti Podbočje podeljuje ZNAK KS Podbočje.



12
KRŽEVSKI   ZVON

NAGRAJENCI

MAJDA GRAMC

Majda Gramc je že dolga leta na voljo krajanom Podbočja, 
Kostanjevice na Krki in okolice. Vedno je pripravljena pomaga-
ti, vedno se maksimalno potrudi za ljudi, ima korekten in pro-
fesionalen pristop in poskuša razumeti vsakogar. Na Upravni 
enoti Krško in na krajevnih uradih pomaga ljudem pri reševanju 
mnogih problemov, ne le na področju matičnih zadev, ampak 
velikokrat tudi pri vprašanjih, ki daleč presegajo njene delovne 
obveznosti. Majda za ljudi stori veliko, se jim posveča in ve-

likokrat podaljša svoj delovni čas tako dolgo, ko njeno delo ni 
več plačano, samo, da so vsi drugi zadovoljni. Je pridna, marljiva 
in nekonfliktna delavka in kot taka dobiva vedno več delovnih 
zadolžitev, ki se jih drugi branijo. In to za isto skromno plačilo. 
Obvlada veliko različnih delovnih področij, ki so široka in zahtev-
na. Ja, po navadi je v življenju tako, da kdor je priden in delaven, 
mu naložijo še več. 

Majda je skromna in se nikoli ne postavlja v ospredje, čeprav 
bi se upravičeno lahko z marsičim pohvalila. Ob sobotah kot 
matičarka osrečuje tudi mlade pare, ki vstopajo v zakonski stan. 
Krajani verjetno ne vedo, da so mnogokrat poroke razporejene 
skozi ves dan, vmes mora čakati ali oditi domov, plačane ima pa 
le ure prisotnosti na poroki, ko vodi poročni obred in to min-
imalno. Ampak Majda dela z dušo in srcem in je hvaležnost v 
očeh ljudi zanjo največje plačilo. Če te poroči Majda, je to že 
skoraj garancija za srečen zakon.

Majda je tudi dobra žena, ki peče odličen domač kruh, z možem 
Tinijem pa imata dva pridna in zelo lepo vzgojena odrasla sino-
va, simpatično snaho in vnučka, ki je trenutno zvezda družine. 

Za vse dosedanje dosežke, trud in delo v kraju ji Svet Krajevne 
skupnosti podeljuje Priznanje Krajevne skupnosti Podbočje.

BRANKO ŠTEFANIČ

Preko 35 let so pri Štefaničevih v Podbočju skrbeli za domače 
pokopališče. V prvih letih Marija in njen sin Branko, nato pa 
starejši Branko, ki je 6. 1. 1984 izkopal prvo jamo za pokojnika. 
Le-ta ni bila edina. Vrstile so se druga za drugo, ne le v Podboč-
ju, kjer jih je bilo po navadi 20 letno. Kopal je tudi na okoliških 
pokopališčih – od Kostanjevice, Rake, Bušeče vasi, Cerkelj, pa 

vse tja do Dobove in Jesenic. Spominja se, kako drugače je bilo 
nekoč, ko je pri prenekateri družini za pokojnika postavil črnino 
in pripravil vozičke za prevoz ob zadnjem slovesu. 

Ni minil mesec, ko ne bi Branko prišel na pokopališče. V zimskih 
dneh je čistil zasnežene poti do grobov. Spomladi in poleti je po-
metal ter kosil travo, ki je marsikje kazila podobo pokopališča. 
Skrbel je za knjige in zapise o vseh grobovih ter jih evidenti-
ral. Pred praznikom »vseh svetih« je prodajal in vozil pesek ob 
grobove, prižigal luči za pokojnike in če ni bilo drugega, počistil 
vežico. Delo je vedno našel. Ko so k vežici vgradili zvonec, je ob 
zadnjih slovesih poskrbel tudi za zvonjenje. 

Vse do leta 2012 je nadaljeval z delom in kopanjem. Od tu na-
prej pa so skrb za pokopališče zamenjale družinske radosti, ki 
jih je ata Branko sprejel še z večjim ponosom. Tudi danes zna 
povedati, kje leži ta in oni grob in se ob tem spominja doživetij, 
ki jih je nizal skozi svoje delo na pokopališču.

Za 28-letno skrb in urejanje pokopališča v Podbočju mu Krajevna 
skupnost Podbočje poklanja Priznanje Krajevne skupnosti 
Podbočje.
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SPOMINSKI SREBRNIK KS PODBOČJE

1. Mia Vintar
2. Lea Štampfel
3. Luka Pacek
4. Vita Pavlovič
5. Matija Olovec
6. Brina Olovec
7. Miha Gramc
8. Klavdija Baznik
9. Adam Wala
10. Eva Kerin
11. Lia Baznik
12. Ana Šmajgl
13. Urška Kuntarič
14. Ožbej Mauser

15. Živa Žibert
16. Ivana Zlobko
17. Leon Fabeković
18. David Škulj
19. Ruby Stopar
20. Jakob Kuhar
21. Izak Grozdina
22. Filip Masnik
23. Nika Rostohar
24. Neža Rožanec
25. Lan Jančar
26. Anže Kodrič
27. Ella Kodrič
28. Taira Petrič Lekše

Krajevna skupnost Podbočje je tudi v letošnjem letu zbirala 
prijave za podelitev Spominskega srebrnika Krajevne skupnos-
ti Podbočje, ki ga letos prejmejo otroci, ki so bili rojeni v letu 
2015 in so, ali so bili ob rojstvu prijavljeni na območju krajevne 
skupnosti. Otroci, ki so jih starši skladno s pozivom prijavili so 
navedeni v seznamu spodaj.

Srebrnike Krajevne skupnosti Podbočje bodo otroci prejeli na 
svečani podelitvi, v soboto, 25. 6. 2016 ob 19.30 uri na igrišču 
pri OŠ Podbočje.

Datumi rojstev in naslovi otrok so zaradi varstva osebnih podat-
kov izvzeti iz tabele.

PRIZNANJE MLADI UP prejme: 
ZALA JUREČIČ

Zala Jurečič je učenka 9. 
razreda na OŠ Podboč-
je. V svojih letih šolanja 
nas je navduševala z 
izkazanim znajem in 
doseženimi uspehi.

Zala je zelo uspešna 
učenka, kar dokazuje 
tudi njen odličen us-
peh v vseh letih šolan-
ja. Je vztrajna, marljiva, 
odgovorna, dosledna, 
delov-na in samostoj-
na. Pri vsem tem pa je 
še vedno igriva in pre-
prosta.

Svoje znanje je nadgrajevala in sodelovala na različnih tekmo-
vanjih in festivalih, kjer je bila tudi zelo uspešna. Tako je samo 
v letošnjem šolskem letu osvojila bronasto priznanje na tekmo-
vanju iz kemije, bronasto priznanje iz matematike, bronasto 
Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno priznanje na tek-
movanju iz znanja biologije, bronasto in srebrno priznanje na 
tekmovanju iz angleškega jezika, bronasto in srebrno priznanje 
na tekmovanju iz znanja zgodovine, zlato priznanje na festivalu 
Turizmu pomaga lastna glava in nazadnje še bronasto, srebrno 
in zlato priznanje iz znanja geografije. V vseh letih šolanja je 
osvojila tudi bralno značko in postala zlata bralka. Iz prejšnjih 
let pa lahko k njenim uspehom dodamo poleg bronastih še štiri 
srebrna in eno zlato priznanje.

Zala je zelo vsestransko dekle. Je strastna bralka in tudi uspešna 
športnica. Zaključila je tudi glasbeno šolo, in sicer smer ples.

Zala je zagotovo učenka, ki je sposobna in se popolnoma preda 
zastavljenim ciljem. Člani učiteljskega zbora OŠ Podbočje ceni-
mo njen trud in uspehe, zato predlagamo Zalo Jurečič, da dobi 
priznanje KS Podbočje Mladi up.
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KRAJEVNI PRAZNIK KS PODBOČJE 2015

Slavnostna prireditev se je pričela z uvodnim pozdravom in Zdravljico.

Zbrane je nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Podbočje 
– Janez Barbič.

 Prireditev so s kulturnim programom popestrili člani Kulturnega 
društva Stane Kerin Podbočje

Znak KS Podbočje je prejela Justina Colner.
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KRAJEVNI PRAZNIK KS PODBOČJE 2015

Znak KS Podbočje je prejela tudi Lovska družina Podbočje.

Priznanje KS Podbočje je šlo v roke Frančiški Dobravec. Nagrajenci KS in Turističnega društva Podbočje

Novorojenčki leta 2015, ki so prejeli spominski srebrnik KS.Priznanje Mladi up pa je prejela Lora Ana Jurečič.

Nagrajenci Krajevne skupnosti 2015 (na sliki skupaj s predsednikom sve-
ta KS Podbočje Janezom Barbičem in direktorico OU Krško, Melito Čopar
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V vasi Gradnje sta nas pri spravilu drv presenetila bukov in alps-
ki kozliček. Dva zanimiva hrošča sta pritegnila našo pozornost, 
saj so zelo redki živali. Otroci so si ju ogledovali, sama pa sem ju 
še fotografirala, saj se takšna priložnost ne pojavi vsak dan. Na 
moje presenečenje nista zbežala niti nista delovala prestrašeno, 
zato je nastalo kar nekaj fotografij. 

Nekaj zanimivosti:

Oba hrošča sta v Sloveniji zavarovana.

Bukov kozliček je zavarovana vrsta hroščev iz družine kozličkov 
ima čokato telo sive ali sivomodre barve. Na vsaki pokrovki ima 
po dve črni pegi. Na glavi ima dolge tipalnice sivočrne barve. Za 
razliko od večine ostalih vrst kozličkov bukov kozliček ne leti, saj 
ima zakrneli drugi par kril pod pokrovkami.

Razvoj bukovega kozlička poteka več let. Odrasle samice z 
močnimi čeljustmi v bukov ali smrekov les izdolbejo jamico, ka-
mor odložijo jajčeca. Ličinke se nato prehranjujejo z lesom pod 

skorjo, po nekaj letih pa se zabubijo globlje v lesu. Iz bube se 
izleže odrasla žival, ki lahko živi tudi dve leti. Tudi odrasle živali 
se prehranjujejo z lesom, običajno odmrlih dreves.

Alpski kozliček je velik hrošč iz družine kozličkov (Cerambyci-
dae), ki ga prepoznamo po njegovem značilnem vzorcu obar-
vanosti.

Dolg od 15 do 38 mm. Tipalnice so pri samcih lahko dvakrat 
toliko dolge in pri samicah iste dolžine kot preostalo telo. 
Pokrovke so ravne, modro-sive barve, z različnimi črnimi lisami, 
vključno z izrazito liso na oprsju. Tipalnice in noge imajo isto 
obarvanost kot preostali del telesa. Tako obarvanje služi kot do-
bro maskirno sredstvo v njegovem bivalnem okolju, to je v bu-
kovih gozdovih 600–1200 m nad morjem.

Vanja Moškon, Gradnje

Bukov in alpski kozliček

IZ NAŠIH VASI
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Dogajanje v KS Podbočje je skozi celo leto zelo bogato … V Hrast-
ku pa je življenje umirjeno in sproščeno … 26. junija 2015 pa ni 
bilo ravno tako. Zazveneli so zvoki harmonik ansambla Trio »M« 
in zaslišalo se je prepevanje Kolednikov iz Bušeče vasi. Prišel 
je dan, ko smo uradno odprli odsek asfaltirane ceste Hrastek−
Brlog. Po nagovoru predsednika KS Podbočje je sledil slavnostni 
prerez traku. Pri tem sta sodelovala takrat najmlajša vaščanka 
Ella, ki je prinesla škarje in najstarejši vaščan gospod Alojz Oštir, 
ki je trak prerezal.

Sledil je lahkoten sprehod do Lajkovičeve brunarice, kjer smo 
nadaljevali z druženjem.

P. s. Nekaj sto metrov makadamske poti pa je ostalo … Zagotovo 
le za to, da bomo lahko čez kakšno leto, dve ali tri spet stopili 
skupaj in se veselili ob novi pridobitvi.

Maja Kralj

IZ NAŠIH VASI

Mlaj sicer že iz starodavnih časov pomeni simbol spomladanskih 
zaročnih ritualov, združitve ženskega in moškega principa, ki so 
jih nekoč izvajali tudi zaradi spodbujanja letine na poljih in pri 
živini. Že drugo leto pa postaja zanimiv družabni dogodek v vasi 
Brod v Podbočju.

V soboto, 30. 4. 2016, so se Brjanci in njihovi znanci zbrali na 
drugem družabnem srečanju ob postavitvi mlaja na Baničevem 
vrtu. Druženje so spremljali obilo dobre volje, pesmi in vriskan-
je. Lahko se pohvalijo, da imajo najvišji mlaj daleč naokoli.

Po preteku približno enega meseca od postavitve mlaja sodelu-
joči pripravijo piknik in ponovijo druženje.

Nasnidenje naslednje leto.

»Brjanci imajo najvišjega«

Tudi Hrastek živi

Foto: B. Perovšek

Brod − sobota, 30. 4. 2016
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Na zadnji aprilski dan, ko že tradicionalno v naših krajih gori-
jo prvomajski kresovi, se je to zgodilo tudi v Kočku, delu vasi 
Podbočje. Kres se je postavljal že kar nekaj dni prej, nanj se je 
naložilo vse, kar naj bi gorelo na naravi čim bolj prijazen način. 
Pobudnika kresovanja v Kočku, bratranca Stanko Hočevar in 
Martin Stipič, sta tovrsten dogodek skupaj z domačini priredi-
la že drugič zaporedoma. Tokrat je bil večer še bolj bogat kot 
lansko leto, saj je bilo na znanem prostoru, na levem bregu po-
toka Sušice, na Mramorjevem in Hočevarjevem vrtu, tudi bo-
gato omizje, ki se je šibilo pod težo domačih dobrot. Okušali 
smo razno pecivo, suhe mesnine, kruh, pijačo in še in še bi la-
hko naštevali. Za to so poskrbeli sosedje iz Kočka in Trbež, Aci 
Glinšek pa je na licu mesta spekel nekaj svežega mesa, tako je 
bil zagotovljen tudi topel obrok. Prav tako je bila privlačnejša 
okolica, saj je struga potoka po čiščenju dobila čisto nov pri-
jaznejši ter bolj urejen videz. Popestritev letošnjega kresovanja 
pa je predstavljala tudi glasba, sicer ne v živo, ampak iz radijs-
kega sprejemnika, na katero se je lahko tudi zaplesalo. Da je 
imela prireditev pridih svečanosti, pa sta poskrbeli zastavi Kočka 
in slovenska državna zastava. Obiskovalcev je bilo veliko, nekaj 
celo iz drugih predelov vasi in od drugod. Imeli smo se lepo in 
želimo, da bi bilo drugo leto spet tako.  

Simona Stipič

V Kočku je gorelo

IZ NAŠIH VASI

Stanko Hočevar in Martin Stipič
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OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Poleg izobraževanja namenjamo na 
naši šoli veliko pozornosti vzgoji otrok 
in učencev. Že ob koncu lanskega 
šolskega leta smo vsi zaposleni poslušali 
predavanje na temo odgovornosti. 
Predavatelj mag. Jani Prgić je svoje 
videnje o odgovornosti predstavil tudi 
staršem in učencem na prvem ro-
diteljskem sestanku. Ob poudarjanju po-
mena vrednot je vse prisotne navdušil 
in z veseljem smo pristopili k projektu 8 
krogov odličnosti. Učitelji in vzgojitelji so 
na razrednih urah predelovali posamezne 
kroge odličnosti, ki temeljijo na spoš-
tovanju drug drugega, fleksibilnosti, 
uravnoteženosti, govorjenju z dobrim 
namenom, predanosti, odgovornosti 
... Veseli smo bili številčnega obiska ro-
diteljskih sestankov v mesecu februarju, 
na katerih so učenci predstavili staršem 
del tega, kar so se naučili. Ob evalvaciji 
dela v šoli in vrtcu ugotavljamo, da smo 
bili zelo uspešni.

»Gibanje« je bilo poleg vrednot v tem 
šolskem letu druga prednostna naloga. 
V mesecu oktobru smo preko projekta 
Simbioza gibanja v šolo povabili stare 
starše, ki so se skupaj s svojimi vnuki 
razgibavali v telovadnici, potem pa so si 
v računalniški učilnici ogledali fotografije 
vadbe. Ob dnevu šole smo organizirali 
Mini olimpijado. Več o tej odmevni in 
dobro organizirani prireditvi boste lahko 
prebrali v člankih, ki sledijo.

V prispevku iz šolske kronike lahko pre-
berete o uspehih učencev na učnem 
področju. Na državnih tekmovanjih iz 
znanj smo prejeli rekordno število bro-
nastih in srebrnih priznanj na različnih 
področjih, pa tudi eno zlato priznanje, in 
sicer učenke Zale Jurečič na tekmovanju 
iz geografije. Iz kronološkega pregleda je 
razvidno, da imamo na šoli odlične pevce, 
literarne navdušence, likovne umetnike, 
fotografe, športnike … Na srečanju Turis-
tičnih podmladkov Dolenjske in Posavja, 
so naši učenci prejeli zlati priznanji in se 
uvrstili na zaključni festival v Mariboru. 
Za vsemi naštetimi uspehi stojijo predani 

in prizadevni učitelji, ki poleg obveznega 
dela veliko časa in truda namenijo tudi 
dodatnim dejavnostim. 

Da se naši učenci radi vračajo v šolo tudi 
po pouku, dokazujejo tabori, ki jih or-
ganiziramo kot dodatne dejavnosti. Že 
tradicionalno v šoli prespijo pevci, ki se 
skupaj z učenci OŠ Kostanjevica pripravl-
jajo na pevsko revijo. Mladi košarkarji, 
skupaj s sovrstniki iz Posavja, vadijo na 
košarkarskem taboru, učenci prve triade 
prespijo v šotorih, najstarejši iz vrtca v 
igralnici, letos pa so knjigoljubi prvič pre-
birali svoje najljubše knjige pozno v noč.

Pestro je tudi v našem vrtcu, kjer imajo 
otroci veliko dodatnih obogatitvenih de-
javnosti. Poleg rednega kurikuluma smo 
v letošnjem letu vnesli tudi elemente 
Montessori pedagogike in sodelovali v 
številnih projektih: Bralni Palček, Zeleni 
nahrbtnik, Turizem in vrtec, Teden kul-
turne dediščine, Varno s soncem, Ras-
toča knjiga, Mali sonček, Zdravje v vrtcu, 
Album otroka, ki jih izvajajo ustvarjalne 
vzgojiteljice. Veseli smo, da so v neka- 
terih projektih sodelovali tudi starši.

Svoje delo z veseljem predstavimo na ra-
zličnih prireditvah v kraju in občini. Vsa-
ko leto sodelujemo pri srečanju starejših 
krajanov v šoli, na Eko tržnici v Krškem, 
na prazniku krajevne skupnosti, prosla-
vi ob dnevu upora proti okupatorju in 
na ostalih dogodkih, na katere smo po- 
vabljeni.

Pred vhodom v šolo plapola zastava Tur-
istične zveze Krško za najlepše urejeno 
šolo v občini, za kar si zaslužijo pohvalo 
tako učenci kakor učitelji in vzgojitelji, 
predvsem pa administrativno-tehnično 
osebje za vestno in marljivo delo. Ob 
tem je potrebno izpostaviti, da je šolska 
stavba stara 35 let in je potrebna celovite 
obnove, za kar potrebujemo sodelovan-
je ustanoviteljice zavoda občine Krško.

In če se vrnem k naslovu, lahko zatrdim, 
da se na naši šoli trudimo opravljati 

svoje poslanstvo z vso odgovornostjo. 
Pri tem nas veseli, da nam prisluhnejo 
tudi starši, brez katerih je nemogoče 
vzgajati in izobraževati odgovorne 
otroke.

Branko Strgar, prof., ravnatelj
 

Tanka črta odgovornosti

OSNOVNA ŠOLA
P O D B O C J E
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OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

V četrtek, 21. aprila, smo v okviru letošnjega dneva šole prip-
ravili olimpijski dan. V pričakovanju olimpijskih iger v Riu, ki se 
bodo začele avgusta, so posamezni razredi predstavljali različne 
države, in sicer Slovenijo, Avstralijo, Jamajko, Singapur, Mon-
golijo, Namibijo, Grčijo, Bocvano in Brazilijo. Učenci so pred 
tem izdelali zastave in plakate o posameznih državah. 

Dan smo začeli s čisto pravo otvoritvijo olimpijskih iger. Pred-
stavniki držav udeleženk so se v mimohodu z obveznim nošen-
jem table in zastave sprehodili do osrednjega prireditvenega 
prostora na šolskem igrišču. Sledilo je obešanje olimpijske 
zastave ob poslušanju uradne olimpijske himne. Ker je prednos-
tna naloga naše šole življenje v skladu z vrednotami osmih kro-
gov odličnosti, smo izobesili tudi zastavo, ki je v duhu olimpij-
skih krogov predstavljala pet krogov odličnosti. Najslovesnejši 
trenutek otvoritve je bilo prižiganje olimpijskega ognja in urad-
no odprtje iger, za kar je poskrbel ravnatelj šole Branko Strgar. 

Sledilo je tekmovanje posameznih ekip, ki so se pomerile v pe-
tih različnih disciplinah. Dopoldne so učenci tekmovali po razre-
dih, v popoldanskem delu pa so se ekipi razreda pridružili tudi 
po štirje predstavniki staršev.

Še posebej smo bili veseli, da so se nam v popoldanskem delu 
pridružili znani športniki: Mitja Oranič, nordijski kombinatorec 
in dvakratni olimpijski udeleženec, ki je predstavil mini ska-
kalnico. Mlajši otroci so lahko doživeli čisto prave smučarske 
skoke. Iz brežiškega atletskega kluba je bil z nami nekdanji atlet, 
tudi dvakratni udeleženec olimpijskih iger, zdaj pa trener, Jure 

Rovan. Skupaj s svojimi mladimi športniki je predstavil skok s 
palico. Med njimi je bil tudi naš nekdanji učenec, zdaj pa vse 
uspešnejši atlet Ambrož Tičar. Gostili smo tudi boksarskega 
šampiona Dejana Zavca, ki je skupaj z učenci v ringu na igrišču 
predstavil kratek prikaz boksa.

Vsi učenci so lahko svoje športno znanje preverili v zanimivem 
kvizu. Na koncu smo izžrebali po enega učenca iz vsake triade, 
ki je za nagrado prejel knjigo Petra Prevca.

Na zaključni slovesnosti so gostujoči športniki podelili medal-
je vsem udeležencem tekmovanja in najboljšim razredom. 
Olimpijski dan smo zaključili z ugašanjem olimpijskega ognja in 
uradnim zaprtjem iger. Strinjali smo se, da je olimpijski dan v 
Podbočju minil v znamenju, športa, prijateljstva in olimpijskega 
gesla: višje, hitreje, močneje.

Janja Rostohar, prof.

OLIMPIJSKI DAN NA OŠ PODBOČJE

V četrtek, 21. aprila, smo na osnovni šoli Podbočje pripravili 
olimpijski dan v pričakovanju poletnih Olimpijskih iger v Braziliji. 
Tega dogodka so se udeležili tudi različni športniki (Dejan Zavec, 
Ambrož Tičar, Jure Rovan …). Pogovarjali sva se z Ambrožem 
Tičarjem, športnikom, ki trenira skok s palico in ki je tudi obis-
koval našo šolo.

Kakšne spomine imate na našo šolo? Ste bili zadovoljni tukaj?
Na osnovno šolo imam lepe spomine, zato ker je bil to eden 
najdaljših delov mojega življenja. Moram reči, da mi je bilo 
kar lepo v osnovni šoli, nikoli mi ni bilo težko priti k pouku. Na-
jbolj se spomnim šolskih odmorov, ki sem jih s sošolci večino-
ma preži-vel na šolskih hodnikih.

Skačete s palico. Kdo vas je navdušil za ta športom?
Trenirati sem začel v osmem razredu. Se pravi, večkrat ko smo 

imeli šolske mnogoboje, sem videl, da sem sposoben in da 
je mogoče kaj na tem. Večkrat sem bil tudi na področnih in 
državnih tekmovanjih iz skoka v višino. Potem sem se nekako 
odločil, da bom treniral atletiko. Že sem treniral skok v višino, 
potem pa me je moj trener Jure Rovan nekako napeljal na to, da 
bi poskusil skok s palico in tako se je začelo.

Po osnovni šoli ste se vpisali na Gimnazijo Brežice. Kako je 
potekal vaš dan? Ste imeli veliko treningov? Vam je sploh os-
talo kaj časa za šolo, učenje ali druženje s prijatelji?
Na začetku se je res težko privajati na novo šolo, tudi ko sem bil 
v prvem letniku fakultete. Ta prehod iz srednje šole na fakulteto 
zna biti naporen zaradi spremembe ritma, imaš več šolskih ur, 
več časa treniraš, bolj je naporno, ampak to traja nekje pol leta, 
potem pa nekako prideš v ritem. Imaš čas tudi za druge stvari, 
ne samo za šolo, imaš čas za druženje s prijatelji. A vseeno je 

ŠOLSKE ODMORE SEM PREŽIVEL NA ŠOLSKIH HODNIKIH
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treba čas posvetiti in športu in šoli.

Katero šolo trenutno obiskujete? Ste veliko odsotni od pouka? 
Trenutno obiskujem Fakulteto za računalništvo in informatiko 
na Univerzi v Ljubljani. Ja, atletika mi zna povzročiti kar ne-
kaj težav. Sem večkrat odsoten zaradi različnih razlogov in na 
fakulteti je to še toliko težje, ker nas je v letniku skupaj sto tri-
deset in en študent jim ne pomeni veliko, zato se moram jaz 
večkrat prilagajati fakulteti kot pa ona meni. Vseeno pa so tako 
prijazni, da so mi dodelili status športnika, da sem lahko v izred-
nih primerih odsoten, lahko grem na tekme.

Trenirate v Atletskem klubu Brežice. Koliko časa že? Ste bili v 
preteklosti vključeni že v kakšen drug klub?
Treniram že sedmo, osmo leto in ne, vedno sem bil v tem klubu. Je 
meni najbližji, energija in soatleti me najbolj pritegnejo. Veliko sem 
hodil po tekmovanjih in videl sem, kako delajo drugi klubi, ampak 
ne bi zamenjal. Tudi zdaj, ko sem na fakulteti, bi bilo bolj priročno, 
če bi treniral v Ljubljani, ampak sem se odločil, da ostanem.

Vaš trener Jure Rovan je danes tudi z nami v Podbočju. Kaj 
nam lahko poveste o njem? Se dobro razumete z njim, vam je 
všeč njegov način dela?
Ja, Jure je zelo zanimiv trener. Mislim, da se z Juretom zelo do-
bro razumeva, sva zelo dobra prijatelja, nikoli se tudi ni, v teh 
osmih letih, odkar treniram pri njem, jezil name, zmeraj je po-
skušal pristopiti s pozitivne strani. Mislim, da je to tudi ključ do 
uspeha, ki ga čutijo tudi drugi atleti v klubu.

Katere nagrade ste že osvojili? Katera vam je najpomembne-
jša? Ste morali za te rezultate hudi garati?
Imam že kar nekaj nagrad iz državnih prvenstev, od mlajših 
mladincev do starejših mladincev. Zdaj sem prešel v kategori-
jo mlajših članov in pobral kakšno medaljo, drugače pa sem se 
udeležil že kar nekaj mednarodnih tekem s slovensko reprezen-
tanco. Kot mlajši mladinec sem nastopal že recimo nekaj des-
etkrat. Najbolj pri srcu mi je medalja od lani iz Balkanskega pr-
venstva, ki je bilo v Romuniji, kjer sem preskočil 4,90 m in osvojil 
zlato medaljo ter postal balkanski prvak. Lani sem se tudi uvrstil 
na mladinsko evropsko prvenstvo na Švedsko, ki je bilo dva tedna 
po Balkanskem, ampak sem na žalost zaradi bolezni moral odsto-
piti. Mogoče mi je tega nastopa najbolj žal. Nisem mogel narediti 

ničesar, ampak sem vseeno vesel, da sem se uspel kvalificirati in 
vsaj poskušal nastopiti z reprezentanco. 

Kolikšen je vaš osebni rekord? Kdaj in kje ste ga postavili?
Moj osebni rekord je 5,11 m. postavil sem ga lani, mislim da 
junija na Hrvaškem v Varaždinu. Takrat sem se začel zelo izbol-
jševati, prešel sem na daljše in trše palice. Potem se je to treni-
ralo in nastopila je še bolezen, ampak zdaj mislim, da se vračam 
nazaj v formo in upam, da bom letos uspel podreti nov rekord.

Ste kdaj razmišljali, da bi prekinili s tem? Vas je kdaj kaj tako 
potrlo, da ste želeli kar odnehati?
Ja, moram reči, da sem morda dvakrat že razmišljal, da bi 
odnehal, ampak to niso bile resne misli, zgolj trenutki, ko ne 
gre vse po načrtu in nisem bil zadovoljen s sabo, a po petih letih 
skakanja se navadiš na to in poskušaš prebroditi težave ter si 
rečeš, da gre lahko samo še na bolje.

Kdo vas najbolj spodbuja, podpira?
Družina me zelo podpira. Že ko sem začel s treningi. Ko sem 
bil v osmem razredu, se nisem mogel sam voziti na treninge in 
mama me je vedno vozila in me prišla iskat ali počakala tam. To 
ne vzame časa samo meni, ampak celi družini. Mislim, da ima-
mo tudi dober skakalni tim in na splošno celoten skakalni klub. 
Vsi se zelo podpiramo v dobrem in v slabem.

Imate kakšnega vzornika?
Imam jih kar nekaj. Recimo francoski rekorder, ki je pred dve-
ma letoma skočil nov svetovni rekord v skoku s palico, 6,16 m 
(Renaud Lavillenie, 15. februar 2014) ali pa legendarni Sergej 
Bubka, ki je podrl več kot trideset rekordov.

Kaj bi svetovali osnovnošolcem, kako naj se trudijo za svoje 
cilje in uspehe?
Rekel bi, naj se še naprej trudijo, da se definitivno splača po-
truditi, ker je potem v življenju vse veliko lažje, če se trudiš na 
šolskem nivoju kot tudi na športnem; da se udejstvuješ, da se 
gibaš, da ne sediš samo pred računalnikom, čeprav je to tudi 
moj drugi hobi. Moraš se znati odlepiti od računalnika. Pa tudi 
drugi hobiji so pomembni.

Barbara Martič in Sara Conta, 9. razred
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Še eno šolsko leto je za nami. Zapomnili si ga bomo po številnih 
bronastih, srebrnih in zlatem priznanju, ki so bila osvojena na 
tekmovanjih iz znanj. 

Tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje se je udeleži-
lo 47 učencev od 2. do 9. razreda, ki so skupno osvojili 18 bro-
nastih priznanj. Na razredni stopnji so priznanje prejeli Zoja Nala 
Božič, Manica Pavlovič, Timotej Burja, Žiga Drmaž, Črt Božič, 
Patricija Martič, Ester Palčič, Tia Iljaš, Taj Reberšek, Maja Šoba in 
Anja Kerin, na predmetni stopnji pa Lea Vodopivec, Hana Iljaš, Nil 
Kerin,Valentina Drobnič, Lea Petretič, Tim Kovačič in Sara Conta. 
Na področno tekmovanje sta se uvrstili Lea Petretič in Sara Conta.  

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 144 učencev od 1. 
do 9. razreda. Šestnajst učencev 9. razreda je bralno značko 
osvojilo v vseh letih šolanja. Postali so zlati bralci. To so: An-
dreja Colarič, Iva Colarič, Sara Colarič, Sara Conta, Nik Jarkovič, 
Gašper Jurečič, Zala Jurečič, Aljaž Likar, Leon Likar, Barbara Mar-
tič, Tanja Pirc, Jan Požun, Sara Požun, Luka Simončič, Eva Sintič 
in Žiga Stipič. Prejeli so spominsko priznanje in knjižno nagrado 
za zvestobo Bralni znački in lepi knjigi.

Na tekmovanju iz angleške bralne značke je sodelovalo 40 
učencev. Kar 17 učencev je osvojilo zlato priznanje, 12 srebrno, 
preostali pa so prejeli priznanja za sodelovanje. 

Na tekmovanju iz nemške bralne značke je sodelovalo 7 
učencev in jo uspešno opravilo. 

Na šolskem tekmovanju iz kemije sta bronasto priznanje osvojili 
Lea Petretič in Zala Jurečič. Obe učenki sta tekmovali tudi na 
državnem tekmovanju.

Na šolskem tekmovanju iz biologije so bronasto priznanje osvo-
jili Zala Jurečič, Barbara Martič, Lea Petretič in Tim Kovačič. Na 
državno tekmovanje so se uvrstile vse tri učenke, Zala Jurečič 
in Barbara Martič pa sta na tem tekmovanju osvojili srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so učenci osvojili 19 bro-
nastih priznanj, ki so jih prejeli Nika Jalovec, Taj Reberšek, Jernej 
Kerin, Teja Kodrič, Ester Palčič, Mia Vesel, Tia Iljaš, Lana Lam-
ovšek, Maja Šoba, Maša Kraševec, Anja Kerin, Žana Omerzu, 
Marko Simončič, Nil Kerin, Alja Baškovec, Karisa Hribar, Barbara 
Martič, Klara Vodopivec in Nika Sintič. 

Letošnje šolsko leto je potekalo 2. tekmovanje iz znanja nara-
voslovja Kresnička za učence od 1. do 7. razreda. Tekmovalne 
naloge so bile vezane na eksperimente, ki so jih učenci pred-
hodno izvedli. Tekmovalo je 63 učencev, bronasto priznanje 
pa je osvojilo 21 učencev. To so: Luna Goršek, Naja Espinoza 
Marolt, Neža Glogovšek, Žak Lekše, Zoja Nala Božič, Jan Šma-
jgl, Matic Tršelič, Arauko Lan Espinoza Marolt, Eva Strojin, Es-
ter Palčič, Tia Iljaš, Lea Simončič, Mija Tršelič, Anja Kerin, Maša 
Kraševec, Maja Šoba, Erazem Dornik, Zoja Iva Jurečič, Hana Il-
jaš, Lea Banič in Nil Kerin. 

Dosežki učencev na tekmovanjih 
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Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni so bro-
nasto priznanje prejele Sara Conta, Barbara Martič in Nika Sin-
tič. Na državnem tekmovanju sta sodelovali Barbara Martič in 
Sara Conta, ki je osvojila srebrno priznanje. 

Na tekmovanju iz znanja angleškega jezika je med učenci 8. 
razreda bronasto priznanje prejela Lea Petretič in se z odličnim 
rezultatom uvrstila na državno tekmovanje. Med učenci 9. 
razreda sta bronasto priznanje prejela Zala Jurečič in Mitja 
Kraševec in se uvrstila na področno tekmovanje. Bila sta zelo 
uspešna. Zala Jurečič je na tem tekmovanju osvojila srebrno 
priznanje in se uvrstila tudi na državno tekmovanje. 

Na šolskem tekmovanju za Vegovo priznanje je sodelovalo 73 
učencev, ki so osvojili 26 bronastih priznanj. Na razredni stopnji 
so priznanje prejeli Naja Espinoza Marolt, Neža Glogovšek, Luna 
Goršek, Zala Kodrič, Ula Pavlovič, Ema Tršelič, Laura Vučič, Tilen 
Ivnik, Žiga Drmaž, Žak Lekše, Anej Topolovšek, Lan Espinoza 
Marolt, Jan Kraševec, Eva Strojin, Maj Drmaž, Teja Kodrič, Anja 
Kerin, Mija Tršelič, Maja Šoba in Neja Kraševec, na predmetni 
stopnji pa Erazem Dornik, Hana Iljaš, Lea Petretič, Tim Kovačič, 
Sara Conta in Sara Colarič. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 
pet učenk in sicer Anja Kerin, Mija Tršelič, Hana Iljaš, Lea Pe-
tretič in Sara Conta. Vse sodelujoče učenke so osvojile srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz fizike so bronasto priznanje prejeli 
Sara Conta, Luka Simončič,  Lea Petretič in Tim Kovačič. Vsi štirje 
so sodelovali tudi na  področnem tekmovanju, kjer so srebrno 
priznanje osvojili Sara Conta, Luka Simončič in Lea Petretič. 

Na šolskem tekmovanju iz logike so sodelovali učenci 8. in 9. 
razreda. Bronasto priznanje sta prejeli Sara Conta in Lea Pe-
tretič in se tudi uvrstili na državno tekmovanje. 

 Na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine sta bronasto 
priznanje prejeli Zala Jurečič in Petra Jurečič. Na področno tek-
movanje se je uvrstila Zala Jurečič in na tem tekmovanju osvo-
jila srebrno priznanje. 

Šolskega tekmovanja iz znanja geografije se je udeležilo 25 
učencev in učenk od 7. do 9. razreda. Osvojili so 8 bronastih 
priznanj. Prejeli so jih Hana Iljaš, Zala Jurečič, Sara Požun, Sara 
Conta, Barbara Martič, Žiga Stipič, Andreja Colarič in Marko Si-
mončič. Na področno tekmovanje, ki je bilo na naši šoli, so se 
uvrstile Hana Iljaš, Zala Jurečič in Sara Požun. 

Hana Iljaš in Zala Jurečič sta na tem tekmovanju osvojili srebrno 
priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstila Zala Jurečič in 
osvojila zlato priznanje.  

Učenci naše šole so se tudi letos udeležili tekmovanja mladih 
čebelarjev, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije. Tekmo- 
vali so v parih na občinskem in državnem tekmovanju. 

Marko Simončič in Žiga Kramer sta na državnem tekmovanju 
osvojila bronasto priznanje. 

Naš turistični podmladek se je predstavil na turistični tržnici 
festivala Turizmu pomaga lastna glava, na temo Zeleni turizem, 
ki je potekala v  Mercatorjevem centru v Trebnjem. Predstavili 
so se s »Travnarijo«, idejo o družabnem dogodku, kjer bi pri-
kazali košnjo in spravilo sena kot sta potekala nekoč, temu pa 
bi sledile zabavne igre na travniku. Odrezali so se odlično, saj 
so bili nagrajeni z dvema zlatima priznanjema – zlatim priznan-
jem za sodelovanje in zlatim priznanjem za najboljšo stojnico. 
Odličen rezultat jim je omogočil sodelovanje na zaključnem fes-
tivalu v Mariboru, kjer so predstavili svoje zamisli. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC



24
KRŽEVSKI   ZVON

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Sodelovali smo na natečajih …

V letošnjem letu se lahko pohvalimo s številnimi priznanji in na-
gradami, ki so jih učenci prejeli za sodelovanje na natečajih in 
so zapisana v šolski kroniki. 

Na literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu je Dal-
matinovo značko in priznanje prejela Sara Conta, Dalmatinove 
značke pa  Barbara Martič in Andreja Colarič. 

Na literarnem natečaju Program svit so priznanje in praktično 
nagrado prejele Hana Iljaš, Valentina Drobnič in Leja Banič. 

Na literarnem natečaju Mestnega muzeja Krško z naslovom O 
praznikih in praznovanjih je priznanje prejela Barbara Martič. 

Na literarnem natečaju Evropa v šoli, ki je letos potekal pod 
geslom »Ustvarimo boljši svet«, sta priznanje za sodelovanje na 
regijski ravni prejeli Valentina Drobnič in Leja Banič, priznanje za 
sodelovanje na državni ravni pa Hana Iljaš.

Kulturno društvo Josipine Turnograjske je razpisalo literarni na-
tečaj za najboljše ljubezensko pismo. Priznanje za sodelovanje 
sta prejeli Hana Iljaš in Petra Jurečič, ki se je s svojim delom 
uvrstila med deset najboljših ustvarjalcev. 

Na literarnem natečaju Domoljubje na temo  vrednot slovenske 
osamosvojitve je priznanje za sodelovanje prejela Hana Iljaš. 

Na literarnem natečaju Z domišljijo na potep sta priznanje pre-
jeli Hana Iljaš in Valentina Drobnič. Njuni deli sta izdani v knjigi 
z naslovom Skupna knjiga. Hana je napisala zgodbo z naslovom 
Skrinjica resnice, Valentina pa zgodbo z naslovom Zapečatena. 

Na literarnem natečaju Združenja za boj proti izkoriščanju je 
priznanje za sodelovanje prejela Hana Iljaš. Njen izdelek je raz-
stavljen v Mestni hiši v Ljubljani. 

Na literarnem natečaju Moja rodna domovina sta priznanje 
prejeli Hana Iljaš in Alja Baškovec.

Na literarnem natečaju projekta Bontonček  z naslovom »Ra-
zličnost ni ovira za razvoj naših možnosti« so sodelovale Alja 
Baškovec, Mateja Baznik, Hana Iljaš in Valentina Drobnič. 

Na mednarodnem likovnem natečaju Otroci pomagajo otro-
kom je Anja Kerin osvojila 2. mesto. Udeležila se je otvoritve 
razstave in podelitve nagrad.

Na likovnem natečaju Program svit so sodelovale Barbara Mar-
tič, Andreja Colarič in Sara Conta. Učenke so dobile priznanja in 
praktične nagrade.

Učenci predmetne stopnje so sodelovali na likovnem natečaju 
O praznikih in praznovanjih. Njihovi izdelki so bili razstavljeni v 
Mestnem muzeju v Krškem.

Na likovnem natečaju Plakat miru, ki ga je organiziral Lions klub 
Krško, sta bili nagrajeni učenki Lara Zorič in Nika Kuhar.

Na 9. mednarodnem natečaju Bodi umetnik »Igraj se z mano« 
so sodelovali učenci Jernej Kerin, Tia Iljaš, Mia Vesel, Leja Hudok-
lin, Lucija Pavlovič, Lea Simončič, Simona Ajster, Nejc Jarkovič, 
Žiga Kramer, Nil Kerin, Tim Kovačič, Alja Baškovec, Lea Petretič, 
Nika Kuhar in Petra Jurečič. Zaključna prireditev z otvoritvijo raz-
stave je potekala v preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani, 
slike učencev pa so bile del potujoče razstave, ki je potovala po 
Sloveniji in tujini. 

Na likovnem natečaju »Naravne in druge nesreče – Delujmo 
preventivno« so na regijskem natečaju dobile priznanja in 
praktične nagrade Teja Kodrič, Lea Petretič in Nika Kuhar.

Na likovnem natečaju Evropa v šoli so učenci ustvarjali pod 
naslovom »Ustvarimo boljši jutri«. Na nacionalni nivo so se 
uvrstili likovni izdelki učencev Jerneja Kerina, Valentine Drobnič, 
Marka Pirca in Lare Zorič. Na fotografskem natečaju pa so se na 
državni nivo uvrstila dela učenk Lee Petretič, Karise Hribar, Tjaše 
Kodrič, Maje Barbič in Alje Baškovec.

Učenke Andreja Colarič, Barbara Martič in Sara Conta so za 27. 
otroški extempore v Kostanjevici na Krki izdelale lutko Povod-
nega moža in Urške. Udeležile so se tudi slavnostne prireditve 
in podelitve priznanj ter nagrad.

Poleg bogate udeležbe naših učencev na različnih literarnih in 
likovnih natečajih pa so bili ustvarjalni tudi mladi pevci. Mladinski 
in oba otroška pevska zbora so popestrili prireditve na šoli in iz-
ven nje. Nastopili so tudi na pevski reviji. Člani mladinskega pevs-
kega zbora so se pridružili pevkam in pevcem iz OŠ Kostanjevica 
na Krki in skupaj zapeli s pevko Alyo, ki je bila gostja dobrodelne-
ga koncerta, ki so ga organizirali. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike

Hana Iljaš in Valentina Drobnič na zaključku natečaja SVIT.
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Novo leto velja za nov začetek. V našem 5. razredu letošn-
ji začetek leta žal ni bil prijeten. Izvedeli smo za novico, ki nas 
je vse močno pretresla. Že nekaj časa smo opazovali učenca in 
sošolca Dejana in vsi po tiho vedeli, da z njim ni vse v redu. Spo-
ročiti pravo novico njegovim sošolcem, prijateljem je bila zame 
ena izmed najtežjih nalog v mojem življenju. S cmokom v grlu 
sem opazovala obraze mojih učencev in vsi skupaj smo komaj 
zadrževali solze v očeh. Vsak dan smo čakali na dobre novice o 
Dejanovem zdravju. Med tem časom smo se v razredu še bolj 
povezali in komaj čakali, da nas obišče. Prišel je ne le na obisk, 
tudi k uram pouka je začel prihajati, sprva za kratek čas, kmalu 
tudi za celo dopoldne. 

Preveč vprašanj se postavlja in žal je premalo odgovorov. Ve-
selim se njegovega optimizma in življenjske volje. Več kot zgov-
orne so misli mojih učencev …

Tadeja Kodrič, prof.,
razredničarka 5. razreda

Bilo je v mesecu januarju, ko nam je učiteljica povedala, da ima 
Dejan hudo bolezen. Novica nas je zelo presenetila. Že prej 
smo se veliko spraševali,  zakaj ga ni v šoli. Po šoli so se širile 
govorice, ki jim nismo želeli verjeti. Potem ko sem izvedela za 
bolezen, sem na stvari začela gledati drugače. Zavedati sem se 
začela, da imaš lahko veliko denarja in drugih materialnih do-
brin, ampak zdravja ti nihče ne more dati. Razmišljala sem, kako 
se počuti, kaj razmišlja, ali ve, da je bolan. A te misli sem hitro 
odvrnila in na vse začela gledati optimistično. In res, čez čas je 
začel okrevati. Zame je danes junak, ker je prebolel bolezen, ki 
se ji ne bi mogel vsak postaviti po robu.

Maja Šoba

Z Dejanom sem bil dober prijatelj. Rada sva skupaj igrala no-
gomet. Januarja sem izvedel, da ima je zbolel. Ko nam je učitel-
jica to povedala, nisem mogel ne spati ne jesti. Zelo me je 
skrbelo, če bo še z nami. Skrbeti pa me je nehalo, ko sem ga 
prvič po operaciji zagledal. S sošolcem sva hodila po hodniku 
in zagledala Dejanovo mamico. Vprašala sva jo, kako je Dejan, 

ona pa je odgovorila, da je v avtu in da ga greva lahko pogledat. 
Takoj sem stekel k njemu. Zdaj, ko je v šoli, ga nasmejim, mu 
pomagam in sem vesel, da se lahko spet druživa.

David Barbič

Spomnim se petka, bil je januar. Bilo je čisto običajno jutro. Priš-
li smo v šolo, ne da bi vedeli, kaj nas čaka. Ko se je začel pouk, 
nam je učiteljica sporočila, da ima naš sošolec Dejan hudo 
bolezen. Vsi smo bili presenečeni. Ko se je ob devetih operacija 
začela, smo ves čas mislili nanj in čakali na dobro novico. Vsa-
ko jutro zatem smo učiteljico spraševali, kako je z njim. Konč-
no je prišel dan, ko nam je učiteljica povedala, da bo ozdravel. 
Vsi smo bili veseli. Ko je imel rojstni dan, smo ga presenetili.  K 
njemu domov smo prišli s torto. Bil nas je zelo vesel. V marcu 
nas je začel že obiskovati v šoli. Zdaj že opazimo njegov napre-
dek. Prvič, ko je prišel v šolo je bil še na invalidskem vozičku, 
sedaj pa že hodi sam.

Lucija Pirc 

Minilo je več dni, da našega sošolca Dejana ni bilo v šoli zaradi 
hudega glavobola. Nekega petka sem prišla v šolo in pri pouku 
smo s sošolci izvedeli, da je Dejan zbolel za hudo boleznijo. Bila 
sem zelo presenečena in hkrati zelo prestrašena. Imela sem to-
liko vprašanj. Se bo vrnil v šolo k nam? Ali bo preživel  in podob-
no? Šlo mi je na jok. Drugi dan nam je učiteljica povedala, da 
ima kmalu operacijo in da naj vsi mislimo nanj in vse bo v redu. 
In prav je imela, operacija je bila uspešna. Dejan nas je kmalu za 
tem obiskal v šoli. 31. marca je bil njegov rojstni dan in z razre-
dom smo ga presenetili pri njemu doma. Vsi smo ga objeli, mu 
čestitali za rojstni dan in zaželeli vsega lepega. Zmazali smo celo 
torto in se srečni vrnili nazaj v šolo, ker smo videli, da je Dejan 
zdaj srečen. To je zdaj zanj čisto no začetek.

Maša Kraševec

Preden smo izvedeli za novico, sem se veliko spraševala, zakaj 
Dejana ni v šolo. Mislila sem, da ima prehlad ali kaj podobnega, 
vendar se je izkazalo, da je veliko hujše. Za to novico smo izve-
deli na tisti dan, ko je imel operacijo. Nisem vedela, ali bi jokala 
ali bi molila. Želela sem si, da preživi operacijo in na srečo jo je. 
Prvič, ko je prišel v šolo, je bil na invalidskem vozičku, zdaj pa 
skozi vrata našega razreda vstopi sam. Le včasih še potrebuje 
malo pomoči. Zdaj, ko smo spet vsi skupaj, se veliko družimo 
z njim, mu pomagamo, saj smo ga zelo pogrešali in ga nočemo 
več izgubiti.

Neja Kraševec

Neko jutro, nam je učiteljica povedala, da je naš sošolec De-
jan zbolel za hudo boleznijo. Tisti trenutek mi je srce začelo 
močneje biti. Takoj sem pomislil nanj. Šlo mi je na jok, saj nisem 
točno vedel, kaj se bo z njim zgodilo. Tudi drugi sošolci so bili 
žalostni. 

ŽIVLJENJE ŽAL TUDI NEGATIVNO PRESENEČA …
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Čez nekaj tednov nam je učiteljica povedala, da je že doma in 
vsi smo bili zelo veseli. Tudi v šolo nas je prišel pogledat. Vsi smo 
takoj stekli k njemu.  Pridružil se nam je pri likovni umetnosti in 
jaz sem mu pomagal narediti prvo sliko po operaciji. Sedaj pa je 
z nami v šoli vsak dan, kar nas vse zelo razveseljuje.

Timotej Rebselj

Januarja nam je učiteljica povedala, da je naš sošolec Dejan 
zbolel za hudo boleznijo. Ko sem to slišal, sem bil zelo razočaran, 

ker je bil moj dober prijatelj.  Preden je zbolel, je zelo dobro ig-
ral nogomet. Večkrat nam je potožil, da ga boli glava. Vsako noč 
sem pomislil na njega in dolgo časa nisem mogel zaspati. Konec 
marca je prvič prišel v šolo. Bili smo ga zelo veseli. Zdaj pa že 
redno obiskuje pouk, kar pomeni, da se lahko vsak dan pogov-
arjamo. Povedal nam je tudi, kako je vse to preživel sam. Odločil 
sem se, da ga bom obiskoval na domu, ker sem njegov sosed in 
se bova lahko skupaj učila in pogovarjala.

Žan Šribar

DOMOVINA JE V KRAJU, H KATEREMU JE 
PRIKLENJENA DUŠA

Domovina. Nikoli nisem razmišljala o tej besedi. Toda zdaj, ko to 
pišem, se sprašujem, kaj je zame sploh domovina? Je to dežela 
mojega naroda − Slovenija? Je kraj, v katerem živim?

Menim, da bi vsak človek na tem svetu moral imeti domovino, 
na katero bi lahko bil ponosen, se v njej počutil varnega, up-
oštevanega in svobodnega. Hvaležna sem, da lahko za svojo do-
movino trdim vse to in upam, da bom vedno lahko. Toda kljub 
tej moji sreči bi bila – čeprav bi se utapljala v morju beguncev, 
ki so svojo domovino in vse njim drago morali zapustiti – osam-
ljena srečnica. Gotovo ogromno ljudem, ki so prehodili mnogo 
kilometrov, srca joče za domovino, kajti domoljubje je močno 
čustvo, ki se ga ne da kar tako zatreti.

Mlada sem še in čeprav imam zelo rada svojo domovino in sem 
vesela, da živim tu, pri Podbočju, v okolici Krškega, še ne čutim 
pretiranega domoljubja. Zavedam se, da bi veliko ljudi dalo vse, 
da bi lahko živeli v takšnem okolju kot jaz, toda že od nekdaj 
sem raje povsod drugod kot doma. In zopet se mi poraja isto 
vprašanje – kje je dom? Domovina?

Slovenija je preprosto čudovita dežela z lepo naravo in ljudmi 
dobrega srca, zato sem vesela, da sem Slovenka, in prav nič ne 
zavidam vrstnicam drugih narodnosti, ki ta trenutek morda trpi-
jo. In če se osredotočim še na bližnjo okolico, občino Krško, lah-
ko rečem, kako ponosna sem, da sem del nje, pa čeprav sem še 
vedno tudi Brežičanka, od koder smo se preselili pred nekaj leti. 

Pravijo, da je doma najlepše, kar zagotovo niso le prazne be-
sede in se z njimi po eni strani strinjam, toda nekoč bi rada rek-
la, da sem stala tudi na tujih, ne le slovenskih tleh, kjer je bilo 
prav tako lepo. Zavedam se, da bom, če bom želela potovati,  
potrebovala denar, do katerega bom pošteno prišla le z dobro 
izobrazbo, katere pomena se še kako zavedam. Za enkrat mi 
šola še ni muka, saj dobro vem, da mi le koristi, povrhu vsega pa 
se učenci zaradi urejenosti naše šole še bolje počutimo.

Žal mi je za tiste, ki o svoji domovini ne morejo govoriti in pisati 
tako lepo kot jaz. Morda zaradi vojn ali podobnih tegob. Pa so 
sploh sami krivi za to? Je njihova krivda, da iščejo boljše pogoje 
za življenje? Vem, šele dvanajst let imam, toda prepričana sem, 
da vsi begunci, ki jim naša država tako velikodušno pomaga, 
močno ljubijo svoje domovine, ne glede na zdajšnje stanje in se 
bodo gotovo nekoč želeli vrniti …

Jaz bi se zagotovo. Kljub moji želji po nečem novem, bi prišla 
nazaj, v mojo ljubo domovino. Morda je ta nekje, daleč stran, 
na kraju, za katerega sploh še ne vem. Vem le to, da bom, če 
bom le lahko, ostala v domovini, pa naj bo to Slovenija, Krško, 
Podbočje ali država na drugem koncu sveta. Ne morem vedeti, 
kaj odrasli razumete pod pojmom domovina, toda jaz mislim, 
pravzaprav sem prepričana, da je domovina v kraju, h kateremu 
je priklenjena duša.

In čeprav mojo dušo nitke vežejo na Slovenijo, priklenjena za- 
gotovo še ni!

Hana Iljaš, 7. razred

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

25. junija bo naša domovina Slovenija na torti upihnila 25 svečk. 
Naslednji dan, 26. junija, bomo praznovali praznik naše krajevne 
skupnosti – tudi to je naša domovina. Da se bomo v teh dneh še 
bolj zavedali, da živimo v lepih krajih in prijazni deželi, vam v bran-
je ponujamo na literarnem natečaju nagrajeni spis. Napisala ga je 
izredno literarno nadarjena učenka Hana Iljaš.
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V petek, 13. maja, je na naši šoli potekala noč branja. Dogodka 
se nas je udeležilo 14 učencev od 6. do 9. razreda, ki smo se po-
imenovali »knjigoljub oz. knjigoljuba« in smo uspešno opravi-
li Bralno značko. Zbrali smo se okoli pol sedme ure zvečer, se 
seznanili z pravili in se odpravili na kratek sprehod do trga v 
Podbočju.

Barbara Martič, 9. r.

Po pohodu pa je sledila okusna večerja. Na izbiro smo imeli 
sendviče, jogurte, žemlje, paštete in med. Zraven pa smo pili 
sok. Po večerji pa smo odšli v učilnico, se pogovarjati o poeziji.

Lea Vodopivec, 6. r.

Ker smo bili v petek ravno trinajstega, smo se pogovarjali tudi o 
vraževerju. Učiteljici sta nam povedali nekaj zanimivosti o tem 
dnevu. Določeni dogodki, ki se storijo ali pripetijo, namreč pri-
našajo nesrečo. Tisti, ki so vraževerni, si na ta dan ne strižejo 
nohtov ali las, bojijo se, če jim črna mačka prekriža pot in če 
pred hišo bolnika brez razloga zalaja pes. Nesreči se lahko izo-
gnejo, če bodo naslednji petek naredili trinajstega krogov okrog 
svoje hiše.

Sara Požun, 9. r.

Nato pa smo se udobno namestili v učilnici (spalnici) in svoje 
nočno popotovanje začeli z ljubezensko poezijo Ferija Lainšč-
ka. Predstavila sem jim njegovo zanimivo življenje in pesniško 
zbirko Ne bodi kot drugi. Poslušali smo njegove uglasbene pe-
smi in skušali razvozlati sporočila nekaterih pesmi. 

Vsak udeleženec je s seboj prinesel svojo najljubšo knjigo. 
Osrednji del našega druženja je bil pogovor o najljubših knjigah 
(zakaj, kratka vsebina, osebe, priporočilo za branje, branje za-
nimivega odlomka …). Nastal je dolg seznam »odličnega bran-
ja«, ki ga priporočamo tudi ostalim. 

Tik pred začetkom sanj sva jih z učiteljico Jasmino Sanković raz-
veselili z angleško in slovensko pravljico. Tako prijetno je bilo 
poslušati, da jih je spanec odnesel brez načrtovane meditacije 
za lahko noč. 

Čeprav spanje ni bilo najbolj udobno, je pa bilo nekaj posebnega. 
Zjutraj smo se razgibali z vajami Pozdrav soncu, si privoščili okusen 
zajtrk, pospravili in se polni lepih doživetij odpravili domov. Čeprav 
je bil petek, čeprav smo ostali v šoli in se celo družili s knjigo in 
brali – smo preživeli nepozabno noč, NOČ BRANJA.

Janja Rostohar, prof.

NOČ BRANJA – BRANJE ZA LEPŠE SANJE

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC
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Športno dogajanje na šoli se začne z 
vstopom otroških nog v šolske prostore 
že prve dni septembra. Prične se projekt 
Zdrav življenjski slog, ki omogoča vsak 
dan dodatne ure športa in ga izvajamo 
že 6. Leto. Prav tako se začenjajo šolska 
športna liga v nogometu, košarki, odbo-
jki in Tee Ballu, interesne dejavnosti, iz-
birni predmeti iz športa, športni dnevi in 
tekmovanja.  

Kaj vse smo počeli med letom? Sep-
tembra smo si ogledali in navijali za 
slovensko reprezentanco na Evropskem 
košarkarskem tekmovanju v Zagrebu.  
Aktivno smo sodelovali v vsesloven-
skem projektu Simbioza giba, ko so nas 
številčno obiskali dedki in babice in z 
nami telovadili pri urah športa. Oktobra 
smo izvedli pohod na Lisco za vse razre-
de šole. Januarja smo učence 6. razre-
da  učili smučati v zimski šoli v naravi na 
Mariborskem Pohorju. Februarja smo 
se z učenci 5. razreda udeležili 20. pokl-
juškega maratona v teku na smučeh in 
se sankali na Šribarjevem hribu. Marca 
smo smučali in sankali na Krvavcu. Apri-
la smo pripravili šolske olimpijske igre, 
kamor smo povabili znane športnike. 
Maja smo tekmovali v atletskem mno-
goboju. Junija smo plavali v Dobovi in 
na bazenu v Brestanici. Skozi celo leto 
smo zastopali našo šolo na različnih tek-
movanjih.

Naši učenci pa so dosegli naslednje us-
pehe na posameznih tekmovanjih.

Občinska tekmovanja:

Občinski kros – zlate medalje: Jan 
Kraševec, 3. r., Lan Lekše, 6. r. in Sara 
Požun, 9. r. Srebrno medaljo je dobil  
Tiijan Zorko, 3. r., bronasto medaljo so 
si  pritekli Anja Kerin, 5. r., Tim Kovačič, 
8. r. in Jan Račič, 9. r. Starejše deklice so 
zastopale šolo na Senovem v odbojki in 
zasedle 4. mesto, starejši dečki so igrali 
košarko doma in osvojili 1. mesto, no-
gometaši so v Leskovcu osvojili 7. mesto. 
Mladi šahisti so pobrali na tekmovanju 

v Leskovcu − 3 zlate medalje, in sicer 
Alja Baškovec, Špela Baškovec in Jan 
Kraševec ter eno srebrno Žana Kodrič in 
eno bronasto Tiijan Zorko. V Krškem je 
potekalo tudi ekipno tekmovanje v šahu, 
kjer so st. deklice in ml. dečki osvojili 1. 
mesto in ml. deklice 2. mesto. 

V mesecu februarju začnemo s tekmo-
vanji mlajših dečkov in deklic. Najprej so 
se v krški telovadnici  pod koši pomerili 
fantje in osvojili 3. mesto, nato dekleta 
na Senovem v mali odbojki in osvojile 
5. mesto in v Leskovcu še nogometaši, 
ki so osvojili 4. mesto. Vsi najboljši na 
šolskem atletskem tekmovanju so zas-
topali šolo v Krškem, kjer so naši učen-
ci osvojili naslednje medalje. 1. mesto 
Jan Račič – tek na 1000 m in Sara Požun 
– tek na 1000 m. 2. mesto Jakob Prah 
– tek na 300 m. 3. mesto Sara Colarič – 
tek na 300 m, Lara Zorko – tek na 60 m 
in Lan Lekše – tek na 300 m.

V Kostanjevici je potekal atletski mno-
goboj za mlajše, kjer je zlato medaljo 
osvojil Tiijan Zorko.

Področna tekmovanja:

Na področna tekmovanja se uvrstijo 
prvo in drugo uvrščene ekipe in posa-
mezniki iz občinskih tekmovanj. Najprej 
so v Kostanjevici na igrišču ob Krki ig-
rala dekleta odbojko na mivki in zased-
la 2. mesto. Področno tekmovanje v 
košarki za st. deklice je potekalo na OŠ 
Blanca. Naša dekleta so se tja uvrstila 
neposredno, saj na občinski ravni niso 
imele nasprotnic. Med štirimi ekipami 
iz Blance, Brežic, Šentjanža in Podbočja 
so naša dekleta osvojila 1. mesto. Na-
jboljša obrambna igralka na turnirju je 
bila Sara Colarič iz 9. r. Tekmovanje v 
šahu za posameznike je potekalo na OŠ 
Brežice, kjer je Jan Kraševec osvojil 1. 
mesto, Alja Baškovec, Špela Baškovec in 
Tiijan Zorko pa 2. mesto. Na OŠ Sevnica 
je potekalo ekipno tekmovanje v šahu. 
Tam so fantje do 9 let in dekleta do 9 let 
osvojili 1. mesto, dekleta do 15 let pa 3. 
mesto. Dekleta, ki so igrala košarko na 
Blanci, so osvojila 4. mesto.

ŠPORT NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
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Skupina Čebelic se je naselila v svoj panj 
v vrtcu Levček. Brenčalo nas je štirinajst, 
starih od ena do treh let. Zdi se, da smo 
komaj začeli šolsko leto, tako nam je 
hitro minilo. Če pa se ozremo nazaj, pa 
spoznamo, da se je v tem času marsikaj 
zgodilo, spremenilo in zraslo.

Naše čebelice so občutljiva bitja, zato so 
se kar nekaj časa navajale na svoje nove 
prijatelje. Rade so se tolažile z dudo, svo-
jo ninico pa trdno stiskale k sebi, Janja 
in Gregor pa sta vse budno spremljala. 

Tako je bilo ob jutranjem prihodu v vrtec. 
Kaj kmalu jih je igra pritegnila in skrbi so 
zbledele. Zelo so imeli radi tisto igračo, ki 
je bila že pri nekom drugem in začela so se 
mirovna pogajanja. Pa vendar, otroci tako 
hitro zgladijo nesoglasja, da bi se starejši 
lahko učili od njih. Sledila je priprava na 

zajtrk. Voda, naša najljubša prijateljica, 
nam je velikokrat zmočila rokave, pa nas 
to ni motilo, saj so bili nahrbtniki vedno 
polni oblačil. Tako pripravljeni smo sedli 
k zajtrku, ki pa je bil podoben panju, kjer 

vse brenči. Veliko smo si imeli poveda-
ti ravno takrat, ko so bila usta polna. Da 
pa smo že veliki, smo ugotovili, ko smo 
si začeli umivati zobe. Dopoldne smo na- 
daljevali z jutranjim krogom, kjer smo se 
pogovarjali, pripovedovali, spoznavali, se 
učili … Naša vsakdanja spremljevalka je 
bila pesmica, radi smo plesali in rajali. Po-
tem pa na svež zrak, če je bilo le mogoče. 
Zunaj smo se sprehajali, vozili s pogan-
jalčki, risali s kredami in uživali na igralih. 
Nekoliko utrujeni, malo zaspani, smo po 
kosilu odšli na zasluženi počitek.

Janja Andolšek, vzgojiteljica

NAŠ VSAKDAN

Državna tekmovanja:

Najprej so prišla do polfinalnega tek-
movanja, ki je potekalo v Novem mestu, 
dekleta v odbojki na mivki (Sara Požun, 
Sara Colarič, Nika Sintič, Lara Zorko in Iva 
Colarič) in zasedla 4. mesto. Na Otočcu 
je potekalo državno tekmovanje v ekip-
nem šahu, kjer so mlajši dečki do 9 let 
(Jan Kraševec, Tiijan Zorko, Lan Espino-
za Marolt, Anej Topolovšek) zasedli 8. 

mesto med 26 šolami in mlajša dekleta 
(Špela Baškovec in Žana Kodrič) odlično 
2. mesto med 8 šolami. Na tekmovanju 
za posameznike v šahu je v Kozjem Alja 
Baškovec zasedla 12. mesto.

Mesec junij je tudi mesec atletike. Ker 
Krževski zvon izide preden na šoli konča-
mo atletska tekmovanja, naj povemo, 
da je konec lanskega šolskega leta na 
zaključnem državnem tekmovanju v 

atletiki v Kopru OŠ Podbočje zastopala 
Lora Ana Jurečič, ki je v skoku v višino 
zasedla 11. mesto. 

Vsem učencem naše šole želimo čim več 
gibanja in športnega udejstvovanja med 
počitnicami.

Marjeta Škrbina Rozman, prof.
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Kazalci na urah so neizprosni in soočamo 
se z vedno hitrejšim tempom življenja. 
Kot starši se zavedamo, da je dan večkrat 
prekratek, da bi postorili vse, kar smo 
si zastavili, predvsem pa nam zmanjka 
časa za najpomembnejšo osebo v našem 
življenju – čas zase. In tako kot pravijo, 
da slabega vremena za bivanje na pros-
tem ni, so samo neprimerna oblačila in 
obutev, tako nam niti ni potrebno pogle-
dati čez domači prag, da bi dobro skrbeli 
zase in v to vključili vse družinske člane. 
Za vsako redno obiskovanje skupinskih 
vadb so potrebni predanost, čas in denar, 
velikokrat pa smo polni izgovorov, zakaj 
nekaj ne moremo početi. Lahko pa se 
vprašamo, kako bi najbolje izkoristili svoj 
prosti čas, za to porabili skoraj nič denar-
ja in se še poigrali s svojimi otroki in part-
nerjem. To je bilo naše vodilo, ko smo 
pripravljali športno delavnico za starše. 
Najmlajše Gobice so pripeljale starše 
na oder šole, kjer so bile že razprostrte 
blazine za telovadbo in ob njih plišaste 
igrače kot motivacija za otroke in nado-
mestek za starše, če bi bili otroci pretež-
ki. Staršem sva predstavili nekaj osnovnih 
vaj vadbe z otroki, ki jih lahko počnejo 
tako doma kot v naravi. Tako so spoznali, 
da lahko svoje malčke uporabijo names-
to uteži in se pri tem dobro razgibajo, 
družijo in zabavajo. V naslednjem sklopu 
nam je Edo Krašovec predstavil nekaj os-
novnih elementov tajskega boksa. Otro-
ci so dobili priložnost, da si nataknejo 
rokavice in udarjajo v roke ali fokuserje 
za trening ročnih udarcev. Naš namen je 
bil, da predstavimo zvrst športa, dejstvo, 
da lahko otroka vključimo v skoraj vsako 
dejavnost in način, kako lahko otroke ali 
umirimo, pritegnemo in zadržimo pozor-

nost ali jim pokažemo, kako lahko na kon-
struktiven način izrazijo svoja občutja, 
kar se sklada tudi z vizijo našega vrtca, da 
krojimo prijateljske medsebojne odnose 
na način, da svoje prijatelje ne upora-
bljamo za boksarske vreče, ampak se 
zavedamo, da imamo za sproščanje svoje 
jeze in nestrinjanja veliko orodij. Čeprav 
po drugi strani kar nekaj psihologov zag-
ovarja dejstvo, da so bili dobri stari vaški 
pretepi med otroki bolj koristni za razvoj 
kot sedanje preusmerjanje, da naj bi se 
imeli vsi radi in bili vsi med seboj prijatel-
ji. Kajti, kdo pa ima na svetu vse enako 

rad in je z vsemi prijatelj? Lahko smo 
samo tolerantni in neškodljivi drugim. 
Po končani vadbi smo nadomestili izgu-
bljeno tekočino, se oblekli in odvihrali na 
zunanje šolsko igrišče. Otroci so s starši 
odtekli ali prehodili en krog za podporo 
otrokom v Afriki v sklopu projekta »Tek 
podnebne solidarnosti«. Za konec smo si 
zaploskali za dobro opravljeno delo in se 
okrepčali s sadjem. Skupaj smo prežive-
li dve čudoviti popoldanski urici in se 
poslovili ob sončnem zahodu.

Margareta Lešnik, vzgojiteljica

MIGAJ Z MANO

Na Svetovni dan zdravja, 7. 4., smo se 
otroci iz skupine Sončki s svojimi starši 
in vzgojiteljicama Katjo in Heleno zbrali 
pred vrtcem. 

Da malo okrepimo svoje telo, smo se 
odpravili na popoldanski pohod v sklopu 
projekta Mali sonček.

Cilji pohoda so bili spodbujanje ak-
tivnega sodelovanja s starši, pri otrocih 
spodbuditi željo, navado in potrebo po 
športnem udejstvovanju in razvijanje 

Sončki na pohodu s starši
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gibalnih sposobnosti otrok.

Pot nas je vodila do Žarnove jame, preko 
hriba Krč, do potoka Mlinščica in nazaj 
do vrtca. Vmes smo opazovali potok in 
se pogovarjali. 

Prvič smo se ustavili pred vzponom na 
hrib in se malo odžejali. Nekatere otroke 
so že bolele noge, vendar smo hrib pre-
magali vsi. 

V gozdu smo se ustavili, sedli na poža-
gana drevesa in se okrepčali s tistim, kar 
smo imeli v nahrbtnikih. 

Okrog nas je bilo veliko dreves. Vsaka druži-
na je poiskala eno drevo in naredila na list 
odtis lubja s pomočjo voščenk. Nastali so 
različni odtisi, otrokom zelo zanimivi. 

Odpravili smo se naprej po gozdu, pol-
nem listja, ter drobnih in debelih vej, ki 

smo jih prestopali. Preden smo zapustili 
gozd, je vsaka družina objela svoje dre-
vo. S tem smo pokazali spoštovanje do 
gozda in narave. 

Prišli smo do ceste in malo naprej do 
potoka, kjer smo opazovali vodo in iskali 
ribe ter metali vanj kamenčke.

Pri vrtcu smo si zaploskali, saj smo nare-
dili nekaj dobrega za svoje zdravje. 

V nahrbtniku so nas čakale še medalje. 
Najprej so jih dobili otroci, potem pa še 
starši.

Med potjo so si nekateri otroci zaželeli 
v naročje svojih staršev, vendar so bili 
starši bolj vztrajni in tako so vsi otroci pot 
premagali na svojih nogah. 

Bravo, mali škratje, saj ste stari šele od 
dveh let in pol do treh let in pol.

Helena Banič, vzgojiteljica

V mesecu septembru sem spoznala 
otroke, ki so bili dodeljeni skupini od 3 do 
5 let. S Sonjo sva se odločili, da bova to 
leto vodili skupino Sovice. Otroci so bili 
zadovoljni z najino izbiro imena skupine. 
Ker sem bila nova vzgojiteljica, mi je bilo 
veliko stvari nepoznanih. Kljub temu so 
me otroci hitro sprejeli za svojo in kaj 
kmalu smo se navadili drug na drugega. 
Tudi jaz sem otrokom predstavila nov 
pristop učenja skozi igro, in sicer pred-
stavila sem jim elemente montessori 
pedagogike. Sprva je otrokom ta koncept 
dela bil drugačen, sedaj jim je to delo ne-
kaj vsakdanjega in radi posegajo po mon-
tessori dejavnostih. Moram priznati, da 
je za to delo potrebno dobro sodelovanje 
v timu in vesela sem, da nam je uspelo.

Ob vseh teh dejavnostih, pa sva otro-
kom omogočili tudi veliko neposred-
nega spoznavanja in opazovanja v naravi 

in različnih okoljih. Menim, da si bodo 
otroci to šolsko leto najbolj zapomnili po 
prvem izletu na Stari Grad, obisku gradu 
Rajhenburg, jogi za otroke in iskanju ča- 
robnih palčkov v gozdu.

Za zaključek sem v mislih naredila prelet 
devetmesečnega dela v našem vrtcu in 

lahko rečem, da so se otroci v tem času 
veliko naučili in postali zelo samostojni. 
Za vse to pa imajo zasluge tudi njihovi 
starši, ki so z nami dobro sodelovali in 
otroke spodbujali na poti k samostojno-
sti.

Ksenija Satler, vzgojiteljica

Kako rastemo in postajamo vedno bolj samostojni

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC
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V homogeno skupino Zmajčkov je vklju- 
čenih 22 otrok, od tega je 15 dečkov in 7 
deklic. V skupino sta vključena dva roms-
ka otroka, ki sta med otroki dobro spre-
jeta. Skupina je zelo živahna, razgibana 
in hkrati radovedna.

Zelo jih zanimajo narava, živali in vse, kar 
je povezano s poskusi. Prav tako radi ust-

varjajo, plešejo, pojejo, malo manj radi 
pa imajo miselne družabne igre. Pri teh 
igrah si večkrat izmislijo svoja pravila ali 
pa se jih ne držijo. Zato sem se odločila, 
da ob petkih izvedem igralno popoldne. 
Nekaj prostovoljnih učencev iz šeste-
ga razreda se pride igrat družabne igre 
z otroki. Ob večkratni ponovitvi tako 
vrtčevski kot tudi šolski otroci sedaj že 

komaj čakajo, da je petek, da se skupaj 
igrajo socialne in družabne igre. Tako se 
učijo navezovati stike s starejšimi učenci.

Veliko jim pomeni obisk njihovih starih 
staršev, zato smo jih povabili v vrtec in 
jim odigrali pravljico Rokavička. Babice so 
nam prebirale pravljice pred spanjem in 
nas poučile, kakšno je bilo njihovo otrošt-
vo, katere igre so se nekoč igrali. Povabili 
smo babico na zajtrk, prebrala nam je ne-
kaj pravljic v jutranjem krogu, z njo smo 
tudi pekli piškote in jih okrasili. V sklopu 
Simbioze gibanja smo telovadili z učitel-
jico športa ter našimi dedki in babicami.

Vključeni smo v različne projekte: zma-
jček Jurček, Palček Bralček, Zeleni turizem 
ter Teden kulturne dediščine ... Sodelova-
li so na natečaju »Naravne nesreče«. Ena 
deklica je prejela nagrado za zelo izvirno 
risbico. Sodelovali smo tudi v projektih: 
Nivea, Knjigovanje 2016, Tek podnebne 
solidarnosti.

 
Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

ZMAJČKI V VRTCU

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC
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OBLETNICE

Kam ta čas beži … 

Že 15 let prepevamo in delimo pesem 
z vami, ki nam radi prisluhnete. Slutile 
smo, da bo leto 2015 polno doživetij, 
takšnih in drugačnih, zato si nismo up-
ale sanjati o praznovanju obletnice. »Jo 
bomo kar prestavile za kakšno leto«, 
smo si dejale, ko smo uvidele, da nas po-
leg nastopov čakajo še druga doživetja. 
Prepevale smo na dobrodelnih nastopih, 
srečanjih, presenečale na praznovanjih 
obletnic, s pesmijo zopet razveselile ne-
kaj mladoporočencev in krščencev, sne-
male in …

No, potem so nas pa že dohiteli Naši 
− Mavrični dogodki … osebni, a nepre-
cenljivi in edinstveni. Čakal nas je le še 
samostojni koncert in le-ta je bil pripravl-
jen decembra, tik pred prazniki, v tihem 
in čarobnem vzdušju, ob skodelici čaja 
v Osnovni šoli Podbočje. Pa smo prepe-
vale – o čudežih življenja, lepih željah, 
pogumnih otrocih. Z nami je zadnjič 
(ampak samo uradno) zapela Naša Hele-
na, ki si je svoj dom ustvarila »tam daleč 

čez Savo«. Pravzaprav bo njena dušica 
vedno z nami, me pa imamo tako še en 
kraj, kamor bomo lahko odhajale »vaso-
vat«. Staro leto smo zaključile, z novim 
pa dočakale Našo Bernardo, ki s svojim 
nasmehom in toplino bogati Mavrič-
no vez. Za naprej pa … Učimo se novih 
pesmi, ki bodo zazvenele slej ali prej. 
Do takrat pa nam ne bo dolgčas. Spod-
nja fotografija je nastala spontano – po 

nastopu. Mimoidočega fanta smo pro-
sile, da nas fotografira. Le-ta je kaj hitro 
spoznal, kaj pomeni »imeti devet deklet 
na kupu«, saj je čakal celih 10 minut, da 
smo se sploh dogovorile, kako bi se fo-
tografirale. Na koncertu bo šlo hitreje, to 
vam obljubljamo! 

Katarina Štefanič Rožanec

ČAJANKA Z MAVRICAMI

V soboto, 26. septembra 2015, se je na 
Planini v Podbočju zbrala dobrovoljna 
lovska druščina iz Podbočja, sosednjih 
krajev in tudi Hrvaške. Tokrat jih niso 
privabile sledi divjadi, ampak sledi 60 
let delovanja Lovske družine Podbočje. 
Visok jubilej so lovski tovariši proslavili 
s slavnostno proslavo, izdajo lovskega 
zbornika in slavnostno otvoritvijo nove-
ga bivaka na Planini, ki mu bolj kot bivak 
pristaja ime lovski dvorec. Ta bo služil 
tako lovcem, pohodnikom kot krajanom, 
ki ga lahko najamejo za raznovrstna 
druženja, omogoča pa tudi prenočišča.

Slavnostno prireditev, ki jo je povezova-
la Monika Gabrič, so z nastopom po- 
pestrili še Dobovski rogisti in Ansambel 

60 let Lovske družine Podbočje: nov bivak na Planini in lovski zbornik
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Radovana Burje, nov bivak na Planini pa 
je simbolično, z odklepanjem vrat, otvo-
rila direktorica občinske uprave Krško 
Melita Čopar. Lovska družina Podboč-
je tako z novim bivakom na Planini vs-
topa v novih 60 let po opaznih sledeh, 
kar je tudi vodilo lovskega zbornika, ki 
so ga izdali ob jubileju. Zbornik, ki ga 
je pomagal urejati znan slovenki vinar 
in lovec Ivan Kuljaj, na prireditvi pa ga 
je predstavil eden izmed bolj zaslužnih 
ustvarjalcev zbornika Ivan Urbanč, pri-
kazuje delovanje lovske družine na pod-
lagi arhivskih zapisov, pričevanj, opažanj 

in slikovnega materiala. Ne manjka niti 
lovskih zgodb in prigod, ki opisujejo 
dobrovoljno in šaljivo naravo lovcev. 
Tako 84-letni Andrej Colarič, edini še 
živeči ustanovni član lovske družine, ni 
zaman izpostavil, da je z lovci v družbi 
lepo živeti. Slednjega se zavedajo tudi 
v KS Podbočje, zato so Lovsko družino 
Podbočje, ki velja za eno izmed bolj de-
javnih organizacij v krajevni skupnosti, 
ob praznovanju krajevnega praznika na-
gradili tudi s priznanjem KS. Kot je pove-
dal starešina Lovske družine Podbočje 
Andrej Kodrič, so že ustanovitelji lovske 

družine  postavili temelje, na katerih so 
sami in vsi kasnejši člani gradili podobo 
uspešnega društva. »Z velikim spošto-
vanjem do narave in divjadi, lovskim 
tovarištvom, sodelovanjem z ostalimi 
društvi in krajani KS Podbočje si je Lovs-
ka družina Podbočje pridobila ugled v 
prostoru in ga vseskozi nadgrajuje. »Za-
vedamo se pomembnosti sodelovanja, 
kajti nismo edini uporabniki prostora in 
narave, smo pa enakopravni,« dodaja 
Kodrič.

Monika Gabrič

OBLETNICE

Starešina in Melita Čopar sta prva odklenila bivak.

Naslovnica lovskega zbornika
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DRUŠTVA

Na Mladinski točki Podbočje smo bili tudi 
v 2015 aktivni. Izvedli smo 74 različnih 
aktivnosti, na katerih smo zabeležili 795 
obiskov otrok in mladih iz KS Podbočje. 
Počeli smo najrazličnejše stvari in imeli 
delavnice, kjer smo kuhali, ustvarjali, ek-
sperimentirali, »športali«, gledali filme, 
igrali Fifo in še marsikaj.

 Tudi tebe »mika«, da bi prišel? Mogoče 
najdeš spodaj kaj zase.  

Si želiš delati »krice krace« z barvami? Ali 
pa si narediti nekaj, kar bo polepšalo tvo-
jo sobo? Pridi na ustvarjalne delavnice! 
Letos smo si naredili adventne venčke, si 
polepšali skodelice za čaj, si poslikali ma-
jico, delali netopirje in čebelice, si nare-
dili lovilec sanj in še mnogo več.  

(Anja Strgar) 

Soba v temi. Igralna naprava je v stanju 
pripravljenosti. Bije se trd boj, kdo bo s 
kom v paru in kdo bo čigav nasprotnik. 
Tekme so dorečene. Čas je. Vklopimo 
igralno napravo. Snop žarka se pojavi 
na belem platnu skupaj s predstavit-
vijo igre nogomet. Otroci obmolkne-
jo. Igralne konzole so zdaj v lasti prvih 
nasprotnikov. Sledi izbira ekip in pod-
robna analiza ter postavitev taktike, ki 
bo prinesla zmago. Začetek tekme ... 
gooooooool!!!

( Nejc Nečemer) 

V sklopu naravoslovnih delavnic smo 
prostovoljci z otroki naredili različne po-

skuse, ki so jim odprli nove poti v razis-
kovanje narave. 

Seznanili smo jih s  pripomočki, ki jih 
imamo doma in lahko z njimi pričaramo 
različne zanimive eksperimente, ki ima-
jo najrazličnejše reakcije. Te pa vedno 
znova iz otroka zvabijo tisti očarljivi zvok 
»oooooo, vaoo.« 

Naredili smo že veliko poskusov, kot so 
bruhanje vulkana, napihljiv balon s sodo 
bikarbono, obarvana ledena krogla, 
snežak iz brivske pene, snežna nevihta, 
lučka z mehurčki, padalo iz vrečke, leteči 
balon na vrvici, igrača pihalnik, mešanje 
barv s pomočjo mleka, potovanje barv 
po papirju ... 

(Vesna Kržičnik Mirt) 

Ko pride sobota in delavnica na temo 
športa, vemo, da bomo vsi utrujeni, ko 
se vrnemo domov. Počnemo različne 
stvari, kot so štafete, igramo se „Zemljo 
krast“, skačemo z žaklji, igramo košarko 
in nogomet, jezdimo konje, gremo tu in 
tam na sprehod ali pa v adrenalinski park 
... Skratka, uživamo v športnih aktivnos-
tih in preženemo dolgčas daleč, daleč 
stran. 

( Nina Kuhar) 

Kokice, filmi in zabava so zagotovljeni, 
a manjkaš nam ti, Junak večera! Izbrali 
smo zate le najboljše, da prihajal boš k 
nam na Mladinsko točko Podbočje!

(Klemen Žibert)

Najbolj slastno pa je zagotovo, ko ima-
mo kuharske delavnice. Naučimo se, 
kako pripraviti okusne jedi, ki so po na-
vadi kar sladice ali pa pica, ki se ji nikakor 
ne moremo upreti. V poštev pride seve-
da tudi kaj drugega. Nam je pomemb-
no samo to, da lahko potem, kar smo 
pripravili, tudi pojemo. Takrat smo najs-
rečnejši, naši želodčki pa prav tako.

(Nejka Strgar)

 

Si našel kaj zase? Pridi na MT Podboč-
je. Tam smo vsak drugi petek od 19.00 
do 21.00 ter vsako soboto od 10.00 do 
12.00. Se vidimo!

Mladinska točka Podbočje

DRUŽENJE NA MLADINSKI TOČKI 
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Članice Aktiva kmečkih žena Podbočje smo aktivne na vseh področjih.

V soboto, 9. 4. 2016, smo se udeležile 6. državnega prvenstva v ocenjevanju kruha v Beli Cerkvi, 
kjer smo osvojile dve zlati, dve srebrni in dve bronasti priznanji. Res smo lahko ponosni na naše 
pridne kmečke roke, ki pa bi zelo rade svoje znanje prenesle tudi na mlajšo generacijo. Pozivamo 
tudi mlajše krajanke, ki jih zanima peka, da se nam pridružijo.

Olga Vintar

AKTIV KMEČKIH ŽENA PODBOČJE

DRUŠTVA

Preteklo leto je bilo za ŠRD Kalce−Naklo ponovno izredno us-
pešno. Izpostaviti je potrebno dosežke naše nogometne ekipe. 
Na vseh turnirjih, na katerih smo sodelovali, smo se uvrstili na 
najvišja mesta. Že tretjič zapored smo zmagali v kostanjeviški 
malonogometni ligi, zmagali smo v cerkljanski malonogometni 
ligi in v krški zimski ligi, prav tako smo osvojili pokal cerkljanske 
lige.

Osvojili smo Zasavsko-posavski pokal, kjer je sodelovalo 12 ekip 
od Zagorja ob Savi do Dobove.

Na turnirju v Zagrebu, ki je največji turnir v malem nogometu 
na področju nekdanje Jugoslavije, smo se uvrstili med najboljših 
32 ekip, iz nadaljnjega tekmovanja smo izpadli proti ekipi, ki jo 
sestavljajo slovenski malonogometni reprezentanti.

Uspeli smo polepšati okolico našega igrišča, ki ga sedaj krasijo 
na novo posajena drevesa, hkrati pa smo uspešno izvedli tradi-
cionalno prvomajsko druženje vaščanov ob kresu s prvomajsko 
budnico.

Podobo igrišča bodo zaokrožila otroška igrala in fitnes na pros-
tem, kmalu pa naj bi postavili tudi košarkarske koše ter uredili 
razsvetljavo igrišča. Izzivov nam tudi v prihodnje zagotovo ne 
bo zmanjkalo.

Gregor Fabeković

ŠRD Kalce−Naklo
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DRUŠTVA

Planina nad Podbočjem je bila 12. sep-
tembra 2015 prizorišče tradicionalne 
spominske slovesnosti Planina – spomin 
in opomin, na kateri se vsako leto spom-
nijo na dogodke iz let 1942 in 1991.

14 in 15. septembra 1942 so namreč 
ustaši pobili 36 prebivalcev Planine, ki 
so bili naklonjeni Osvobodilni fronti in 
sodelovali v boju proti okupatorju, samo 
vas pa požgali do tal. Leta 1991 pa se je 
Planina spet vpisala v slovensko zgodovi-
no, saj je takratna enota milice Uprave 
za notranje zadeve Krško ravno na Plani-
ni zajela skupino pripadnikov JLA, ki se 
je skušala po bitki v Krakovskem gozdu 
prebiti preko Gorjancev na Hrvaško.

Še pred začetkom prireditve so pred 
spomenik padlim sredi vasi vence po-
ložili letošnja slavnostna govornica, 
ministrica za obrambo RS Andreja Katič, 
predstavniki veteranskih organizacij in 
domačinov. Na srečanju, ki že nekaj leta 
poteka na vrhu nekdanjega smučišča nad 
vasjo, sta spomin na dogodke iz pretek-
losti obudila povezovalca prireditve 
Janez Bršec in Uroš Kerin. Katičeva je v 
slavnostnem govoru poudarila, da se žal 
skozi vso zgodovino ponavlja, da so žrtve 
vojn in vojnega nasilja vse prevečkrat 
tudi civilisti. »Danes so civilisti, ki so se 
znašli v vrtincu vojn, nasilja in splošne 

bede – ljudje, ki jim ni dano živeti v 
svobodi – pred našimi mejami. K nam se 
zatekajo po zatočišče. Živijo v nenehnem 
strahu za svoje življenje in življenje svojih 
otrok. Podali so se na nevarno pot brez 
zagotovila, da bodo preživeli. Želijo si 
zgolj miru in znosnih razmer za življenje. 
Zdaj je trenutek, da pokažemo svojo 
človečnost. Do šibkejših – do vseh, ki so 
potrebni pomoči. Bodimo zgled države 
ter državljank in državljanov, ki si ne 
zatiskamo oči pred težavami človeštva. 

Bodimo ljudje, ki pomagamo sočloveku, 
ko pomoč najbolj potrebuje,« je dejala. 
Spomnila je, da je tudi naša zgodovina 
zgodovina begunstva in migracij, pa tudi 
zgodovina solidarnosti. Tako borcem v 
NOB kot v osamosvojitveni vojni je izrekla 
priznanje in zahvalo. Srečanja se je sicer 
udeležila tudi ministrica za delo Anja 
Kopač Mrak.

Uvod v prireditev je zaznamoval mimo-
hod praporščakov, članov Gorjanske, No-
vomeške in Duletove čete ter Gorjanske 
konjenice.

Zbrane sta nagovorila tudi krški župan 
mag. Miran Stanko in predsednik or-
ganizacijskega odbora prireditve na 
Planini Miha Butara, v kulturnem pro-
gramu pa so ob povezovanju Uroša 
Kerina in Janeza Bršca sodelovali BIG 
BAND Krško s pevko Tadejo Molan in 
Petrom Dirnbekom, Partizanski pevski 
zbor Ljubljana, recitatorji Jasmina Ko-
retič, Jerneja Dornik, Goran Miljanović 
in Alja Baškovec, učenke OŠ Podbočje s 
harmonikarjem Tomažem Rožancem ter 
gostja iz Portugalske pevka Ines Grilo.

Janez Bršec

PLANINA SPOMIN IN OPOMIN 1942−1991−2015
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Športno turistično društvo Šutna deluje že deveto leto in v tem 
času smo uredili veliko stvari v sami vasi Šutna in tudi širše. 
Sodelujemo z veteranskimi društvi v občini Krško, s krajevno 
skupnostjo, lovsko družino in seveda športnimi društvi. Od lan-
skega leta, smo tudi član občinske turistične zveze, za kar smo 
se potegovali več let. Vsako leto za prvi Maj postavljamo mlaj 
in organiziramo srečanje vaščanov Šutne, sodelujemo pri orga-
nizaciji prireditve »Prvomajsko srečanje na Planini«, ki pa je žal 
letos zaradi slabega vremena odpadla. V juniju se ob občinskem 
prazniku udeležujemo predstavitve in pogostitve na trgu Matije 
Gubca, skozi vse leto pa čistimo oziroma kosimo ob igrišču.

V letošnjem letu je občina odkupila še ostala zemljišča za igrišče 
in sedaj se dogovarjamo, da bomo z njimi podpisali pogodbo o 
upravljanju, da lahko nadaljujemo z ureditvijo še preostalega 
dela zemljišča, kjer bi postavili travnato nogometno igrišče 
in kasneje ob njem še kakšen objekt, kakor je predvideno v 
prostorskem načrtu. V jeseni pa pripravimo ličkanje koruze na 
star način, če pa je v kraju kakšna nova pridobitev, organiziramo 

tudi otvoritev. Ne smem pa pozabiti, da večkrat pogostimo tudi 
pohodnike, če so pohodi organizirani.

Janez Barbič
Prvomajsko srečanje na Planini 2015

ŠTD ŠUTNA

Večer revijalnega nogometa:

Športna sekcija ŠTD Šutna je bila neumorna tudi v preteklem letu ...

Sodelujoče ekipe

Utrinek iz mednarodnega prijateljskega srečanja med ekipama LD 
Podbočje in LU Vepar Žumberački Budinjak - Večer revijalnega 

nogometa Podbočje, Junij 2015

DRUŠTVA
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Liga mali nogomet „Podbočje“

S septembrom 2015 se je pričela 2. sezona malonogmetne lige 
„Podbočje“. V letošnji sezoni nastopa 6 ekip in sicer: Podbočje 86 
legende, Podbočje-Krževci, LD Podbočje, ŠTD Šutna, ŠTD Šutna 
mladi in MNL Šentjernej.

Zimska košarkarska liga „Podbočje“

Z januarjem 2016 smo pričeli z 2. sezono rekreacijske lige v 
košarki. Tudi letošnje leto je prvo mesto osvojila ekipa ŠRD Veliko 
mraševo. Nastopale pa so še naslednje ekipe: ŠRD Vel. Mraševo,  
Ekipa »Tamladi«, Ekipa „Rekreativi“, Ekipa rekreativnega bok-
sarskega kluba »Kovač« Podbočje.

Nogometna ekipa ŠTD Šutna se je z januarjem 2016 udeležila 
tudi zimske lige v Leskovcu ( pokal občine Krško) kjer je sodelova-
lo 16 ekip iz Posavja in se uvrstila na zaključni turnir med 8 ekip 
v Posavju.

Udeležili smo se še vaškega turnirja na Drnovem (3. mesto) in 
tradicionalnega turnirja v Velikem Mraševem, kjer je ekipa osvo-
jila odlično 3. mesto. Prav tako Športno turistično društvo Šutna 
še naprej izvaja treninge v osnovni šoli Podbočje 1x tedensko 
- mali nogomet za učence osnovne šole Podbočje, ekipa pa nas-
topa v malongometni „trim ligi“

 Tadej Radkovič

Vaški turnir Drnovo, 3. mesto, 
junij 2015

Turnir Veliko Mraševo,
3. mesto, junij 2015

DRUŠTVA



40
KRŽEVSKI   ZVON

ZANIMIVOSTI

Povzetek 

Šahiranje otrok v šoli je nekaj povsem normalnega. Včasih mar-
sikdo ne razume, kako lahko otroci toliko časa presedijo skon-
centrirani pred šahovnico. Zlasti laiki gledajo z nezaupanjem na 
otroke, kaj šele na starše in mentorje. Kot vsak šport tudi šah 
zahteva celosten in odgovoren pristop do treningov in tekem.

Kaj pa šah v vrtcu? So otroci pri petih letih sposobni osvojiti 
pravila igre ali je to še prezgodaj? Ali jim lahko odrasli pomag-
amo pri spoznavanju igre ali je bolje prepustiti otrokom, da se 
sami učijo eden od drugega. Pred podobnimi vprašanji sem se 
znašla pred nekaj leti.

Ključne besede: šahovnica, figure, šah-mat, Šahmatovič.

Uvod 

Šah

»Množica črnih in belih kvadratov, množica črnih in belih figur 
v nepodkupljivem tiktakanju ur od prvih potez do remijev in 
matov. Med vzporedniki in meridiani vsi smo v tej igri zazna- 
movani. Z njo mehanizem mojstrskih ur meri življenje navadnih 
figur.« (Kajetan Kovič)

Je edina igra, kjer tudi še tako pameten računalnik ni močnejši 
od človeka.

Najstarejše ohranjene šahovske umetnine segajo v 9. stoletje. 
Šah je zanimiva in lahko dostopna, družabna, vendar borbena 
igra, ki ne pozna razlik med spoloma in je materialno nezahtev-
na.

Jedro 

Kaj pa šah in otroci v vrtcu? S to igro se otroci naučijo različnih 
sposobnosti od vodenja, odločanja, logike do odgovornosti. S 
šahom krepijo spomin, sposobnost zbranosti in osredotočenos-
ti ter zmožnost koncentracije. Šah spodbuja intelektualni razvoj, 
zlasti vpliva na razvoj logičnega razmišljanja. Oblikuje in vzgaja 
značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh oseb, ampak tudi 
kosanje dveh volj in značajev.

Razvija samodisciplino, samokontrolo, objektivnost in eko-
no-mičnost ravnanja. Omogoča boj in nepopustljivost tudi v na 
videz brezupnih situacijah. Spodbuja uspešne strategije boja z 
negativnimi čustvi in osebnostno čvrstost.

Kdaj začeti otroka učiti šah?

Menim, da takrat, ko je sposoben razumeti in si zapomniti 
pravila. Kasneje se bo naučil še sklepanja. 

Nekega dne je Špela v vrtec prinesla šah. Ker šah igra njena se-
stra, se ga je naučila igrati tudi ona. Nekateri otroci v skupini  so 
igro poznali, ker so jo igrali z dedki in babicami. Tako je kar nekaj 
otrok prineslo v skupino šah. Otroci so opazovali tiste, ki so šah 
znali igrati in spraševali o pravilih igre. 

S pomočnikom Gregorjem sva ugotovila, da morava nekaj uk-
reniti. Šahovske komplete sva si izposodila v šoli, tako da je vsak 
otrok, ki je imel željo igrati, to tudi lahko počel. Želeli pa so igrati 
vsi.

Glede na živahnost skupine me je presenetilo, da lahko pri igri 
tako dolgo sedijo pri miru in razmišljajo. Preko igre so se učili 
osnovnih potez, usvajali pravila, pridobivali na orientaciji v pros-
toru, poimenovali figure in usvajali štetje.

Pri poimenovanju figur, postavitvi le-teh in usvajanju prvih 
pravil sva lahko s pomočnikom aktivno sodelovala, saj oba šahi-
rava. Otroci so zelo uživali, če so nasprotniku lahko vzeli veliko 
figur, o tem, kaj je mat, pa še niso razmišljali.

Cilji:

Matematika
● Otrok razvija miselne operacij, ki so osnova za seštevanje, 

odštevanje.
● Spoznava odnos med vzrokom in posledico.
● Seznanja se z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opiso-

vanje verjetnosti dogodka.
● Išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.
● Spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
● Uči se orientacije v prostoru.

Družba 
● Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z raz-

liko med spoloma.
● Ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljan-

je, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali 
več otroki.

● Seznanja se s pravili pri igri (usvoji pravila gibanja figur in 
glavna pravila igre).

Jezik
● Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in 
verbalna komunikacija).

Šah v vrtcu Članek je bil objavljen v priročniku Miselni izzivi v vrtcu.
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● Doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, 
zabave in reševanja problemov.

● Razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja pri 
igri.

Umetnost
● Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji 

in uporabi sredstev in prostora. 
(Kurikulum za vrtce, 1999)

Zmaga Glogovec zagovarja ugotovitev, da so pri otrocih od dru-
gega do šestega leta starosti najboljši pokazatelji njihove nadar-
jenosti naslednje osebnostne lastnosti in vedenja:
● Nadarjeni otroci imajo zelo razvite jezikovne sposobnosti.
● Mnogi nadarjeni otroci znajo brati že pred vstopom v šolo.
● Nadarjeni otroci veliko vedo o različnih stvareh.
● Nadarjeni otroci dojemajo odnose vzrok - posledica in uvidijo 

bistvo.
● Nadarjeni otroci so dobri in hitri opazovalci.
● Pomembna značilnost je radovednost.
● Nadarjeni otroci imajo dober spomin.
● Nadarjeni otroci so po navadi zelo samostojni.
● Mnogi nadarjeni otroci imajo izreden smisel za humor.

(Glogovec, Žagar, 1990)

Šahmatovič 
Minevali so dnevi, tedni, meseci. V naši skupini pa smo še kar 
naprej šahirali. Videla sem, da kljub težavnosti igre to ni bila 
muha enodnevnica. Odločila sem se znanje otrok strokovno na-
dgraditi.

Svoje spoznanje in ugotovitve sem predstavila staršem in vod-
stvu. Iz ene in druge strani sem dobila podporo in soglasje, da k 
sodelovanju povabim strokovnjaka na tem področju.

Tako sem se z gospodom Ahmatovičem, dolgoletnim mentorjem 
šolskega šaha, dogovorila za obisk v skupini. Otrokom je pokazal 
nekaj osnovnih potez in z njimi odigral partijo šaha. Dogovorila 
sva se, da bo prihajal enkrat tedensko. Njegove urice je obis-
kovalo kar petnajst od dvajsetih otrok. Otroci so komaj čakali 
sredo, da je prišel gospod »Šahmatovič«. Tako so mu dali ime.

Šahovski napredek se je poznal tudi na socialnem področju. 
Otroci so se med igro družili, drug drugemu pomagali, se dogo-
varjali in se ob tem zelo zabavali v »šahovskem kotičku«.

Šah-mat
Ob koncu šolskega leta so naju otroci s svojo igro velikokrat pre-
senetili. Nekateri so naju gladko premagali. 

Za seboj so imeli že nekaj tekmovanj, kjer so se dobro odrezali.

Nikoli nisva časovno omejila igre. Vedno smo odigrali partijo 
po pravilih, četudi je bilo velikokrat nekaterim otrokom težko 
priznati poraz in je potekla kakšna solza.  

A poraz je bil v trenutku pozabljen in želja po zmagi  je bila 
močnejša. Po igralnici se je kmalu zaslišalo: »Helena, Gregor, 
gremo šah?« Seveda sva oba z veseljem zaigrala z otroki, ki so 
tako zavzeto pripravili figure in potem razmišljali in razmišljali, 
kako bi naju premagali.

Otroci so res neverjetni. Nekateri niti čevljev še niso znali za-
vezati, pa so nama brez težav dali šah-mat.

Če izhajamo iz predpostavke, da je v predšolskem obdobju vsak 
otrok na nek način potencionalno nadarjen, da lahko vsak na 
nekem področju dosega več, dela bolje, je nujno, da so obogatit-
venih programov deležni vsi. Stalna skrb za zagotavljanje udob-
nega in za učenje spodbudnega okolja za vse otroke je ena izmed 
naših prednostnih nalog. Tako aktivno spodbujamo »široko polje 
pravice do izbire in drugačnosti ter možnost za poglobljen razvoj 
določenega vidika oz. področja« (Kurikulum za vrtce, 1999).

Zaključek 

Otroci, ki so začeli šahirati v vrtcu, so sedaj v tretjem razredu. 
Nekaj se jih je že uvrstilo na državna prvenstva in tam doseglo 
lepe rezultate. 

Ugotovila sem, da so se otroci ob igranju šaha naučili zbrano-
sti, odločanja, logičnega mišljenja, prevzema odgovornosti in 
spoštovanja pravil. Urili so spomin. Šah otroke uči, da poraz ne 
pomeni neuspeha, temveč se iz njega nekaj naučijo.

Igra je primerna in koristna tako za dekleta kot za fante, za na-
darjene in manj nadarjene.

Čeravno se šah redko omenja kot igra, vsekakor igra je. Če pa 
je še kaj drugega, je odvisno od posameznika, za katerega vsak 
spopad ostaja njegova lastna pustolovščina.
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Z možem Bogdanom bi se rada zahvalila vsem, ki ste nama ka-
korkoli pomagali in stali ob strani v času po prometni nesreči, 
ki se je zgodila 6. 5. 2016 pri Velikem Podlogu. Ker sva letos 
podala nekaj predlogov za priznanja KS, pa moram zapisati, da 
mi je žal, da se ne izbira »naj soseda/sosede«. To priznanje bi si 
vsekakor zaslužila moja soseda in prijateljica Sabina Žibert, ki mi 
je stalno in še posebej po nesreči stala ob strani ter nadomešča-
la »medicinsko sestro«, ko je bil moj mož še v bolnišnici. Poleg 
tega, da je dobra mama in žena, pa je tudi izvrstna kuharica in 
slaščičarka. Za njene muffine sta se skoraj »stepla« tudi moja 
dva sinova, ki sicer vzorno skrbita za svoji lepi športni postavi. 

Obenem pa še tale nasvet bralcem: Ne verjemite vedno tiste-
ga, kar preberete v časopisnih člankih ali na spletu, tudi tam 
jim namreč včasih zagode »tiskarski škrat«. V kroniki spletnega 
časopisa www.eposavje.com in v Dolenjskem listu v elektronski 
obliki je bilo še pred kratkim objavljeno, da je prometno nesrečo 
povzročil 54-letnik, ki se je nepravilno vključeval v promet in trčil 

v vozilo, v katerem sta se pravilno pripeljala 39-letni voznik in 
45-letna sopotnica. Lahko si predstavljate, kako sva se z možem 
počutila ob objavljeni novici, potem ko sva v prometni nesreči 
utrpela številne poškodbe brez kakršnekoli lastne krivde.

Po travmatskem šoku, ki ga je povzročila sama nesreča, sva 
doživela še številne šoke in vprašanja kot npr. možu (vsi vedo, da 
ni star 39 let, ampak 54) ali pa meni, kdo pa je ta 39-letnik, s 
katerim naj bi se jaz vozila. Saj smo se tudi precej nasmejali na 
ta račun, češ »da se je lastni mož zaletel vame«, čeprav zna biti 
smeh pri zlomljeni prsni kosti precej boleč … Še dobro, da se 
bralci Krževskega zvona v glavnem poznamo in se novice širijo 
bolj od ust do ust …

Pa lep začetek poletja z ravno prav sonca želim …

Polona Šketa Račič

ZAHVALA

Smo bivši učenci Osnovne šole Podbočje, ki smo prvič prestopili 
šolski prag v šolskem letu 1993/1994. Nekateri smo se poznali 

že od prej, iz vrtca, cicibanovih uric ali male šole. Število sošolk 
in sošolcev se je skozi leta spreminjalo, osmi, zadnji, razred 

GENERACIJA 86

Ob koncu osnovne šole, leta 2001
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nas je leta 2001 končalo 17. Tako naš razred v letošnjem letu 
praznuje 15 let od končanja osnovne šole in večina sošolcev 
in sošolk tudi okroglih 30 let. To smo seveda želeli obeležiti 
na primeren način. Prejšnja leta smo se najpogosteje dobivali 
v gostilni Gadova peč v Podbočju, letos pa smo se odločili za 
izlet. Deset sošolcev in sošolka smo se odpravili v Prekmurje, 
kjer trenutno z družino živi naš sošolec Dejan Pacek. Tja smo šli 
tretjo aprilsko soboto in celo ujeli lepo vreme precej muhastega 
aprila. Najprej smo se ustavili pri Dejanovih na Petanjcih, kjer 
smo pozajtrkovali. Za gostoljubnost se jim najlepše zahvaljuje-
mo. Odpeljali smo se k reki Muri v Ižakovce na t. i. Otok ljubezni. 
Ime je dobil po kraju, kjer sta se sestajala tamkajšnja grofica 
in mlad reven fant. Plavajoči mlin na Muri pa ob našem ogle-
du še ni mlel moke, ker se je sezona mletja pravkar pričenjala. 
Nekaj posebnega je bila vožnja z lesenim brodom po reki, in 
sicer z enega brega, prekmurskega, na drugega, štajerskega, in 
nazaj s pomočjo rečnega toka ter brodarja, ki upravlja z veslom. 
Tovrsten brod  pa ni namenjen le prevozu ljudi, temveč tudi vo-
zil, včasih tudi živali. Sledil je ogled dveh cerkva, in sicer Plečnik-
ove cerkve Gospodovega vnebohoda v Bogojini in cerkve sv. 
Trojice v Lendavi. Pri prvi gre za znamenito Plečnikovo delo, kjer 
je arhitekt povečal in olepšal prvotno staro cerkev iz 14. stolet-
ja. Za to, da je Jože Plečnik sodeloval pri tovrstni gradnji in na-
dgradnji, je bil zaslužen župnik Ivan Baša, ki je bil tudi pisatelj in 
je zelo cenil umetnost. Zelo dobro se vidi preplet arhitektovega 
sloga ter kulturno-naravne dediščine širšega območja. Na prim-
er, na cerkvenem stropu so lončeni krožniki številnih lončarskih 
delavnic, ki so nekoč delovale v tem delu Prekmurja. V cerkvi sv. 

Trojice v Lendavskih goricah leži mumija vojskovodje Mihaela 
Hadika iz 18. stoletja. Njegovo krsto so našli med obnovo in nar-
avno mumificirano truplo položili v delno stekleno krsto, kjer je 
sedaj na ogled. Okoli stavbe se ponuja lep razgled na okoliške 
vinograde, nekoliko daljši pogled pa seže do meje s Hrvaško in 
Madžarsko. Da bi videli še dlje in še več, smo se odpravili višje, 
na stolp Vinarium, prav tako v Lendavskih goricah, ki ponuja po-
gled na okolico in na vse tri sosednje države. Stolp je bil odprt 
v septembru prejšnjega leta in s svojo višino (53,5 m) ter atrak-
tivno arhitekturo privablja številne obiskovalce. Prelep razgled 
z vrha nam je malce otežil močan veter. Spustili smo se v dolino 
in se sprehodili po Lendavi do kulturnega doma, ki preseneča s 
svojo izjemno arhitekturo. Načrte zanj je naredil znani madžar-
ski arhitekt Imre Makovecz. Do konca je bil zgrajen leta 2004 in 
nudi prostor za številne kulturne dogodke. Ogledali smo si no-
tranjost, eno izmed dvoran in se dalj časa zadržali v njihovi ka-
varni. Poleg stoji nekdanja sinagoga, ki smo si jo ogledali in skozi 
razstavo spoznali življenje Judov, ki so pred drugo svetovno voj-
no predstavljali pomemben del prebivalstva Lendave, sinagoga 
pa središče verskega življenja. Tu se je naš kulturno-turistični 
program zaključil, sledilo je druženje ob značilnih prekmurskih 
dobrotah, kot sta na primer bograč in gibanica na malce dru-
gačen način. V poznih večernih urah smo se vračali proti domu, 
veseli, da smo preživeli lep dan z ljudmi, s katerimi smo nekoč 
preživeli velik in lep del otroštva ter odraščanja. Upamo, da bo 
želja po občasnih druženjih sošolcev in sošolk generacije 86‘ 
prisotna tudi v prihodnosti.

Simona Stipič

V Lendavi, 16. 4. 2016

ZANIMIVOSTI



44
KRŽEVSKI   ZVON

Uredniški odbor Krževskega zvona:
Martina Strgar, Stanka Jurečič, Gregor Brodnik

Tisk: Reklame Žarn, s. p.
Grafično oblikovanje in priprava za tisk: Reklame Žarn, s. p.

 
Naklada: 610 izvodov

Pridržujemo si pravico do krajšanja prispevkov. 

Sobota, 25. 6. 2016, ob 19.30 
pri OŠ Podbočje

Družabno srečanje krajanov ob 
krajevnem prazniku.

Igra ansambel Jerneja Kolarja.

Za hrano in pijačo skrbi 
Vinogradniško društvo Podbočje.


