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Krževski Zvon

Ob krajevnem prazniku, 26. juniju, in dnevu državnosti 

vsem krajankam in krajanom čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je trinajsta številka krajevnega glasila. 

Namen glasila je, da vas tako seznanimo z delom 
Sveta KS Podbočje ter z ostalimi aktivnostmi in dogajanji v 
KS Podbočje. 



KS PODBOÈJE PRAZNUJE

KRAJEVNI PRAZNIK
Nedelja, 10. 6. 2012, ob 14. uri – trg v Podbočju

Pohod po označenih poteh v KS Podbočje

Petek, 15. 6. 2012, ob 19. uri – Šutna
Otvoritev opornega zidu in ceste v Šutni 

Sobota, 16. 6. 2012, ob 17. uri  - Malo Mraševo
Svečana obeležitev 60-letnice PGD Malo Mraševo

Petek, 22. 6. 2012, ob 19. uri - Podbočje
Otvoritev novih prostorov KS Podbočje in mladinske točke Podbočje 

Sobota, 23. 6. 2012, ob 18. uri - Kulturni dom Podbočje
Svečana seja sveta KS Podbočje ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj 

Svečana obeležitev 40-letnice Vinogradniškega društva Podbočje

Sobota, 23. 6. 2012, ob 20. uri - Igrišče pri OŠ Podbočje
Družabno srečanje krajanov in obeležitev 40-letnice Vinogradniškega društva Podbočje

Nedelja, 24. 6. 2012, ob 9. uri - OŠ Podbočje
Mednarodni šahovski turnir  

Nedelja, 24. 6. 2012, ob 19. uri - Veliko Mraševo
25. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu  

Ponedeljek, 25. 6. 2012, ob 19. uri - Kulturni dom Podbočje
Koncert Pevk izpod Bočja – Kam le čas beži

Razstava starih razglednic vasi Sv. Križ - Podbočje
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V  preteklem letu se je v naši krajevni 
skupnosti marsikaj dogajalo, za kar 
gre zasluga tako svetu KS kakor tudi 

društvom in ostalim organizacijam v KS.
Najbolj ponosni smo lahko na dosežke 
ocenjevanja urejenosti krajev in šol, 
saj sta kraj Podbočje in Osnovna šola 
Podbočje na regijskem tekmovanju zasedli 
prvi mesti, Osnovna šola Podbočje pa je 
izjemen uspeh dosegla še na državnem 
tekmovanju »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna«, saj je dosegla tretje mesto.
Tudi na področju infrastrukture v KS se 
je zgodilo kar nekaj novosti. Brezovica 
in Brezje sta dobila javno razsvetljavo; v 
Malem Mraševem je bil položen asfalt na 
»zelenem potu»; veliko je bilo popravljenih 
in navoženih poljskih poti na Dobravi, v 
Velikem Mraševem, Brodu; uredili smo 
odvodnjavanje na Dobravi, pridobili smo 
nove prostore za delovanje KS. Z najemniki 
grobišč smo sklenili pogodbe o najemu in 
uredili kataster pokopanih. Žal nam ne 
gre vse po načrtih pri izgradnji mrliške 
vežice. Ker je kriza in vsi poudarjajo, da 
je potrebno varčevati, se je zataknilo pri 
tem projektu. Prvotni projekt  moramo 
skrčiti. Za samo izgradnjo je KS ustanovila 
gradbeni odbor, katerega naloga je, da 
pripravi projekt in pristopi k čimprejšnji 
izgradnji nove mrliške vežice, saj nam 
stara mrliška vežica ni ravno v ponos.

Prav tako je potrebno še veliko narediti na 
infrastrukturi po vaseh. V Kalce – Naklu 
je bil položen asfalt na novem igrišču, 
vendar je potrebno urediti še okolico. V 
naselju Selo je potrebno urediti cesto 
in popraviti ograjo na mostu, v Šutni bo 
dokončana sanacija plazu, v Podbočju se 
gradi čistilna naprava in v letošnjem letu 
bodo zgrajeni tudi individualni priključki 
na kanalizacijo, prav tako naj bi letos 
zaživelo optično omrežje. Upam, da bo 
prišlo tudi do ureditve ceste za Brezovico 
(Šutna – Jarek).

Ne smemo pa pozabiti na društveno 
življenje, saj je le-to pri nas zelo bogato. 
Letos imamo kar dva jubilanta, ki se 
ponašata z dolgoletnim delovanjem.

Prostovoljno gasilsko društvo Malo  
Mraševo letos praznuje šestdesetle-
tnico svojega aktivnega delovanja, 
Vinogradniško društvo Podbočje pa štiri-
desetletnico- prav toliko kot Vinogradniška 
zveza na Dolenjskem. 

Prav tako je veliko tudi prireditev, ki jih 
organizirajo društva skozi vse leto. Izkoristil 
bi priložnost in pozval vse krajane, da se 
vključite v naše lokalne organizacije, saj 
bodo tako turistična, športna, kulturna, 
vinogradniška in ostala društva še lažje 
in uspešnejše delovala. Prav bi bilo, da se 
krajani udeležujete vseh sestankov, ki jih 
organiziramo, saj ste lahko tako najbolje 
seznanjeni z akcijami in reševanjem 
problemov, ki vas težijo. 

Moram pa tudi omeniti, da je KS izgubila 
del avtonomije s spremembo občinskega 
statuta, pri čemer je prenehal veljati naš 
krajevni statut.

Pojavile so se tudi težave v tajništvu KS, saj 
je tajništvo prevzela nova tajnica s strani 
občine, ki pa je poleg naše KS zadolžena 
še za tri KS (Veliki Podlog, Raka in Veliki 
Trn). Prvotno je bilo dogovorjeno, da bomo 
imeli uradne ure tudi za krajane, vendar 
zaradi prezasedenosti tajnice še ni prišlo 
do realizacije tega dogovora. Z občino 
se dogovarjamo, da bi nekako uredili te 
zadeve in našli soglasje, saj je delovanje 
KS v takšnih pogojih izredno težavno.

V današnjem svetu, ko se kriza stopnjuje, 
ko mali človek na to ne more vplivati in 
ko sta morala in etika porinjeni v ozadje, 
so takšni dogodki, kot je praznovanje 
krajevnega praznika in druženje krajanov, 
pravi obliž. Lahko smo srečni, da živimo 
na podeželju. Mogoče danes to razumemo 
kot pomanjkljivost, vendar sem prepričan, 
da bo v zelo kratkem času to postala 
prednost.

Ohranjene vrednote podeželja, kvalitetna 
šola, primerni objekti za šport in kulturo, 
aktivna društva, urejeno čisto okolje s 
sodobno infrastrukturo -  to bi lahko bila 
formula kvalitetnega bivanja na podeželju.
Krajevna skupnost Podbočje ima vse 
možnosti, da se v določenem času z zgoraj 
navedenimi vrednotami poistoveti, saj 
določene predpogoje za uresničitev tega 
cilja že ima. Prepričan sem, da ima za to 
dovolj potenciala, tako intelektualnega kot 
materialnega, in tudi dovolj energije.

Eden od najpomembnejših pogojev za 
dosego visoke kvalitete bivanja pa so 
po mojem dobri medsebojni odnosi 
ter spoštovanje sočloveka in njegove 
drugačnosti.

Ob tej priložnosti naj vam čestitam ob 
prazniku naše krajevne skupnosti in 
dnevu državnosti.

Predsednik sveta KS Podbočje
Janez Barbič

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

Spoštovani krajani!
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Pogled v vzvratno ogledalo minule-
ga leta ponovno potrjuje misel, da 
je kraj živ toliko, kolikor so zavzeti 

ljudje, ki v njem živijo. To odliko Podbočje 
gotovo ima in z njim vsi, ki tu složno in ak-
tivno prispevate za viden napredek, vedno 
lepšo podobo in dejavno življenje na vseh 
področjih ustvarjanja in dela. Veseli me, 
da so v naši občini Krško takšni kraji in 
takšni ljudje. 
Vse doslej uresničeno je namreč lep in do-
ber dokaz, kako pestro in razgibano je ži-
vljenje v vaših krajih in kako spretno znate 
povezati pare vaših pridnih rok. Želim, da 
bi vam slednje uspevalo tudi v bodoče - na 
področjih, kjer si želite novih sprememb in 
dodatnih izboljšav. Med njimi je gotovo že 
nekaj časa pričakovana obnova pokopali-
šča, ki je v tem trenutku že zelo blizu in na 
dobri poti k uresničitvi. S časom vašega 
praznika pa sovpada še en rezultat naše-

ga dobrega sodelovanja, saj v teh dneh v 
mansardi objekta Podbočje 70 skupaj od-
piramo nove prostore krajevne skupnosti. 
Prepričan sem, da boste v njih zasnovali 
še veliko dobrih načrtov in idej za izbolj-
šave v vaši skupnosti, ki leži v idiličnem 
objemu narave pod obronki Gorjancev. 
Nadaljujte s pozitivno energijo, ki se kaže v 
delovanju različnih društev, v katerih  zdru-
žujete delo tudi številni prostovoljci.  
Ob prazniku Krajevne skupnosti Podbočje 
vam iskreno čestitam, prav tako vse čestit-
ke dobitnikom priznanj, ki s svojim ustvar-
jalnim delom prispevate h kakovosti vaše-
ga skupnega življenja.  
Želim vam prijetno in veselo druženje v 
času praznika ter obilo zadovoljstva na 
vseh začrtanih poteh!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!

Krajanke in krajani KS Podbočje!

Tudi letošnja izdaja Krževskega zvona 
je neverjetno hitro tu, saj se mi zdi, 
da smo ravnokar izdali lanskega. 

Se je pa v tem času zgodilo kar nekaj 
sprememb, zanimivosti, dogokov. 

Po krajevnem praziku je poletje prešlo v 
jesen in prišle so volitve predsednika KS 
Podbočje. Minilo je pet let, odkar sem 
postal predsednik sveta KS Podbočje. 
Pred volitvami sem bil prepričan, da je 
po petih letih vodenja sveta KS Podbočje 
prav, da se odrečem kandidaturi, saj 
imamo kar nekaj dobrih kandidatov. Na 
seji  smo za predsedika izvolili izredno 
prizadevnega svetnika Janeza Barbiča, ki 
mu ob tej priložnosti čestitam in želim še 
več uspehov, kot smo jih imeli v zadnjih 
petih letih. Prepričan sem, da bo sam 
zajel v svojem poročilo vse, kar je bilo v 
zadnjem letu storjenega v KS Podbočje.  
Sam se bom dotaknil obveznosti, ki jih 
mora kot predsednik KS storiti, ko se 
odloči za prevzem funkcije. Funkcija 
predsednika sveta KS prav gotovo ni 
boniteta, ampak eno samo prilagajanje 

in zadovoljevanje zahtev raznih služb, ki 
potrebujejo podatke ali pa sodelovanje 
lokalne skupnosti. Seveda delujejo vse 
te službe v delovnem času, ki pa poteka 
takrat, ko poteka delovni čas predsednika 
sveta KS v njegovem podjetju pri njegovem 
delodajalcu. Tako funkcija predsednika 
sveta KS že zdavnaj ni več vezana le na 
prosti čas in delo na sejah sveta KS, ki jih 
je nekje deset do dvanajst na leto, ampak 
je ogromno aktivnosti v dopoldanskem 
času, ko mora predsednik imeti čas in se 
jih mora udeležiti.  

Delo predsednika  sveta KS je napol 
profesionalno delo, ki bo počasi vse, ki so 
pripravljeni sprejeti to funkcijo, pripravilo 
do tega, da je enostavno ne bodo  
mogli več sprejeti. Delo in koordinacija 
predsednika sveta KS je vse preveč vezano 
na dopoldanska opravila, kar pomeni 
odrekanje delovnim obveznostim, ki pa si 
jih bo kdorkoli vedno težje privoščil, saj so 
dejavnosti pri delodajalcih prav gotovo na 
prvem mestu. 
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Sam sem že pred leti opozoril, da bi 
morali način delovanja lokalne skupnosti 
spremeniti, morda v bližnji bodočnosti celo 
odpraviti KS kot lokalne skupnosti, saj so 
zahteve in odgovornosti za prostovoljce 
prevelike. Morda bomo dočakali, da bo 
Krževski zvon čez kakšnih pet do deset let 
pisal ravno o tem, kako se spreminja način 
delovanja lokalne skupnosti. 

Ne želim si, da bi razumeli to razmišljanje 
kot predlog za rušitev lokalnega sistema, 
ki ga imamo. Prepričan sem,  da je prav, 
da predstavimo tudi takšne poglede, saj 
je treba vedeti, da so odgovornosti in 
obveznosti predsednikov sveta krajevnih 

skupnosti res velike. Hkrati pa je krajevna 
skupnost vedno manj samostojna in 
podrejena po vseh zakonskih in statutarnih 
določbah določbam občine, kar je povsem 
razumljivo, saj je porabnik proračunskih 
sredstev in kot vsak dan slišimo, so nadzori 
nad temi sredstvi vedno bolj strogi. 

Kot laiki in prostovoljci pa predsedniki 
nikakor niso dovolj seznanjeni z načinom 
dela, da ne bi nehote kršili zakonov. Zato 
bi rad poudaril, da je prav, da vsakemu, 
ki je še pripravljen sprejeti tako funkcijo, 
le čestitamo in želimo veliko uspehov pri 
delu.

Darko Kodrič

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

datum rojstva tel. številka
1 VOLILNA ENOTA
1 Baznik Alenka, Podbočje 38 6. 6. 1983 031 651 047

2 Strgar Martina, Podbočje 95 27. 4. 1969 051 435 327 
martina.strgar@pekarna-blatnik.si

3 Urbanč Milan, Podbočje 33 5. 12. 1963 041 779 416

2 VOLILNA ENOTA
4 Jurečič Stanka, Malo Mraševo 26 15. 11. 1974 041 753 235 

stanka_jurecic@hotmail.com
5 Jarkovič Igor, Brod 18  19. 8. 1981 041 747 229 

igor.jarkovic@gmail.com
3 VOLILNA ENOTA
6 Kuhar Stanko, Veliko Mraševo 47 11. 8. 1956 031 635 008 

stane.kuhar@siol.net
7 Jeke Aleš, Veliko Mraševo 55  1. 3. 1963 031 390 040 

ales.jeke@ekten.si
4 VOLILNA ENOTA
8 Kodrič Darko, Šutna 1 11. 12. 1955 041 612 365

darko.kodric@siol.net
9 Barbič Janez, Šutna 25 30. 4. 1969 041 971 240 

jbarbic@siol.net
5 VOLILNA ENOTA
10 Stipič Jože, Gradnje 4   30. 12. 1975 041 551 002 

stipicjoze30@gmail.com
6 VOLILNA ENOTA
11 Kranjc  Martina, Brezovica 14  10. 3. 1983 041 933 159 

kranjc.martina83@gmail.com 
7 VOLILNA ENOTA
12 Vintar Olga, Dobrava 12  22. 3. 1962  031 665 415

olga.vintar@gmail.com
8 VOLILNA ENOTA
13 Glogovšek Jože, Kalce-Naklo 39  04. 3. 1971 041 798 971 

jozeglogovsek@gmail.com

Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v obdobju od 2011 - 2014
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PLAN /€ REALIZACIJA  
PRIHODKI  107.350.00   110.595.47  
za delovanje KS  25.040.47  24.447.11 
nagrada predsedniku  2.708.29  2.708.29  
vzdrževanje cest  47.466.35  47.466.35 
pokopališče  7.417.78  7.417.78  
kulturni dom  6.165.18   6.165.18  
športni objekti  1.304.85  1.304.85 
donacije  10.000.00  6.000.00  
grobarina  7.000.00  7.498.37 
tabla Krka  900.00  
prihodki šotor  3.140.00  
prispevki krajanov  2.216.00 
obresti  247.08   58.92 
začetno stanje na trr  -     1.272.62 
ODHODKI  81.850.00  105.412.55  
transferi neprofitnim organizacijam  9.000.00   8.846.00  
krajevni praznik  5.000.00  4.621.07 
delovanje KS  24.790.00  22.089.07  
vzdrževanje pokopališča  4.000.00  6.142.19  
urejanje cest  26.560.00  38.065.60  
obnova Podbočja  6.060.00  6.060.00 
odvodnjavanje na Dobravo  2.000.00  4.054.96 
navoz poljskih poti na Dobravi  2.000.00  3.574.20 
navoz cest v Podbočju  2.000.00  2.340.00 
navoz poti Brod Kalce-Naklo in Brod- VM  6.000.00  5.369.28 
ureditev poti do cerkve na Gradcu in Polšnca  3.000.00  2.880.00 
cesta Kobilače  -    571.20  
cesta VM do Krke - navoz  2.500.00  2.578.40 
navoz Zeleni pot  3.000.00  4.200.00 
navoz Bizjak Kalce-Naklo  192.02 
ureditev ceste Planina Trebelnik  672.00 
navoz v Šutni (pri mostu)  1.402.34 
navoz na Dobravi (Robi Kodrič)  571.20 
asfaltiranje prekopov po KS  3.600.00 
ureditev igrišč  1.500.00  12.666.38 
igrišče Kalce-Naklo  -    5.478.80 
igrišče Prušnja vas  -    5.957.04 
koš na igrišču Brezovica  1.500.00  1.230.54  
ureditev studenca  1.500.00  1.500.00  
pluženje snega  7.500.00  1.565.33 
sanacija tal v domu VM  2.000.00  1.442.05 
JR Brezje  -    7.410.00 
JR Brezovica  -    594.20 
okrasitev Podbočje  470.66 

stanje na TRR 31.12.2011  5.182.92 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
ZA LETO 2011

FINANČNI NAČRT 
ZA LETO 2012 

PRIHODKI  95.239.00 € 
za delovanje KS  16.230.89 € 
nagrada predsedniku  2.042.39 € 
vzdrževanje cest  47.580.00 € 
pokopališče  7.197.49 € 
kulturni dom  5.562.71 € 
športni objekti  1.292.88 € 
donacije  3.000.00 € 
grobarina  7.000.00 € 
obresti  149.64 € 
stanje na trr na dan 31. 12. 2011  5.183.00 € 
ODHODKI  95.239.00 € 
transferi neprofitnim organizacijam  2.000.00 € 
krajevni praznik  6.000.00 € 
delovanje KS  20.114.00 € 
vzdrževanje pokopališča  6.500.00 € 
namestitev betonskih cevi fi 40 cm v Perilah  450.00 € 
izkop odvodnega jarka od križišča Beli poti - Podzatensko  1.800.00 € 
mulde Gradišček  7.200.00 € 
asfaltacija Selo  22.500.00 € 
asfalt Baškovič-Baznik 150m2  3.375.00 € 
barva za ograje v Podbočju  900.00 € 
čiščenje potoka Mlinščica  3.600.00 € 
igrišče Kalce-Naklo 1000 m2  10.800.00 € 
pluženje snega  10.000.00 € 

Krajevna skupnost Podbočje od meseca maja deluje v novih 
prostorih. Občina Krško jih je uredila v prej neizkoriščenem 
mansardnem delu Kulturnega doma Podbočje, ki ima že 

dolgo tradicijo v snovanju družbenega dogajanja. 
Slednji se v tem času priključuje 
še dejavnost upravnega dela 
Krajevne skupnosti Podbočje, ki 
v sodelovanju z Občino aktivno 
skrbi za razvoj tukajšnjih krajev. 
Občina Krško je v stavbi obnovila 
tudi celotno stopnišče in glavni 
vhod, za obnovo in umestitev 
novih prostorov pa je namenila 
nekaj manj kot 50.000 evrov. 

Uradne ure pisarne KS Podbočje:
v juniju petek od 730 ure do 1130 ure,
v času od 1. 7. do 31. 12. 2012,
sreda od 13. do 17. ure,
petek od 730 ure do 1130 ure.
Tel. 081 611 358

Novi prostori Krajevne skupnosti 
Podbočje
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N A G R A J E N C I

ČASTNI KRAJAN
Franc Bogovič

Praznovanje našega krajevnega pra-
znika  je namenjeno spominu kraja-
nom, ki so v težkih razmerah druge 

svetovne vojne kljubovali  času, preživeli in 
ohranili dostojanstvo.

Tudi današnji čas ima svoje težave, izzive 
in tudi  junake. Velikane, ki razumejo, da 
samo razvoj in materializem za vsako ceno 
ni tisto zveličavno, kar osrečuje ljudi. To so 
ljudje, ki razumejo svoje poslanstvo, ki  jim 
je bilo namenjeno in so uspeli  ostati  lju-
dje. Ponosni smo, da lahko danes podeli-
mo naziv častnega krajana enemu od  njih, 
našemu prijatelju Francu Bogoviču. Njegov 
velik prispevek je vtkan v podobo naših 
krajev, ki  se je v času njegovega župano-
vanja spreminjala in postajala vse lepša  in 
prijaznejša za življenje krajanov naše kra-
jevne skupnosti.

Veliko je bilo veselih trenutkov, ki jih je naš 
župan delil z nami, s svojimi občani in pri-
jatelji. Z nami je bil tudi, ko je bilo najtežje, 
ko smo morali premoščati težave in ko je 
bilo treba pomagati krajanom v osebni sti-
ski. Vedno si je vzel čas, poskušal razume-
ti  in pomagal. To zmorejo le veliki ljudje, 
ki vedo, kaj je življenje in jim ni vseeno, v 
kakšni družbi živimo. Priznanje Častni kra-
jan naj bo prijatelju Francu Bogoviču pred-
vsem znak pozornosti, kajti pravo prizna-
nje in nagrada za njegov velik prispevek 
so njegova dejanja, ki ostajajo kot trajna 
dobrina našim krajanom in občanom. 

ZNAK KS PODBOČJE
Ivanka Černelič Jurečič

Ivanka Černelič Jurečič je nepogrešljiva 
sooblikovalka življenja v Podbočju, v KS 
Podbočje in širše. Njeno delo je prepo-

znavno v vseh dogodkih v kraju. Je scena-
ristka, režiserka in izvajalka kulturnih do-
godkov in proslav, vzgojiteljica kulturnega 
podmladka in neumorna oblikovalka kra-
jevnega javnega življenja. Je članica sko-
raj vseh društev v kraju, aktivna sodelavka 
osnovne šole in sooblikovalka urejanja bli-
žnjega okolja, še posebno osrednjega trga 
v domačem kraju. Vrsto let je bila tajnica 
sveta KS, povezovalno deluje med društvi 
in krajani, kar je bilo moč prepoznati v 
uspešno izvedenih projektih v zadnjih le-
tih. Je režiserka in avtorica številnih sce-
narijev, po katerih so potekala zanimiva 
praznovanja in otvoritve. Deluje v uredni-
škem odboru časopisa Krževski zvon in 
pri pripravi ostalih turističnih publikacij v 
krajevni skupnosti, njeno sodelovanje pa 
je vidno na področju moderatorstva različ-
nih prireditev in praznikov. Je tudi lokalna 
turistična vodnica. Ivanka Černelič Jurečič 
je dinamična, delovna, inovativna, komu-
nikativna, izredno zanesljiva in predana. 
Že več kot 18 let je uspešna in samostojna 
podjetnica, ob vseh naštetih dejavnostih 
pa tudi mati štirih otrok. 
Ivanka Černelič Jurečič je bila v letu 2010 
tudi prejemnica priznanja Občine Krško. 
Za vsa njena dela pri oblikovanju javnega 
življenja v domačem kraju ji svet Krajevne 
skupnosti Podbočje podeljuje znak 
Krajevne skupnosti Podbočje.

PRIZNANJE MLADI UP 
Medina Halilović

Medina Halilović je učenka 9. razreda 
OŠ Podbočje, ki je vsa leta šolanja 
dosegala najboljši učni uspeh.

Je pridna, delavna učenka, ki je vedno pri-
pravljena pomagati, si vzeti čas za druge in 
jim prisluhniti.  Pomoč rada ponudi tako so-
šolcem kot učiteljem. Marsikdaj deluje zelo 
zrelo in resno za svoja leta, verjetno so jo 
tudi zato sošolci že večkrat izbrali za pred-
sednico razreda, tudi v zaključnem devetem 
razredu. 
Medina  je dekle, ki zahteva vse od sebe in 
se potrudi po svojih najboljših močeh, kar 
se odraža v njenih dobrih ocenah in uspe-
hu kot tudi v doseganju različnih priznanj.   
Priznanja je dosegala že prejšnja leta, letos  
pa je že osvojila bronasto priznanje v znanju 
zgodovine, bronasto priznanje iz geografije 
ter bronasto priznanje iz nemškega jezika. 
Vsa leta je tudi pridno brala in letos postala 
Zlata bralka.
Že nekaj let aktivno sodeluje na otroških 
parlamentih, tako na šolski kot tudi na ob-
činski ravni ter tako predstavlja našo šolo. 
Kot predstavnica učencev šole je skupaj s 
sošolcem sprejela predsednika dr. Danila 
Türka, ko je le-ta obiskal našo šolo, letos pa 
je gostom iz Srbije suvereno in samoinicia-
tivno predstavlila delo v razredu.  Kot edina 
predstavnica naše šole se je maja letos ude-
ležila »Mednarodnega tabora Otroci in mladi 
ne poznajo meja« v Poreču na Hrvaškem.
V letošnjem šolskem letu je prejela priznanje 
za mediatorko, pred tem je bila aktivna tudi 
kot ena izmed tutorjev oz. zaščitnikov prvo-
šolcev. 
Svet KS Podbočje ji na predlog Osnovne šole 
Podbočje podeljuje priznanje  mladi up.
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N A G R A J E N C I

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Martin Stipič 

Martina Stipiča je življenjska pot 
iz rodne Planine pripeljala v 
Podbočje, kjer si je na Žarnovi 

domačiji ustvaril družino. Telesno velik, a 
skromen po karakterju, zato pa dobrega 
in širokega srca. Vedno pripravljen prisko-
čiti na pomoč. Tineta najdemo vedno in 
povsod, kjer se dogaja kaj pozitivnega. Pri 
gasilcih, vinogradnikih, krajevnih akcijah, 
postavljanju mlaja, dogodkih v Kočku, ali 
pa pri kolinah in drugih domačih opravi-
lih, kjer pridejo prav močne in spretne 
Tinetove roke. Nikoli mu ni žal časa za 
»ta pravo stvar«. Kot skromno zahvalo za 
njegov velik prispevek mu svet Krajevne 
skupnosti Podbočje podeljuje priznanje 
Krajevne skupnosti Podbočje.

Dobitniki priznanj KS Podbočje in TD Podbočje v letu 2011

PRIZNANJE KS PODBOČJE  
Vlado Bezjak

Gospoda Vlada Bezjaka že vrsto let 
srečujemo kot člana veteranske or-
ganizacije »Sever« v odboru za orga-

nizacijo prireditve »V spomin in opomin« na 
Planini, praznovanja 1. maja ter obeležitve 
dneva upora proti okupatorju na prireditvi 
v Mladju. Te prireditve so tako po pomenu 
kakor po množičnosti že zdavnaj prerasle  
krajevni pomen. Temu pričajo tudi slavnostni 
govorniki med katerimi najdemo dva pred-
sednika države ter druge ugledne goste in 
govorce. Za organizacijo takšnih dogodkov 
pa potrebujemo sposobne, predane in od-
govorne ljudi. Ponosni in veseli  smo, da si 
je gospod Vlado vzel te dogodke za svoje, ter 
da se za organizacijo le-teh nesebično raz-
daja. Kot zahvalo za njegov dolgoletni, velik 
in nesebičen prispevek v naši krajevni sku-
pnosti mu  podeljujemo priznanje Krajevne 
skupnosti Podbočje.
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P R A Z N I K  K S  P O D B O Č J E  2 0 1 1

Slavnostni govornik predsednik sveta KS Podbočje 
Darko Kodrič V programu so sodelovale Pevke izpod Bočja, …

… člani  skupine Gledališki mulci in … … člani pionirske ekipe PGD Podboočje.

Častna krajanka je postala Slavka Mikolavčič. Znak KS Podbočje je prejel Janez Barbič, …
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P R A Z N I K  K S  P O D B O Č J E  2 0 1 1

… priznanje KS Podbočje pa ŠRD Veliko Mraševo, … … Koledniki iz Bušeče vasi, …

… Turistično društvo Podbočje in … … Andrej Kerin.

Mladi up v letu 2011 je Klara Jurečič. Na trgu so se objektivu nastavili novorojenci iz leta 2010. 
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I Z  O B Č I N S K E G A  S V E T A

ROK-neodvisna lista za razvoj občine 
Krško je  z dvema svetnikoma ne-
dvomno zelo prepoznavna v občin-

skem svetu. S kolegom Julijanom Kerinom 
poskušava skozi pobude občinskih svetni-
kov  reševati problematiko občanov. Glede 
na to, da sem izvoljen v volilni enoti, kamor 
spada naša krajevna skupnost, je seveda 
moje delo osredotočeno še posebno na 
Krajevno skupnost Podbočje.

Mogoče je za koga delo občinskega sve-
tnika zgolj sedenje na raznih sejah in po 
potrebi dvigovanje roke. Moram poveda-
ti, da  brez neke lastne hvale, pri meni ni 
tako. Kar veliko je potrebno, da bi v teh 
zaostrenih razmerah, ko je denarja vse 
manj, nekaj iztržili tudi za naše kraje. Ko 
je bil direktor občinske uprave še Franc 
Glinšek, je bilo lažje. Sedaj pa so razmere 
zelo drugačne. Že to, da uspemo umestiti 
kakšen projekt v občinski proračun, je pra-
va umetnost. Ko pa je treba še kje zapisati 
kakšno finančno obveznost, je pa še toliko 
težje. Skratka, veliko truda, toda žal so re-
zultati  skromnejši kot v preteklosti.

Zelo pomembno pa je nedvomno, da s sve-
tom krajevne skupnosti delujemo usklaje-
no, kar je še kako pomembno, če hočemo 
uspeti.

V pripravi proračuna za leto 2012 smo dali 
veliko pobud in jih usklajevali  z občinsko 
upravo, toda žal je tudi v letošnjem občin-
skem proračunu premalo sredstev za naše 
programe. Izvzeti moramo izgradnjo čistil-
ne naprave v Podbočju, kar je še obveza 
iz preteklih let oziroma nadaljevanje  pro-
jekta, ki ga financira Evropska skupnost. 
Kakorkoli že, izvedba čistilne naprave in 
vsega še potrebnega za priključitev, je v 
teku in bo poleti zaključena.

Pričakujemo tudi, da bomo pričeli z dogo-
vorjeno investicijo v Šutni, kjer naj bi že v 
letošnjem letu pričeli z rekonstrukcijo škar-
pe potoka Skradnja skozi naselje. Izvedbo 
projekta bo delno financiralo Ministrstvo 
za okolje, delno pa Občina Krško. Poleg 
novih škarp od mostu za Planino do mo-
stu za Banovc, bomo zgradili tudi pločnik 
in nov mostiček na potoku.

Iz občinskega proračuna  bomo skozi vzdr-
ževalna dela financirali še dokončanje 

ceste ob plazu v Šutni ter sanirali nekaj 
manjših plazov.

V proračunu Občine Krško  pa imamo poleg 
čistilne naprave Podbočje še nadaljevanje 
namakalnega sistema Kalce-Naklo ter ce-
sta Šutna-Jarek (do odcepa za Brezovico). 
Upam, da bomo vsaj ta dva projekta pričeli 
izvajati v tekočem letu. Še posebej pa se 
bom zavzel, da se zopet »kaj ne zgodi« s 
cesto po Jarku, katero že predolgo ume-
ščamo v prostor.

Posebno delo pa nas tako občinske sve-
tnike, kakor tudi svet krajevne skupnosti, 
čaka ob izgradnji mrliške vežice in širitvi 
pokopališča.

Še takrat, ko sem opravljal naloge pred-
sednika sveta krajevne skupnosti, smo 
za namen pokopališča kupili zemljišče. 
Takratni direktor občinske uprave Franc 
Glinšek je uspel zagotoviti projekt in ga 
umestiti v proračun Občine Krško. Zadeva 
je bila tako daleč, da je bilo potrebno samo 
naše soglasje k projektu in bi se investicija 
lahko pričela. Toda nekomu ni odgovarjala 
streha, drugemu pač nekaj drugega, vsi 
pametni, določeni žal preveč. Zaradi ljube-
ga miru smo po burnih razpravah projekt 
preprojektirali. V tem času pa smo dobili 
novega občinskega direktorja, v državi pa 
se je pričela recesija … Toliko za ohranja-
nje zgodovinskih dejstev, zakaj še ni nove 
mrliške vežice, katero smo obljubljali že 
dolgo tega. Sami smo bili krivi. 

Čas pa gre dalje, a potreba po novem 
objektu na pokopališču ostaja. Zato zame 
ni več pomembno, kdo je kriv, da je temu 
tako, pač pa kako bomo zopet strnili vrste 
in  kako bomo nujno potrebno investicijo 
zastavili.

In smo na začetku. Skupaj z občinsko 
upravo smo ugotovili, da je obstoječi pro-
jekt za te čase preobsežen in predrag 
(cca 550.000,00 €) ter da ga je potrebno 
zmanjšati, oziroma narediti novega.

Odločili smo se, da gremo v izdelavo nove-
ga projekta, ki bo sodobnejši, bolj raciona-
len in bo zagotavljal cenejšo gradnjo.

Kar nekaj je bilo težav, da smo občinskim 
veljakom dopovedali, da je projekt nove 

mrliške vežice in razširitev pokopališča v 
Podbočju nujen.

Zaenkrat smo uspeli v tem, da je na osnovi 
idejne skice, katero smo potrdili na svetu 
krajevne skupnosti in na odboru za izgra-
dnjo, naročen projekt.

Svet krajevne skupnosti me je zadolžil in 
pooblastil, da vodim »odbor«, se pogajam 
z občino in da skupaj z odborom spremlja-
mo in pripravljamo vse potrebno za čim-
prejšnjo izgradnjo. Kot predsednik sem v 
»odbor« povabil mnoge ugledne krajane, 
ki so se v preteklosti že dokazali pri po-
membnih razvojnih projektih v kraju in 
širše.

Prepričan sem, da nam bo uspelo, vendar 
pa bo potrebno pri zagotavljanju finančnih 
sredstev sodelovati z udeležbo vseh naje-
mnikov grobišč na pokopališču Podbočje,  
po možnosti tudi ostalih.

Predvidevamo, da bo investicija na poko-
pališču  stala cca 350.000,00€. Če hoče-
mo, da bomo uspeli v občinskem proraču-
nu, bo nujno potrebna naša soudeležba 
v višini cca 30%. Delno bi sredstva na-
menili iz krajevnega proračuna, delno pa 
bi morali prispevati najemniki grobišč. 
Ocenjujemo, da bi morali lastniki grobov v 
treh letih s povečano grobarino prispevati 
cca 200 evrov. 

Iz »svetniških klopi«
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Zavedamo se, da je težko z denarjem, 
toda delni samoprispevek je edina pot, 
da uspemo prepričati »občinarje« za sofi-
nanciranje našega projekta. Verjemite mi, 
da ni enostavno, toliko bolj tudi zato, ker 
je vse manj denarja, ter da so tudi drugje 
upravičene potrebe (Krško).   

Sem pa vesel, da je  idejna zasnova za 
mrliško vežico in širitev pokopališča zasta-
vljena zelo smiselno, racionalno, kot ne-
kakšen poslovilni park. V projektu bo vse, 
kar je nujno. Še posebno bomo pazili, da 
bodo upoštevani vsi smiselni predlogi in 
pobude. Spoštovati pa bo potrebno stroko, 

predvsem kar se nanaša na arhitekturo. 
Sicer pa bo »poslovilni park«, če ga lahko 
tako imenujem, zgrajen tako, da bo možno 
opraviti tudi poslovilno mašo in vse tisto, 
kar je potrebno za dostojno slovo od naših 
najbližjih.

Spoštovane krajanke in krajani, dovolite 
mi, da se obrnem na vas s prošnjo, da vsi 
skupaj pozitivno pristopimo k izgradnji na-
šega »poslovilnega parka«, ki naj nam bo 
vsem v ponos. Zato pomagajte po svojih 
močeh, pa četudi v prepričevanju tistih, ki 
so mogoče bolj zadržani. 

Naj bo to za letos dovolj, kajti zmanjkalo bi 
prostora, če bi hotel opisati vse aktivnosti, 
ki jih kot občinski svetnik izvajam v teko-
čem letu. Na koncu bi pohvalil delo sveta 
krajevne skupnosti in »obeh« predsedni-
kov, tako nekdanjega Darka Kodriča in  
Janeza Barbiča, ki je pred kratkim prevzel 
vodenje krajevne skupnosti.
Vsem dobitnikom priznaj krajevne skupno-
sti iskrene čestitke za zaslužena prizna-
nja, ravno tako  svetu krajevne skupnosti 
ter krajankam in krajanom ob krajevnem 
prazniku.

Ivan Urbanč,
občinski svetnik Občine Krško

I Z  O B Č I N S K E G A  S V E T A

Spoštovani krajani, pred vami je idejna zasnova poslovilnega parka, ki  je 
usklajena tako na našem gradbenem odboru kakor na svetu KS Podbočje. Tudi 
občinska uprava z županom na čelu je to idejo sprejela kot primerno in bo na 
osnovi tega naročila projekt. Predvidevamo, da bo projekt in ostala dokumentacija 
pripravljena še v letu 2012, tako da bi lahko že letos pričeli s pripravljalnimi deli.
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I Z  N A Š I H  V A S I

Dobrava ob Krki

Dobrava je (po navedbah uslužbenca Galerije Božidar Jakac) 
omenjena že v starih spisih in sicer je navedeno, da je šest 
kmetij iz vasi Dobrava, Pristava in Znanovci, oskrbovalo 

prebivalce samostana s pridelki vse do ukinitve le- tega. 

Ime vasi izhaja iz naziva vrste hrasta Dob – Dabr – Dobrava. 
Iz ustnih virov je slišati, da so pridelke (slive in krompir) z voli vozili 
v Zagreb na trg v času med obema vojnama. 

Kmetijstvo se je kot glavna dejavnost v vasi ohranilo do danes in 
lahko trdimo, da ni neobdelanega kvadratnega metra. Je pa res, 
da se je način kmetovanja in vrsta poljščin spremenila. Kmetije 
so bolj usmerjene, ene v pridelavo mleka, druge v pridelavo mesa 
in zelenjave. Dobrava s približno 70 ha površin in 26 gospodinj-
stvi  pridela več kot 300.000 l mleka letno, okoli 60 ton svinj-
skega mesa in več kot 100 ton zelenjave. To jo uvršča v sam vrh 
pridelave v širšem okolju.

Razvito je tudi podjetništvo in obrtništvo, vinogradništvo pa ima 
tako in tako poseben prostor v življenju skoraj vsakega vaščana. 
Zaradi intenzivnega kmetijstva se krajani vasi Dobrava in Pristava 
zavedamo pomena urejenih in vzdrževanih poljskih poti, kajti 
kmet mora v vsakem trenutku imeti dostop do njiv ali travnikov. 
Prav tako je v vasi velik problem odvodnjavanja.

V letu 2011 smo složno uredili 1000 m poljskih poti in skoraj 
toliko kanalov za odvodnjavanje meteornih in fekalnih voda. 

To nam je uspelo tudi s prizadevnostjo naše krajevne svetnice 
Olge Vintar, ki je v vasi delovala povezovalno in poskrbela, da je 
svet KS Podbočje z razumevanjem financiral našo akcijo. 

Rezultati skupnega dela so v dobro celotne vasi in so dokaz, da 
se zmore z veliko dobre volje narediti marsikaj. 

Ciril Škedelj

Asfalt na cesti Veliko Mraševo - Gorica

Pred 13 leti je bila prvič podana pobuda za asfaltacijo ce-
ste Veliko Mraševo – Gorica. Cesta za prebivalce Velikega 
Mraševega pomeni pomembno skrajšanje poti do službe 

v Krškem. Glavna ovira pri dokončni realizaciji je bila umestitev 
prostora za odmetavanje odvečnega tovora na območju letališča 
Cerklje ob Krki. Tudi če bi bila cesta prej asfaltirana, bi bila za 
potrebe tega projekta prekopana. 

Občina Krško je v okviru protokola podpisanega z Ministrstvom 
za obrambo RS dosegla, da je asfaltiranje ceste v večjem delu 

financiralo prav Ministrstvo za obrambo RS. V novembru 2011 so 
delavci gradbenega podjetja Gradnje d.o.o. v treh tednih pripravili 
teren in položili zaključni sloj asfalta. 

Projekt je uspešno zaključen tudi zaradi dolgoletne vztrajnosti 
krajevnega in občinskega svetnika Zdravka Urbanča, razumeva-
nja občinske uprave Občine Krško in sodelovanja Ministrstva za 
obrambo RS. 

Peter Pavlovič
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I Z  N A Š I H  V A S I

Nagrada Podbočju!

Očistimo Slovenijo 2012

»Zelen pot«

V letu 2011 smo se v Podbočju odločili, da sodelujemo na 
tekmovanju Turistične zveze Slovenije: Moja dežela, lepa 
in gostoljubna. Prijavili smo se v kategoriji manjši turistični 

kraji in vaška središča.

Regijska komisija je svoje delo opravila v začetku julija in nam kot 
manjšem turističnem kraju dodelila prvo mesto. Rezultata smo 
bili izjemno veseli. Predvsem je to pomenilo, da smo se začeli za-
vedati našega okolja in da nam urejenost javnih površin pomeni 
vedno več. V avgustu smo se pripravljali na ocenjevanje državne 
komisije, ki je našo vas pohvalila in dala tudi določene nasvete. 
Na državnem nivoju se nismo uvrstili na prva tri mesta, konku-
renca v tej kategoriji je zelo ostra, saj v isti kategoriji  tekmujejo 
tudi kraji, ki že leta in leta vlagajo v urejenost (Olimje, Preddvor, 
Mozirje). Predvsem pa imajo za ta namen na razpolago mnogo 
več sredstev, kot jih imamo pri nas. 

Pa vendar tudi denar ne more nadomestiti volje in energije, ki jo 
je to tekmovanje prineslo v vasi. Toliko metel in toliko drugega 
orodja se na isti dan še nikoli ni vihtelo. Veselimo se tudi druže-
nja, ki ga take akcije prinašajo. 
Na tekmovanju bomo sodelovali tudi letos in upamo, da bo 
Podbočje tako, kot mora biti: kot iz škatlice, pa vendar z veliko 
duše in vsebine. 

Ivanka Černelič Jurečič

Vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki je po-
tekala 24. marca 2012, so se pridružili tudi številni krajani 
in krajanke KS Podbočje, pridružil pa se jim je tudi minister 

za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, ki je v družbi predsednika 
Računskega sodišča RS Igorja Šoltesa, vodstva krške občinske 
uprave in komunalnega podjetja Kostak čistil na odlagališču med 
vasema Kalce - Naklo in Veliko Mraševo. 

Omenjeno odlagališče je bilo sicer temeljito očiščeno že v prvi 
tovrstni čistilni akciji pred dvema letoma, a se je v njem znova 
nabralo kar precej odpadkov, ki so jih gostje ob pomoči nekaj 
domačinov kar hitro pospravili v ustrezne vrečke. Nato so se od-
pravili še v bližnji gozd, kjer je čistilo tudi večje število pripadnikov 
in pripadnic Slovenske vojske. 

Peter Pavlovič

V preteklem letu smo vaščani Malega Mraševega postali bogatej-
ši za 340 metrov dolgo asfaltno cesto, ki je za vaščane velikega 
pomena, saj mnogim krajša pot proti Krškem. 

Cesto je financirala Občina Krško z asfaltacijo, Krajevna sku-
pnost Podbočje finančno pri gradbenih delih in vaščani s samo-
prispevkom. Dobro voljo so pokazali tudi nekateri iz Kalce-Nakla.
Široka je 2,7 metra, kar se navezuje tudi na višino prispevka. 

Za večjo širino, kot so si jo nekateri želeli, pa bi moral biti le ta 
višji. Posamezniki so pokazali večjo zainteresiranost, podporo in 
zadovoljstvo z asfaltacijo ceste in tako nam je s skupnimi močmi 
uspelo.

Otvoritev je bila 2. 12. 2011, katere so se udeležili povabljeni iz 
Občine Krško, Krajevne skupnosti Podbočje in vaščani.

Stanka Jurečič

Čiščenje Sušice

Čiščenje na Hranitelju



15J U N I J  2 0 1 2

Mladinska točka Podbočje

Dočakali smo jo tudi v Podbočju. Po vzoru Mladinske točke 
Veliki Kamen in Mladinske točke Raka se kot tretja mla-
dinska točka Mladinskega centra Krško odpira Mladinska 

točka Podbočje, katero si takšen kraj s toliko otroci in mladine 
zasluži. Že pred leti so tekli pogovori, vendar do realizacije ideje 
žal ni prišlo. V začetku letošnjega leta se je ponovno izkazalo, da 
si krajani Podbočja želite mladinske točke. Krajevna skupnost 
Podbočje je dala pobudo in stekli so pogovori z Mladinskim cen-
trom Krško. Za prostor mladinske točke je Krajevna skupnost 
Podbočje odstopila svoje prostore, ki so jih v tem času ravno pre-
novili. Mladinska točka Podbočje bo tako ponujala otrokom in 
mladini kar se da dobre pogoje za izvedbo programov. Mladinski 
center Krško bo nudil tehnično, kadrovsko in tudi finančno pomoč 
pri izvedbi programa.

Da tovrstna mladinska točka deluje, potrebujemo aktivne mlade 
iz lokalnega okolja in prostor za delovanje. Sočasno s pogovori 
se je zbrala tudi skupina zainteresiranih mladih, ki so pripravljeni 

(so)delovati, ustvarjati program in se družiti. Krajevna skupnost 
pa je ponudila roko sodelovanja. Vsi pogoji so bili izpolnjeni, tako 
da z veseljem sporočamo, da vas v petek, 22. 6. 2012, ob 19.00 
uri vabimo na otvoritev Mladinske točke Podbočje. Uro pred ura-
dno otvoritvijo, se pravi že ob 18.00, bo na trgu za nasmejane 
obraze otrok skrbel klovn Žare. Otvoritev MT Podbočje bo v sklopu 
otvoritve prenovljenih prostorov KS Podbočje.

Ob tej priložnosti pozivamo mlade, ki so pripravljeni soustvar-
jati program, da se nam pridružijo. Staršem pa sporočamo, da 
lahko vsako soboto od 10.00 do 13.00 svoje otroke pripeljejo v 
Mladinsko točko Podbočje, kjer bodo v družbi sovrstnikov aktivno 
preživljali svoj prosti čas.

Za več informacij pokličite 031-278-670 (Anja), ali pošljite elek-
tronsko pošto na: mt.podbocje@mc-krsko.si.

Jure Zlobko

I Z  N A Š I H  V A S I
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V pričakovanju praznovanja 30-letnice šolske stavbe

Konec junija 1982. leta je bil za KS 
Podbočje poseben dogodek. Nova šol-
ska zgradba je zasijala v vsej svoji luči. 

Svečana otvoritev, v takrat sončnem dnevu, 
je privabila veliko gostov. Veselje krajanov, 
učiteljev in učencev je bilo neizmerno. Nove 
učilnice, telovadnica, vrtec, šolska kuhinja 
ter oprema  so obetali dodaten zagon pri 
zaposlenih in otrocih. Častitljivo obletnico 
bomo obeležili konec meseca novembra in 
že sedaj vas vljudno vabimo, da se udeležite 
prireditve, kjer vam bomo pokazali, kaj vse 
se je dogajalo na šoli v teh tridesetih letih.
Vsako leto se nam zgodi nekaj lepega in tudi 
letos se lahko pohvalimo s številnimi dogod-
ki. Že na začetku šolskega leta smo se raz-
veselili novice Turistične zveze Slovenije, da 
smo na tekmovanju »Moja dežela lepa in go-
stoljubna« dosegli tretje mesto za najlepše 
urejeno šolo v Sloveniji. Pred nami sta bili le 
šoli, ki sta bili zgrajeni pred dvema letoma 
in prav zato smo bili tretjega mesta še toliko 
bolj veseli. Za to priznanje smo zaslužni vsi 
zaposleni v šoli in vrtcu in seveda učenci, ki 
pomagajo pri urejanju šole. 
Zanimivo in pestro je bilo delo med letnimi 
počitnicami, ko smo pričeli z gradnjo kuril-
nice na biomaso. Pri gradnji zalogovnika na 
sekance je bilo ugotovljeno, da je podtalnica 
višja od pričakovanega nivoja. Projektanti, 
arhitekti, izvajalci in seveda tehnično ose-
bje na šoli smo iskali rešitve, kajti zima se 
je hitro bližala. Imeli smo srečo z vremenom 
in v začetku oktobra je bila kurilnica pripra-
vljena za poskusno obratovanje. V praksi se 
je dejansko stanje pokazalo šele ob hudi 
zimi, ko je bilo zunaj -20° Celzija. Z veliko 
sodelovanja med vsemi vpletenimi nam je 
uspelo zagotoviti delovanje kurilnice, kot je 
bilo v začetku dogovorjeno. Pretekla kurilna 
sezona je pokazala bistven prihranek pri 
kurjavi. Ob investiciji smo uspeli urediti tudi 
dovozne poti in prizidek za  potrebe hišnikov. 
Ekološko usmerjenost šole dokazujemo tudi 
s sončno elektrarno, ki jo imamo na strehi 
telovadnice in šole. Z 80 KW elektrarna pro-
izvede 30 % več električne energije kot jo 
porabimo v šoli. Pridobivanje energije lahko 
spremljate tudi na naši spletni strani. Učenci 
so se najbolj razveselili sobe za mediacijo, ki 
smo jo opremili ob prejetju nagrade 5.000 
€ na natečaju trgovine Bauhaus, kjer smo 
prejeli prvo mesto. S pomočjo svetovalne 
delavke so se učenci izurili za medvrstniško 
mediacijo, s katero lahko rešujejo konfliktne 
situacije med sabo. Omenil bi še posodobi-
tev opreme v kuhinji, zamenjavo dotrajanih 
žaluzij na oknih in še nekatera manjša po-
pravila v telovadnici in šoli …
V vrtcu so nas otroci razveselili s prijetnimi 
proslavami tako v šoli kot tudi na raznih 
prireditvah. Vključeni so v projekte, s kate-

rimi še dodatno popestrijo kurikulum za vr-
tec. Veliko sodelujejo tudi z ostalimi vrtci iz 
Posavja. 
Učenci so bili uspešni na športnih tekmo-
vanjih, literarnih natečajih in tekmovanjih iz 
znanj, kjer so letos izstopali na tekmovanju 
iz matematike. Na likovnem natečaju Evropa 
v šoli smo dosegli drugo in tretje mesto na 
državnem nivoju. Velik aplavz so bili deležni 
tudi učenci na pevski reviji v Leskovcu in 
Krškem. Kaj vse delamo na šoli in kako lepe 
prireditve znamo pripraviti, ste lahko doživeli 
na novoletnem bazarju, kjer ste se odzvali 
na naše povabilo in s prispevki pomagali pri 
donacijah v šolski sklad, za kar se vam naj-
lepše zahvaljujemo.
V mesecu marcu smo zaključili z mednaro-
dnim projektom IPA in to z izdajo priročnika 
ter delovnega zvezka za pouk naravoslovja. 
V tri leta trajajočem projektu smo kot šola 
veliko pridobili, saj smo uredili letno učilnico, 
zasadili nova drevesa in učencem omogočili 
veliko dejavnosti, vezanih na vsebino projek-
ta tako na naši šoli kakor tudi drugje.
V začetku leta smo navezali stik z OŠ Pranjani 
iz Gornjega Milanovca iz Srbije. Dvakrat smo 
obiskali njihov tabor, ki poteka pod okriljem 
UNICEF-a in v katerem sodelujeta tudi šoli iz 
Poljske in Makedonije. Kot gostitelji smo jim 
pokazali našo šolo, vas Podbočje, jih razve-
selili s kopanjem v Čateških toplicah, z de-
lavnicami v Svetu energije GEN in jih peljali 
na ogled Ljubljane. Zadovoljstvo učiteljev in 
otrok na obeh šolah ter pripravljenost star-
šev za sprejem gostujočih otrok je porok, da 
bomo z izmenjavo nadaljevali tudi v bodoče.
Nadarjeni učenci in tudi vsi ostali, ki si želijo 
pridobiti dodatna znanja, so se lahko ude-
ležili tabora v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Čatežu pri Trebnjem. S pomo-
čjo mentorjev centra ter učiteljev naše šole 
so spoznavali kraj, plezali po plezalni steni, 
izvajali naravoslovne vsebine in pridobivali 
socialne veščine.
Letos končuje šolanje generacija učencev, ki 
se je prvič srečala z obveznim devetletnim 
šolanjem. Lahko bi rekli, da so bili deležni 
vseh sprememb, ki so bile prisotne ob no-
vem sistemu izobraževanja. Le-te so več ali 
manj plod spremembe oblasti in premalo-
krat strokovne presoje, nam vsem, ki dela-
mo v vzgoji in izobraževanju, pa onemogoča-
jo prepotreben mir pri delu z otroki v vrtcu in 
šoli. Zakonodaja, birokracija in vmešavanje 
samooklicanih strokovnjakov nam nalagajo 
ne potrebno delo in posredno zmanjšuje čas 
za delo z otroki. Spremembe normativov, ki 
so napovedane, bodo bistveno zmanjšale 
kvaliteto dela z otroki v vrtcu in učenci. Ob 
minuli stavki, ki je bila kot opozorilo napove-
danim spremembam, se zahvaljujemo star-

šem za razumevanje in podporo.
Spoštovani krajani, praznovanje 30-letni-
ce šole bo minilo brez tovariša g. Jožeta 
Zupančiča, dolgoletnega ravnatelja osnov-
ne šole in najzaslužnejšega za to, da lahko 
danes bivamo v novi stavbi. Veliko truda in 
politične modrosti je bilo potrebno, da je 
pred tridesetimi leti ostala v Podbočju osem-
letna šola. S svojim predanim pedagoškim 
in organizacijskim delom je postavil temelj 
osnovnošolskega izobraževanja v kraju. Bil 
je vzor učiteljem in drugi oče učencem, pred-
vsem tistim, ki so izhajali iz socialno ogrože-
nih družin. Na žalost se ni uresničila njegova 
želja, da skupaj obeležimo obletnico šole.  V 
mislih nam bo ostal kot tovariš z velikim sr-
cem, ki je znal vedno prisluhniti, svetovati in 
pomagati.
Ob koncu šolskega leta se zahvaljujem 
vsem zaposlenim za predano delo, staršem 
za sodelovanje pri vzgoji otrok in učencem 
ter otrokom vrtca za lepe trenutke, ki smo jih 
preživeli skupaj. Hvala tudi svetu staršev in 
svetu šole ter upravnemu odboru šolskega 
sklada. 

Branko Strgar, ravnatelj
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Igrivi Mehurčki

Smo igrivi Mehurčki iz podboškega vrtca. »Je danes telova-
dnica?« To je vprašanje, ki ga postavljamo vsak dan. Zelo 
radi se igramo in telovadimo v telovadnici. Tu imamo veliko 

prostora za tekanje, plezanje, skakanje in uživamo v guganju na 
vrvi. Še posebno super je, ko nas v telovadnici čaka Kristijan. On 
nam pripravi poligon, ki je za vzgojiteljice mogoče kdaj na začet-
ku videti nevaren, za nas pa je prav zabaven. Najzabavnejši je 
skok v globino: ko splezamo na veliko skrinjo, se razgledamo po 
telovadnici in skočimo na mehko modro blazino – kot bi skakali 
iz pomola v morje milnih mehurčkov.

Alenka Stipič, vzgojiteljica

Gumbki

V vrtcu »Levček« je bila tudi letos oblikovana polovična skupina 
devetih otrok, starih od 3 do 4 leta. 

Skupina je kmalu zaživela skozi socializacijski proces in postali 
smo pravi prijatelji. Veliko smo se naučili o medsebojnih odnosih, 
na poti k samostojnosti pa smo naleteli na ovire, ki smo jih spro-
ti reševali. Skupaj smo se veselili za vsakega, ki je dosegel cilj in 
spodbujali drug drugega. Če pa smo kaj ušpičili, smo na to skozi leto 
pozabili. Sicer pa smo Gumbki počeli veliko stvari. Jeseni smo veliko 
časa preživeli zunaj, pekli kostanj na Starem gradu in pred vrtcem. V 
Brežicah smo si ogledali razstavo malih živali, kamor smo se peljali z 
avtobusom. Pomerili smo se tudi v krosu, na katerega smo se resno 
pripravljali. Pred sezono prehlada so nas obiskali čebelarji in nas 
ozavestili o zdravilni moči medu.

Za nas najlepši čas pa je bil veseli december, ki nas je razvajal z darili 
in prijetnim prazničnim vzdušjem. Gumbki smo si okrasili igralnico, 
se pripravljali na nastop za starše in se veselili vsakega presene-
čenja. Ker pa snega za zimske radosti ni bilo, smo si ga kar sami 
pričarali. Ko pa je le zapadel, smo uživali v Žarnovi jami. In zopet 
je sledila vožnja z avtobusom. Tokrat v Krško, kjer smo si ogledali 
lutkovno predstavo o Sapramiški in obiskali Valvasorjevo knjižnico. 
Radi pa smo obiskovali tudi šolsko knjižnico, kjer smo imeli vedno pri 
roki zanimive zgodbe. S knjigami smo se Gumbki srečevali tudi pri 
projektu Palček Bralček, pri katerem so sodelovali starši. Sodelovali 

smo še v naslednjih projektih: Pasavček, Zeleni nahrbtnik, Varno s 
soncem in Dobimo se na postaji. Do počitnic je še nekaj časa, zato  
se bomo še odpravili na pohod in si spekli hrenovke ter se odpeljali 
na Bizeljsko na ogled repnic. Ker pa smo že veliki, bomo tudi prespali 
v šotoru. 

Janja Andolšek, vzgojiteljica

Zaključek leta pri Luninih zvezdicah

Tudi to šolsko leto, se izteka in prišle bodo počitnice.
Bilo je  prijetno, nežno, zabavno, prežeto s smehom in včasih smo 
tudi malo jokali, ko je bilo jutranje slovo od staršev težko. Leto smo 

zaključili vsi skupaj, otroci, starši in vzgojiteljici naše skupine z vožnjo z 
vlakom.
Na železniški postaji Krško smo se skupaj vkrcali in se popeljali proti 
Celju.
Na vlaku smo se imeli zelo lepo, saj smo vožnjo izkoristili, da smo se 
kot velika družina  posvetili drug drugemu. Ko se je vlak ustavil, smo se 
podali peš do Otroškega muzeja Hermanov brlog, kjer so nas anima-
torji popeljali po prečudovitem muzeju, v katerem smo se sprehodili 
skozi velikansko torto. Vsi skupaj smo rajali in peli. V ustvarjalni sobi 
so nas presenetili še z delavnico, kjer smo s starši ustvarjali klobuček 
presenečenja.
Na koncu smo odšli do slaščičarne, kjer smo se osvežili s sladoledom.
Da bo do počitnic še lepo, so nam dokazali otroci iz vrtca Najdihojca 
iz Dobove, ki so nas obiskali ter nam zapeli pesmice in se z nami igrali 
na igrišču.

V juniju nas čaka še turistično obarvana delavnica, ki nas bo skupaj 
s starši vodila do ribogojnice in kmetije, kjer si bomo ogledali živali in 
spoznali, kako se za njih skrbi.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica
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Mali maturantje se poslavljajo od vrtca

Smo najstarejša skupina otrok v našem vrtcu. Vedno vedo-
željni, igrivi in polni energije.

Zelo radi se igramo. Fantje imajo radi lego kocke, s katerimi na-
redijo »blej blejde« in tekmujejo, kateri se dlje vrti, punce pa so 
rade zdravnice.

V skupini smo poleg igre počeli še mnoge druge reči. Jeseni smo 
tekmovali, kdo bo najhitrejši v teku, ružili fižol in ugotovili, da sta 
ga naši vzgojiteljici prinesli premalo. Kot pravi planinci smo se od-
pravili na Dobravo in Pristavo, do Šutne, v Veliko Mraševo, Slivje 
ter na Stari grad. Zelo radi pa smo se sprehajali tudi po Podbočju 
in odkrivali njegove lepote. 
Z našimi starši smo se odpeljali v Valvasorjevo knjižnico v Krško. 
»Dobimo se na postaji« je projekt, v katerem sodelujemo. Tudi 
mi smo se dobili na postaji na Križaju in se z javnim avtobusom 
odpeljali  na ogled policijske postaje v  Brežice. Tako smo varovali 
naravo, saj je nismo dodatno onesnaževali z lastnim prevozom. 
Pozimi smo se veselili na snegu, zaigrali igrico Zrcalce vsem sku-
pinam v vrtcu, obiskali nekaj starejših krajanov v Podbočju in 
jim zaželeli vse lepo v novem letu. Spekli smo najboljše piškote. 
Veliko smo rajali in se medsebojno obdarili. V cvetličarni Darja 
smo izdelovali adventne venčke in se imeli lepo. 
Spomladi smo prejeli zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom, ki 
nam je prinesel okoljevarstvene naloge. Naša skupina ga je pre-
dala vrtcu na Blanci. Nastopali smo ob dnevu odprtih vrat vrtca in 
materinskem dnevu ter prireditev tudi vodili. Nekaj otrok iz naše 
skupine je nastopalo na Planini za 1. maj. Obiskali so nas prijatelji 
iz krškega vrtca. Pokazali smo jim našega leva na trgu in mosto-
ve, ki krasijo Podbočje.

Skozi celo šolsko leto smo bili bralni palčki, pridno umivali zobe, 
se učili socialnih veščin, strpnosti drug do drugega, praznovali 
rojstne dneve,  se angleško pogovarjali, varčevali, zbirali zvezke 
za Karitas, sodelovali v različnih projektih in natečajih, se družili 
z drugimi otroki v vrtcu, telovadili, izdelali objemčke  za otroke v 
slovenskih bolnišnicah, se učili pravilnega umivanja rok in zob, 
spoznavali poklice naših staršev ...
Sedaj pa je prišel čas slovesa od vrtca za sedemnajst otrok iz 
naše skupine. Tem »najinim« malim maturantom želiva Katja 
in Helena mnogo lepih in razigranih trenutkov v šoli in doma. 
Ostalim otrokom, ki še ostanejo pri nas, pa veliko igrivih uric v 
našem vrtcu.  

Helena Banič, vzgojiteljica

Zajadrajmo v svet sanj in domišljije

Ste že kdaj pomislili, da je lahko okenska polica ne samo 
odlagalnica za rože, polnilce za telefone, razno nepotrebno 
šaro, ampak je lahko tudi skrivni vhod v svet domišljije in 

sanj. Saj ste verjetno gledali pustolovščine iz Narnije in skrivno-
stno omaro, ki je tri nadobudneže odnesla v svet onstran pred-
stavljivega. Naša Narnija je okenska polica, kjer se vsako jutro po 
zajtrku otroci iz skupine Pika Poke zberemo in prisluhnemo čarob-
nim pravljicam, zgodbam in pesmicam, brez katerih ni pravega 
otroštva. Okenska polica je kot sekundno lepilo, ki prilepi otroke 
na eno mesto in omogoči malo več pozornosti in tišine kot kate-
rokoli drugo prizorišče na našem igralniškem poligonu. Seveda so 
vmes zanimivi tudi osebni pogovori, sezuvanje copat, lasje drugih 
otrok, kdaj pa kdaj se priplazijo mravljinci okoli ritk in zaplešejo 
dobri stari rock'n'roll. Knjige so dragoceno darilo, učiteljice življe-
nja, naše zatočišče pred vsakdanjo sivino … Knjige nas opominja-
jo, da je vse mogoče, da se sanje uresničijo, da dobro premaga 
zlo, čeprav včasih v večkratnih poskusih, kažejo na neizpodbitne 
zakone vesolja akcije–reakcije–posledice in skrivajo večne mo-
drosti srca. Zatorej, ravnajte s knjigami kot z vašimi najdražjimi 
prijatelji … Nežno, skrbno in ljubeče. Upam, da bo na naši okenski 
polici vzkalila kakšna bodoča pesnica ali pisatelj, predvsem pa, 
da bodo otroci vzljubili knjige, ki jim nosijo tako bogato dediščino, 
predvsem pa možnost, da širijo svoja obzorja, da ne bodo slepo 

sledili množicam, ampak da bodo sposobni najti svoje odgovore 
na vprašanja, ki se jim bodo porajala tekom življenja. Do takrat 
pa uživajte v pustolovščinah in ob listanju vsakega lista posebej, 
naj se vam vonj starodavnih knjig zareže v nosnice, da vas lahko 
na vsakem koraku opomni, da vsi odgovori ležijo v vas, kajti vi ste 
sami svoja knjiga, svoj nepopisan list papirja, in samo od vas je 
odvisno, kakšno knjigo življenja si boste napisali. 

Margareta Lešnik, vzgojiteljica
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Dosežki na tekmovanjih in natečajih

Zaključilo se je še eno šolsko leto. Učenci 
so dosegli veliko priznanj na tekmovanjih. 
Sodelovali so na številnih natečajih in bili 

nekateri tudi nagrajeni. 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje poteka za učence od 3. do 9. 
razreda.  Letos je tekmovalo 47 učencev, ki so 
na šolskem tekmovanju osvojili 19 bronastih 
priznanj. Na področno tekmovanje sta se 
uvrstili učenki Jasmina Koretič in Kaja Kovačič.

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 
130 učencev. Med njimi je 8 devetošolcev, ki 
so   osvojili bralno značko v vseh letih šolanja. 
Postali so zlati bralci. To so: Rebeka Colarič, 
Urban Gramc, Medina Halilović, Kristjan 
Hočevar, Lovro Jurečič, Kaja Kovačič, Karmen 
Kuhar in Nejka Strgar.

Na šolskem tekmovanju iz kemije je bronasto 
priznanje dosegla Jasmina Koretič.  Državnega 
tekmovanja se je poleg Jasmine Koretič 
udeležil še Urban Gramc. Oba učenca sta bila 
najboljša na šolskem tekmovanju.

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so 
učenci osvojili 21 bronastih priznanj. Prejeli so 
jih Luka Petretič, Sandi Jordan, Tim Kovačič, 
Jaka Kovačič, Matjaž Jalovec, Andreja Colarič, 
Tjaša Pacek Glinšek, Lora Ana Jurečič, Nik 
Reberšek, Jaka Hribar, Anže Petretič, Aljaž 
Benčin, Sara Jurkas Omerzo, Nikolina Kožar, 
Tadej Martinčič, Nina Kodrič, Jasmina Koretič,  
Klemen Žibert, Urban Gramc, Lovro Vrhovšek 
in Lovro Jurečič. Državnega tekmovanja se 
je udeležil Aljaž Benčin in dosegel srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni so učenci osvojili 9 bronastih priznanj. 
Prejeli so jih Jasmina Koretič, Primož Božič, 
Kristjan Hočevar, Kaja Kovačič, Urban Gramc, 
Nejka Strgar, Rebeka Colarič, Anja Banič in 
Nina Jarkovič. Državnega tekmovanja so se 
udeležili Jasmina Koretič, Primož Božič in 
Kristjan Hočevar.

Na tekmovanju iz znanja angleškega jezika 
so bronasta priznanja prejeli Urban Gramc,  
Lovro Jurečič, Hana Kerin, Nina Kodrič, 
Jasmina Stopar, Una Rajšp, Valentina Zlobko, 
Urša Jurečič, Ana Stipič in Nikolina Kožar. 

Na šolskem tekmovanju za Vegovo priznanje 
iz znanja matematike so sodelovali učenci od 
1. do 9. razreda. Tekmovalo je kar 95 učencev, 
29 jih je osvojilo bronasto priznanje. Na 
področno tekmovanje se je uvrstilo 8 učencev. 
To so Aljaž Benčin, Valentina Zlobko, Tadej 

Martinčič, Jasmina Koretič, Lovro Jurečič, 
Urban Gramc, Lovro Vrhovšek in Jernej Žarn. 
Kar 6 učencev je osvojilo srebrno priznanje. 
To so Valentina Zlobko, Aljaž Benčin, Lovro 
Jurečič, Urban Gramc, Jernej Žarn in Tadej 
Martinčič. Tadej Martinčič je dosegel 1. mesto 
na področnem tekmovanju med učenci naše 
regije in se uvrstil na državno matematično 
tekmovanje. Na šolskem tekmovanju iz fizike 
sta bronasto priznanje prejela Jasmina Koretič 
in Urban Gramc. Na področno tekmovanje 
se je uspelo uvrstiti Urbanu Gramcu, kjer je 
dosegel srebrno priznanje. 

Učenci naše šole so letos prvič sodelovali na 
tekmovanju iz logike.  Osvojili so pet bronastih 
priznanj, ki so jih prejeli Sara Jurkas Omerzo, 
Primož Božič, Valentina Zlobko, Nik Reberšek 
in Jakob Rajšp. Državnega tekmovanja so se 
udeležili Sara Jurkas Omerzo, Primož Božič in 
Valentina Zlobko. 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine je 
prineslo šest bronastih priznanj, ki so jih 
osvojili Andraž Colarič, Jasmina Koretič, 
Klemen Žibert, Urban Gramc, Medina Halilović 
in Kaja Kovačič. Na področno tekmovanje so 
se uvrstili Andraž Colarič, Jasmina Koretič 
in Urban Gramc. Jasmina Koretič je osvojila 
srebrno priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja geografije 
so učenci osvojili 9 bronastih priznanj. Prejeli 
so jih: Aljaž Benčin, Hana Kerin,  Gašper 
Stopar, Jernej Barič, Urban Gramc, Lovro 
Jurečič, Medina Halilović, Jernej Žarn in Primož 
Božič. Področnega tekmovanja sta se udeležila 
Urban Gramc in Lovro Jurečič.

Na tekmovanju za bralno značko iz 
nemškega jezika je tekmovalo 10 učencev. 
Učenki Medina Halilović in Valentina Zlobko 
sta dosegli zlati priznanji, Sara Jurkas Omerzo 
in Rebeka Colarič pa srebrni priznanji. Ostali 
učenci so prejeli priznanja za sodelovanje.

Na tekmovanju za bralno značko iz 
angleškega jezika je tekmovalo 21 učencev. 
Posebno priznanje so prejeli Zala Jurečič, 
Luka Simončič in Jasmina Koretič. Priznanja 
so prejeli tudi Iva Colarič, Sara Colarič, Lana 
Kodrič, Jerneja Strgar in Urban Gramc. 
Vsi ostali sodelujoči so prejeli potrdila o 
sodelovanju. 

Na likovnem natečaju Na obisku pri Juriju 
Dalmatinu, so sodelovali Hana Kerin, Sara 
Jurkas Omerzo in Gašper Zorko. Svoje risbe so 
razstavili v galeriji OŠ Kostanjevica na Krki in 
prejeli Dalmatinove značke.

Na likovnem natečaju Lions kluba Krško 
z naslovom »Otroci poznajo mir« sta bili 
nagrajeni učenki Urša Jurečič in Ingrid Hosta. 

Združenje borcev za vrednote NOB Krško 
je organiziralo likovni natečaj z naslovom 
»Spominski mozaik v drugi svetovni vojni 
na Slovenskem v otroški risbi«, ki so se ga 
udeležili učenci 5. razreda: Mitja Kraševec, 
Nika Sintič, Zala Jurečič, Luka Simončič, Lara 
Zorko, Nik Jarkovič, Žiga Stipič, Sara Colarič 
in učenci 7. razreda: Beti Kuhar, Ingrid Hosta, 
Daniela Stojanovska, Gašper Zorko, Ana Stipič. 
Učenci so svoja dela razstavili v Kulturnem 
domu v Krškem, Ana Stipič pa tudi na Fakulteti 
za družbene vede v Ljubljani. Risbo Žige 
Stipiča so natisnili v priložnostnem koledarju.

Na likovnem natečaju »Igraj se z mano« 
sta priznanje prejela Žan Barbič in Tadej 
Martinčič. Njuni risbi sta bili razstavljeni v 
galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na likovnem natečaju Naravne in druge 
nesreče je priznanje prejela Tadeja Žarn.

Na likovnem natečaju Evropa v šoli z naslovom 
»Jaz tebi radost – ti meni modrost« so se na 
državno raven uvrstila dela Alje Baškovec, 
Luke Simončiča, Primoža Božiča, Simone 
Petretič in Gašperja Zorka. Gašper Zorko je 
osvojil 2. mesto, Simona Petretič pa 3. mesto 
na državnem nivoju. Nagradi so jima podelili 
na zaključni prireditvi v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani.

Učenci naše šole so sodelovali tudi na 23. 
mednarodnem otroškem extemporu, ki je 
potekal na dvorišču Galerije Božidar Jakac 
v Kostanjevici na Krki. Sodelovali so Suzana 
Stipič, Valentina Zlobko in Sara Jurkas Omerzo.

Na literarnem natečaju Moje mesto – zdravo 
mesto je priznanje prejela Simona Petretič.
Na literarnem natečaju Naravne in druge 
nesreče ter na regijskem natečaju Evropa v 
šoli je priznanje prejela Nikolina Kožar. 

Naš mladinski in oba otroška pevska zbora so 
nastopili na pevski reviji. Učenci so sodelovali 
tudi na občinskem tekmovanju Kaj veš o 
prometu. 

Štefka Bevc, urednica šolske kronike
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Dnevi turizma ― podelitev priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna

Mednarodni projekt »Z glavo za naravo«

Zaključek natečaja Evropa v šoli

Poglavitno poslanstvo projekta Turistične zveze Slovenije  
»Moja dežela lepa in gostoljubna« je urejanje in ohranjanje 
okolja. V letošnjem letu se je tega projekta udeležilo kar dve 

tretjini slovenskih krajev. Med srednjimi šolami so bile najboljše 
Gimnazija Esic Kranj, Ekonomska šola Murska Sobota in Grm 
Novo mesto – center biotehnike in turizma, med osnovnimi šola-
mi pa OŠ Blaža Kocena Ponikva, OŠ Dobrovnik in OŠ Podbočje. 

Zaključna prireditev projekta, katerega častni pokrovitelj je bil 
predsednik države Danilo Türk, je letos prvič potekala v okviru 
Dni slovenskega turizma v Portorožu, in sicer 8. decembra 2011. 
Na svečani prireditvi smo prejeli priznanje, ki je v ponos vsem 
zaposlenim in učencem naše šole. Vsak izmed nas je prispeval 
svoj delež k urejenosti šole, vrtca in njene okolice. Tudi v priho-
dnje se bomo trudili, da bo naša šola slovela po svoji urejenosti 
in srčnosti.  

Lidija Lampe, učiteljica

V mednarodnem projektu smo se povezale ter združile moči 
OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Kostanjevica na Krki, OŠ Velika 
Dolina, hrvaška občina Fužine in naša osnovna šola – OŠ 

Podbočje. Rdeča nit projekta je bila domača pokrajina, njena 
dediščina – naravna in kulturna ter skrb za okolje in varovanje 
le-tega. 

Od jeseni 2009 do pomladi 2012 se je na posameznih šolah 
zvrstilo veliko različnih aktivnosti, pri katerih so učenci pod vod-
stvom učiteljev - mentorjev razvijali svoje veščine, širili znanja in 
se prepuščali ustvarjalnosti. Prav posebno doživetje pa so bile 
mednarodne delavnice in tabori, na katerih smo se učili, odkrivali 
zanimivosti in posebnosti drugih pokrajin ter se družili z učenci in 
mentorji sodelujočih šol. 

Posamezne šole se lahko pohvalimo z nekaterimi novimi pridobi-
tvami; na OŠ Cerklje so obnovili Šolsko učno pot, OŠ Kostanjevica 
je dobila vremensko postajo, pri OŠ Velika Dolina so postavili ko-
zolec toplar. Naša šola pa je dobila učilnico na prostem z mi-
zami in klopcami, ribnik, mlako ter skalnjak – predvsem pa lep 
prostor, kjer se lahko odvija pouk na prostem, v naravi in lahko 
učencem snov iz učbenikov približamo z vajami, eksperimenti ter 

opazovanji v naravi. V okolici šole smo posadili sadna drevesa, 
popisali in z opisi opremili rastline, ki smo jih zasadili v skalnjaku, 
sadovnjaku ter šolski okolici in obnovili čebelnjak ter postali pravi 
mladi čebelarji. 

Skupna pridobitev projekta pa sta tudi delovni učbenik in priroč-
nik »Narava – naša pot do znanja«, v katerih so zbrane naloge in 
vaje ter navodila za izvedbo le-teh. 

Živimo v lepi, pestri in zanimivi pokrajini, zato jo pokažimo in pred-
stavimo tudi drugim – pri tem pa ne smemo pozabiti na naravo, ki 
mora za nami ostati lepa in predvsem čista. To je bilo vodilo skozi 
vsa tri leta trajanja projekta in prepričani smo, da bodo otroci, 
ki so se udeležavali delavnic in taborov delček te misli za vedno 
ohranili v svojem srcu in jo tudi vsakodnevno živeli. 

Renata Jurečič in Suzana Čuš, učiteljici

V sredo, 9. 5. 2012, se je šest učencev odpravilo na zaključno 
državno prireditev Evropa v šoli, ki je potekala v Ljubljani. 
Letos so ustvarjali na temo Jaz tebi radost -  ti meni modrost 

v okviru Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijskih 
odnosov. 

Učenci so si najprej ogledali stari del Ljubljane, potem pa odšli 
v Maximarket na malico. Medtem sta  nagrajenca opravila tudi 
radijski intervju. Nato so se vsi odpravili v Cankarjev dom, kjer je 
potekala slavnostna prireditev. Gašper Zorko je prejel  nagrado 
za 2. mesto na likovnem natečaju in Simona Petretič nagrado 
za 3. mesto tudi na likovnem natečaju. Preživeli so odličen dan!

Mateja Račič, učiteljica
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Naravoslovni tabor v domu Čebelica

Obisk iz Srbije v naši šoli

Učenci OŠ Podbočje smo dobili priložnost preživeti vikend 
v CŠOD Čebelica v Trebnjem.  Vsi, ki se nam še da preži-
veti čas tudi drugače,  nismo odvisni od »facebooka« ter 

raznih drugih modnih komunikacijskih sredstev, smo se odločili, 
da gremo.  
V petek, 25. 5. 2012, smo se  zbrali pred našo šolo, od koder nas 
je avtobus po 15. uri odpeljal proti vasici Čatež pri Trebnjem.  Vsi 
smo bili polni pričakovanj. Vožnja je minila hitro in pred domom 
Čebelica nas je toplo sprejela vodja tega doma gospa Andreja. 
Nanizala nam je par značilnosti doma ter nam predstavila dejav-
nosti, ki so nam jih pripravili.
Razporedili smo se po prijetno urejenih sobah, ki so poimenova-
ne po živalih. Torej, razpakirali smo se v Osah, Polhih, Lisičkah, 
Volkuljah, Medvedih … Nato nas je zvok triangla poklical v skupni 
prostor, kjer so nas  seznanili s hišnim redom.
Sledila je prva delavnica, ki je bila za večino najatraktivnejša – 
športno plezanje. Seznanili so nas s potrebno opremo, pravili in 
z vsemi nujno potrebnimi stvarmi glede tega športa. Ker nismo 
prišli vsi na vrsto, smo delavnico nadaljevali še naslednje jutro. 
Kar nekaj nas je bilo takih, ki se nam je uspelo povzpeti do vrha 
11,5 m visoke plezalne stene. Ne sliši se veliko, a če bi poskusili, 
bi ugotovili, da ni ravno mačji kašelj. Opogumile so se tudi učite-
ljice. Moram priznati, da so še vedno prave športnice. Po okusni 
večerji smo pripravili program in na koncu je sledil še »disko« 
večer. Utrujeni in polni vtisov smo utonili v spanje.
V soboto zjutraj smo pospravili sobe in se pri tem potrudili, saj so 
jih ocenjevali. Po bogatem zajtrku  so nekateri še plezali, drugi pa 
smo se seznanjali z osnovami preživetja v naravi. Naučili smo se 
poiskati primerno suhljad in s pomočjo nje  zakuriti ogenj. Mislim, 
da nam bo to lahko še koristilo v življenju. Po kosilu smo imeli 
počitek, v tem času smo tkali vezi, se pogovarjali in se hecali. 
V delavnici Začutimo naravo in Čebelarski delavnici smo zopet 

spoznali nekaj novega. Objem drevesa je res nekaj posebnega. 
Za delo s čebelami pa je potrebno veliko znanja in ljubezni. Vsi 
smo začeli na te marljive delavke gledati z drugačnega zornega 
kota. Sprehodili smo se tudi po vasici Čatež, kjer je tudi potomka 
najstarejše  trte iz Maribora. Po večerji nam ni ušel finalni evrovi-
zijski večer. Ker smo bedeli pozno v noč, smo se v nedeljo zbudili 
bolj krmežljavi, a vseeno pripravljeni na Lov na lisico. Preizkusili 
smo se v orientaciji in znanju. Hitrost niti ni bila tako pomembna. 
Odigrali smo še košarko, pojedli kosilo in prišel je čas, da odbren-
čimo proti domu.
Minilo je že kar nekaj dni od našega bivanja v Čebelici, a se še 
vedno pogovarjamo o naših doživetjih in si obljubljamo, da gremo 
še, če nam bodo dali možnost.
 

Hana Kerin, 7. a razred

Pred slabim mesecem sem k sebi sprejela dve učenki iz OŠ 
Ivana Andrića Pranjani iz Srbije. Preden sta prispeli pred 
našo šolo, sem se spraševala, če jim bo pri nas sploh všeč, 

če si bosta upali povedati, kaj potrebujeta, če sta družabni, če se 
bomo dobro razumele in še in še vprašanj je drvelo po moji glavi. 
19. aprila 2012 so prišli učenci iz Srbije pred našo šolo. Najprej 
so imeli v šoli večerjo, nato pa smo ponje prišli mi. Kdor se je 
javil, da bo imel pri sebi nekoga iz Srbije, ga je moral priti iskat 
in z njim preživeti večer. Jaz sem imela pri sebi dve dekleti, Ivano 
in Jeleno, ki sta mi bili zelo všeč, saj nista bili sramežljivi in sta 
bili kar zgovorni. 
Med potjo do doma sem jima povedala par stvari o sebi, pogovor 
pa mi je pomagala speljati tudi moja mami. S korakom v neznano 
hišo jima verjetno ni bilo preveč prijetno, vendar se mi zdi, da sta 
se kar hitro privadili. Na začetku sva jima z mamico razkazali hišo, 
ponudili za piti in jesti, nato pa smo se malo pogovarjale. Kasneje 
sta se nam pridružili tudi moji sestri. Po prijetnem pogovoru, kjer 
sta nam punci povedali nekaj o njuni družini, sebi in njuni šoli, 
smo se odločile, da gremo pogledat, kaj se dogaja na igrišču. 
Nekaj časa smo bile same, potem pa so po našem klicu prišli tudi 

drugi Podbočjani, ki so imeli na obisku kakšnega učenca, učenko 
iz Srbije. Igrali smo odbojko in ugotovili, da imamo nekaj pravil 
tudi drugačnih. Punci sta imeli tudi priložnost da sta »napasli« 
svoje oči na simpatičnih fantih. Ura je bila čas za odhod domov, 
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Obisk OŠ Ivo Andrič Pranjani v Srbiji 

V četrtek, 17. maja 2012, smo se učenci 8. razreda odpra-
vili na štiri dnevno ekskurzijo v Srbijo. Odpeljali smo se ob 
22.00 in kar kmalu prišli do hrvaške meje, ko so si nekateri 

moji sošolci zadali, da celo noč ne bodo spali in da bodo bedeli, 
dokler ne pridemo v Srbijo. Seveda to ni uspelo nobenemu in je 
prav vsak zatisnil oko vsaj za 20 minut. 
Okoli 9. ure smo prispeli do šole gostiteljice. Bili smo zaspani in 
utrujeni, vendar smo vseeno uspeli prebiti dan tako, da smo bili 
na delavnicah, nato pa smo se odpravili na neko drugo šolo, kjer 
smo se dobesedno zbudili, ker smo imeli športne igre. Na avto-
busu smo izvedeli, da bomo spali pri družinah.  Bili smo šokirani, 
ker nismo vedeli, pri kom bomo spali, kako se bomo pogovarjali 
in kaj bomo jedli! Vendar se je vse lepo izteklo, ker smo bili po 
dva oz. dve in so bile družine zelo prijazne. Vsi smo dobili ve-
čerjo. Pri moji družini gostiteljici sta bili poleg mene še Lucija in 
Leja. Takoj so nas gostoljubno sprejeli in nas najprej vprašali, če 
pijemo kavo! Seveda smo vse odgovorile, da ne in tako so nas 
postregli z njihovo tradicionalno marmelado za dobrodošlico, ki je 
bolj gosta kot naša in ima koščke sadja. Gospa nam je povedala, 
da moramo pojesti žličko tega in nato popiti vodo. Vse smo bile 
utrujene, vendar pa smo vseeno pojedle vsaka kos pice in nato 
zelo utrujene odšle spat. 
Naslednje jutro smo vstale ob 7.30 in pojedle zajtrk ter se od-
pravile v šolo, kjer so potekale delavnice. Bili smo razdeljeni po 
različnih delavnicah: novinarska, slikanje na svilo in steklo, stare 
obrti, ljubitelji narave, plesna delavnica, tkanje … Člani novinar-
ske delavnice smo se drugi dan odpravili na lokalno televizijo v 
Čačak, kjer smo morali pozorno poslušati in si zapisovati, ker smo 
potem napisali vest o tem, kar smo slišali in smo si lahko prislužili 
tudi denarno nagrado. Moram se pohvaliti, ker je moj sošolec 
Klemen Žibert zasedel 3. mesto in dobil 1000 dinarjev nagrade 
(10 €). Moram pa še povedati, da je Jasmina Koretič govorila na 
TV o tem, od kod smo in kaj nam je všeč na delavnicah. Ko smo 
se vrnili, smo odšli k družinam in tam smo se pogovarjali o tem, 
kako živijo in kako mi preživljamo dneve. Zvečer smo se odpravili 
k jezeru, kjer smo z učenci iz Slovenije, Poljske, Makedonije in 
Srbije imeli ples v disku. Imeli smo celo pravega DJ-ja. Z veseljem 

smo plesali pozno v noč (do 23.00), po zabavi pa smo se vrnili 
domov in hitro zaspali. 
Zjutraj smo imeli v šoli zaključno prireditev, kjer smo se šole pred-
stavile z nastopom. Naša šola se je predstavila s plesom, harmo-
niko in igrico z lončki. Najbolj so bili navdušeni, ko je Luka zaigral 
na harmoniko. Po prireditvi smo imeli še malo časa, da smo se 
družili in se v miru poslovili. Verjemite, da nam je bilo vsem hudo, 
ker smo morali oditi, zato smo nekateri tudi jokali. Z žalostjo, 
ker smo se poslovili in z veseljem, da se bomo vrnili domov, smo 
odšli na avtobus. Nekateri so zaspali, nekateri pa ne. Pogovarjali 
smo se o tem, kako je bilo in o tem, da bi še radi odšli. Bili smo 
tudi malo preglasni, ker smo zbudili naše spremljevalce, vendar 
niso bili jezni. 
Ob 3.30 zjutraj smo se vrnili v Podbočje in veselo odhiteli k do-
mačim, ki smo jih res zelo pogrešali. Vsi upamo, da bomo še kdaj 
imeli priložnost videti naše prijatelje iz Srbije, ker so res prijazni 
ljudje in smo se kar navezali na njih!

Simona Petretič, 8. razred

zato smo se odpravili vsak v svojo smer. Med potjo sta me punci 
vznemirjeno spraševali, kako je ime fantu v takšni majici, takšnih 
hlačah, s takšnimi lasmi, onemu, drugemu in tretjemu. Doma 
smo se še malo pogovarjale, nato pa smo se pripravile za spanje. 
Punci sta med seboj še malo klepetali, nato pa sta zaspali. 
Zjutraj smo se pripravile za šolo in z velikim zanimanjem odhitele 
proti šoli. Tam sem ju morala peljati v jedilnico, kjer je bilo že 
zbranih nekaj učencev. Tisti dan smo imeli ravno kulturni dan, 
tako da so vmes po skupinah prihajali v naše razrede gostje iz 
Srbije in nas z zanimanjem poslušali. Med našim poukom pa so 
jih zabavali tudi naši učitelji. 
Okoli pol osme ure zvečer smo jih prišli iskat, da jih ponovno 
odpeljemo v naše hiše, kjer so še zadnji dan prenočili. Punci sta 
mi povedali, kaj so počeli in kako so se imeli. Obe sta bili zelo 
navdušeni. Tako kot prejšnjo noč smo se tudi to noč pogovarjale 
do poznih ur, potem pa so se nam začele zapirati oči. Zjutraj smo 
se zbudile eno uro prehitro, saj sem narobe prebrala, kdaj mora-
mo priti v šolo. Tisto uro smo zapolnile z brskanjem po internetu. 
Poiskale smo pesmi, ki jih poslušajo v njihovih koncih in se ob 
tem pogovarjale o različnih stvareh. 
Prišel je čas, zato smo s potovalkami v rokah odšle proti šoli. 
Učence so sprejeli učitelji, ki so jih animirali cel dan. 

Ob pol osmih se je začel kulturni program, kjer smo nastopali 
učenci iz naše šole, na koncu pa so nam učenci iz Srbije zaigrali 
lutkovno predstavo in nas zabavali z njihovimi trobentači. 
To noč smo gostitelji (kdor je želel) prespali v šoli z učenci iz 
Srbije. Pred spanjem smo se zabavali z raznimi športnimi igrami, 
pogovori, ob polnoči pa smo prosili trobentače, da zaigrajo nekaj 
pesmi enemu od naših učencev, saj je praznoval svoj rojstni dan. 
Ob pesmi smo začeli tudi plesati, in sicer srbsko kolo. Po plesu 
smo si pripravili ležišča, se še dolgo v noč pogovarjali, nato pa 
zaspali. 
Zjutraj smo imeli najprej zajtrk, okoli devete ure pa so nas morali 
naši novi prijatelji zapustiti. Naredili smo še skupno sliko in se še 
zadnjič fotografirali za spomin. 
Med poslavljanjem in objemanjem pa je priteklo tudi nekaj solz. 
Avtobus je odpeljal, mi pa smo s pogledom nanj začutili malo 
praznine. Upali smo, da se bomo še kdaj videli. Učenci 8. razreda 
so imeli to priložnost pred kratkim, ko so šli na svoj končni izlet 
v Srbijo, drugi pa ohranjamo stike preko interneta in telefona. 
Mislim, oziroma vem, da nam bodo v srcu in spominu ostali za 
vedno. 

Nejka Strgar, 9. razred
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Obisk v Srbiji

Slišali smo: »8. razred gre na zaključ-
no ekskurzijo v Srbijo.« In vsi smo bili 
od tega trenutka že pošteno na trnih. 

Pripravljali smo se namreč na odhod k na-
šim prijateljem, ki smo jih spoznali pred 
mesecem dni, ko so bili pri nas v Sloveniji, 
nekatere pa že lansko leto oktobra v Srbiji. 
In tako je napočil težko pričakovan četrtek, 
17. maj, ko smo se učenci 8. razreda sku-
paj z razredničarko, ravnateljem in učite-
ljema športne vzgoje ob 22. uri zvečer od-
pravili na pot proti Srbiji. Pot je bila dolga, 
saj nismo veliko spali. Čas smo si krajšali 
s pogovori, poslušanjem glasbe, fotogra-
firanjem … Na mejnih prehodih niso bili 
zahtevni.
Proti jutru smo skoraj vsi zaspali za kratek 
čas. Ob pol šestih nas je ena od učiteljic po  
mikrofonu zbudila in nam pripovedovala o 
znamenitostih Beograda, skozi katerega 
smo se ta čas peljali. Beograd je res ogro-
mno, zanimivo in kar dobro urejeno mesto. 
Ljudje so že na vse zgodaj zjutraj stali na 
tramvajskih postajah s polnimi nakupoval-
nimi vrečami.
Pot nas je nato vodila do bencinske črpal-
ke, kjer smo si napolnili želodčke. Med 
potjo, ki nas je vodila do OŠ »Ivo Andrić« v 
Pranjanih, so nam sporočili, da bomo pre-
nočili pri družinah učencev. Začeli smo se 
vse vprek pritoževati in nekateri so hoteli 
celo noč raje preživeti v avtobusu. Vendar 
nam na koncu ni bilo niti najmanj žal!                                                                                                                                         
Ob prihodu v šolo smo se srečali s tamkaj-
šnjimi prijatelji in začeli smo se objemati in 
spoznavati še več prijateljev. Bili smo zelo 
veseli in nepopisno srečni.
Do desete ure smo se skupaj družili in 
nato odšli na zajtrk, potem pa smo odšli 
na delavnice, v katere smo bili razdeljeni. 
Te so se končale ob 14. uri. Nato nas je na 
mizi že čakalo kosilo, potem pa smo se zo-
pet družili. Zatem smo skupaj odšli na OŠ 
Kamenica, kjer smo tekmovali v odbojki, 
nogometu in košarki. Dokazali smo, da se 
Slovenci ne damo premagati.
Tu smo dobili še večerjo in potem so nas 
ob 20. uri prišli iskat starši učencev, h ka-
terim smo bili dodeljeni.
Pri družinah so nas res lepo sprejeli, nam 
ponudili hrano, pijačo in nam pokazali, kje 
bomo spali. V soboto smo bili bolj sprošče-
ni. V šoli smo morali biti ob 9. uri zjutraj. 
Zopet smo skupaj odšli na zajtrk in ob 10h 
smo začeli z delavnicami. Z novinarsko de-
lavnico, kjer sem bila tudi jaz, smo se z av-
tobusom odpravili do pol ure oddaljenega 
Čačka, kjer smo šli v TV studio Galaksija 
32 in smo snemali oddajo o festivalu 
»Zračak viri«, katerega udeleženci smo bili. 

Ob 14. uri nas je v Pranjanih čakalo kosi-
lo in po kosilu smo odšli k družinam. Tam 
smo bili spet prijetno pogoščeni in imeli 
smo prosto popoldne. Ob 19. uri smo se 
zbrali pred neko kočo, kjer smo nato imeli 
tudi »pravo srbsko žurko«. Plesali in zaba-
vali smo se vse do 23. ure, dokler nas niso 
prišli iskat starši učencev, naši gostitelji.                                                                                                                       
V nedeljo smo se zopet ob 9. uri zbrali pred 
šolo v Pranjanih, kjer smo imeli ob 12. uri 
na velikem odru predstavitev delavnic in 
posameznih šol. Po predstavitvi naše šole 
smo prejeli prav lep, močan aplavz.  Nato 
smo gledali nastope še preostalih šol.
Ob 15. uri smo imeli kosilo in nato je prišel 
čas slovesa, katerega si ni nihče želel. Z 
iskricami solz v očeh smo se poslovili in 
odšli v veselju in upanju, da se še kdaj 
srečamo.
V Čačku smo imeli še pol ure časa, da smo 
si šli kupiti kakšno malenkost, nato pa 
smo se odpravili proti Sloveniji, kamor smo 
prispeli ob 3.30 zjutraj. Res smo se imeli 
zelo lepo in doživeli smo lepe trenutke in 
izkušnje, katerih ne bomo nikoli pozabili.                                                                                
Upamo, da se bomo še kdaj srečali in se 
spet skupaj smejali vsem mogočim šalam. 

Jasmina Koretič, 8. razred

Moj sošolec

Moj sošolec  je  Žan. Ima blond lase in 
moder pulover. Nosi črne hlače. Obut je v 
temne copate. Rad se igra s kockami.

Jakob Jurečič, 1. razred

Moja sošolka

Moja sošolka Maja ima blond lase. Rada 
se igra z mano. Sva najboljši prijateljici in 
se imava neskončno radi. Rada ima mač-
ke in metulje. Maja je moja najlepša in 
najboljša prijateljica.

Žana Omerzu, 1. razred

To sem jaz

Ime mi je Erazem. Pišem se Dornik. Star 
sem sedem let. Hodim v drugi razred. 
Živim v Podbočju. Imam svetlo rjave lase. 
Moje oči so zelene. Imam podolgovat 
obraz. Sem suh. Nosim novo majico in sta-
re hlače. Obut sem v šolske copate.

Erazem Dornik, 2. razred

Ime mi je Alen. Pišem se Colarič. Sem 
suh. Imam podolgovat obraz. Imam rjave 
oči in rjave lase. Doma sem v Kalce-Naklu. 
Hodim v 2. razred. Oblečen sem v trenirko.

Alen Colarič, 2. razred

Moja mamica

Moji mamici je ime Irena. Ima modre oči. 
Obraz ima okrogel. Lase ima svetle. Je sre-
dnje velika. Najraje obleče rdečo oblekico 
in obuje čevlje. Dela v Krškem. V prostem 
času počiva.

Neli Kovačič, 2. razred

Moji mamici je ime Simona. Ima okrogel 
obraz, rjave lase in zelene oči. Je srednje 
velika. Najraje nosi rdečo majico in modre 
hlače. Dela v cvetličarni. Nima prostega 
časa.

Eva Colarič, 2. razred
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Uspešno delo šolskih pevskih zborov

Majhni, hudomušni, nasmejani, razposajeni, ubogljivi in 
petja željni.  Da, to so učenci, ki s petjem v pevskem 
zboru pričnejo  v prvem in drugem razredu.  Najmlajši 

otroški pevski zbor na naši šoli šteje 22 članov.

Cilji tega zbora so predvsem razvijanje melodičnega in ritmičnega 
posluha, postopno navajanje na pravilno pevsko tehniko, uče-
nje novih pesmic, gibanje ob glasbi, igranje na Orffova glasbila 
in navajanje na javno nastopanje. Eden izmed takšnih nastopov 
je bil Območna revija otroških pevskih zborov, 12. aprila 2012, 
v Kulturnem domu Krško, kjer se je zborček predstavil s tremi 
pesmimi.

Revija pevskih zborov ni tekmovanje. Poslušajo jo starši, babice, 
dedki, prijatelji, sodelavci in znanci. Pomembno je, da je petje 
prisrčno, vedro in doživeto, ter da ob koncu z obrazov majhnih 
pevcev razberemo nasmeh in zadovoljstvo in jim vlivamo pevske-
ga navdiha še za prihodnja leta.

Anuša Ajster, vzgojiteljica

V otroškem pevskem zboru je letos prepevalo 25 učencev iz 
3., 4. in 5. razreda. Prepevali in igrali so ljudske in ume-
tne pesmi, nastopali na šolskih prireditvah in se 29. marca 

2012 zelo uspešno udeležili Območne revije OPZ v Leskovcu pri 
Krškem. Zapeli so tri pesmi: Malim so všeč, Lepo mi poje črni kos, 
kjer sta solo odpeli Sara Požun in Petra Jurečič, z Orffovimi glas-
bili pa spremljali Hana Kerin, Aljaž Vrhovšek in Valentina Zlobko. 
Z zadnjo pesmijo, Prometnica -  porednica, kjer  se je kot solist 
predstavil Tim Božič, so zaključili uspešen nastop. Revijo je stro-
kovno spremljala gospa Dragica Žvar in v svoji oceni pohvalila 
odlične soliste, čist, bogat in sijajen zvok zbora in podala mnenje, 
da zbor sodi na medobmočno in državno revijo OPZ.

V mladinskem pevskem zboru je prepevalo 24 pevcev iz 6., 7., 8. 
in 9. razreda. Prepevali so ljudske, umetne in zabavne pesmi, na-
stopali na šolskih prireditvah in se 12. aprila 2012 zelo uspešno 
udeležili Območne revije mladinskih pevskih zborov v Kulturnem 
domu Krško.  Skupaj s pevci OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki so zapeli tri pesmi: Marko skače, Ples in Čudovit je ta svet, 
kjer je kot solistka odlično zapela Kaja Kovačič. Revijo je strokov-
no ocenila gospa Dragica Žvar, ki je pohvalila odličen pesemski 
repertuar in odličen zvok zbora, instrumentalno spremljavo in 
imenitno solistko. Podala je mnenje, da je zbor primeren za na-
stop na medobmočni in državni reviji.

Na revijo so se pevci pripravljali čez celo šolsko leto, še posebej 
pa na intenzivnih vajah, ki so jih imeli v OŠ Podbočje, 30. in 31. 
marca 2012.
Za dolgoletno prepevanje v pevskem zboru so na reviji prejele 
sončke: Kaja Kovačič, Jerneja Strgar, Rebeka Colarič, Anja Banič, 
Anja Kraševec in Nina Jarkovič.

Mojca Jevšnik, zborovodkinja
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Planet žoga

Pravljica o svetovno 
znani čarovnici

Raček in jež

Bil sem na treningu nogometa. V na-
peti akciji mi je žoga z vso močjo 
priletela v glavo. Vse se je zamegli-

lo. Okoli mene je bilo vse žogasto. Ljudje 
so imeli velike glave kot nogometne žoge. 
Tudi oblačila so imela žogaste vzorce. 
Potem sem ugotovil, da sem verjetno na 
planetu Žoga. Videl sem, da se ljudje celo 
premikajo kot žoge. Poskakovali so in se 
kotalili. Nato se je začelo vse izgubljati. 
Začutil sem nekaj hladnega. Odprl sem oči 
in zagledal svojega trenerja Janaša. Močil 
me je po čelu in me klical. Hm, torej je bil 
planet Žoga le posledica močnega »šuta« 
v glavo. Ali pa morda res obstaja?

Nil Kerin, 3. r.

Nekoč je živela rdečelasa čarovni-
ca. Vsako geometrično jutro si je 
najprej umila dolge zobe, pojedla 

plesniv kruh in popila levji čaj. Oblekla se 
je v astronavtsko obleko, na bose noge je 
nataknila titanove čevlje, na okroglo glavo 
pa si je posadila krznen klobuk. Potem je 
zajahala železno metlo, ki je imela nevi-
den ročaj in železne ščetine. 
Potovala je nad ogromnimi vasmi in majh-
nimi mesti, iskala je debele otroke, ki so 
se igrali pred ogromnimi hišami. Kadar je 
katerega zagledala, je iz mokre malhe, ki 
jo je imela na ravnem hrbtu, potegnila hra-
stovo palico, z njo zamahnila in pričarala 
veliko darilo za otroka. Bila je res smešna 
čarovnica.

Zala Jurečič, 5. r.

Nekoč, pred davnimi, davnimi časi 
sta v gozdu blizu potoka živeli dve 
družini. Prva je bila račkova, dru-

ga pa ježeva. Čeprav so živeli čisto blizu, 
se med seboj niso poznali. Tudi če so se 
srečali, se niso pozdravili. To pa zato, ker 
raček ni bil čisto navaden raček. Namesto 
da bi gagal, kakor vse druge račke, je mi-
javkal, zato so se njemu in njegovi družini 
vsi smejali. Raček je večino časa sam pla-
val po vodi in se učil gaganja.
Nekega dne pa je bil jež silno dobre volje 
in razigran. Zvil se je v klobčič in sklenil, 
da se bo kotalil po bregu. Kotalil se je in 
kotalil, kar naenkrat pa  ČOF, ČOF, ČOF, pri-
letel  je v vodo. »Na pomoč, na pomoč, naj 
mi kdo pomaga, na pomoč,« je kričal jež. 
Vsa ježeva družina se je zbrala ob potoku, 
vendar nihče si ni upal v vodo. Vse to je vi-
del raček. Ker mu gaganje ni in ni šlo, si je 
mislil: »Če mi gaganje ne gre, bom pa vsaj 
za nekaj koristen!« Prijel je račka s svojim 
močnim kljunom, si ga posadil na hrbet in 
že sta bila na suhem. Kako so bili vsi ve-
seli! Zahvaljevali so se račku in postal je 
pravi junak, z ježem pa sta postala prava 
prijatelja.
Če boste kdaj hodili po gozdu in slišali 
mijavkanje, boste vedeli, da mijavka naš 
velik junak, to je raček. 

Alja Baškovec, 4. r.

Sodobna Urška

Tam v beli Ljubljani
ena Urška je bila.

Še lepša kot sonce
in dva srca.

Bila je lepa fina dama in gospa.
Rada je imela moške in grajski ples.

Na gradu so vsako soboto priredili ples.
A le Urška dolgočasila se je,

ker nobenega moškega srečala ni.
In kar naenkrat skozi vrata je stopil

lep postaven frajer.

Takoj zagledala se je vanj
in hotela plesati z njim.

Stopi do nje in poprosi za ples.
In kar naenkrat znašla sta se na plesišču.

Tako močno sta zaplesala,
da kar odneslo ju je s plesišča,
še godba prenehala igrati je.

In Urška poprosi ga,
da odpočila bi se.

Vendar plesalec ne da nič na njeno željo
in reče ji: »Ne boj se Uršika zala,

saj z mano si varna.«
Po teh besedah znašla sta se zunaj

pred vrati in od takrat 
nihče videl ju ni več!

Simona Petretič, 8. r.

Tinček, ki ni bil Tinček
(narobe pravljica)

Nekoč je žival Tinček, ki je rad jedel 
sladkorne bonbone brez sladkorja. 
Tinček je bil rad oblečen, vendar 

brez obleke. Imel je svojo lepo sobo, ki je 
bila grda. Nekega dne je imel načrt spe-
či svojo čokoladno torto brez čokolade. 
Potreboval je recept. Odprl je knjigo z re-
cepti  brez receptov. Slastne čokoladne 
torte brez čokolade se je tako najedel, da 
je bruhal v WC školjko brez školjke. Nato 
se je zavil v svileno odejo brez svile in 
zaspal. Sanjal je o Tinčku, ki sploh ni bil 
Tinček ...

Domen Zupančič, 6. razred

Moja domovina

Slovenija polna je rek, jezer vsa,
travniška polja jo sestavljajo,

ptički veselo prepevajo.

Narava čista je vsa,
ker mi smo v njej doma,

varstvo narave je prva stvar,
vedno povsod prvi je dar.

Sončni vzhodi in zahodi vrstijo se,
polepšajo trenutke vse.

In ko zvečer leže mrak nad nas,
spokojnost, tišina prevzameta nas.

Moja domovina je res super dom,
nikoli pusta ali zaspana,
temveč vedno razigrana,

vedno spominjala se je bom,
kamor koli odšla bom.

Nina Kodrič, 7. razred
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Športno dogajanje na šoli v šolskem letu 2011/12

Aktivnosti na področju športa se začnejo že v prvem tednu 
meseca septembra, ko učenke in učenci nastopijo na 
področnem tekmovanju v odbojki na mivki. Letos so dekleta 

osvojila 3. mesto in fantje  4. mesto. Zaradi nenastopa ekipe, ki 
se je uvrstila na drugo mesto, so naša dekleta dobila možnost 
nastopa v polfinalnem tekmovanju, ki je potekalo v Kostanjevici 
na Krki.  Osvojila so 4. mesto in se uvrstile med 16 šol v državi. 
V tem mesecu smo se pri izbirnem predmetu Šport za sprostitev 
s kolesi odpravili na jahanje v Šentjernej. Med potjo domov smo 
se  skopali v reki Krki.
Mesec oktober postreže s športnimi dnevi v tednu otroka. Po 
orientaciji smo se 4. oktobra  odpravili na pohod na Lisco. Tam 
smo pekli kostanj in se igrali na igrišču in igralih. Tekli smo na 
krosu, ki ga organiziramo v okolici šole. Zaradi slabega vremena 
je bil odpovedan občinski kros. V tem mesecu pričnemo s šolsko 
ligo in nastopi naših navijačic na košarkarskih tekmah članske 
ekipe KK Podbočje.
Mesec november je rezerviran za tekmovanja starejših deklic 
in dečkov. To so učenci in učenke 8. in 9. razreda. Najprej 
so na Senovem igrale odbojko deklice in na občinskem 
tekmovanju dosegle 2. mesto. Nato so nogomet igrali fantje in 
si skupaj s šolama iz Rake in Brestanice delili 5. mesto. Mlajša 
dekleta so nastopala na vikendu odbojke v Kostanjevici in se 
odlično odrezala, kljub temu da je tekmovanje potekalo brez 
tekmovalnega naboja, saj je bil namen, da so se dekleta družila 
in uživala v igri odbojke.
V mesecu decembru, ko pri urah športne vzgoje večinoma 
plešemo, so dečki igrali košarko. Na občinskem tekmovanju 
so se pomerili z ekipo OŠ Krško in izgubili. Kljub temu so se 
uvrstili na področno tekmovanje v Brežice, kjer so osvojili 4. 
mesto. Decembra pa začnejo s tekmovanji tudi naši šahisti. Na 
občinskem tekmovanju sta se najbolje odrezala Nik Reberšek, 
ki je osvojil zlato medaljo in Alja Baškovec, ki je osvojila 
bronasto medaljo. 17. decembra je v Artičah potekalo področno 
tekmovanje v šahu. Tudi tokrat sta se odlično odrezala naša 
tekmovalca. Alja je osvojila 1. mesto in Nik 4. mesto.
V januarju smo se udeležili tekmovanja v namiznem tenisu, kjer 
je Martin Žarn osvojil 2. mesto. Alja Baškovec je nastopala na 
državnem tekmovanju v šahu v Šentjurju  in osvojila odlično 8. 
mesto. Starejše deklice so nastopale na področnem tekmovanju 
v odbojki in dosegle 3. mesto. Konec meseca so na Senovem 
šahisti tekmovali na ekipnem občinskem tekmovanju. Dekleta 
so osvojila 2. mesto in fantje 4. mesto.
Februarja so učenci 6. razreda smučali na Arehu, kjer so imeli 
zimsko šolo v naravi. Martin Žarn je tekmoval na področnem 
tekmovanju v namiznem tenisu v Radečah, kjer je pristal na 5. 
mestu. Z učenci, ki so si izbrali predmet Šport za zdravje, smo 
se udeležili teka na smučeh na Pokljuki, kjer smo bili ena redkih 
šol, ki se je kljub slabemu vremenu udeležila prireditve. Med 
zimskimi počitnicami smo organizirali športne aktivnosti v naši 
telovadnici.
Mesec marec je naj prej postregel z zimskim športnim dnevom, 
ki smo ga letos organizirali kar v Planici. Ogledali smo si 
tekmovanje v smučarskih skokih, kjer smo bučno navijali za 
naše skakalce,  še posebej za  Roberta Kranjca. Mladi košarkarji 
so nastopali na področnem tekmovanju v Brežicah, kjer so se 
avtomatsko uvrstili poleg OŠ Raka, saj sta bili to edini šoli, ki 
sta se prijavili na občinsko tekmovanje. Košarkarji so osvojili 
3. mesto. Mala odbojka se je tudi letos igrala na OŠ Senovo. 
Tam so naša dekleta osvojila 4. mesto. 22. marca so dekleta 
šolske plesne skupine Podboške miške nastopale na sprejemu 

športnikov občine Krško, kjer je vsako leto gost tudi  olimpijec 
Primož Kozmus.
Meseca aprila so se mlajši dečki udeležili občinskega tekmovanja 
v malem nogometu in osvojili 3. mesto.V tem mesecu so nas 
obiskali učenci in učitelji OŠ Ivo Andrić iz Srbije iz kraja Pranjani 
blizu Čačka. Učenci so se med seboj pomerili v različnih športih. 
Mesec maj je rezerviran za atletiko. 8. maja smo organizirali 
atletski mnogoboj za učence od 1. do 9. razreda. Najboljši so 17. 
maja nastopali na občinskem tekmovanju v atletiki v Krškem. 
Osvojili so kar 10 medalj. Zlato medaljo so osvojili: Nejka 
Strgar (skok v višino – 146 cm), Tadeja Žarn (met žvižgača – 
50,87 m), Vid Goričar (tek na 300 m – 46,30 sek), Jernej Žarn 
(skok v daljino – 560 cm) in štafeta deklice. Srebrno medaljo 
je osvojila skupina štirih fantov, ki je tekla v štafeti 4 x 100 m. 
Bronasto medaljo so osvojili: Rebeka Colarič (skok v daljino – 
445 cm), Nina Prah (tek na 300 m – 48,95 sek), Kaja Kovačič 
(skok v višino – 137 cm) in Primož Božič (tek na 300 m – 
42,41 sek). V okviru izbirnega predmeta Šport za Zdravje smo 
si ogledali finale evropskega prvenstva v nogometu do 17 let v 
Stožicah. Nogometna zveza je prispevala  brezplačne vstopnice, 
Slovenske železnice pa brezplačni prevoz v Ljubljano. Večina jih 
je navijala za nizozemsko reprezentanco, ki je po 11-metrovkah 
na koncu premagala nemško reprezentanco. 28. 5. smo se 
udeležili občinskega atletskega troboja, ki je potekal na stadionu 
v Krškem.  Zlato medaljo je osvojil Lan Lekše, 2. r., srebrno Lara 
Zorko, 5. r., bronaste medalje pa Jakob Jurečič, 1. r., Mateja 
Baznik, 3. r. in Jakob Prah, 5. r.  Naslednji dan popoldne so 
najboljši atleti nastopili na področnem tekmovanju v Brežicah. 
Z medaljami okoli vratu so se vrnili: Vid Goričar in Jernej Žarn 
z zlato medaljo, Tadeja Žarn in štafeta 4x100 m  dekleta s 
srebrno medaljo ter Nejka Strgar in Primož Božič z bronasto 
medaljo. V sredo, 30. 5., so dekleta tekmovala v odbojki na mivki 
v Brestanici in v krški občini zasedle 2. mesto. Konec junija  se 
bodo pomerile še na področnem tekmovanju v Kostanjevici in 
zaključile šolska športna tekmovanja v tem šolskem letu.
Junija bomo končali s šolsko športno ligo. Šolsko športno 
popotovanje bomo zaključili z zadnjim športnim dnevom,  in 
sicer s kopanjem vseh učencev naše šole v Čateških toplicah.

Metka Škrbina Rozman in Kristijan Kralj, učitelja 
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Zaključek bralne značke

V torek, 22. maja 2012, smo uradno zaključili sezono bralne 
značke v letošnjem šolskem letu. Pripravili smo kratek kulturni 
program, osrednje mesto na prireditvi pa je imela posavska 

pisateljica in novinarka Maruša Mavsar. V prijetnem klepetu, ki ga 
je vodila učenka, je povedala, kdaj je začela pisati, kaj rada bere, s 
čim se ukvarja danes, o čem govorijo njene knjige … Med drugim pa 
je učencem izredno motivacijsko spregovorila o branju in pisanju, s 
čimer je marsikoga spodbudila k branju. Spregovorila je tudi o svojih 
slikanicah o nagajivem dečku Brinu in o romanu za odrasle Melisa. 
Nato je sodelovala pri podelitvi priznanj za bralno značko in pred-
stavnikom razrednih skupnosti izročila priznanja. Letos so bili naši 
učenci izredno pridni – podelili smo namreč natanko 130 priznanj 
učencem in 80 priznanj predšolske bralne značke v vrtcu. Osem de-
vetošolcev pa je prejelo posebna priznanja za zvestobo bralni znački 
in knjigi vseh devet let šolanja. S tem so postali zlati bralci. Veseli 
smo, da število učencev, ki sodelujejo pri bralni znački, na naši šoli 
ne upada.

Janja Rostohar, učiteljica

Mediacija v šoli

V šolskem letu 2011/2012 se je na naši šoli začel izvajati 
program mediacije. Z mentorico Alenko Košak, usposoblje-
no mediatorko, se je odvijal 30-urni tečaj. Na tečaj se je 

prijavilo veliko število zainteresiranih učencev, med katerimi je 
bilo izbranih devet. Usposabljanje se je pričelo ob koncu lanskega 
in se nadaljevalo v letošnjem šolskem letu. Tečaj se je odvijal tudi 
ob vikendih in na drugih sodelujočih šolah. Ob koncu leta smo se 
podali na mediacijski dan v Rečico ob Savinji, kjer smo pridobili 
veliko izkušenj. Mediacjia kot program mirnega reševanja sporov 
se je dobro obnesla tudi na naši šoli. 
Do sedaj smo imeli 15 primerov uspešno rešenih sporov z medi-
acijskimi tehnikami. Učenci, ki so se izobraževali za mediatorje 
in mediatorke, so sodelovali tudi na likovnem natečaju, kjer so 
osvojili 1. nagrado in s tem pripomogli k pridobitvi mediacijske 
sobe, ki je zažarela v novi luči. Na šoli smo priredili tudi kulturni 
dan na temo mediacije z namenom, da bi povečali ozaveščenost 
učencev s pojmom mediacija in pripomogli k mirnemu reševanju 
sporov. Na kulturnem dnevu so  učenci, ki so se usposabljali za 
mediatorje in mediatorke, imeli glavno besedo in uspešno izpe-
ljali kulturni dan. Na koncu je mentorica Alenka Košak odločila, 
kdo je pripravljen za mediatorja/ko. V mesecu maju pa smo na 
šoli priredili svečano podelitev priznanj učencem, ki so postali 
vrstniški mediatorji.

Medina Halilović, 9. razred
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Leto se je hitro zavrtelo naokrog in pred 
nami je že Praznik cvička v Podbočju, 
ki je za vinogradnike velik dogodek, saj 

tu prejmejo priznanje za svoj vložen trud. Za 
vsakega vinogradnika je to veliko pričakova-
nje, veselje, morda pa tudi razočaranje, kar 
pa moramo kot vinogradniki  tudi sprejeti. 
Narava v lanskem letu je z obilico sonca pri-
spevala, da smo pridelali zelo dobra vina. 
Ocenjevanje je potekalo dne 6. 3. 2012 v 
vinski kleti Roberta Jarkoviča v Gadovi peči. 

Dejavnosti društva v preteklem letu so za-
znamovali številni dogodki in srečanja.
V mesecu maju 2011 smo sodelovali na 39. 
tradicionalni prireditvi Teden cvička, ki je 
potekala v Novem mestu v organizaciji ZDV 
Dolenjske. Člani društva smo sodelovali s 
54 vzorci vin. Dosegli smo zelo dober rezul-
tat, prvaka sorte cviček vinogradnika Alojza 
Zoriča z najvišjo oceno 16.30, sedem veli-
kih zlatih, 11 zlatih in 12 srebrnih medalj. 
V ponos nam je bila kandidatka za cvičkovo 
princeso Špela Hosta, ki je pokazala veliko 
znanja, vendar ji sreča ni bila naklonjena.

Prav tako smo se predstavili v povorki, ki je 
bila najbolj množična do sedaj, saj je sodelo-
valo 44 vinogradnic in vinogradnikov.
Organizirano smo se udeležili Vinske vigredi 
v Metliki, katere se vsako leto udeležujemo 
s prijatelji VD Kostanjevica na Krki.
V mesecu juniju je bilo organizirano srečanje 
članov VD Podbočje v Velikem Mraševem s 
piknikom in podelitvijo priznanj, ki smo jih 
osvojili na 39. Tednu cvička. Na srečanje 
smo  povabili tudi zveste sponzorje, ki nam 
pomagajo pri uresničitvi naših nalog. Ob 
prazniku Krajevne skupnosti Podbočje smo 
pripravili pogostitev na trgu v Podbočju.                                                                                     
Vseskozi skrbimo za izobraževanje vinogra-
dnikov. S tem namenom smo v sodelovanju 
z vinarsko inšpektorico pripravili predavanje 
Vinarska zakonodaja v praksi.  Sodelujemo s 
sosednjimi društvi, udeležili smo se prazno-
vanja 15. letnice VD Dolina Jesenice, kjer 
smo sodelovali s hramom, prav tako smo na 
povabilo VD Gadova peč  v čast cvičkovim 
princesam skuhali dober ajmoht. V mesecu 
novembru je bila organizirana  9. prireditev 
Dan odprtih vrat hramov in zidanic. Lansko 
leto so bile zajete vinske gorice Brezovica, 

Škorec, Gradišček.  Osrednja prireditev s 
krstom mošta in kulturnim programom je 
bila  v Brezovici,  nato pa je sledil obisk od-
prtih hramov in zidanic naših vinogradnikov. 
Obisk na prireditvi, kakor obisk hramov in 
zidanic, je bil zelo množičen, kar je v ponos 
tako vinogradnikom kot tudi društvu.
Pri dnevu odprtih vrat je treba pohvaliti vse 
sodelujoče. 
Vinogradniki se vsako leto z veseljem ude-
ležimo ekskurzije. Letos v januarju smo obi-
skali hrvaško Istro.  Ekskurzija je namenjena 
predvsem druženju vinogradnic in vinogra-
dnikov pa tudi spoznavanju drugih kultur in 
navad.
Kot vsako leto bomo tudi letos s pomočjo 
predavanj namenili poudarek kletarjenju in 
negi vina, saj se bo le tako izboljšala kva-
liteta izdelka, ki je vse bolj pomembna pri 
trženju cvička.
 Ob koncu bi posebej pohvalil uspešno delo 
upravnega odbora in članov, ki prizadevno 
skrbijo za čim boljše in kvalitetno izpeljane 
naloge.

Ivan Stopar,  predsednik

Vinogradniki

Vinogradniki na 40. Tednu cvička

Predsednik VD s cvičkovo princeso in kraljem cvička na Dnevu 
odprtih vrat v Brezovici

Povorka na 40. Tednu cvička

Izlet članov VD Podbočje
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Vsaka trta ima svojo zgodovino. Tudi 
vino ima svojo zgodovino, zgodovi-
no piše tudi Vinogradniško društvo 

Podbočje.
Naše društvo slavi 40. rojstni dan.  
Malokatero društvo se lahko pohvali s ta-
kim častitljivim jubilejem.
Tedaj pogumni ustanovitelji, ki so dobro 
vedeli,  zakaj so se sestali, so ustanovili 
Vinogradniško društvo Podbočje. Zavedali 
so se, da  brez društva ni perspektive za 
uspešno vinogradništvo.

Med nami je še edini  živeči ustanovni 
član društva 82- letni Avgust Hosta, ki se 
še vedno rad spominja, kako je  s svoji-
mi prijatelji, Frenkom Kerinom, Antonom 
Jarkovičem, Jožetom Zupančičem, 
Vinkom Grubičem, Jožetom Kerinom,  
Jožetom Šketo, Martinom Petretičem, 
Karlom Kerinom in Alojzem Goričarjem,  
ustanavljal tedaj Društvo vinogradnikov 
Podbočje.  Vsi so zapisani v zgodovino na-

šega društva. Njim se moramo zahvaliti, 
da praznujemo in jim izrekamo še poseb-
no hvaležnost.
Kmalu po ustanovitvi je bilo izpeljano tedaj 
zelo zanimivo ocenjevanje vin,  organizira-
na predavanja o negi vinske trte in kletar-
skih opravilih. Organizirana so bila sreča-
nja in druženja vinogradnikov. Društvo je 
skoraj vsako leto sodelovalo na prireditvi  
Teden cvička, ki je dolga leta zelo uspešno 
potekala v Kostanjevici na Krki, sedaj pa 
že nekaj let v Novem mestu.  Veliko po-
udarka je bilo na cvičku, kateremu prav 
Podbočje z okolico daje poseben čar, saj je 
v bližini Gadova peč, ki je po cvičku znana 
v Sloveniji in izven nje. 
40 let pozneje smo upravičeno ponosni na 
številne dosežke. Naše društvo praznuje 
40 let uspeha vseh vinogradnikov.
Ob  slovesnosti želim izraziti priznanje 
vsem tistim občanom, vinogradnicam in 
vinogradnikom, ki so s svojim delom, svo-
jim trudom soustvarjali uspeh društva. 
Bodimo ponosni na svoje prispevke, vsi 
skupaj pa se potrudimo, da bo v našem 
društvu še bolje.
Veseli smo uspehov naših članov na števil-
nih ocenjevanjih naših vin. Izobraževanje 
na vseh področjih v društvu je prispevalo k 
temu, da smo osvojili številna priznanja in 
medalje. Dvakrat smo na največjem oce-
njevanju vin v okviru prireditve Teden cvič-
ka v Novem mestu osvojili prvaka cvička. 
40-letnica društva je trenutek, ko se ozre-
mo na naš dosedanji razvoj, ki nam daje 
veliko razlogov za naš ponos in samoza-
vest. Praznujmo naš veliki jubilej v duhu 
dobre volje. V tem duhu čestitke vsem 
ustanoviteljem našega društva.
Na  tej slovesnosti bo društvo razvilo pra-
por, s katerim izraža in identificira 
svoj obstoj. Ponosni smo nanj.

Brez pomoči lokalne skupnosti  ne bi do-
segli takšnih uspehov, zato se zahvaljujem 
Občini Krško, KS Podbočje ter vsem dona-
torjem za podporo dosedanjemu delova-
nju.
Ponosen sem, da sem član VD Podbočje 
in ob tem pomembnem prazniku želim 
vsem članom, krajanom in prijateljem vi-
nogradnikom še veliko uspeha in dobrega 
sodelovanja.

Lep vinogradniški pozdrav.                           

Ivan Stopar, predsednik

Ob 40- letnici VD Podbočje

Novi prapor VD Podbočje
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Prostovoljno gasilsko društvo Malo 
Mraševo praznuje 60 let

Gasilsko društvo Malo Mraševo letos praznuje 60 let svoje-
ga obstoja.

Vaški fantje in možje so se leta 1952 odločili, da ustanovijo svoje 
gasilsko društvo. 

Sedem let po vrnitvi domov iz pregnanstva so z gospodarskim 
razvojem in s tem povečanjem vrednosti lastnine in hkrati s pove-
čanjem požarne ogroženosti spoznali potrebo po organiziranosti 
samozaščite pred požarom. Tako se je 12. maja 1952 dvanajst 
ustanovnih članov zbralo kar v gostilni Colarič na Križaju na usta-
novnem občnem zboru. Prvi predsednik je bil Franc Strgar. Od 
tedaj je Prostovoljno gasilsko društvo Malo Mraševo skrbelo za 
požarno varnost na področju vasi Malo Mraševo, Brod, Kalce-
Naklo in Veliko Mraševo. Čas je pokazal, da je bila zamisel za 
ustanovitev novega gasilskega društva povsem utemeljena. 
Območje med Podbočjem in Velikim Podlogom je bilo zaradi bor-
ne opremljenosti sosednjih društev po drugi svetovni vojni slabo 
pokrito. Takoj po ustanovitvi so začeli z zbiranjem sredstev med 
člani in krajani. Organizirali so veselice, tudi po dve na leto, zelo 
aktivna pa je bila tudi kulturna sekcija, ki je v letih 1952 do 1956 
prirejala razne igre po sosednjih krajih. Bera vsega tega je bila 
zelo skromna, vendar je vztrajnost in vera v to, da delajo dobro, 
pripomogla, da so počasi nabavljali orodje in opremo. Predvsem 
pa je zadostovalo za nakup zemljišča za bodoči gasilski dom. Že 
leta 1953 so nabavili prvo motorno brizgalko. Leta 1978 so se 
odločili za razširitev oziroma adaptacijo prvotne orodjarne, kateri 
so prizidali še društveno sobo. Leta 1977 so že drugič zamenjali 
črpalko, tokrat so nabavili novo moderno črpalko Rossenbauer. 
Ker pa sama črpalka ne pomeni dosti, če ni mobilna, so čez pet 
let, na 30. obletnico obstoja društva,  kupili manjši kombi IMV.  
V 80-ih letih je bil obstoječi kombi zamenjan za večjega znam-
ke TAM, s katerim se je še lažje opravljalo gasilsko delovanje.  
Naslednik takratnega kombija pa je današnji Citroen Jumper in 
tovorna prikolica, ki služi za prevoz opreme. Ob 50-letnici društva 
smo prejeli od Poklicne gasilske enote Krško tovorno kombinira-

no vozilo TAM 130, ki ima možnost transporta 4000 l vode za 
gašenje, pripravo lahke pene in hitrega napada pri gašenju. Ker 
smo vedeli, da dobimo avtocisterno, smo morali pred tem dozi-
dati dve večji garaži, kamor smo lahko spravili vso opremo. Pri 
dozidavi doma v 90-ih letih so uredili tudi manjkajoče sanitarije. 
Dom je tako primeren za vsestransko uporabo.

Danes je zaradi vse hitrejšega tempa življenja vedno manj časa 
za prostovoljne dejavnosti, a kljub temu v kriznih trenutkih zna-
mo stopiti skupaj in vsak po svojih najboljših močeh nesebično 
prispeva svoj čas za pomoč. Zavedati se moramo, da je gasilstvo 
tudi vez med krajani, ki je v družbi vedno potrebna. Če se zaveda-
mo, da vsak od nas v nekem obdobju potrebuje pomoč, moramo 
vzdrževati tudi medsebojne stike ter biti družabni in zainteresira-
ni za skupno dobro.

Praznovanje obletnice je tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so v 
obdobju med obletnicami zaznamovali dejavnost in prevzemali 
odgovornost za delo. 

V času praznovanja 60-letnice ima društvo 60 aktivnih članov in 
20 članov - pionirjev.

Vodstvo PGD Malo Mraševo sestavljajo: predsednik Štefan Pirc, 
podpredsednik Anton Nečemer, poveljnik Anton Strgar, podpo-
veljnik Alojz Vintar, tajnica Sabina Banič, blagajničarka  Andreja 
Žaren, gospodar Mirko Pacek.

Štefan Pirc, predsednik

Sodelovanje na kvizu žena gasilk leta 2002
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Kulturna sekcija članov v okviru GD Malo Mraševo v 60-ih letih Postroj praporjev ob  50. letnici

Kulturna sekcija članov v okviru GD Malo Mraševo v 60-ih letih Postroj gasilcev

Razvitje novega prapora ob praznovanju 50-letnice društva Letni blagoslov gasilcev  na god sv. Florjana
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Aci je kriv za vse

Dan upora proti okupatorju

D R U Š T V A

No, čisto za vse res ne, je pa kriv za stvari, za katere imamo 
neizpodbitne dokaze (glej foto).

Aci je kriv, da se je navada postavljanja mlaja na predvečer pra-
znika dela vrnila v Podbočje. Čeprav ima tu najbrž še kakšne 
sokrivce. Kriv je, da se to dogaja vsako leto. Kriv je, ker vedno 
pokliče in prosi za plakate (vsa leta je krajane vabila KS Podbočje, 
letos prvič TD Podbočje). Kriv je, ker pridejo skoraj iz vsake hiše. 
Kriv je tudi, ker veliko modrujejo in mlaj na koncu tudi postavijo. 
Kriv je, ker prinese zlato pečenega odojka, ki je zaslužena malica 
po napornem fizičnem in umskem delu. Kriv je, ker vaščanke pri-
nesemo še kaj za posladkati. In kriv je tudi, da se ga spije več, kot 
bi bilo potrebno. Na koncu pa je kriv tudi za to, da mlaj, ozaljšan z 
vencem in slovensko zastavo, ponosno krasi Podbočje. Pa je kriv 
tudi, da ga sam podira kje sredi junija, ko je smreka že čisto brez 
zelenega okrasja?!

Pa naj bo Aci še dolgo kriv.
Ivanka Černelič Jurečič

Kakor leta doslej, smo se tudi letos zbrali v Mladju na 
Draganovi domačiji, da počastimo dan upora proti okupa-
torju. Veliko ljudi je bilo še pod vtisom proslave iz prejšnje-

ga dne, saj se je na tisoče ljudi zbralo na Kongresnem trgu v 
Ljubljani, kako pa je potekala, nam je v pozdravnem govoru po-
vedal tovariš Lojze Štih, predsednik Združenja borcev za vredno-
te NOB Krško. Kot  prvi je pozdravil Zdenko Mohar, predsednik 
Veteranov vojne za Slovenijo 1991 Krško, saj je letošnja priredi-
tev nastala pod njihovim okriljem. 

Ob letu se spomnimo, kaj vse je slovenski narod prestal v ognju 
druge svetovne vojne in s kakšno voljo je bil svojo bitko skupaj z 
zavezniško koalicijo do skupne velike zmage proti nacifašizmu. V 
predgovoru sem dejal, da je rešitev bilo videti v enotnosti in sode-
lovanju ter v lastnem aktivizmu in trdni veri v pravičnost lastnega 
hotenja. Samo tako je mogoče razumeti odločitev sto tisočev, ki 
so se odzval klicu OF k uporu, kljubovanju, aktivni ali vsaj moralni 
podpori, ki so sodelovali pri najrazličnejših oblikah delovanja ali 
v oboroženem boju ali pa so narodnoosvobodilni boj in celotno 
gibanje podpirali.

Slavnostni govornik je bil g. Mitja Jankovič, sekretar zveze 
Veteranov vojne za Slovenijo 1991, ki je v svojem govoru pouda-
ril nepravičnosti, ki se dogajajo vsem tistim, ki so gradili in branili 
našo domovino in suverenost. 

Za kulturni program so skrbeli harmonikarji Trio M, pesnik Franc 
Živič in glasbenica Simona Lešnjak.

Po zaključenem uradnem delu je sledilo sproščeno druženje na 
prostoru, ki ga vsako leto skrbno pripravijo lovci Lovske družine 
Podbočje. 
Prireditev v Mladju je bila izvedena pod okriljem Organizacijskega 
odbora Planina, ki jo povezujejo KS Podbočje in KS Cerklje ob 
Krki, vaščani Planine, vse veteranske in domoljubne organizacije 
Občine Krško ter društva znotraj obeh krajevnih skupnosti.

Janez Bršec
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Turnir rekreativcev

Aktivnosti v ŠRD Kalce – Naklo v letu 2011/12

D R U Š T V A

Tudi letošnjega aprila smo se na tradi-
cionalnem turnirju v košarki srečali 
rekreativci Podbočja, Črnomlja in Duge 

Rese. Turnir je potekal v soboto, 14. aprila 
2012 popoldne, v telovadnici OŠ Podbočje. 
Nekaj več kot 30 tekmovalcev  vseh gene-
racij podboške košarke in naših vrstnikov 
je zelo zagrizeno in strastno tekmovalo za 
čimboljšo uvrstitev. Letošnji turnir je prinesel 
zmago nam, domačinom, drugi so bili rekre-
ativci Črnomlja in tretji prijatelji iz Duge Rese. 
Na koncu smo bili vsi zmagovalci, saj smo 
zaključili tekmovanje brez poškodb in v pri-
jateljskem  vzdušju v Gadovi peči pri našem 
rekreativcu Robiju Jarkoviču. Zadovoljstvo, 
ki ga doživljamo ob rekreaciji je res pristno, 
odnosi, ki se tkejo skozi leto med srečanji 
na rekreaciji v naši skupini, so enkratni, 
prav tako pa tudi srečanja z omenjenima 
ekipama tako v Dugi Resi kot v Črnomlju.  V 

petek, 20. aprila 2012, pa smo se rekreativ-
ci Podbočja srečali z dolgoletnimi tekmeci, 
prijatelji in igralci ekipe Loka 74 na tekmi v 
Brusnicah. Rekreativci Podbočja smo tekmo 
zmagali, moramo pa priznati, da smo pov-
prečno bistveno mlajša generacija od naših 
prvih vzornikov v zgodnjih osemdesetih letih.
Rekreativna skupina košarkarjev ima v 
Podbočju svojo zgodovino, ki smo jo so-
ustvarjali in jo tudi negujemo, saj le tako 
ostajajo dobri in zdravi odnosi, ki povezu-
jejo, hkrati pa dajejo osnovo za nadaljnje 
sodelovanje vsem članom. Ne pozabimo, 
da se je košarka v Podbočju prvič pojavila v 
tekmovalni obliki leta 1975, rekreacijsko pa 
smo se začeli dobivati leta 1988, večinoma 
člani, ki smo tudi začeli z igranjem košarke 
1975. leta.

Darko Kodrič

Športno-rekreacijsko društvo Kalce–
Naklo je bilo v minulem letu ponov-
no dejavno in uspešno. Gonilna sila 

društva ostaja mlada, vitalna in, kot se je 
vnovič izkazalo, močna malonogometna 
ekipa. V kostanjeviški malonogometni ligi 
sicer nismo uspeli obdržati naslova prva-
ka, a je bilo končno drugo mesto prav tako 
razlog za zadovoljstvo. Udeležili smo se šti-
rih turnirjev v malem nogometu in osvojili 
dve drugi in dve tretji mesti. Uvrstili smo 
se v polfinale zimske lige Krško ter osvo-
jili četrto mesto na pokalu za posavskega 
prvaka.

Društvo je bilo aktivno tudi izven nogome-
tnih igrišč. Organizirali smo že tradicional-
no prvomajsko kresovanje (popestreno z 
jutranjo budnico), ki se ga je zopet ude-
ležilo lepo število vaščanov ter novoletno 
srečanje. Dejavno smo se vključili v pri-
prave na žegen pri kapelici v Kalcah ter 
vseslovensko čistilno akcijo v marcu, kjer 
smo člani s skupnimi močmi znova poskr-
beli, da je naše okolje čistejše in lepše. 
Pomembna je bila tudi naša prisotnost 
in udeležba naših članov pri dveh prido-
bitvah, ki so v preteklem letu ozaljšali 
našo vas: pričeli smo s postavitvijo avto-

busne postaje pri Cunkovih, končno pa 
smo po dolgih letih čakanja, usklajevanja 
in napornega udejstvovanja na gradbišču 
bodočega športno-rekreacijskega centra 
uspeli položiti asfaltno prevleko na igri-
šču za nogomet in košarko. Prišle so še 
črte in prvi znanilec nove, s športom še 
bolj zaznamovane dobe naše vasi se je, 
tako upamo, pričela. Zopet se moramo ob 
tej priložnosti zahvaliti vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k uresničitvi naših načrtov 
in ambicij, predvsem Krajevni skupnosti 
Podbočje, vsem sponzorjem, dobrotnikom 
in seveda sovaščanom in sovaščankam, 
ki so eni z dobro voljo, prostim časom in 
krepko roko pri gradnji športno-rekreacij-
skega centra in drugi s pladnji, polnimi 
domačih dobrot po svojih najboljših mo-
čeh pripomogli k nepozabnim dogodkom 
in dosežkom športnikov oziroma omogočili 
dragocene trenutke druženja in veselja so-
vaščanom.

Za konec želim vse, ki bi radi izvedeli še 
več o dogajanju, povabiti na našo spletno 
stran www.Kalce-Naklo.si, kjer podrobno 
spremljamo vse aktivnosti.

Gregor Fabekovič

Asfalt je položen.

Priprave na asfaltacijo
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Izlet v Prekmurje

Člani štirih društev: PGD Podbočje, TD Podbočje, KD Stane 
Kerin Podbočje in DPM Podbočje smo v soboto, 22. oktobra 
2011, odšli na izlet v Prekmurje. 

Ogledali smo si gojenje orhidej v Dobrovniku in tropski pragozd 
z zanimivimi rastlinami, obiskali Lončarski muzej v Filovcih, kjer 
smo lahko kupili lončarske izdelke.  Po Muri smo se zapeljali z 
brodom in si ogledali mlin, v Gornji Radgoni pa  degustirali penino 
in vrhunska vina.
Izlet v parih besedah. Za tem pa se skriva veselje ob uspehu, da 
smo končno nabrali dovolj ljudi za ves avtobus, da so bili na njem 
tisti, ki se vsak v svojem društvu že leta razdajajo in si tak izlet tudi 
zaslužijo. 
Vreme nam je šlo na roko, hrana je bila odlična (ugotovili smo, da 
se tudi tako navadna stvar, kot je star ržen kruh, zelo dobro prodaja; 
žal pa nismo uspeli priti do znanih prekmurskih dödölov…), pa tudi, 
koliko prijaznih in gostoljubnih ljudi premore severna Slovenija. 
Predvsem pa nas je navdušila vodnica in someljejka v vinski kleti 
Gornja Radgona, ki je zgodbo o peninah pripovedovala tako nav-
dušeno, kot da smo njeni prvi in zadnji gostje, nam z nasmehom 
postregla odlična vina in pripravila naše otroke, da so se naučili 
prekmursko pesem in nam jo tudi povedali. 
Letos gremo ponovno na izlet. Vabljeni. 

Matjaž Jurečič

3. košarkarski tabor mladih v Podbočju

V osnovni šoli Podbočje je v organizaciji ŠD Tim 1 ter košar-
karskih klubov Potočje Podbočje in KK Potočje Posavje od 
7. do 11. julija 2011 potekal že tretji petdnevni košarkarski 

tabor, ki se ga je udeležilo 25 mladih od 8. do 13. leta starosti, 
med njimi tudi dve dekleti.  

Mladi košarkarji iz Podbočja, Brežic, Blance, Krškega, Rake, 
Rigonc  in Sevnice so  pod vodstvom trenerjev  Franca Rozmana  
in Davorja Vlaškega izpopolnjevali svoje košarkarsko znanje. 
Poleg košarke so se seznanili še s številnimi drugimi aktivnost-
mi. Trening košarke je potekal v dopoldanskem in popoldanskem 
času. Pozno popoldne so se ekipe pomerile med seboj v tekmah. 
V času tabora so bili zelo vroči dnevi, zato smo največjo vročino 
najlažje prenašali ob reki Krki, kjer smo na Brodu in v Kostanjevici 
plavali in skakali s tarzanom. S čolni smo veslali od Zameškega 
do Kostanjevice na Krki, kjer smo poskakali v vodo in si privoščili 
osvežitev v gostilni Štraus. Zvečer smo ob šoli postavili šotore in 
v njih prespali eno noč. 

Osnove lokostrelstva nam je predstavila Hedvika Lopatič. V ve-
černem kinu v telovadnici smo si pogledali košarkarsko tekmo iz 
leta 1992, kjer so mladi košarkarji spoznali malo starejšo gene-
racijo zelo dobrih košarkarjev. Zadnji dan smo povabili košarkar-
ja Sama Majerja iz Novega mesta, ki igra košarko v KK Potočje 
Posavje. 210 cm visok košarkar je predstavil nekaj osnovnih 
tehničnih elementov košarke in seveda pokazal, kako se zabija 
na koš. S podpisi na žogo in tenis copate je zaključil svoj obisk. 

Popoldne smo povabili starše vadečih in tabor  zaključili z all star 
tekmo, tekmovanjem v metu prostih metov in trojk ter igri 1 : 1.  
Izbrali so tudi MVP igralca tabora, in sicer je to priznanje dobil  
igralec KK Potočje Podbočje Andraž Colarič. Utrujeni in s polnimi 
potovalkami smo se poslovili ob 19. uri.

Tudi v letošnjem letu bomo organizirali tabor od 1. do 5. julija 
2012.

Marjeta Škrbina Rozman

Izletniki pred panonsko hišo v Filovcih
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Kdaj ste zadnjič katero stvar naredili prvič
(ali kdaj ste bili nazadnje v kulturnem domu, če ste sploh bili)

Zgodovina kulturnega 
doma

Kulturni dom je bil zgrajen po prvi 
svetovni vojni z namenom skrbeti 
za telo in duha. Članstvo v kulturnih 

in športnih dejavnostih je bilo številno in 
temu primerno je bilo tudi število priredi-
tev. Igre v izvedbi različnih generacij, na-

stopi pevskih zborov, tamburašev in telo-
vadcev gimnastike med obema vojnama 
so dajale kraju veselje in tekmovalnost. 

Med drugo svetovno vojno je bil kulturni 
dom požgan. Kar do leta 1949 je trajalo, 
da se je kulturna zavest v kraju dvignila 
do te mere, da je potrebno požgan kulturni 
dom obnoviti in omogočiti novim kulturni-
kom možnost nastopanja, poslušalcem 
in gledalcem pa možnost lepih doživetij. 
Krajani so tako dom obnovili s prostovolj-
nim delom. Oder in tlak v dvorani so nare-
dili podboški gasilci pod vodstvom Franca 
Černeliča. Po letu 1950 je bila dvorana 
za silo uporabna. Takratna oblast je dala 
objekt v upravljanje Kmečki zadrugi  Sv. 
Križ. Kultura vodstvu KZ ni bila blizu in več-
krat je bila dvorana skladišče kmetijskih 
pridelkov. Za kulturne prireditve  ali vese-
lice gasilcev je bilo potrebno dvorano naj-

prej pospraviti. Ponovno je bilo ustanovlje-
no kulturno društvo, ki se je poimenovalo 
KD Stane Kerin Podbočje. Vpliv na uporabo 
dvorane se je bistveno izboljšal. Z ukinitvi-
jo KZ Sveti Križ in prevzemom upravljanja 
dvorane s strani KZ Kostanjevica na Krki 
je prostor doživel drugi udarec. Prodani 
so bili stoli in oprema dvorane. Dvorana 
je postala skladišče hmelja. Za kulturo in 
telesno kulturo ni bila  več dostopna. Toda 
propadla je tudi KZ Kostanjevica na Krki 
in jo je prevzela KZ Krško.  Člani KD Stane 
Kerin nismo mirovali in smo  po dolgih do-
govarjanjih  in razumevanju direktorja KZ 
Krško Staneta Nunčiča dobili dvorano v 
upravljanje za dobo 20 let. Počistili smo 
prostore in začeli z drobnimi obnovami 
od strehe do notranjosti. Opravljeno je 
bilo veliko prostovoljnega dela. Pri tem je 
imela pomembno vlogo OŠ Podbočje in 
njen ravnatelj Jože Zupančič, ki ji je ta pro-
stor nekaj časa služil tudi za telovadnico. 
Zadnje čase je dvorana deležna  nekoliko 
več obnove in ni v sramoto kraju.  Dvorano 
so kasneje nekateri člani sveta KS predla-
gali kot možnost za proizvodni obrat, za 
trgovino in celo za prodajo kot nepotrebno 
breme kraju. Zdrav razum in kultura odlo-
čujočih ljudi jo je do sedaj obvarovala nove 
kulturne sramote. Pri denacionalizacijskih 
postopkih jo je zadržala v lasti Občina 
Krško. V letošnjem letu je dana v upravlja-
nje KS Podbočje. 

Franc Černelič

Zgodovina našega odra
Na odru kulturnega doma so blesteli  tudi 
Dudek in Regica z Gruntovčani, operna 
diva Sonja Hočevar in Ladko Korošec, od-
daja Radia Slovenija Iz domačih krajev, 
mnogi priznani slovenski izvajalci in seve-
da domačini. 

Najpomembneje pa je, da je ta oder vsa 
leta živ, da se na njem kalijo mladi in novi 
upi. 

Odkar smo v društvu začeli natančneje 
spremljati, kolikokrat se vrata dvorane 
odpro, smo od 22. 4. 2010 do konec apri-
la letošnjega leta našteli 254 vstopov. 
Prireditev je bilo kar 53, pa tudi nekaj 
opravkov (čiščenje, vzdrževanje, trgovina, 
volitve, sestanki …)

Nastopajočih 706. Obiskovalcev 3.747. 
Ste bili kdaj med njimi?

Pometimo najprej pred svojim pragom. 

Koliko članov Kulturnega društva Stane 
Kerin Podbočje pride na prireditve v kraju? 
Premalo. Mnogo premalo. V glavnem eni 
in isti obrazi. Če sami ne znamo ceniti in 
dati pomena kulturni ustvarjalnosti, težko 
pričakujemo, da bi ga dal kdo drug.

Če naštejem samo nekaj odgovorov, zakaj 
kdo ne pride na prireditev: to me ne za-
nima, tega pa ne grem gledat, gotovo bo 
brez veze, ne da se mi, ja bom, pridem (s 
figo v žepu).

In rezultat (samo v letu 2011)? Ker 
Kolednikov živih ne morete videti, ste za-
mudili prekrasna besedila ljudskih pesmi 
in globok bas, ki je pripovedoval zgodbo o 
ruskem razbojniku. Ker ste skregani z eno 
od Pevk izpod Bočja, ste zamudili prijetne 
zgodbe in lahkotno priredbo slovenskih 
popevk. Ker vam gredo Mavrice na živce, 
niste slišali veselih Angelčkov in Čardaša 
v izvedbi dveh mednarodno priznanih iz-
vajalcev, ki je dvignil dvorano na noge. Ker 
se vam zdi kulturni praznik brez veze, ste 
izpustili izlet v domišljijo in nasmehe ob 
hip hopu. In ker bi mogoče še šli v dvo-
rano, v cerkev pa živi ne, niste videli več 
kot 800-glave množice, čutili Mozartovo 
pesem in sanjali ob zvokih glasbenikov  
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija … 
Ampak razlogi za to, da vas ni bilo, so do-
bri. Pravi! Utemeljeni! Itak. 

Sicer pa vas lahko tole pisanje utrdi v tem, 
da verjamete v vaše razloge in ostajate 
doma. Če pa boste dobro prebrali, boste 
čutili, koliko prijaznega je zapisanega med 
vrsticami. Kako veseli smo polne dvorane. 
In če bi videli nasmeh na obrazu nasto-
pajočih in njihovo zadovoljstvo, bi drveli v 
kulturni dom. 

Kakor bo. Želim, da bodo reflektorji še 
dolgo goreli, da bomo še mnoga leta vadili 
ob vseh nemogočih urah in na koncu rekli: 
tole je bilo pa super. 

Ivanka Černelič Jurečič

Prešernove plakete

Zveza kulturnih društev Krško je tudi v letu 
2012 podelila Prešernove plakete. Iz KD 
Stane Kerin Podbočje so bronasto plake-
to prejele Helena Alenka Colner, Jerneja 
Dornik in Metka Vrhovšek. 
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Mavrice v življenjski zgodbi – »To je čas«

Glasba razveseljuje človeka in olepša njegove vesele trenutke, 
glasba mu pomaga preboleti najhujše žalosti, glasba ga opo-
gumlja, glasba mu pomaga k zbranosti in ga tudi sama na 

sebi duhovno plemeniti. (J. Ramovš)

Dekleta iz Vokalne skupine Mavrice, ki je nastala, deluje, raste in 
živi pod taktirko in navdihom Katarine Štefanič Rožanec, smo kljub 
mnogim življenjskim spremembam, 10. decembra 2011, v dvorani 
v Podbočju, pripravile samostojni premierni koncert.
Rdeča nit koncerta je bila tema: življenjski krog in čas, ki neumorno 
in brez vprašanj teče naprej. Zgodbo, ki je povezovala koncert, je 
zastavila in zapisala Ivanka Černelič Jurečič in jo je v tandemu z Luko 
Gramcem na zelo zanimiv način in z izredno čutnostjo predstavila in  
vpletla med pesmi koncerta. Izbor pesmi Mavric, ki smo jih predsta-
vile,  pa je lepo dopolnjeval misli in sporočilo zgodbe. Tako smo se 
dekleta predstavile s pesmimi, ki govorijo o rojstvu, otroški radosti, 
o mladostno razposajeni  ljubezni, ki preraste v močno ljubezen, ki 
kljubuje hitremu tempu naših vsakdanov, vse do tiste ljubezni, ki se 
v tišini ter spominih spet najde in živi naprej. 
Ubrano petje Mavric je v nekaterih pesmih zazvenelo a capella, mno-
ge izmed njih pa so z glasbeno spremljavo čudovito dopolnili glas-
beniki: na kitari Peter Dirnbek, na bas kitari Sebastjan Podlesnik, 
na violi Luka Dukarić in na harmoniki Tomaž Rožanec. Slednja dva, 
Tomaž in Luka, sta popestrila koncert in navdušila občinstvo z njuno 
virtuozno izvedbo Montijevega Čardaša. Posebej prisrčni so bili naj-
mlajši gostje, Angelčki, ki so s svojo energijo popeljali obiskovalce v 
najlepši čas – čas otroštva. 
Mavrična dekleta (Iris Vrhovšek, Helena Baznik, Mija Gramc, Jasmina 
Vučič, Tatjana Žnideršič, Vesna Kržičnik Mirt, Anja Strgar, Metka 
Jurečič, Barbara Sokolovič, Maja Zakšek in Katarina Š. Rožanec) 
smo koncert pričele in končale s priredbo Enyine skladbe Only time 
– To je čas in tako tudi z glasbo spletle zgodbe o življenju. 
Mavrice tudi danes ne počivamo, ampak se redno dobivamo na 
vajah, tkemo načrte za nekaj pesmi, ki bi jih v prihodnje posnele, 
predvsem pa si že pridno pripravljamo nov repertoar za naslednji 
koncert. Ni kaj, takšno je življenje… dano nam s posebnim name-
nom s pesmijo razveseljevati in osrečevati ljudi.

Jasmina Vučič

Kulturni mozaik po ljudsko

V organizaciji Zveze kulturnih društev Krško je 4. novembra 
2011 v podboškem kulturnem domu potekala vsakoletna 
prireditev Kulturni mozaik, tokrat s podnaslovom Pojemo 

in godemo. Na njej se je z ljudskimi ali ponarodelimi pesmimi 
in skladbami predstavilo sedem zasedb: Godci DKD Svoboda 
Senovo, Koledniki iz Bušeče vasi, Kvartet Spomin iz Krškega, 
Pevke izpod Bočja, godalna sekcija Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško, Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi in har-
monikarji Trio M.

Peter Pavlovič

Angelčki

Mavrice

Godci DKD Svoboda Senovo
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Planina Spomin in opomin 2011

V soboto, 10. septembra 2011, smo 
člani Organizacijskega odbora Planina 
spomin in opomin, pripravili spominsko 

slovesnost ob obletnici tragičnega dogodka 
na Planini, ko so 14. in 15. septembra leta 
1942 ustaši pobili 36 moških prebivalcev 
iz vasi Planina in bližnje okolice ter izgnali 
ženske in otroke, vas pa požgali do tal. Ob 
tej priložnosti se spomnimo tudi dogodka 
iz leta 1991, ko je v vojni za Slovenijo eno-
ta milice Uprave za notranje zadeve Krško 
zajela skupino pripadnikov Jugoslovanske 
ljudske armade, ki se je skušala po bitki v 
Krakovskem gozdu prebiti preko Gorjancev 
na Hrvaško. Vsako leto se ob obletnici tega 
tragičnega dogodka slovesnosti udeleži veli-
ko ljudi iz širše okolice in tudi iz drugih krajev 
Slovenije ter tudi iz Hrvaške.  

Bil je lep septembrski dan in sonce je bilo to 
jutro že kar močno, česar nismo bili vajeni v 
septembrskih dneh. Zgodaj smo se odpravili 
na prireditveni prostor na Planini, ki so ga z 
združenimi močmi pripravili vaščani Planine, 
da postorimo še tistih nekaj priprav pred pri-
reditvijo. Šotor je bil postavljen, oder tudi, 
naredili smo še nekaj zaključkov okoli odra, 
saj smo nestrpno pričakovali nastopajoče, 
praporščake in seveda vse cenjene obisko-
valce. Moram povedati, da me je bilo strah, 
da bo obiskovalcev bolj malo, ker je bilo tisti 
vikend ravno obdobje glavne trgatve,  a ko so 
se ljudje začeli zbirati, je moj strah minil, saj 
je prišlo zelo veliko ljudi.  Ko sta tonska tehni-
ka postavila še ozvočenje, je bilo vse nared, 
da se uradni del slovesnosti lahko prične. 
Dva meseca sem s pomočjo članov odbora 
pripravljal scenarij, kar ni bil proč vržen čas.

Da je slovesnost dobila svojo dušo in se zlila s 
harmonijo narave, so poskrbeli Pihalni orke-
ster DKD Svoboda Senovo, vokalna skupina 
In Spiritu, pevski zbor Planina in pevski zbor 
Podgorjanski prijatelji, v  recitatorski vlogi 
pa so se znašli učenci OŠ Podbočje ter reci-
tator Uroš Kerin. Ker smo hotel razbiti neko 
klišejsko monotonost takih prireditev, so 
nam zadevo popestrili tudi Duletova četa iz 
Malkovca in Gorjanska konjenica. Prireditev 
pa sta prvič obiskala dva novomeška samo-
rasla umetnika Sebastjan Šeremet in Nejc 
Smodiš, ki sta vpela rjuho v gradbeni oder 
in v dobri uri naredili čudovito sliko.

Po pozdravnih beseda predsednika 
Organizacijskega odbora Mihe Butara in 
nagovoru župana občine Krško Franca 
Bogoviča,  je na oder prišla slavnostna govor-
nica, poslanka v državnem zboru Republike 
Slovenije, županja občine Metlika Renata 
Brunskole. Še posebej toplo nam je bilo pri 
srcu, ker ga. Renata Brunskole prihaja iz na-
ših krajev, iz Velikega Mraševega. Poklonila 
se je žrtvam ustaškega terorja, nam pa na-
menila nekaj toplih besed, tako za danes kot 
za jutri. Povedala je, da živi na drugi strani 
Gorjancev v Beli krajini, natančneje v vasi 
Hrast, ki je bila ravno tako požgana s strani 
okupatorjev in njihovih pomagačev in da so 
tudi njeni sovaščani preživeli veliko hudega 
v času druge svetovne vojne.

Ob tej priložnosti pa so se mi na odru pri-
družili tudi naši gostje iz Cankarjeve briga-
de, predsednik Antifašističnih borcev mesta 
Zagreb Pero Rajić in župan pobratene obči-
ne Bajina Bašta iz Srbije Zlatan Jovanović.   

Spominsko srečanje je bilo tako kot do sedaj 
izvedeno pod okriljem Organizacijskega od-
bora Planina, ki jo povezujejo KS Podbočje in 
KS Cerklje ob Krki, vaščani Planine, vse ve-
teranske in domoljubne organizacije Občine 
Krško ter društva znotraj obeh krajevnih 
skupnosti. Posebej moram pohvaliti vašča-
ne Planine, saj so s svojimi močmi zelo hitro, 
uspešno in z veliko dobre volje pripravili pri-
reditveni prostor.

Nikoli, ampak res nikoli, ne smemo pozabiti, 
kar so prestali naši rojaki pod jekleno in ne-
človeško pestjo okupatorjev in najmanj kar 
lahko naredimo za njih je to, da se spomni-
mo na njih ob vsakoletni obletnici tega tra-
gičnega dogodka in se zavemo, kaj pomeni 
svoboda in ljubezen do domovine.

Janez Bršec

Spomin in opomin

Planina, vedno žarela si v svoji svetlobi, 
davek si svoj plačala temi.

Padli očetje so, bratje, sinovi, 
padle so sanje poštenih ljudi.

Tako lahko je ubiti človeka, 
kakor z verigo pripetega psa.

Je slika fašizma iz dvajsetega veka, 
slika morije, krivice in zla.

Planina, naj tvoja lepota počiva, 
naj hoste mogočne igrajo ti spev. 
Naj travnik krvavi, cesta in njiva, 
ostanejo nauk, spomin in odsev.

Nas vežejo duše vseh padlih Planincev, 
nas vežejo solze planinskih deklet. 
Naučimo se enkrat živeti z resnico, 

zgradimo boljši, prijaznejši svet.

Janez Bršec
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Mlaj za 1. maj

ŠTD Šutna v letu 2011

Letos smo v Podbočju mlaj namesto na-
vadno 30. aprila, postavljali v soboto 
28. aprila, na kar so nas tokrat obve-

ščali letaki Turističnega društva Podbočje 
po različnih mestih v vasi. Vsekakor je bil lep 
dan temu opravilu nadvse primeren. Začelo 
se je ob šestih popoldne, sama pa sem v 
potek dogajanja vstopila z manjšo zamudo. 
Na skromno število zbranih sem naletela pri 
Halaku, kamor so odšli iskat deblo mlaja, saj 
se v Podbočju deblo večkrat uporabi in shra-
ni, vsako leto se menja le vrh. Deblo so nalo-
žili na voz in ga odpeljali njegovemu cilju na-
proti. Potrebno je bilo ustaviti promet, saj je 
tovrstni prevoz zahteval kar precej manevr-
skega prostora. Mlaj je hitro in srečno prispel 
do svojega znanega prostora. Tam pa so ča-
kali tudi že ostali krajani. Najprej so ga moč-
ni možje in fantje položili na kamnito ograjo. 
Na tem mestu pa ga je že čakal nov, svež 
vrh, ki je bil dan prej darovan in temu name-
nu tudi odžagan izpred Venetove hiše. Tudi 
letos brez lepo okrašenega venca s trakovi 
ni šlo. Zanj je poskrbela cvetličarka Darja. 
Poleg pa seveda sodi še zastava. Tako, nekaj 
je bilo že narejenega; luknja pod mostom, 
kamor se namesti spodnji del mlaja, je bila 
očiščena, mlaj je imel praznično bogat vrh 
pa tudi prva žeja je bila že pogašena. Sledilo 

je navezovanje in počasno ter natančno dvi-
ganje mlaja, manevra, ki od udeležencev 
zahteva največ. Tu je potrebna moč in pred-
vsem dobra komanda. Mlaj se je v vsej svoji 
veličini počasi dvigoval, najprej je spodnji del 
šel navzdol do luknje potem je bilo potrebno 
dvignit še zgornji del. Dvigovalo se je počasi, 
z občutkom. Naenkrat pa se je mlaj oddaljil 
od ograje, se obrnil. Kričanje in vpitje je dalo 
slutiti, da le ne gre vse po načrtu. In res, mlaj 
se je zasukal vstran proti potoku, sadovnja-
ku in Venetovi hiši.  Pa ne, da bo padel, tako 
kot pred nekaj leti, sem si mislila. Vendar so 
se preudarni možje zasukali, povlekli in mlaj 
je že ponosno in pokončno stal na mestu, 
ki mu je bilo namenjeno. Mislim, da smo si 
oddahnili prav vsi, tisti, ki so mlaj dvigovali 
in tudi tisti, ki smo njegovo usodo spremljali 
zgolj s pozitivnimi mislimi.  Potrebno je bilo 
samo še pritrdit spodnji del in veselje je 
bilo že tu. Pospravilo se je orodje, promet 
je nemoteno stekel dalje, pri Kerinovih pa 
je bilo že vse nared za zaključek. Pripeljali 
so klopi in mize, rezal se je paradižnik, por, 
kruh, nakar je prišel najveličastnejši izmed 
vseh – odojek.  Udeleženci so se posedli in 
začeli z gostijo. Kasneje je  prišla še Ivanka s 
pecivom, kar nam je vsem naredilo trenutke 
po opravljenem delu še slajše. Vesela druž-

ba se je razšla ob prepevanju. Na koncu so 
se s pesmijo mlaju poklonili tudi na mostu. 
Upam, da se prijetnim trenutkom ob posta-
vljanju mlaja tudi v naslednjih letih ne od-
rečemo. 

Simona Stipič

Na občnem zboru ŠTD Šutna, ki smo 
ga imeli v mesecu marcu 2011, smo 
sprejeli program dela in ga uspeli v 

celoti realizirati ter ga celo presegli.

V mesecu aprilu smo se udeležili čistilne ak-
cije v sklopu Krajevne skupnosti Podbočje.

Ob praznovanju prvega maja smo vašča-
ni postavili mlaj in organizirali srečanje 
vaščanov Šutne, ki je bilo tudi tokrat pri 
Burjatovih. Naše društvo je bilo udeleženo 
pri organizaciji praznovanja prvega maja na 
Planini, pogostili pa smo tudi pohodnike, ki 
so se odpravili peš iz Podbočja na Planino. 
Oktobra  smo organizirali ličkanje koruze, ki 
je potekalo tako, kot so to delali naši dedki 
in babice. To pomeni brez strojev, slišalo se 
je samo delo rok in petje starih pesmi. Tega 
dogodka so se vaščani z velikim veseljem 
udeležili in bili soglasni, da se ta lep običaj 
še kdaj ponovi.
V novembru smo sodelovali pri organiza-
ciji Dneva odprtih vrat zidanic in hramov v 
naših vinskih goricah Gradišček, Škorec in 
Brezovica.
Decembra pa smo pri trgovini postavili jasli-

ce in jih okrasili s svetlečimi figurami ter tako 
prispevali k prazničnemu vzdušju v vasi ob 
koncu leta.

Dejavni smo bili tudi na športnem področju. 
Nogometna ekipa je sodelovala na več ma-
lonogometnih turnirjih, ki so potekali v naši 
bližnji okolici.

V jeseni pa smo na željo domačih in fantov 
iz okoliških vasi začeli trenirati nogomet v 
telovadnici OŠ Podbočje. Večino časa z nji-
mi dela Tadej Radkovič, včasih pa vskočim 
tudi jaz, kadar on ne utegne zaradi drugih 
obveznosti.

Na srečo imamo ravnatelja g. Branka 
Strgarja, ki razume šport in ve, koliko to po-
meni nekaterim otrokom, tako da nam je dal 
prost termin enkrat tedensko v telovadnici.
Tako so fantje vso zimo ob sredah popoldne 
pridno hodili na trening in ta njihova zagna-
nost se je potem tudi pokazala na igrišču, ko 
so uspešno igrali v osnovnošolski trim ligi.

Damjan Radkovič
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ŠRD Veliko Mraševo – tekmovalni 
in delovni uspehi

Voden ogled Podbočja

Ko se ozremo na minulo leto v našem društvu, ga mirne duše 
lahko ocenimo kot uspešnega tako po tekmovalni kot po or-
ganizatorski in delovni plati. Na športnem področju je treba 

vsekakor izpostaviti zmago »starejše« ekipe v lanski malonogometni 
ligi Kostanjevica. Zanj je bilo potrebno v desetčlanski ligi doseči kar 
15 zmag, dva neodločena rezultata in le en poraz, skupno torej kar 
47 točk, saj je ekipa Cantri pub Kalce – Naklo do konca dihala za 
ovratnik. Za ekipo ŠRD Veliko Mraševo so nastopali: dva Matjaža 
Jurečiča, Matej Jurečič, Elvis Kranjec, Peter Pavlovič, Jani Hribar, 
Mitja Zajc, Aleš Pavlovič, Stani Kraševec, Tadej Kraševec in Žiga 
Jurečič, ki je osvojil tudi naziv najboljšega strelca lige. Vsaj starejši 
del ekipe je bil tako nagrajen za svojo dolgoletno vztrajnost in to 
tudi zapisal na 'zmagovalno' majico: Kdor čaka, dočaka … »Mlajša 
ekipa«, Ekten Veliko Mraševo, je v ligi osvojila sedmo mesto. Vsaka 
zase ali z združenimi močmi sta ekipi uspešno nastopali tudi na po-
letnih turnirjih in osvojili nekaj pokalov, mešana postava se je znova 
udeležila tudi zimske lige v Krškem in se uvrstila med osem najbolj-
ših. Ne gre pozabiti najmlajših, ki so v trim ligi osvojili tretje mesto 
in dokazali, da se za nogometni podmladek, tudi dekliški (!), ni bati.

Na organizatorskem področju je potrebno izpostaviti uspešno izpe-
ljan 24. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu ob prazniku 
KS Podbočje in dnevu državnosti. V konkurenci 25 ekip je zmagala 
ekipa Študentskega kluba Sevnica z malonogometnim reprezentan-
tom Sebastjanom Drobnetom na čelu, ki je v finalu premagala ekipo 
Bar Lokal iz Krškega. Tretje mesto je osvojila ekipa KMN Optimisti iz 
Borovnice, četrto pa ekipa Okkip d.o.o. Letos smo znova izvedli tudi 
turnir v malem nogometu za pokal KS Podbočje, o katerem poroča-
mo v posebnem članku.

Seveda pa nismo samo »športali«, ampak tudi delali. Konec lan-
skega poletja smo se lotili zamenjave izravnalnega poda in talnih 
oblog – ploščic v vaškem domu ter jo s finančno pomočjo krajev-
ne skupnosti uspešno realizirali. V letošnji pomladi pa so že stekla 
dela za ureditev igrišča za odbojko na mivki, ki bo, upamo, že kmalu 
obogatilo naš 'športni park'. Ob vsem tem smo znova poskrbeli tudi 
za postavljanje mlaja in kurjenje prvomajskega kresa, pa še kaj bi 
se našlo. Načrtov je seveda vedno več kot uresničenih projektov, a 
moramo biti zadovoljni, da znamo stopiti skupaj, kadar je treba, ter 
da društvo ohranjamo v zavidljivi kondiciji.

Peter Pavlovič

Ekipa ŠRD Veliko Mraševo, 
zmagovalka lanske MNL Kostanjevica

V oktobru 2011 je Občina Krško organizirala izobraževanje za lo-
kalne turistične vodnike. Iz Turističnega društva Podbočje sva 
se izobraževanja udeležila Matjaž Jurečič in Ivanka Černelič 

Jurečič. Izobraževanje sva uspešno opravila in pridobila naziv lokalni 
turistični vodnik. 

Znanje in veščine so bile uporabljene že večkrat. Veseli smo lahko, 
da vlada zanimanje za ogled Podbočja in da ljudje z veseljem poslu-
šajo o naši zgodovini. Predvsem pa sem ponosna na to, da je ogled 
naše vasi pester in kratkočasen. 

Glede na čas, ki ga imajo na voljo skupine, je lahko ogled polurni, 
enourni ali dolg uro in pol. Pozivam vse, ki kdaj pripeljete goste v 
naše kraje, da izkoristite tudi možnost vodenega ogleda. Turistično 
društvo ima na voljo različen material, ki ga lahko dobite, prav tako 
razglednice z motivi vasi. 

Kontakt 031 76 76 79, 041 76 76 79.
Ivanka Černelič Jurečič

Prvak KS Podbočje je ekipa Muzga

Športno in rekreacijsko društvo Veliko Mraševo je na praznični 
2. maj pripravilo tradicionalni, že 11. po vrsti turnir v malem 
nogometu za pokal KS Podbočje. V konkurenci šestih ekip je 

zmagala ekipa Muzga v postavi Klemen Žarn, Žiga Jurečič, David 
Kraševec, Branko Kraševec in Tadej Kraševec.
Šest ekip je bilo razdeljenih v dve skupini po tri, kjer so se pomerile 
vsaka z vsako, prvi dve pa sta napredovali v polfinale. V skupini A 
so bile ekipe Kalce – Naklo, Podbočje 86 in Muzga, v skupini B pa 
ekipe Prušnja vas, Ekten Veliko Mraševo in ŠRD Veliko Mraševo. V 
prvem polfinalu sta se pomerili ekipi Muzga in Ekten Veliko Mraševo, 
po neodločenem izidu 2:2 pa so odločale šestmetrovke, kjer so bili 
spretnejši igralci Muzge. V drugem polfinalu je ekipa ŠRD Veliko 
Mraševo s 3:1 premagala Podbočje 86. V finalnem obračunu je bila 
Muzga s 4:2 boljša od ŠRD Veliko Mraševo in se zasluženo veselila 
naslova najboljše ekipe v KS Podbočje.

Peter Pavlovič

Dijaki Gimnazije Brežice pri kamnitem mostu
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Na zadnji dan minulega leta smo se 
na podboškem pokopališču poslovili 
od dolgoletnega ravnatelja osnovne 

šole Jožeta Zupančiča.               

Jože Zupančič se je rodil 15. februarja 
1927 v KS Zdole. Mlada leta bi mu tekla 
tako, kot je bilo v tistih časih običaj na vasi, 
toda Hitlerjeva okupacija Slovenije ga je 
obrnila v drugo smer. Že kot šestnajstletnik 
je začel delati kot terenski aktivist: zbiral je 
različen material, razpečaval partizansko 
literaturo in vključeval mladino v mladin-
sko organizacijo. Delo na terenu je postalo 
zanj nevarno, zato je odšel avgusta 1944 v 
partizane. Vključil se je v Kozjanski odred. 
Partizansko življenje je bilo zanj, šestnaj-
stletnega fanta, težka preizkušnja, toda 
njegova čvrsta narava je premagala vse te-
žave. Kot spretnega, iznajdljivega fanta so 
ga kmalu poslali na tečaj za minerja, nato 
pa še na podoficirski tečaj. Med NOB se je 
Jože največ zadrževal v Savinjski dolini.

Po opravljeni meščanski šoli in končani 
vojni je nadaljeval šolanje na učiteljišču 
v Celju. Pomanjkanje učiteljev ga je že 
leta 1946 pripeljalo na Rako. Kasneje je 
delal na takratnem Okraju v Krškem in v 
Cerkljah ob Krki, kjer si je ustvaril družino. 
V Podbočju je pričel z ravnateljevanjem leta 
1954. Že takoj na začetku se je posvetil ob-
novi stare šole in kasneje posodobitvi šole 
na Brezju. Veliko število otrok, čez tristo jih 
je bilo takrat, ga je nenehno sililo k izboljše-
vanju pogojev za delo. Želja po enoizmen-
skem pouku in slabi pogoji dela v stari šoli 

so botrovali k pripravi dokumentacije za 
novo šolo. Veliko vztrajnosti in modrosti 
je bilo potrebno, da je v Podbočju ostala 
osemletka. Leta 1982 je bila zgrajena lepo 
urejena šola z nadstandardno telovadnico. 
»S samoprispevkom smo jo zgradili, veliko 
so pomagali krajani in prav na to smo lah-
ko ponosni,« je vedno znova in znova po-
udarjal. Prav gotovo je bila izgradnja šole 
njegovo življenjsko delo, vendar je dajal 
enak pomen tudi vsem, ki so pri tem po-
magali. Po treh letih dela v novih prostorih 
se je upokojil. Stik z učenci je ohranjal z 
vodenjem čebelarskega krožka, spremljal 
je spremembe na področju šolstva, se ude-
leževal prireditev, novoletnih srečanj aktiva 
ravnateljev in se redno sprehajal po okolici 
šole ter z veseljem opazoval razigrane otro-
ke.

Z globokim spoštovanjem lahko gledamo 
na njegovo delo. »Šola raste in pada z uči-
teljem,« je dejal, zato je veliko pozornosti 
namenil dobremu vzdušju v kolektivu. 
Poudarjal je odprtost šole kot središče do-
gajanja v kraju. Imel je pedagoški čut, ki se 
ga ne da naučiti. Na preprost in zanimiv na-
čin je podajal učno snov pri zgodovini, geo-
grafiji in pri učencih znal izpostaviti pozitiv-
ne lastnosti. Posebno skrb je imel za otroke 
iz revnih družin, katere je spodbujal k na-
daljnjemu šolanju in jim pomagal pridobiti 
finančno podporo. »Jaz večkrat mislim na 
vas in nikoli ne bom pozabil, kaj ste vi nare-
dili za mene, ko sem bil mlad fant,« se mu je 
pred kratkim v pismu zahvalil bivši učenec, 
sedaj uspešen poslovnež. Njegova veliči-
na je bila čustvena navezanost na učence 
ali sošolce, kot jih je rad sam poimenoval. 
Vsaka izguba - smrt ga je močno prizadela. 
»Že za dva razreda jih je,« je žalostno dejal 
pred leti.

Jože je skupaj s somišljeniki spreminjal po-
dobo krajevne skupnosti. Nikoli mu ni bilo 
žal niti časa niti denarja za dosego ciljev v 
korist kraja in krajanov. Kako ponosen je bil 
na vse pridobitve, še posebno v gorjanskih 
vaseh. Pomanjkanje in revščino je Jože naj-
bolje zaznal skozi stisko svojih  učencev, ki 
so nemalokrat prihajali premraženi, slabo 
oblečeni in velikokrat celo podhranjeni v 
šolo. V navidezno strogem, odločnem člove-
ku se je skrivala nežna, topla duša človeka, 
ki je razumel, kaj pomeni pomanjkanje in 
mu je bilo hudo ob pogledu na stisko so-
krajanov v tistem času. Bil je vedno in pov-
sod  v prvih vrstah, pa naj si bo to v vodstvu 
krajevne skupnosti, pri gasilcih, kulturnikih, 

športnikih in povsod tam, kjer smo rabili 
njegovo razgledanost, izkušnje in nenaza-
dnje pomoč. Skratka, brez našega tovariša, 
kakor smo mu rekli, se v kraju ni zgodilo 
praktično nič. Kako mu je zaigralo srce, ko 
je ob otvoritvi obnovljenega Podbočja sim-
bolično odtrgal zadnjo planko s krževskega 
plota, pa bi težko opisali.

Še posebej je bilo opazno njegovo delo v 
organizaciji zveze borcev, katere član je 
postal že ob njeni ustanovitvi leta 1948 in 
ji ostal zvest vse do konca svojega življe-
nja. Več let je uspešno delal kot predse-
dnik Krajevne organizacije Zveze borcev 
Podbočje,  dvanajst let je vodil Občinsko 
organizacijo Zveze borcev in bil vse do 
sedaj član njenega izvršnega odbora. 
Jože je opravil v Združenju borcev vrsto 
uspešnih akcij, naj omenimo le nekatere: 
osnovno šolo v Podbočju so poimenovali 
po Gorjanskemu bataljonu, v Mladju je bil 
zgrajen lovski dom, ki se imenuje Dom OF, 
bil je pobudnik za podpis svečane listine o 
sodelovanju med veteranskimi organizaci-
jami. Za vse njegovo uspešno opravljeno 
delo v Združenju borcev mu je Zveza zdru-
ženj borcev Slovenije podelila srebrno in 
zlato plaketo.

Jože Zupančič je iz rojenega Štajerca postal 
zaprisežen Podbočjan, ki si je ob podpori 
sina na Bočju omislil celo vinograd. Še več, 
celo novozgrajeni hiši v Krškem se je odre-
kel in se s sinom odločil graditi v Podbočju. 
Iz ljubezni do narave se je vključil v lovske 
vrste in bil ustanovni član vinogradniškega 
društva Podbočje.

Nedvomno je  imel srečo, da mu je usoda 
namenila življenjsko sopotnico Štefko, ki 
mu je bila do zadnjega diha v trdno oporo, 
kakor tudi sinova, ki ju je vzgojil po svojih  
načelih, ki so temeljila na poštenosti, spo-
štovanju različnosti in pokončnosti. Bil je 
načelen in pošten, predan domovini, zato 
so ga še toliko bolj boleli odkloni v družbi, 
katerim smo žal priča. Kot takšnega smo 
ga poznali, ga spoštovali in imeli radi. Ne 
bomo ga pozabili.

OŠ Podbočje, KS Podbočje in Združenje 
borcev za vrednote NOB – KO Podbočje

Jože Zupančič 1927 - 2011
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V nedeljo, 29. aprila 2012, je 32 učen-
cev osmega in devetega razreda (le-
tnik 1997 in 1998) prejelo zakrament 

svete birme. Na  to slovesnost so se začeli 
pripravljati v januarju, ko so opravili duhov-
ne vaje v Leničevem domu na Poljanah. Ves 
april pa so pridno dokazovali svoje znanje, ki 
so ga pridobili v letih obiskovanja verouka. 
Priprave na nedeljo so trajale ves teden. 
Starši, birmanci, botri, prijatelji, sorodniki in 
znanci smo v začetku tedna napletli več kot 

200 m bršljanovih vencev, kar je poseben 
rekord (tako bogato okrašena cerkev ni bila 
že dolgo časa). Če to povemo še natančne-
je:  pridne roke so morale narezati, zaviti in 
nadeti na vrv več kot 40.000 bršljanovih 
listkov…
Samo v Podbočju (sem so prišli tudi starši iz 
Gorjancev) smo v  nedeljo pred slovesnostjo 
našteli kar 38 pridnih pletilj, pa tudi dva oče-
ta sta se nam pridružila.
Na Dobravi so rekli, da še nikoli niso imeli 

pet fantov – birmancev in zanje so se še po-
sebej potrudili. Pletli so tudi v Kalce - Naklu, 
Malem Mraševem in Velikem Mraševem. 
Nedelja je bila obsijana s soncem, veselje in 
radost smo čutili tudi vsi, ki smo se udeležili 
svete maše. Birmoval je generalni vikar no-
vomeške škofije Božidar Metelko. Birmance 
je pospremil na novo pot z željo, da bi darove 
svetega Duha koristno uporabili.

Ivanka Černelič Jurečič

Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo že preko 10 let organizi-
ra prireditev Folklora brez meja. V začetnih letih smo sodelovali 
z OI JSKD Krško ter prireditev izvajali na gradu Rajhenburg v 

sklopu prireditev Poletje na gradu Rajhenburg. Ker je bil grad zaradi 
obnove zaprt, smo se odločili, da prireditev izvedemo najprej v do-
mači dvorani, potem pa se selimo po različnih krajih naše občine, ki 
imajo ustrezno dvorano. Tako smo se predlani predstavili v Dolenji 
vasi, lani v Podbočju, za letos pa načrtujemo izvedbo prireditve na 
Gori ali na Velikem Trnu.
Namen prireditve je bil, da občinstvu, poleg domačega,  predstavi-
mo tudi ljudsko izročilo drugih držav. Doslej smo gostili skupino iz 
Madžarske, prevladovale pa so skupine iz sosednje Hrvaške. S temi 
skupinami goji naša folklorna skupina pristne prijateljske odnose. 
Poleg skupine iz Šenkovca, ki se je predstavila v Podbočju, smo si 
doslej lahko ogledali folklorne skupine iz Starega Petrovega sela, 
Glogovca, Hruševca Kupljenskega in Marije Gradca. 
Ker se po nastopu družimo na družabnem srečanju, smo tako s sku-
pinami navezali pristne odnose, ki omogočajo vsestransko medse-
bojno sodelovanje.

Anton Petrovič

32 novih birmancev

Folklora brez meja
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Bilo je 14. februarja letos, ko sva se 
z očetom odpravila na sprehod po 
Krki. Bil je že tretji teden, ko tem-

peratura tudi podnevi ni zrasla nad ničlo. 
Sicer pa navadno traja ravno tri mrzle te-
dne, da Krka ravno prav zamrzne za brez-
skrbno hojo po ledu. Nisem ravno pre-
pričan, da obstaja kakšna študija o tem, 
koliko časa je potrebno, da zamrzne reka, 
ki je tekoča voda, da lahko hodiš po ledu, 
ampak pri Krki zgleda približno takole:

- Prvi  teden, ko temperatura tudi podnevi 
ne zrase nad ničlo (ponoči pa je med -10 
in -20), se v zalivčkih in mrtvih rokavih na 
plitvini že naredi led, ki je za zelo pogumne 
dovolj trden za drsanje z enega dela roka-
va na drugega (pa še plitvina mora biti, da 
se slučajno preveč ne zmočiš).

- Drugi teden se led odebeli v odvisnosti 
od temperature in se začne nabirati ob 
bregovih reke tudi tam, kjer je tok moč-
nejši, zlasti pa se zgosti že tisti, ki se je v 
prvem tednu nabral v mirno stoječi vodi in 
so vidni samo še nezmrznjeni hitro tekoči 
deli reke in deli, kjer se voda iz različnih 
vzrokov vrtinči.

- Tretji teden pa zamrznejo tudi hitreje te-
koči deli reke in led na mirno stoječih delih 

dobi zadostno trdnost, da je primeren za 
brezskrbno hojo.

Seveda je takrat, ko zmrzuje voda,  to ve-
lika nevarnost za vodne ptice. Labodi, ča-
plje, račke, ponirki in ostale vodne živali 
imajo čedalje manj manevrskega prostora 
in zgodi se tudi, da čez noč ostanejo oko-
vane v ledu in zmrznejo. Druge, npr. ple-
nilci, pa imajo prednost, da lažje ujamejo 
svojo žrtev. Tako je letos lisica z lahkoto bli-
zu mene ujela sivo čapljo in si jo privoščila 
za večerjo. Živali tako že v prvem tednu, ko 
je led za njihovo težo dovolj trden, prečkajo 
Krko (lisice, zajci, mačke…).

Da pa se sam odpraviš na sprehod po zale-
deneli Krki, moraš imeti pogum, dobro pa 
je imeti tudi nekaj pameti. Seveda nikoli ni 
pametno biti najpametnejši in čisto brez 
skrbi hoditi po ledeni Krki, ampak je po-
trebno tudi tukaj biti previden. Vedno se je 
potrebno, preden stopiš na led, prepričati 
o njegovi trdnosti. Sam storim to tako, da 
se z roko držim za veje vrbe, z nogo pa do-
kaj močno potolčem po ledu. In če se led 
ne predre, potem je gotovo dovolj močan, 
da zdrži mojo težo. Ravno tako sem pre-
izkušal led letos, 14. februarja 2012, ko 
mi je oče dejal: »Saj je dovolj močan.« Pa 
je vseeno najbolje zaupati sebi in se šele 
potem odpraviti dalje. Še posebno, ker so 
bile letos specifične vremenske razmere. 
V drugem tednu se je vreme celo malo oto-
plilo in je podnevi temperatura že zrasla 
na plus pet stopinj. Mislil sem,  da ne bo 
nič z ledom na Krki, pa je v drugi polovici 
tedna temperatura zopet padla in začelo 
je celo snežiti. To pa za razvoj ledu niso 
najbolj ugodne razmere. Namreč sneg de-
luje na ledu kot izolator in ne dovoli, da bi 
se led odebelil, pač pa ga celo slabi. Na 
srečo je bilo v tretjem tednu ponoči celo 
do  -20 in več, tako da tudi podnevi ni šlo 
dosti preko -8 in je led vseeno postal do-
volj trden. Upal sem si brezskrbno priti na 
naš otok, upal sem si hoditi po delu Krke, 
ki ji Krževci pravijo Loka, vendar sem bil 
vseeno previden. Že prvi teden sem opa-
zoval razmere, kjer Krka najkasneje zmr-
zne. Takšen del je bil tudi na Loki. Tam se 
je voda vrtinčila in s sabo ves čas nosila 
kose ledu, ki so se nabirali eden pod dru-
gim. Ko pa je zapadel sneg, ki je deloval 
kot izolator, se na tem mestu led ni dovolj 
odebelil, da bi lahko brezskrbno hodili. Ko 
sem prišel bližje tega dela, sem pod noga-
mi začutil najprej plundro (pomešan sneg 
in vodo), kljub – 14 stopinj. Šel sem dalje. 

Nato pod nogami zaslišim pkk, pkk, pkk … 
To je bil znak, da stojim na tankem ledu in 
sem se rajši obrnil nazaj ter nisem skušal 
usode. Tako sem ostal suh in z lepimi vtisi 
ter izkušnjo več, ki jo danes lahko delim 
z vami.

       
Razmere  so bile podobne leta 1985. 
Dobro se spominjam, ker sem bil takrat 
ravno študent in smo na  stolpnici pri 
Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer zaslon 
kaže temperaturo, videli sredi dopoldneva 
– 25 stopinj celzija. Ravno tako je bil tretji 
teden mraza in mesec februar (tudi sicer 
je februar znan kot najhladnejši mesec v 
letu), ko je Krka zamrznila tudi v najhitrej-
šem toku mimo naše žage. Takrat  sem 
hodil od Loke do naše hiše in izstopil na 
pomolu, kjer se poleti kopamo. Takrat je 
bil led debelejši, saj ga je oče s svedrom 
navrtal do pol metra. Seveda na delu, kjer 
je voda bolj mirna, sicer pa je bil na delih, 
kjer je tok močnejši tanjši a zadosti trden 
za brezskrbno hojo. 
Če boste tudi sami kdaj poskusili kaj po-
dobnega pa le pogumno, a vseeno previ-
dno.

Jože Kovačič

Kako zamrzne Krka

Prvi teden                                                                        

Zmaga na povratku z otoka

Tretji teden

Brezskrbna hoja po ledu                                               
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Smo pevci Mešanega pevskega zbora župnije Leskovec pri 
Krškem. V zboru je trenutno aktivnih 25 pevk in pevcev. Zbor v 
podobni sestavi in pod vodstvom Kristine Lovšin Salmič deluje 

že več kot petnajst let. Pred časom smo sklenili, da se registriramo 
kot pevsko društvo, saj je naše delovanje preseglo meje naše župni-
je. Tako nas sedaj povezuje še ime LAUDATE.  

V lanskem letu je bilo naše glasbeno delovanje obarvano z velikim 
glasbenim projektom – izvedbo Mozartovega Requiema, h katere-
mu nas je povabil skladatelj in dirigent Aleš Makovac, ki je hkrati tudi 
ravnatelj Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja  v Novem mestu.
Ko smo bili povabljeni, se nismo natančno zavedali, koliko dela nas 
čaka. Danes vemo, da smo bili udeleženi pri izvedbi enega najve-
čjih glasbenih del, kar jih je bilo ustvarjenih. Vadili smo od meseca 
januarja naprej, seveda na izrednih vajah doma in v Novem me-
stu. Verjetno ste spremljali odmeve na vse štiri koncerte v medijih. 
Nastopalo je preko sto glasbenikov – pevski zbor Konservatorija za 
glasbo Jurij Slatkonja iz Novega mesta, MePZ župnije Leskovec, del 
orkestra RTV Slovenija ter solisti. Nastopili smo v Novem mestu, v 
dvorani Slovenske filharmonije, na simpoziju o Mozartu v avstrij-
skem Lavamündu ter nazadnje v lastni organizaciji in ob veliki pod-
pori Podbočjanov še v župnijski cerkvi Sv. Križa v Podbočju, dne 29. 
10. 2011. Delo je bilo izvedeno odlično, kar je res velika potrditev v 
glasbenih krogih.
Prav predstavitev v Posavju je za nas pomenila še večjo odgovornost, 
saj se zavedamo, da je naša domača publika zaradi delovanja treh 
glasbenih šol in mnogih odličnih glasbenikov zahtevna in razvajena.
Poleg zbora Konservatorija za glasbo iz Novega mesta, našega zbo-
ra, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in odličnega dirigenta in 
skladatelja Aleša Makovca smo v Podbočju doživeli nastop tudi šti-
rih izjemnih solistov: Marjetke Podgoršek Horžen – sopran, Mihaele 
Komočar – alt, Marka Trčka – tenor ter Janka Volčanjška – bas. 
Šlo je torej za izjemno kvaliteten, a finančno zelo zahteven projekt, 
ki ga brez finančnih vložkov sponzorjev ali donatorjev ne bi mogli 
izpeljati. 
Rekviem, tudi maša zadušnica ali maša za pokojne, je bogoslužni 
obred rimskokatoliške cerkve.
Hkrati je rekviem tudi naziv glasbene kompozicije, ki lahko služi pri 

mašnih obredih, pa tudi kot samostojna ciklična koncertna skladba. 
Posamezni stavki so zasnovani na besedilih ustaljenih delov svete 
maše, od katere so odvzeti veseli stavki (npr. aleluje). V maši zadu-
šnici so dodane nabožne himne in obvezni napev dies irae. 
Mozart se je v svoji uglasbitvi maše za umrle držal predpisanega sa-
kralnega stila, vendar je stare obrazce združil s pretresljivo izkušnjo 
bližajoče se smrti. 
Naročilo za Rekviem je dobil poleti 1791, kar mu je omogočilo nujno 
potreben predah v vrtincu dolgov, s katerimi je pokrival svoje preko-
merne  izdatke. Nastanku ene najlepših glasbenih umetnin je botro-
vala nuja. Mozart se je nemudoma lotil dela in Rekviem je skladal 
prav do svoje smrti 5. decembra 1791.
Skladatelj je Rekviem očitno nameraval dokončati v prvih mesecih 
naslednjega leta, saj naslovna stran partiture nosi kot datum na-
stanka dela z Mozartovo roko zapisano letnico 1792. Vendar ga je 
smrt prehitela. Manjkajoče dele je po navodilih, ki mu jih je skladatelj 
uspel dati pred smrtjo, dokončal njegov učenec in pomočnik Franz 
Xaver Süssamayr. 
Pred odhodom v nesmrtnost je Mozartov genij v glasbo prelil strah 
pred smrtjo, pa tudi iz iskrene vere izvirajoča tolažbo in upanje. To 
sporočilo je prežarjeno s tako mogočno umetniško močjo, da bo v 
naši civilizaciji za vedno določalo idealno mero soočenja človeškega 
bitja s poslednjimi rečmi. 
Največje mojstrovine človeštva preživijo stoletja, preživijo vojne in 
modne muhe človeške nečimrnosti. Tako se največji mojstri ume-
tnosti zapišejo v zgodovino ob bok voditeljem, vojskovodjem in znan-
stvenikom. 
Delo, ki smo ga izvedli, nas navdaja z globokim spoštovanjem, poni-
žnostjo in ponosom. Smo ponižni poustvarjalci, ki s svojim talentom 
služijo Največjemu ustvarjalcu, ki more tako veliko delo navdihniti. 
Na vsak večer, ko se tako delo izvaja, se piše zgodovina – verjame-
mo, da je vsak od nas, ki smo na koncertu sodelovali kot nastopa-
joči ali kot poslušalci, spredel novo nit v preprogi svojega osebnega 
spomina.
Wolfgang Amadeus Mozart, veliki glasbeni genij nima groba, ima pa 
v svojih delih večen spomenik.

Mirjana Marinčič

Mozart v Podbočju
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