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KRŽEVSKI ZVON

Ob krajevnem prazniku, 26. juniju, in dnevu 

državnosti vsem krajankam in krajanom čestitamo!

Spoštovani krajani!
Pred vami je šestnajsta številka 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, 21. 6. 2015,  ob 14. uri – zbirno mesto: Trg v Podbočju

Pohod po digitalizirani poti v Gazice (TD Podbočje)

Sreda, 24. 6. 2015,  ob 19. uri – Veliko Mraševo
28. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu (ŠRD Veliko Mraševo)

Četrtek, 25. 6. 2015,  ob 17. uri – Kulturni dom Podbočje
Letni koncert Pevk izpod Bočja – Po Koroškem, po Kranjskem (KD Stane Kerin Podbočje)

Petek, 26. 6. 2015,  ob 18. uri – Kulturni dom Podbočje
Gledališka predstava Volk in 7 kozličkov (MT Podbočje)

Petek, 26. 6. 2015,  ob 19. uri – Hrastek
Otvoritev asfaltiranega dela ceste Hrastek – Brlog

Sobota, 27. 6. 2015,  ob 18. uri – Kulturni dom Podbočje
Svečana seja Sveta KS Podbočje ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj

Sobota, 27. 6. 2015,  ob 20. uri – Igrišče pri OŠ Podbočje
- Podelitev srebrnikov novorojenčkom v KS Podbočje v letu 2014.
- Družabno srečanje krajanov KS Podbočje z ansamblom Svetlin

Sobota, 27. 6. 2015,  od 20. ure dalje – Igrišče pri OŠ Podbočje
Ustvarjalne delavnice in napihljiv grad (MT Podbočje)

Petek, 3. 7. 2015, do nedelje, 5. 7. 2015 – Čolnarjenje po Krki
(MT Podbočje)

Sobota, 4. 7. 2015,  ob 9. uri – Dan tehnike Krško–Podbočje 2015
Prikaz sodobne tehnologije, namakalne in kmetijske tehnike v tržni pridelavi zelenjave  

ter otvoritev II. faze namakalnega sistema Kalce–Naklo
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Leto je naokoli in ponovno je čas, ko 
praznujemo krajevni praznik in se 
spominjamo dogodkov iz naše pol-

pretekle zgodovine, časa druge svetovne 
vojne, ko ni bilo razloga za praznovanje.

Po sedemdesetih letih od konca druge 
svetovne vojne, ki ga obeležujemo letos, 
si lahko le želimo, da se takšna morija ne 
bi več ponovila.  

Skupaj z veteranskimi organizacijami v ob-
čini Krško, ki so aktivne tudi v naši krajevni 
skupnosti, smo 27. aprila te dogodke obe-
ležili s proslavo v Mladju.

Jeseni smo imeli lokalne volitve, kjer je 
bil izvoljen nov svet krajevne skupnosti. 
Nekaj članov sveta iz prejšnjega sestava 
je ostalo, nekaj pa je novih.

Z vami sem že drugi mandat kot predse-
dnik krajevne skupnosti Podbočje. Kar 
nekaj projektov smo uresničili skupaj z 
vašo pomočjo. Ob tej priložnosti, se za-
hvaljujem vsem dosedanjim svetnikom, 
s katerimi sem sodeloval, predvsem pa 
moram poudariti, da smo vedno delovali 
usklajeno in gospodarno. Seveda pa mo-
ram pohvaliti tudi vas, krajanke in krajane, 
za dobro sodelovanje, za vse pohvale in 
tudi graje, kajti le tako smo lahko še boljši 
in uspešnejši, sem pa kritičen do posame-
znikov, ki ne upoštevajo pravil družbe in 

zaradi njih vsake toliko časa v gospodinj-
stva pošljemo kakšno obvestilo. To je raz-
vidno predvsem na pokopališču, kjer se ne 
upošteva, da so kontejnerji namenjeni za 
pokopališče,  ne pa za gospodinjske od-
padke.

Tudi sodelovanje z Občino Krško in njenimi 
službami  je uspešno.

Največji projekt, ki ga skupaj gradimo, je 
vsekakor izgradnja mrliške vežice in ure-
ditev spominskega parka s širitvijo po-
kopališča. Mrliška vežica je že zgrajena, 
sedaj se ureja še okolica in ko bo nova 
vežica funkcionalna, se bo stara podrla. V 
lanskem letu je bila zgrajena druga faza 
namakalnega sistema, ki letos že služi 
svojemu namenu. V mesecu juliju bo tudi 
svečana otvoritev.

Pri koncu je tudi izgradnja igrišča v Kalce–
Naklu. V letošnjem letu je predvidena iz-
gradnja ceste Šutna–Jarek in pa štiristo 
metrov ceste Hrastek–Brlog. Veliko je tudi 
poti, za katere smo zagotovili navoz gra-
moza. V izdelavi je projektna dokumenta-
cija za izgradnjo novega mostu v Šutni, ki 
ga je narasla voda potoka Sušica podrla 
v lanskem septembrskem neurju. V tem 
neurju je bilo poplavljeno tudi Podbočje.

V krajevni skupnosti imamo veliko aktivnih 
društev, ki izvajajo razne prireditve po svo-
jih letnih programih. V ta namen imamo 
tudi razpis za sofinanciranje prireditev, ki 
jih izvajajo društva, vendar so sredstva 
omejena. V prihodnje bi bilo smiselno 
razmisliti o povečanju teh sredstev, saj 
so društva tista gonilna sila, ki predvsem 
na prostovoljni bazi vzdržujejo družabno 
življenje po krajih in skrbijo za njihovo ure-
ditev. Aktivna je tudi mladinska točka, saj 
z raznimi aktivnostmi skozi vse leto priva-
blja mlade. Letos se selijo v gasilski dom, 
kjer so skupaj z gasilci uredili prostore.

Biti ponosen na svoj kraj seveda ne po-
meni, da človek ne sme biti s čim neza-
dovoljen in da ne bi lahko bilo kaj drugače 
in boljše. Pomeni le izraz neke objektivne 
ocene, ki mora biti po vseh kriterijih pri-
merljiva s podobnimi kraji v ožji in širši 
okolici. Prepričan sem, da smo predstavni-
ki številnih generacij v zadnjih desetletjih 
ustvarili takšno podobo domačega kraja 
in takšen bivalni standard, da smo sedaj 
živeči krajani na to lahko upravičeno po-

nosni. Občutek ponosa sicer ljudje včasih 
radi jemljemo tudi z negativnim predzna-
kom, v moji razlagi pa imam v mislih se-
veda tistega s pozitivnim, v mislih imam 
ponos, ki motivira in sproža občutke za-
dovoljstva. Bodimo torej zadovoljni s tem, 
kar imamo in prizadevajmo si doseženo 
nadgrajevati. V vsakodnevnem življenju 
sprejemajmo različnosti, zaupajmo si in 
se spoštujmo, živimo v slogi in bodimo po-
nosni na svoj kraj.

Ob koncu vam vsem skupaj čestitam ob 
dnevu državnosti in krajevnem prazniku!

Janez Barbič, 

predsednik Sveta KS Podbočje

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

Spoštovani sokrajani!
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KONTAKTI

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

2. Martina Strgar, Podbočje 95, 8312 Podbočje 031-276-400 | -

2. VOLILNA ENOTA
3. Stanislav Kuntarič, Slivje 4, 8312 Podbočje 041-653-624 | -

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

4. VOLILNA ENOTA
5. Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje 041-971-240 | jbarbic@siol.net

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

5. VOLILNA ENOTA
7. Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, 8312 Podbočje 031-390-040 | ales.jeke@ekten.si

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

6. VOLILNA ENOTA
9. Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje 041-753-235 | stanka_jurecic@hotmail.com

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

7. VOLILNA ENOTA
11. Jože Glogovšek, Kalce-Naklo 39, 8312 Podbočje 041-798-971 | jozeglogovsek@gmail.com

8. VOLILNA ENOTA
12. Jože Turk, Planina 11, 8312 Podbočje 040-427-709 | jozester@gmail.com

9. VOLILNA ENOTA
13. Alenka Sintič, Prušnja vas 10, 8312 Podbočje 041-886-405 | -

Praznik krajevne skupnosti je pra-
znik vseh vas, praznik vašega dela, 
ustvarjanja, s katerim tako posame-

zniki kot društva, skupine gradite in razvi-
jate svoj kraj in življenje v njem, kot tudi 
razvoj celotne naše občine.

V letošnjem letu se bodo že gotovo poznali 
učinki zgrajene druge faze namakalnega 
sistema Kalce – Naklo, ki tudi za pridelo-
valce na območju vaše krajevne skupnosti 
pomeni velik korak naprej pri razvoju lo-
kalno pridelane hrane. Veseli me, da bo-
ste v letošnjem letu tudi s pomočjo Občine 
Krško lahko odprli vrata nove mrliške veži-
ce in razširjenega pokopališča.

Iskrene čestitke in zahvala vsem, še pose-
bej pa letošnjim nagrajencem, za vse vaše 
delo in prispevek k razvoju kraja. 

Mag. Miran Stanko, 
župan občine Krško

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podbočje!

Seznam svetnikov Krajevne skupnosti Podbočje v mandatu 2014–2018
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Obrazložitev veljavnega finančnega 
načrta za leto 2014
8080 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti
Iz proračunske postavke se financira pomoč lokalnim društvom in 
organizacijam, ki sodelujejo pri prireditvah v okviru krajevnega pra-
znika in ostalih prireditvah v KS. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa in se nakažejo po izvedbi dogodka.

8081 – Praznovanje krajevnega praznika KS
Iz proračunske postavke se financirajo vsi stroški, ki se nanaša-
jo na organizacijo in izvedbo praznika krajevne skupnosti (čistila, 
varovanje, tiskarske storitve, oglaševanje, ansambel, pogostitev, 
organizacija, protokol).

8082 – Materialni stroški
Iz postavke materialnih stroškov se krijejo vsi stroški tekočega po-
slovanja krajevne skupnosti in nabava opreme (pisarniški, čistilni 
material, varovanje, tiskarske storitve, oglaševanje, računovodske, 
revizorske storitve, reprezentanca, pogostitve, protokolarna darila, 
električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, voda, odvoz 
smeti, telekomunikacijske storitve, prevozni stroški, zavarovanja, 
vzdrževanje spletnih strani, plačilni promet).

8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti
Iz proračunske postavke se krije nagrada predsedniku KS.

8083 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS
Iz proračunske postavke se krijejo stroški vzdrževanja in upravlja-
nja cest JP2 v KS Podbočje (zimska služba, prometna signalizacija, 
letno vzdrževanje, gramoz ipd.).

8086 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Iz proračunske postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja 
pokopališča in mrliške veže (stroški čistilnega materiala, stroški 
vzdrževalca, električna energija, voda, odvoz smeti, komunala, za-
varovanje, košnja trave, vzdrževanje grobov planincev, škropljenje 
plevela, navoz peska med grobovi, čiščenje mrliške veže ipd.)

8221 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in 
mrliških vežic
Iz proračunske postavke se krijejo stroški investicij v pokopališče 
in mrliško vežo. 

8087 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za 
rekreacijo
Krijejo se stroški tekočega vzdrževanja.

8084 – investicijsko vzdrževanje JP v KS
Krijejo se stroški večjih investicij v ceste.

Finančno poročilo za leto 2014 

konto PRIHODKI 2014 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA indeks
Skupaj:  92.263,00 €  93.827,23 € 101,70

7102 Prihodki od obresti  30,00 €  25,10 € 83,67
7103 Prihodki od premoženja  9.250,00 €  10.067,13 € 108,83
7300 Prejete donacije in darila od 

domačih pravnih oseb
 2.100,00 €  2.300,00 € 109,52

7301 Prejete donacije in darila od 
domačih fizičnih oseb

 -   €  535,00 € -

7130 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

 900,00 €  940,00 € 104,44

7141 Drugi nedavčni prihodki  25,00 €  2,00 € 8,00
7401 Prejeta sredstva iz proračunov 

lokalnih skupnosti
 79.958,00 €  79.958,00 € 100,00

PP ODHODKI 2014 VELJAVNI PLAN REALIZACIJA indeks
Skupaj:  128.380,00 €  56.894,98 € 44,32

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  3.240,00 €  1.709,08 € 52,75
8081 Praznovanje krajevnega praznika  9.800,00 €  7.367,67 € 75,18
8082 Materialni stroški  12.820,00 €  10.250,54 € 79,96
8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  18.893,00 €  17.368,26 € 91,93
8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in 

mrliške vežice
 7.015,00 €  6.564,46 € 93,58

8221 Gradnja in investicijsko 
vzdrževanje pokopališča in mrliške 
vežice

 71.100,00 €  8.160,00 € 11,48

8087 Upravljanje in vzdrževanje 
objektov za rekreacijo

 3.912,00 €  3.911,58 € 99,99

8117 Stroški sej sveta krajevne 
skupnosti

 1.600,00 €  1.563,39 € 97,71

Finančni načrt za leto 2015 
 

konto PRIHODKI 2015 VELJAVNI PLAN
Skupaj:  163.112,55 € 

7102 Prihodki od obresti  40,00 € 
7103 Prihodki od premoženja  10.200,00 € 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  2.000,00 € 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev  900,00 € 
7141 Drugi nedavčni prihodki  15,00 € 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti  79.957,55 € 
Stanje na TRR na dan 31.12.2014 - ocena pri pripravi proračuna  70.000,00 € 

PP ODHODKI 2015 VELJAVNI PLAN
Skupaj:  163.112,55 € 

8080 Pokroviteljstva in dotacije KS  3.000,00 € 
8081 Praznovanje krajevnega praznika  6.000,00 € 
8082 Materialni stroški  12.615,00 € 
8083 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS  22.882,55 € 
8084 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS  10.000,00 € 
8086 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  7.015,00 € 
8221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice  100.000,00 € 
8087 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo  -   € 
8117 Stroški sej sveta krajevne skupnosti  1.600,00 € 

Podatki Krajevne skupnosti Podbočje:
Uradni naziv: Krajevna skupnost Podbočje
Skrajšani naziv: KS Podbočje
Uradni naslov: Podbočje 70, 8312 Podbočje
Davčna številka: SI 71175482 – nismo zavezanci za DDV
TRR: SI56 0110 0600 0032 615
E-pošta: ks.podbocje@krsko.si 
Zakoniti zastopnik: Janez Barbič, predsednik sveta KS
Matična številka: 5028787000
Telefon: 081 603 414
Uradne ure KS: Sreda: 13.00–17.00;  petek: 7.30–11.30
Pisarna KS: Gregor Brodnik; M: 051 305 404; 
 E: gregor.brodnik@krsko.si 
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Delovni čas pošte v Podbočju

Kot ste verjetno opazili, je uprava Pošte Slovenije v mese-
cu maju zopet spremenila delovni čas pošte v Podbočju. 
Sprememba je naše lokalno okolje zopet prikrajšala, saj 

storitve pošte niso več dosegljive v meri, ki bi jo naše okolje po-
trebovalo.

Krajevna skupnost Podbočje je že v letu 2012, ko se je prvič 
spremenil delovni čas, Pošto Slovenije pisno opozorila in pozvala 
k premisleku in ponovni vzpostavitvi prvotnega delovnega časa 
pošte, kar pa se na žalost ni zgodilo. Po ponovni spremembi v 
letošnjem letu smo s strani krajevne skupnosti na Pošto Slovenije 
v zvezi s tem naslovili tudi protestno pismo.

Glede na neuradne informacije, ki smo jih prejeli do danes, je 
interes Pošte Slovenije, da se poslovalnica 8312 Podbočje preo-
blikuje v pogodbeno pošto, tako kot je bilo to rešeno na Zdolah. 
Po neuradnih zagotovilih, naj bi Pošta Slovenije že pričela z iska-
njem pogodbenika, ki bi bil pripravljen prevzeti tovrstno dejavnost 
v Podbočju.

Upamo, da se bo na ta način težava rešila in bo pošta v Podbočju 
uporabnikom v prihodnje bolj dosegljiva.

KS Podbočje

Dan tehnike – pridelava, namakanje in promocija zelenjave Podbočje−Krško 2015

Sodobna kmetijska mehanizacija, zavarovani prostori 
in oprema za namakanje so pomembni elementi tržne 
pridelave zelenjave, ki omogočijo povečevanje obsega 

pridelave, kakovost pridelkov, zmanjševanje ročnega dela in 
konkurenčnost panoge. Z razvojem pridelave zelenjave v Posavju 
si ne predstavljamo več pridelave  brez uporabe sodobne 
kmetijske tehnike in opreme. Kmetijska tehnika se uporablja pri 
sejanju semen, vzgoji sadik, pripravi zemljišča, polaganju zastirk, 
sajenju sadik, namakanju, varstvu rastlin pred škodljivimi 
organizmi in pobiranju pridelkov. 

KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas v mesecu 
juliju vabi k sodelovanju na tradicionalni DAN TEHNIKE z novo 
vsebino: PRIDELAVA, NAMAKANJE IN PROMOCIJA ZELENJAVE, 
KRŠKO 2015.

Skupaj s pridelovalci in z vašo ponudbo za pridelovalce zelenjave 
bi želeli predstaviti pridelavo v Posavju in razvojne potenciale 
območja.  

Prireditev bo potekala v soboto, 4. julija 2015, po zele-
njavni poti na območju namakalnega sistema Kalce−
Naklo med kmetijama Jurečič iz Velikega Mraševega 
in Turk z Broda pri Podbočju.

Glavni cilj organizacije dogodka je prikazati pridelovalcem 
zelenjave, strokovni javnosti in potrošnikom sodobno tehnologijo, 
namakalno in kmetijsko tehniko v tržni pridelavi. 

Prireditev bo izvedena v treh sklopih:
1. sklop: kratka predstavitev vseh razstavljavcev na 

prireditvi, na kmetiji Jurečič iz Velikega Mraševega, 

2. sklop: strokovno voden prikaz delovanja kmetijskih 
strojev, namakalne tehnike in opreme, ki se 
uporablja pri pridelavi zelenjave na zelenjavni poti, 

3. sklop: možnost predstavitve razstavljavcev na stojnicah 
ob zelenjavni poti in na kmetiji Turk na Brodu pri Podbočju. 

Prireditev bo organizirana v vsakem vremenu. V primeru 
slabega vremena bo izvedena razstava in podrobna predstavitev 
tehnike, namenjene pridelavi zelenjave, namakalna tehnika ter 
predstavitev ponudbe razstavljavcev na stojnicah.

KGZ Novo mesto
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Namakalni sistem Kalce─Naklo

Zgodovina koriščenja vode iz reke Krke sega v devetdese-
ta leta prejšnjega stoletja. Že takrat so kmetje spoznali, 
da je voda »zlato«, ki daje veliko dodano vrednost pri pro-

izvodnji hrane. 
Leta 1998 je bila za namakalni sistem Kalce─Naklo izdela-
na študija »Feasibility Report No. 11« (v okviru nacionalnega 
slovenskega projekta za namakanje) za 260 hektarjev neto 
namakalnih površin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se je odločilo, da bo gradnja potekala v treh fazah.
Prva faza, katere investitor je bila Kmečka zadruga Kostanjevica je 
bila financirana s sredstvi države in proračuna Občine Krško. Aktivnosti 
na terenu s člani odbora namakalnega sistema in lastniki zemljišč ter 
priprava dokumentacije so se pričele leta 1999, gradnja pa leta 2004. 
Namakalni sistem, prva faza, je v uporabi od leta 2006 in zajema 110 
hektarjev namakalnih površin oziroma 3,5 km skupne dolžine cevi. 
Projekt je bil v lasti države do leta 2012, nato je bil s pogodbo predan 
v last Občine Krško. 
Druga faza namakalnega sistema Kalce─Naklo je nadgradnja prve 
faze, temelji na ohranitvi obstoječega črpališča, voda za namakanje 
pa se v celoti črpa iz reke Krke.  
Projekt izgradnje II. faze, ki zajema 155 hektarjev namakalnih površin 
oziroma devet kilometrov skupne dolžine cevi, je potekal od leta 2008 
pa vse do konca avgusta leta 2014, ko je bila naložba zaključena. 
Namakalni sistem v drugi fazi zajema območje 305 parcel in 166 last-
nikov oziroma solastnikov. 
Tretjo fazo namakalnega sistema bo možno  dograditi in priklopiti 
na obstoječi namakalni sistem ob pridobitvi investitorja in dokumen-
tacije.
Skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 hektarjih prve in 
druge faze zgrajenega namakalnega sistema je ocenjena na 220 l/s, 
in sicer v obdobju med marcem in oktobrom. Obe fazi imata skupno 
črpališče in trafo postajo.  Sistem, za katerega vodna pravica oziroma 
dovoljenje velja do leta 2040, omogoča kapljično namakanje za kme-
tijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk.
Vrednost naložbe znaša 1.132.428 evrov z davkom, projekt pa je del-
no financiran iz naslova programa razvoja podeželja, sofinanciranega 
iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep 125 b ─ 
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvi-
jo kmetijstva, predmet podpore št. 3 ─ Izgradnja velikih namakalnih 
sistemov. Vrednost sofinanciranja znaša 711.645 evrov neto. Davek 
na dodano vrednost, splošni stroški in stroški dodatnih del naložbe so 
breme proračuna Občine. Celotno vrednost naložbe je Občina Krško 
zagotovila v proračunu, jo 100-odstotno financirala, šele na podlagi 
dokazil izvedbe projekta na terenu pa je bila upravičena do sofinan-
ciranja iz evropskega sklada. 
Projekt I. faze in II. faze namakalnega sistema Kalce─Naklo sta v lasti 
Občine Krško, upravljavec pa je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije.
Ključ naložbe so pridelovalci
Občina Krško je v letih 2008 in 2009 predstavila pobudo za projekt in 
s pomočjo članov odbora zbrala izjave lastnikov zemljišč, pridobljenih 
je bilo 80, 34 % površin za namakanje na določenem območju. V letu 
2010 je sledila priprava dokumentacije za izdajo odločbe oz. pravilni-
ka o uvedbi namakanja, hkrati pa preveritev možnosti črpanja ustrez-
nih vodnih količin za potrebe namakanja. Od aprila do junija istega 

leta so stekle prehodne arheološke raziskave, pridobitev kulturno-var-
stvenih pogojev in vodnega dovoljenja ter okoljevarstvenega soglasja 
in presoja vplivov na okolje. Po izdelavi projektne dokumentacije za 
izgradnjo je uspešno kandidirala na javnem razpisu ter septembra 
2013 pridobila odločbo o sofinanciranju. Občina Krško je na podla-
gi javnega poziva izbrala najugodnejšega ponudnika in v novembru 
2013 podpisala pogodbo z izvajalcem del Gradnje d.o.o. Boštanj, ki je 
dela zaključil avgusta 2014.
Nov namakalni sistem ponuja  nove razvojne možnosti lokalnemu 
kmetijstvu z vidika uvajanja novih oz. donosnejših kultur v  kolobar 
kot tudi z vidika samooskrbe lokalnega prebivalstva. Projekt, ki ga je 
Občina Krško v letu 2014 uspešno zaključila s pridobitvijo uporab-
nega dovoljenja, je rezultat dobrega sodelovanja občinske uprave z 
lastniki, krajani in člani odbora. Vsem se zahvaljujemo, še posebej 
pa Andreju Vrhovšku, Andreju Turku, Marjanu Jurečiču, Petru 
Pavloviču, Radu Kramarju, Štefanu Pircu ter Tonetu in Stanetu 
Jarkoviču.
Obveznosti Občine in uporabnikov namakalnega sistema
Občina Krško je v okviru sofinanciranja projekta namakalnega siste-
ma Kalce–Naklo II. faza iz evropskega sklada zavezana, da projekt 
spremlja še najmanj naslednjih pet let. Kar pomeni, da bo spremlja-
la porabo električne energije, porabo vode iz reke Krke in spremljala 
ekonomske učinke naložbe posameznih kmetijskih gospodarstev 
ter  z uporabniki namakalnega sistema zagotovila 86 ha namakalnih 
površin.
Uporabnike namakalnega sistema bodo bremenili stroški rednega  in 
investicijskega vzdrževanja, stroški porabe vode in električne energije 
ter zavarovanja. Stroški rednega vzdrževanja namakalnega sistema 
na celotnem območju Kalce─Nakla pa so breme vseh lastnikov kme-
tijskih zemljišč.
Nov namakalni sistem ponuja  nove razvojne možnosti lokal-
nemu kmetijstvu z vidika uvajanja novih oz. donosnejših kul-
tur v  kolobar kot tudi z vidika samooskrbe lokalnega prebival-
stva. Na območju I. faze je trenutno namakanih 45 ha in v II. 
fazi 42 ha kmetijskih površin.

Magdalena Krošelj, Občina Krško
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ZNAK KS PODBOČJE    
LD Podbočje

ZNAK KS PODBOČJE 
Justina Colner

Lovska družina Podbočje je bila usta-
novljena v letu 1954  in ves čas 
uspešno opravlja svoje poslanstvo 

upravljanja z loviščem, kar seveda pome-
ni tudi upravljanje z divjadjo. Člani lovske 
družine so po večini nekdanji in sedanji 
domačini iz krajevne skupnosti Podbočje. 
Vsako leto je v lovišču in okolici narejene-
ga veliko prostovoljnega dela, ki se kaže 
v raznih biotehničnih in drugih delih. Med 
biotehničnimi deli največ dela zahteva ob-
delava krmnih, preprečevalnih in pridelo-
valnih njiv, da se vsaj delno prepreči škoda 
od divjadi na kmetijskih površinah oziro-
ma pridelkih. Vsako leto kmetom nabavijo 
tudi razna kemična sredstva za prepreče-
vanje škode.

V lovski družini se zavedajo, da njihovo 
poslanstvo ni samo lov, temveč tudi sode-
lovanje z drugimi krajevnimi in občinskimi 
organizacijami ter seveda s krajevno sku-
pnostjo. Sodelovanje se kaže predvsem na 
področju organizacije prireditev, in sicer 
ob dnevu upora proti okupatorju 27. aprila, 
prvomajski in septembrski spominski pri-
reditvi na Planini. Lovska družina sodeluje 
tudi ob krajevnem prazniku KS Podbočje, 

kjer vsako leto pripravi in pospravi oder za 
nastopajoče. Veliko sodelujejo s krajevno 
organizacijo združenja borcev, s katero jih 
po eni strani vežejo člani, ki so v obeh or-
ganizacijah, po drugi strani pa tudi lovski 
dom v Gradnju. 

Poslanstvo in vrednote Lovske družine 
Podbočje kažejo veliko srce članov društva 
za vse uporabnike krajevne skupnosti.

60. obletnico delovanja je lovska družina 
praznovala lani, v letošnjem letu pa bo iz-
šel tudi zbornik LD. 

Za uspešno dolgoletno izvajanje poslan-
stva LD in uspešno sodelovanje s KS ji svet 
KS podeljuje Znak KS Podbočje.

Justina Colner je vodila Kulturno dru-
štvo Stane Kerin Podbočje dolgih 
18 let. Pod njenim vodstvom in sku-

paj z dobrimi mentorji je društvo dobilo 
nov zagon. V času njenega vodenja so 
nastale nove, tradicionalne prireditve: 
Srečanje na trgu, Srečanje pod vaško lipo, 
Miklavževanje,  Srečanje ljudskih pevcev 
Zapojmo čisto po domače, koncerti Pevk 
izpod Bočja, program ob krajevnem prazni-
ku … Gledališka skupina je uprizorila več 
gledaliških del in komemoracija ob dne-
vu mrtvih je v vseh letih ohranila pomen 
spomina na pokojne. V društvu je delovala 
tudi močna plesna skupila L`Orange. Velik 
poudarek je društvo namenilo delu z mla-
dimi, saj se je zavedala, da je nastopanje 
na odru pomembna priložnost za razvoj 
osebnosti. 

Kulturni dom je v teh letih spremenil svo-
jo vsebino tudi glede opreme: novi stoli, 

nove zavese, novi prostori za nastopajoče 
in nova tehnična oprema. Vse to je sad 
dolgoletnega ekipnega dela pod njenim 
vodstvom. 

Justina Colner je v društvu sodelovala tudi 
kot maskerka, kostumografinja, igralka, 
povezovalka in recitatorka. Poleg aktivne-
ga dela v kulturnem društvu je tudi pevka 
pri cerkvenem pevskem zboru, aktivna 
članica Turističnega društva Podbočje 
in sodelavka Župnijske Karitas Sv. Križ 
Podbočje.

Za dolgoletno uspešno vodenje KD Stane 
Kerin Podbočje in prispevek k razvoju 
kulturnega življenja v krajevni skupnosti 
ji svet KS Podbočje podeljuje Znak KS 
Podbočje.
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PRIZNANJE MLADI UP  
Lora Ana Jurečič

PRIZNANJE KS PODBOČJE 
Frančiška Dobravec

Lora Ana je učenka OŠ Podbočje, ki le-
tos končuje 9. razred. Kot vsa prejšnja 
leta, bo tudi tega končala z odličnim 

uspehom. 
Je delovna, prizadevna, aktivna učenka in 
športnica, polna mladostniške energije. 
Na športnem področju se redno športno 
dokazuje. Že lani je bila izbrana za špor-
tnico šole, kar bo postala tudi letos. Tudi v 
letošnjem šolskem letu je namreč prejela 
kar nekaj športnih priznanj. Bila je najbolj-
ša igralka na občinskem in področnem 
tekmovanju v odbojki, najboljša strelka na 
področnem tekmovanju v košarki, na občin-
skem tekmovanju v atletiki je s skokom v vi-
šino dosegla 3. mesto. Lora Ana je že od 6. 
razreda naprej vodilna igralka v vseh igrah 
z žogo in v vseh šolskih reprezentancah za 
košarko, odbojko in atletiko. 
Poleg dobrih športnih uspehov pa se lahko 
pohvali tudi z lepimi ocenami in drugimi uč-
nimi dosežki. Sodelovala je na tekmovanjih 
in natečajih iz različnih predmetnih podro-
čij. V letošnjem šolskem letu je tako osvojila 
bronasto priznanje iz znanja zgodovine, bro-

nasto priznanje v znanju geografije, brona-
sto Proteusovo priznanje iz znanja biologije 
in bronasto priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni. Prejela pa je tudi zlato priznanje za 
raziskovalno nalogo na festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava, kjer se je pokazala 
tudi kot zelo komunikativno mlado dekle.
V vseh letih šolanja je osvojila bralno znač-
ko, zato je letos postala zlata bralka. Tuji 
jeziki ji ne delajo težav, vsako leto je sode-
lovala tako pri angleški kot tudi pri nemški 
bralni znački. 
Lora Ana je aktivna tudi na področju ume-
tnosti. Vsa leta že poje pri šolskem pev-
skem zboru, sodeluje pri KD Stane Kerin 
Podbočje in je bila letos s svojim likovnim 
izdelkom na likovnem natečaju Evropa v 
šoli uvrščena na državno raven.
Dosedanji uspehi, trud in trdna volja so 
pokazali, da je Lora Ana na pravi poti do 
uresničitve svojih začrtanih ciljev za priho-
dnost.
Svet KS Podbočje ji za vse njene dosežke 
podeljuje priznanje Mladi up.

Frančiška Dobravec, vsi jo kličemo 
Fani, je prišla v Podbočje iz Malega 
Mraševega leta 1962.  V župnišču so 

potrebovali spretne roke in Fani je bila pri-
pravljena prijeti za vsako delo. V Podbočju 
je ostala več kot 50 let in kraj zaznamovala 
s svojo odprtostjo, dobro voljo in pridnostjo. 
Dolga leta je skrbela in še skrbi  za ureje-
nost cerkve in župnijskih objektov. Cvetje 
z njenega vrta je krasilo oltarje ob mnogih 
slovesnostih sedaj, kot tudi v preteklosti, 
ko cvetja ni bilo na pretek. Poskrbela je za 
sladke dobrote, ki so jih prvoobhajanci pre-
jeli po maši, in ravno teh piškotov in čaja se 
mnogi najraje spominjamo. Kuhinja v »fa-
rovžu« je bila vedno odprta tudi za potrebe 
društev, katerih članica je: Prostovoljno ga-
silsko društvo Podbočje, Kulturno društvo 
Stane Kerin Podbočje in Turistično društvo 
Podbočje. Nikoli ji ni bilo težko skuhati klo-
bas, kave, vina, čaja ali speči piškote za 
mnoge prireditve, ki so se odvijale na trgu 
ali v kraju. 

Kuhinja, kjer domuje Fani, je znana tudi po 
dobri hrani, ki so jo hvalili mnogi škofje ob 
podeljevanju zakramenta sv. birme. Vedno 
je bilo v fari Sv. Križ − Podbočje odlično po-
skrbljeno za vse goste. 
Pevci cerkvenega pevskega zbora so hvale-
žni za pogostitve po telovski in velikonočni 
procesiji in za pogostitve ob dekanijskih re-
vijah cerkvenih pevskih zborov, udeleženci 
oratorija, ki poteka že vrsto let, pa za pala-
činke in izvrstne malice, ki so jih deležni. 
Fani ima poseben čut tudi za okolico, skrbi 
za prečudovito cvetje v centru vasi, popri-
me za metlo in zna opozoriti tudi na kakšno 
»črno točko«. Ne glede na svoja leta je polna 
energije in volje. 
Za vse dosedanje delo in prizadevanja ji 
svet KS Podbočje podeljuje priznanje KS 
Podbočje. 

N A G R A J E N C I  2 0 1 5
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Zbrane je nagovoril predsednik Sveta KS Podbočje  
Janez Barbič V kulturem programu so sodelovale Mavrice ...

Na oder so stopili tudi Butalci ... Voditelja programa pa sta si na odru tudi malo odpočila

Častni krajan je postal Uroš Nučič Znak KS Podbočje je prejel Aleš Jeke
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Priznanje KS Podbočje je šlo v roke Stanislavu Kuntariču Priznanje Mladi up pa je prejela Hana Kerin

Nagrajenci KS Podbočje 2014 Nagrajenci KS skupaj z nagrajenci TD Podbočje

Prejemniki srebrnikov v letu 2014 Slavnostni podpis pogodbe za pričetek izgradnje  
Spominskega parka Podbočje



12 K R Ž E V S K I  Z V O N

I Z  N A Š I H  V A S I

Ko se 1. avgust 1937 v Svetem križu vrne 13. septembra 2014 v Podbočje

Kadar nas obiščejo turisti in si zaželijo spoznati našo 
zgodovino, jim govorim tudi o 1. avgustu 1937, ko se 
je nad vasjo utrgal oblak in je bil Sv. Križ v celoti popla-

vljen. Govorim o tem, kako je Kramarjev stric vso noč preživel 
na slivi in dodam, da upamo, da se kaj takega ne bo nikoli 
ponovilo …
Petek, 12. september 2014, večer
Krka že močno narašča in sosednja Kostanjevica je v pripra-
vljenosti. Leto 2010 jih je zaznamovalo in bojijo se nove ka-
tastrofe. Gasilci PGD Podbočje dežurajo  v gasilskem domu, 
polnijo vreče. Tudi skozi naše kraje teče Krka in tudi pri nas je 
spomin na september 2010 še vedno živ. 
Dežuje že nekaj dni, potok Sušica je visok, sicer ne tako vi-
sok, da bi kogarkoli v vasi skrbelo. Glasen pač, ampak takih 
zvokov smo vsi, ki spimo ob njem, tako in tako navajeni.
Večer je in po Odmevih je čas za spanje. 
Sobota, 13. september 2014, 1.00 zjutraj
Gasilci ves večer spremljajo dogajanje. Trije gredo do Jarkovi-
čevih na Brodu, kjer je podtalnica zalila garažo. Tudi Glinškov 
Aci rabi pomoč. Voda je v kleti, potrebno jo bo črpati. Vse kaže 
na naporno noč. 
Sobota, 13. september 2014, 1.45 zjutraj
Oče slabo spi in malo pred drugo uro zjutraj pogleda skozi 
okno. Potok je že povsem »štrihan«. Takega še ni videl. Obuje 
se, odpre vhodna vrata in odide do mostu. Počasi in nezadr-
žno voda preseže rob korita in tako, kot se on umika proti hiši, 
tako ga voda dohiteva. Malo čez drugo uro narava pokaže 
svojo moč. Voda pronica preko vseh vrat, zaliva hodnik, sobe, 
kuhinjo in kmalu tudi pisarno. V tem smo pri naši hiši že vsi na 
nogah. Dvigujemo izklopljene električne aparate, umikamo 
obleko in obutev, knjige, dokumente …  Vse, kar nam pride 
pod roke. Prva osuplost in obup se spremenita v natančno 
organiziranost. Odeje in rjuhe so pod vrati, zadržujejo nekaj 
blata, vode tako in tako ne zadrži nobena sila. Avtomobili so 
umaknjeni daleč na vrt. V nekem trenutku se zavedamo, da 
ne moremo ničesar več narediti. Ustavimo se in čakamo. V 
pisarno lahko pridemo samo skozi okno in do garaže manjka 
samo nekaj centimetrov. 
Pogled z balkona, ki gleda na glavno cesto, je neopisljiv. Ena 
sama grozeča, rjava, bučna gmota. Opazimo, da povsod gori-
jo luči, le pri Lamovškovih je vse temno. Uporabimo vse mo-
žne načine, da bi nekoga v hiši zbudili. Na koncu je Bojan tisti, 
ki uspe … 
Sobota, 13. september 2014, 3.30 zjutraj
Voda se počasi umika.  Pokličem Renato in Matjaža, pa Jerne-
jo in Braneta. Na drugem koncu sploh ne vedo, kaj se dogaja, 
pri Požunovih voda ni dosegla notranjosti. 
Pridejo na pomoč (ob tej uri na cesti ni več visoke vode)  in do 
šestih zjutraj, ko se že zdani, je velik del vode in blata iz hiše 
odstranjen.
Sobota, 13. september 2014, 7.00 zjutraj
Dan prinese povsem novo podobo Podbočja.  Skoraj ni hiše v 
našem koncu, ki je voda ni dosegla. Tisti, ki so bolje odnesli, 
pomagajo tistim, ki jih je poplava prizadela v polni meri. Poka-

žejo se prave razsežnosti nočnega neurja. Voda je dokazala, 
da ne pozna pravil, ne pozna arhitekturnih rešitev in si ne 
dovoli nadzorovanja. 
Res pa je, da je prišla in odšla. Da ni nihče zgubil najdrago-
cenejšega – življenja. In da smo stopili skupaj. Tako, kot to v 
Podbočju znamo. Gasilci so strnili vrste, na pomoč so prišli 
tudi iz Dolenje vasi. Nekaj dni kasneje sta  pomagala tako 
Karitas kot Rdeči križ. 
Sobota, 18. oktober 2014, vodenje obiskovalcev po 
Podbočju
Pri kamnitem mostu se ustavimo in prvič govorim o popla-
vi pred enim mesecem. Šele sedaj vem, kako se je počutil 
Kramarjev stric, ki je vso noč preživel na slivi. In dodam, da 
upamo, da se kaj takega ne bo nikoli ponovilo …

Ivanka Černelič Jurečič
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Kres je bil pri Mramorjevih in Hočevarjih na drugi strani 
potoka. Ideja je prišla med pospravljanjem vej v okolici hiš 
ter ruženjem koruze, ko se je nabralo kar nekaj stročkov. 

Beseda je dala besedo in tako je na večer pred prvim majem v 
Kočku zagorel kres.

Vsak je prinesel nekaj priboljškov, stekel je pogovor in večer se 
nadaljeval v prijetnem druženju sovaščanov, sosedov, sorodnikov. 
Prijetno srečanje se je zaključilo z dogovorom, da se drugo leto 
spet dobimo, saj v Podbočju podobnih druženj pred praznikom 
dela kar malo manjka, odkar se ne postavlja več mlaja.

Simona Stipič

Kres v Kočku

V času božiča in v pričakovanju novega leta, ko so vsa mesta 
in vasi okrašena in se sveti na tisoče lučk, je zasijala tudi 
naša mala vas Gradnje. Čeprav mala in malo odmaknjena, 

je v teh praznikih pritegnila kar nekaj pogledov in navdušila 
mimoidoče.

Za okrasitev se vaščani iskreno zahvaljujemo KS 
Podbočje za finančno pomoč in gospodu Janezu Barbiču 
za sodelovanje in odobritev finančne pomoči.

Pobudnika za okrasitev vasi sta bila Vanja Moškon in Milan 
Vidovič. Za nabavo in izbiro okraskov je poskrbela Vanja Moškon, 
za napeljavo in priključitev pa Jože Sintič s pomočjo Milana 
Vidoviča.

Z najlepšimi pozdravi iz Gradnja še enkrat hvala za sodelovanje!

Vanja Moškon

Zahvala
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Poplave in plazovi  v letu 2014/2015 v naši KS

Leto 2014 si bomo zapomnili kot izredno deževno leto. 
Že zima je bila dokaj mokra, poplave pa so se pojavljale 
predvsem tam, kjer Krka večkrat poplavlja. Nadaljevalo se 

je z mokrim poletjem. Podbočje je 24. junija zalila meteorna voda 
po močnem nalivu. Kako močan naliv je bil, priča podatek, da 
je pokrove kanalizacije, ki niso tako lahki, dobesedno pometalo 
iz ležišč. Poplavljeno je bilo cestišče, zabite so bile odtočne 
cevi, nanosilo je gramoza in mulja po cesti, vrtovih in dvoriščih. 
Odneslo je tudi novo muldo, ki so jo dva dni pred tem naredili 
na cesti Podbočje–Dobrava. Tudi na Dobravi so imeli probleme 
z meteorno vodo. V Podbočju se je problem z meteorno vodo še 
nekajkrat ponovil. Večkrat smo zahtevali, da je potrebno težavo 
odpraviti, saj je bila le-ta očitna. Na koncu so jo le odpravili in 
letos ob obilnem deževju v maju cestišče ni bilo več poplavljeno. 
Prav tako je bil večkrat  poplavljen Staničev vrt in višek vode  je 
preko ceste poplavljal ulico v novem naselju, voda pa je prodirala 
v garaže in kleti. Tudi tukaj so sanirali odtoke in ob obilnem 
deževju v letošnjem maju, težav prav tako ni bilo več.

Najhuje pa je bilo v noči z dvanajstega na trinajsti september, ko 
je hudourniška voda potoka Sušica poplavila celo dolino. V Dolu 
je poplavilo pri Kodričevih (»Mlinarčkovih«), v Šutni je spodkopalo 
in podrlo betonski most na stari poti, ki vodi na Bočje in na 
kmetijske površine, poplavilo je poslopja, vrtove in dvorišča  pri 
Gramčevih, Sušnikovih, pri obeh Kodričevih. Dornikova hiša je 
bila povsem zalita. Dolina je bila kot ena velika reka, skoraj od 
gozda izpod Bočja, pa do ceste Šutna–Podbočje. Voda je svojo 
moč razkazovala tudi v Podbočju. Prestopila je bregove na novo 
urejene struge ter zalivala poslopja, dvorišča, vrtove in poti  na 
svoji levi in desni strani. Na koncu urejene struge je voda poplavila 
kmetijske površine in domačiji Kočevarjevih. Kakšno razdejanje 
je pustila, je bilo razvidno, ko se je voda umaknila v strugo. Tudi 
na kmetijskih površinah je bilo veliko škode. Po zgodovinskih virih 
Sušica ni bila tako visoka vse od leta 1937.

Poplavljala je tudi Krka. Delno so bile poplavljene  vasi: Pristava 
ob Krki, Selo, Brod in Malo Mraševo. V Velikem Mraševem je 
poplavljal Jelšanski potok. V Malem Mraševem in Kalce–Naklu 
je težave povzročala podtalnica. 

Zaradi obilnega deževja se je sprožilo kar nekaj plazov. Že v 
avgustu se je sprožil nov plaz v Brezovici, plaz pri Kodričevih v 
Brezovici se je obnovil, sprožil se je plaz na cesti proti Brlogu, prav 
tako je bilo na cesti proti Bočju kar nekaj plazov. Veliko plazov je 
bilo na kmetijskih površinah, predvsem v vinogradih.

 Kako hudo je bilo, je razvidno tudi iz fotografij.

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

Šola nekoč in danes

V lanskem letu je minilo 160 let od 
prve omembe šolstva v našem kra-
ju. Kot prvi redni učitelj je omenjen 

Karel Krištof. Razvoj šolstva od takratne-
ga Svetega Križa do sedanjega Podbočja 
lahko preberemo v zborniku, ki je izšel ob 
150-letnici. V takratnem uvodniku sem 
med drugim zapisal: »Vse nas najlepši 
spomini vežejo prav na čas šolanja. V tem 
času smo prejeli najdragocenejšo popotni-
co za prihodnost − znanje. In naša šola je 
učencem nudila prav slednje − znanje za 
življenje! Tudi zato je podboška šola moja 
– tvoja – naša.«  

Številni odlični dosežki v različnih dejavno-
stih tako na državni kot mednarodni ravni, 
množica otrok in mladih na igrišču, odprto 
otroško igrišče, vedno zasedena telovadni-
ca, dogodki v šolski jedilnici so pokazatelji, 
da smo vsi skupaj šolo vzeli za svojo, da 
v njej vidimo središče dogajanja in izvir 
razvoja v majhnem, a po dejanjih velikem 
kraju.

Šola danes je prerasla zgolj podajanja 
učne snovi. Poleg rednega, predpisanega 
pouka se vključujemo v razne projekte, s 
katerimi želimo nadgraditi in oplemenititi 
znanje, ki ga učenci pridobivajo pri rednih 
urah. Naši učenci se z angleškim jezikom 
seznanijo že v prvem razredu, z nemškim 
v četrtem, imajo dodatni uri športa, s fle-

ksibilnim predmetnikom pa lahko pri ne-
katerih predmetih učno snov obravnavajo 
strnjeno. Dodatno znanje na področjih, ki 
jih še posebej zanimajo, lahko pridobivajo 
v okviru izbirnih predmetov, izven pouka 
lahko obiskujejo različne interesne dejav-
nosti, ki jih vodijo zaposleni na šoli in vrtcu 
kakor tudi zunanji sodelavci, medsebojne 
konflikte pa  rešujejo ob pomoči sošolcev 
mediatorjev. Učenci se vključujejo v dejav-
nosti, ki jih še posebej zanimajo in tako 
razvijajo svoja močna področja, bogatijo 
svoja znanja ter pridobivajo izkušnje.

Vsako leto nas presenetijo nadpovprečni 
uspehi učencev. Letos so se na državnem 
tekmovanju izkazali mladi čebelarji, ki so 
prejeli srebrna in zlata priznanja. Turistični 
podmladek pa se je z zlatim priznanjem 
uvrstil na zaključno prireditev festivala 
Turizmu pomaga lastna glava v Mariboru. 

V letošnjem letu smo bili skupaj z OŠ 
Pišece in OŠ Globoko izbrani  za sodelova-
nje v projektu Popestrimo šolo. Učenci so 
svoje stare starše učili osnove računalni-
štva, s pomočjo zaposlenih postavili lične 
gredice in zasadili vrtnine, v počitniškem 
času so obiskali kmetijo, ki se ukvarja z 
rejo tekmovalnih konjev, se učili italijanšči-
ne, si sami pripravili hrano, obiskali dom 
ostarelih v Krškem in s kvizom oskrbovan-
cem polepšali dan. 

S tovrstnimi projekti želimo učni proces 
razširiti izven zidov šole v realno življenj-
sko okolje, vanj vključiti medgeneracijsko 
sodelovanje in poudariti, da se učimo za 
življenje, v katerem smo vsi neogibno po-
vezani.

V projektu Rastoča knjiga razvijamo ži-
vljenjsko pomembne vrednote, kot so od-
govornost, prijateljstvo, poštenost … Letos 
smo posebno pozornost namenili branju 
leposlovja in k sodelovanju povabili tudi 
starše. Dejstvi, da je 90 % učencev osvo-
jilo bralno značko ter številčna prisotnost 
staršev na prireditvi dneva šole, sta ena 
izmed pokazateljev uspešnosti projekta. 
Dodatno nas je razveselil še obisk pisa-
telja Toneta Partljiča, ki je podelil bralne 
značke, nas pohvalil in nasmejal s svojo 
iskrivostjo ter duhovitostjo.

Pestro je tudi dogajanje v našem vrtcu 
Levček. Na likovnem natečaju Naravne in 
druge nesreče je naš vrtec prejel pohvalo 

za sodelovanje. Skupaj z Društvom prija-
teljev  mladine Podbočje smo ob tednu 
otroka pripravili zanimive delavnice pod 
vodstvom vzgojiteljic in učiteljic. Nastopi 
najmlajših so nepredvidljivi, a prav zato še 
posebej zanimivi in prisrčni. Dan vrtca je 
minil s predstavitvijo skupin in pohodom 
z lučkami, materinski dan smo obeležili s 
prireditvijo za mamice, ob koncu  leta pa 
smo pripravili prijeten skupni zaključek z 
glasbeno animacijsko predstavo. Letos so 
se opogumili tudi starši in s svojim nasto-
pom prireditev dodatno popestrili.

Poleg izobraževanja je naše poslanstvo 
tudi vzgoja otrok. Razmere v družbi nam 
nalagajo veliko odgovornost. Verjetno se 
strinjate z mano, da si pri tem želimo vsaj 
malo šole nekoč … 

Branko Strgar, ravnatelj
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Najmlajši otroci v našem vrtcu

Smo najmlajši otroci v vrtcu Levček. Dvanajst Muc, starih 
od enega do dveh let se je zbralo, da bi se skupaj igralo, se 
zabavalo in veliko novega doživelo.

Za našimi vrati sta bili na obisku gospa toplina in domačnost, ki 
sta premagali otrokovo negotovost spremeniti v zaupanje. Počeli 
smo veliko zanimivih stvari, ki so nam krajšale čas do prihoda 
staršev.
Rajali smo, peli, se valjali, tekali, lezli kot polžki, barvali, lepili, 
sestavljali in se skrivali.
Malo pa smo se z Janjo in Gregorjem tudi hudomušno in navi-
hano poigrali. Ob dinamičnem dopoldnevu smo po kosilu brez 
protesta zaspali. 
Muce so postale  že tako velike, da se bodo počasi poslovile od 
dud in pleničk, le še počitnice morajo doživeti.

Janja Andolšek, vzgojiteljica

Zajčki so skupina otrok, starih od enega do treh let, ki je sep-
tembra pričela z delovanjem kot polovična. Januarja so pri-
šli še trije novi otroci in skupina se je preoblikovala v polno.

Sedaj je v skupini dvanajst malih navihančkov.
Ker vsi otroci še ne hodijo, je treba delo prilagajati. Mlajše otroke 
je potrebno najprej naučiti samostojno sedeti pri mizi, jesti, sta-
rejši pa medtem že poslušajo pravljice, uporabljajo stranišče ter 
se sami obujejo in sezujejo. 
Enim in drugim pa je enotno to, da se radi »cartajo«. To še poseb-
no radi počnejo, ko v skupino pride nov otrok.
Vsak dan Katjo in Heleno presenetijo s kakšno novo besedo in z 
uveljavljanjem svoje volje. 
Pri slednjem je potrebna velika mera strpnosti in prigovarjanja. 
Naj pohvalim še naše starše, ki so celo leto pridno sodelovali 
z nami. Pomagali so nam pri spoznavanju barv, izdelovanju ob-
jemčkov, peki piškotov, pri izvedbi tedna mobilnosti, zbiranju 
zvezkov in še bi lahko naštevala. 
»Z roko v roki je vse lažje,« pravi pregovor. In res je tako.

Helena Banič, vzgojiteljica

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

Narava − naša prijateljica

Ljudje si vedno bolj prizadevamo povr-
niti stik z naravo. Z vsemi živimi bitji 
si delimo planet Zemljo, ki pa smo ga 

zadnje čase zanemarjali in jemali za sa-
moumevnega in neuničljivega. Zatorej se 
trudimo otroke  vzgajati v sožitju z naravo 
in jim podajamo načine, kako se spet pri-
bližati tisti prvinski povezanosti. Tako izka-
zujemo spoštovanje do vsega okoli nas. 
Otroci v skupini Navihančki so še posebej 
povezani z domačimi živalmi. Veliko otrok 
ima doma hišne ljubljenčke in kmetije, ki 
so jih tudi obiskali in se pogovarjali, kako 
skrbijo za živali in kakšna opravila zahte-
va življenje na kmetiji. Na poti pa so opa-

zovali polja, njive, gozdove in travnike ter 
se seznanjali, zakaj je potrebno ohranjati 
naravo čisto. 
Vzgojiteljici Anja in Sonja iz skupine 
Zvezdice sta otroke odpeljali na ogled 
kmetije Baznik v Podbočju. Kartonaste 
hišice z motivom »kmetija« so pobarvali z 
voščenkami in se v njih tudi poskrili ter gla-
sovno in gibalno oponašali živali. Domače 
živali so poiskali tudi v slikanicah in prepe-
vali angleško pesmico Old Mc'Donald had 
a farm. 
Navdih za poslikavo so dobili tudi 
Leopardi, ki so kartonaste kmetije po-
slikali z rokami in prstnimi barvami. 

Umetniškemu navdihu so dali prosto pot 
in doživeli tisto malo spontanosti, ki jo 
nudi naravni cikel narave. Skozi umetnost 
se zelo približamo naravi in naši biti, kajti 
narava ne pozna bližnjic – vse je v popol-
nem redu, sožitju in harmoniji. Vse ima 
svoj začetek in konec, čas za rast in čas 
za umiranje. Narava nikoli ne izsiljuje, a se 
vendar vedno vse zgodi tako, kot se mora. 
Ko poplavi, odnese preživeto in spomni 
na moč vode, naša čustva in vsemogoč-
no ustvarjalno silo. Vsakič, ko nekaj uniči, 
stori to z razlogom, da ponovno zgradi. Si 
predstavljate lahkotnost bivanja, ko bi bili 
sposobni plavati s tokom življenja in se mu 
popolnoma prepustiti ter si reči: »Sem na 
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pravem mestu, ob pravem času in počnem pravo stvar.« Takrat bi užili mirnost, ki jo lahko vsakodnevno zaznavamo, ko prisluhnemo 
utripu Narave.

Vzgojiteljice: Vesna Kržičnik Mirt,  
Anja Ranogajec in Margareta Lešnik

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

Kraljična na zrnu graha

Tako kot že več let zapored smo tudi letos učenci gledališkega 
krožka pripravili gledališko igrico, s katero našim vrtičkarjem 
polepšamo decembrske dni in prikličemo dedka Mraza. 

Tokrat smo Tim Rebselj, Neli Kovačič, Erazem Dornik, Jakob 
Jurečič in Zoja Iva Jurečič zablesteli v vlogah kralja, kraljične, 
kraljeviča, stražarja in kraljice v gledališki predstavi Kraljična na 
zrnu graha. Še dobro, da je drobno zrno graha izdalo, da se je na 
grad zatekla prava kraljična, saj bi drugače kraljevič spet ostal 
brez neveste. Vse se je izšlo tako, kot se za pravljico spodobi: 
kralj in kraljica sta bila vesela, kraljevič in kraljična pa sta se še 
isti dan poročila. Aja, in na poroko sta povabila tudi dedka Mraza 
in njegove snežinke (Petro Fifolt, Žano Kodrič, Evo Strojin in Aljo 
Golobič). Otroci pa so domov odšli veseli, vsak s svojim darilom 
v roki. Kot v pravljici …

Zoja Iva Jurečič, 5. r.

V 2. razredu smo telovadili z babicami in dedki

V četrtek so nas obiskali dedki in babice. Skupaj smo telovadili. 
Dedki in babice so bili utrujeni. Zelo dobro jim je šlo. Zelo smo se za-
bavali. Ponosen sem bil na svojo babico. Dobro je telovadila. Dedek 
žal ni mogel priti. Želim si, da bi naslednje leto prišel. Na koncu smo 
se skupaj  fotografirali.  Dedki in babice so dobili kavo in pecivo. Malo 
so se podružili. Bilo je zelo lepo.

Oskar Gino Šavrič

Telovadila sem z babicami in dedki. Telovadili smo na blazinah. 
Telovadbo je vodila učiteljica Metka. Dedki niso bili dovolj aktivni. 
Telovadba mi  je bila zelo všeč.

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

Brati ali ne brati – to ne bi smelo biti vprašanje!

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo« vedo povedati učenci, ki 
del pouka preživijo v učilnici slovenščine, saj ta citat krasi 
eno od sten. Vedo tudi, da je te zgovorne besede zapisal 

njihov dolenjski rojak, odličen pesnik Tone Pavček. In celo strinjajo 
se z njegovimi besedami … Dokler ne pri čas (kmalu septembra), ko 
zvedo naslove petih knjig, ki jih morajo obvezno prebrati za domače 
branje. Ja, obvezno! Domače branje je sestavni del učnega načrta 
slovenščine. Tudi vsi, ki že nekaj ali precej časa ne hodite v šolo, ima-
te gotovo takšne in drugačne spomine na domače branje. Domače 
branje = branje doma. No, tu pa nastopijo težave. Težave postanejo 
gromozanske, ko učenci zvedo naslove knjig. 
»Kaj takega, tako starinske knjige, tega pisatelja že zdavnaj ni več 
med nami, mama pravi, da je to najbolj dolgočasna knjiga, nič ne ra-
zumem, starinski jezik, knjige ni bilo v knjižnici, preveč strani, nimam 
časa, ne razumem, zakaj moram brati, ne maram brati, kaj bom s 
tem v življenju …«. To so resnični odzivi učencev.
Seveda se v dobi sodobne tehnologije prav hitro znajdejo in pri razi-
skovanju »strica Googla« so več kot uspešni. Obnove knjig, takšne in 
drugačne, so na voljo na svetovnem spletu. Ponudijo hitro rešitev za 
nastalo težavo učencev. Ta pot jim sporoča, da imajo v življenju vse 
na dosegu rok. In za to se morajo bolj malo potruditi. Nič kaj spod-
budna popotnica za mlade ljudi, kajne? Zato našo rastočo knjigo v 
šolski jedilnici med drugim krasi citat pisateljice Aleksandre Kocmut, 
ki je lani na šoli podeljevala bralne značke: »Prebrati obnovo knjige 
z interneta je kot pojesti ovitek brez čokolade.«
Z domačim branjem imam precej izkušenj. Po navadi učenca, ki ni 
prebral knjige, opazim že na hodniku pred poukom. Pa saj že vedo 
nadaljnji postopek. Ker je moj cilj, da knjigo preberejo, dobijo nov 
datum in s tem novo priložnost. Seveda jo eni izkoristijo, spet drugi 
ne. Nikoli. Učence spodbujam, da povedo, kakšna se jim je zdela 
knjiga. Večina pove, da zanimiva, morda ne na začetku, ko pa se 
navadijo jezika in jih zgodba pritegne, pa ja. In ja, seveda lahko brez 
težav povedo, da jim je bila knjiga dolgočasna, jezik starinski, avtor 
zoprn …, a za takšne sodbe morajo knjigo prebrati! In zaradi tega 
se ne bodo zamerili učiteljici. Del slovenske književnosti pač morajo 
poznati in to zagotovo ni najbolj grozna stvar v njihovem življenju. 
Nemalokrat doživijo šok v prvem letniku srednje šole, ko se srečajo z 
grško antiko, s Homerjem, Iliado, Odisejo in ostalo svetovno klasiko. 
Takrat mi mnogi povedo, da jim je žal, da me niso upoštevali, ko sem 
spodbujala branje. 
Moram zapisati, da imajo učenci za to, da preberejo posamezno 
knjigo praviloma okoli dva meseca časa. Pogosto preštejemo dneve 
in število strani knjig razdelimo. Učenci so presenečeni, ko ugotovijo, 
da morajo prebrati na dan le par strani. A to očitno ni dovolj dobra 
motivacija. 
Ponosna sem na to, da je naša šola pristopila k projektu rastoča 
knjiga. Vsebinsko odlično zasnovana ideja, ob kateri lahko vsi »ra-
stemo« na različne načine. Naš Odgovorni Šolar bi naj bil po mojem 
tudi knjigoljub. Ker smo letos spodbujali branje leposlovja, smo v 
sodelovanju z učiteljicami razredne stopnje razvile idejo, da k uspe-
šnejšemu branju knjig za domače branje vključimo tudi starše. V 
ta namen smo izdelale posebne obrazce, kamor so učenci zapisali 

naslov knjige, datum do katerega jo morajo prebrati, na razredni sto-
pnji so učiteljice dodale še prostor za strnjeno obnovo. Na koncu naj 
bi starši zapisali datum, ko je njihov otrok prebral določeno knjigo in 
se ob tem podpisali. Lični lističi so res krasili zvezke za slovenščino. 
In tudi podpisi staršev so pri večini bili, a s knjigo za knjigo, z mese-
cem za mesecem manj! Tudi ponarejanje podpisov ni bila neznanka, 
celo v nižjih razredih. To spoznanje me žalosti, še zlasti zato, ker smo 
vse starše s projektom seznanili na uvodnih roditeljskih sestankih. 
Po tej plati s projektom nismo uspeli. In naš namen je bil predvsem 
pozitiven – skupaj spodbujati branje, mišljenje, razmišljanje otrok. 
Nikakor nismo zahtevali, da bi starši brali skupaj z otroki ali celo na-
mesto njih. Smo pa učiteljice upale, da se bodo starši z veseljem in 
zanimanjem seznanili s predpisanimi knjigami za obvezno domače 
branje, ki jih mora prebrati njihov otrok.
Ni lepšega, kot se podati na pot s knjižnim junakom, doživeti njegove 
dogodivščine, izraziti čustva, se spet kaj novega naučiti in predvsem 
uživati v branju! Čeprav imam dovolj izkušenj s poučevanjem in tudi 
s spodbujanjem branja, sem prepričana, da sem pri tem lahko uspe-
šna predvsem kot mama in šele nato kot učiteljica! Starši, zavedajte 
se, da bodo Vaši otroci zaradi branja leposlovja uspešnejši v izo-
braževanju in tudi v življenju. Mi, učitelji, smo lahko Vaši sopotniki 
pri spodbujanju branja, največ pa lahko prispevate znotraj družine. 
In da ne bom zvenela kot stara porumenela knjiga … Zelo sem na 
strani sodobnega branja s pomočjo e-bralnikov, ko si lahko cele knji-
ge naložimo na tablice ali celo telefone. Tudi sposodimo si jih lahko 
v mnogih knjižnicah, jih s pomočjo aplikacij naložimo in beremo. 
Kadarkoli in kjerkoli! In to spodbujam tudi pri učencih.
 »Stati inu obstati« je v prvi slovenski knjigi davnega leta 1550 zapi-
sal utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika Dolenjec Primož Trubar.  
Slovencem je že v tistih časih želel sporočiti, da morajo biti trdni in 
pokončni, se boriti za svoj narod in vero. Sama bom v duhu aktual-
nih razmer v naši lepi deželi in širšem evropskem prostoru zapisala: 
»Brati inu obstati!«. 
Upam, da bomo v novem šolskem letu prebrali še kakšno knjigo 
več … 

Janja Rostohar, prof.

Barbara Martič, 8.r
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Dan šole v znamenju knjige in bralne značke

Letošnji Dan Osnovne šole Podbočje 
smo slovesno obeležili v soboto, 11. 
aprila. Kot smo načrtovali v letnem 

delovnem načrtu, je bila vsebina povezana 
s knjigo. Prednostna naloga tega šolskega 
leta je namreč povezana z Rastočo knjigo, 
v okviru katere smo spodbujali branje 
leposlovja in nadaljevali z zavezo učencev, 
da so odgovorni šolarji. V ta namen so 
učenci v okviru razrednih skupnosti na 
začetku leta podpisali posebne listine, ki 
vsebujejo načela odgovornega šolarja oz. 
šolarke. 

Sobotni dan šole so učenci preživeli 
z druženjem v razrednih skupnostih. 
Medtem ko so v 1. in 2. razredu obeležili 
praznik številk oz. črk, so učenci v ostalih 
razredih ustvarjali, razpravljali in pisali na 
temo knjige. V živahnem dopoldnevu so 
nastale avtorske knjižice mladih pisateljev 
in ilustratorjev, pa osebne razredne knjige, 
učenci so debatirali o svojih najljubših 

zgodbah, knjižnih junakih in avtorjih. 

Ob 11. uri so se učencem po razredih 
pridružili starši in si ogledali njihovo delo. 
Nekateri razredi so pripravili tudi krajše 
kulturne programe. Najpomembnejše 
pa je bilo druženje staršev in otrok na 
nekoliko drugačen način.

Dan šole se je slovesno zaključil s 
podelitvijo priznanj za bralno značko. 
Osrednji gost na prireditvi je bil slovenski 
pisatelj in dramatik Tone Partljič. V 
zanimivem in humornem pogovoru je 
učencem in staršem predstavil svoje 
ustvarjalno delo in poudaril pomen 
druženja s knjižnimi junaki … Podelil je 
kar 148 priznanj za bralno značko. Med 
nagrajenci je tudi sedem devetošolcev, ki 
so za zvestobo bralni znački vseh devet let 
postali zlati bralci. 

Janja Rostohar, vodja šolske bralne 
značke

Decembrska delavnica s starši 3. razreda

V sredo, 10. 12. 2014,  smo imeli razredno delavnico. Ko 
smo se vsi učenci zbrali, smo svojim staršem pripravili 
kratek program. Zaigrali, zaplesali in zapeli smo jim nekaj 

pesmi. Po končanem programu smo se razdelili v dve skupini. 
Prva skupina je izdelovala okraske za razred. Druga skupina pa 
je pripravljala piškote. Po končanem prvem delu so nam kuharice 
postregle čips, napolitanke in sok. Potem pa smo se zamenjali. 
Ko je bilo delo opravljeno, smo se posladkali še s piškoti, ki so 
se pravkar spekli. Ko smo končali z delom, smo se poslovili od 
učiteljice in odšli domov. Meni so bile delavnice všeč, še posebej 
izdelava zvezd.

Ester Palčič, 3. r.

Plavalni tečaj tretješolcev

Od srede, 13. 5., do ponedeljka, 18. 5. 2015, smo imeli 
tretješolci plavalni tečaj. Tri dni smo bili  v Termah Čatež, 
zadnji dan pa v Dobovi v Paradisu. Prvi dan smo se razdelili 

v dve skupini. Učili smo se plavati žabico in kravl. Na tečaju sem 
se naučil boljše plavati žabico, poskušam plavati pa tudi že kravl. 
Meni je bilo najbolj všeč v Dobovi, ker smo imeli vsak svoj ležalnik.

Komaj čakam, da bom spet šel v toplice ali čim prej na morje, kjer 
bom lahko še izboljšal svoje plavanje.

Jernej Kerin, 3. r. 
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Dosežki učencev na tekmovanjih 

Še eno šolsko leto je za nami. Učenci so 
sodelovali na številnih tekmovanjih 
in natečajih in uspešno zastopali 

našo šolo. Zlato priznanje so letos osvojili 
mladi čebelarji in učenci, ki so sodelovali 
na turistični tržnici. Več o tem pa izveste v 
nadaljevanju. 

Tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje se je udeležilo 50 učencev od 
2. do 9. razreda, ki so skupno osvojili 
20 bronastih priznanj. Na področno 
tekmovanje so se uvrstili Zala Jurečič, 
Lana Kodrič in Tim Božič. 

Bralno značko je v letošnjem letu osvojilo 
148 učencev. Sedem učencev 9. razreda 
je bralno značko osvojilo v vseh letih 
šolanja. Postali so zlati bralci. To so: Tim 
Božič, Anja Goričar, Lora Ana Jurečič, Lana 
Kodrič, Tjaša Pacek Glinšek, Nik Reberšek 
in Aljaž Vrhovšek. 

Prejeli so spominsko priznanje in knjižno 
nagrado za zvestobo Bralni znački in lepi 
knjigi.

Angleško bralno značko, ki jo na naši 
šoli imenujemo Bralni levček – Reading 
lion, je  osvojilo 40 učencev od 6. do 9. 
razreda. 

Na šolskem tekmovanju iz kemije so 
bronasto priznanje osvojili Nik Reberšek, 
Jakob Rajšp, Iva Colarič in Zala Jurečič. 
Državnega tekmovanja sta se udeležila 
Nik Reberšek in Zala Jurečič. Nik Reberšek 
je na tem tekmovanju osvojil srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz biologije je 
bronasto priznanje osvojilo deset učencev, 
in sicer Zala Jurečič, Barbara Martič, Lana 
Kodrič, Domen Zupančič, Lora Ana Jurečič, 
Nejc Kerin,  Nik Reberšek, Tim Božič, Tjaša 
Pacek Glinšek in Sara Conta. Na državno 
tekmovanje se je uvrstilo prvih sedem 
omenjenih učencev. 

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so 
učenci osvojili 22 bronastih priznanj. 

Letošnje šolsko leto je potekalo 1. 
tekmovanje iz znanja naravoslovja 
Kresnička za učence od 1. do 7. razreda. 
Tekmovanje je potekalo samo na šolski 
ravni. Bistveni del tekmovanja so bile 
naloge, vezane na eksperimente, ki so 
jih učenci izvedli s svojimi mentorji. Na 
naši šoli se je tekmovanja udeležilo 74 
učencev, bronasto priznanje pa je osvojilo 
27 učencev.

Na šolskem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni so učenci osvojili 14 
bronastih priznanj. Prejeli so jih Domen 
Zupančič, Nejc Kerin, Lana Kodrič, Tjaša 
Pacek Glinšek, Nik Reberšek, Zala Jurečič, 
Iva Colarič, Barbara Martič, Anja Goričar, 
Sara Conta, Sara Colarič, Sara Požun, 
Lora Ana Jurečič in Nika Sintič. Državnega 
tekmovanja so se udeležili Domen 
Zupančič, Nejc Kerin in Lana Kodrič. Nejcu 
je uspelo osvojiti srebrno priznanje.

Na tekmovanju iz znanja angleškega 
jezika so bronasta priznanja prejeli 
Lana Kodrič, Tjaša Pacek Glinšek in Anže 
Petretič. 

Za učence 7. razreda je tekmovanje 
potekalo skupinsko. V skupini so ustvarjali 
Alja Baškovec, Matjaž Jalovec, Lea 
Petretič in Lara Zorič. Osvojili so bronasto 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju za Vegovo 
priznanje je sodelovalo 69 učencev od 1. 
do 9. razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 
30 učencev. Na področno tekmovanje so 
se uvrstili Jaka Kovačič, Tim Kovačič, Lea 
Petretič, Sara Conta, Zala Jurečič in Jakob 
Rajšp. Srebrno priznanje so osvojili štirje 
učenci. To so Lea Petretič, Tim Kovačič, 
Zala Jurečič in Jakob Rajšp. Na državno 
tekmovanje se je uvrstila Lea Petretič. 

Na šolskem tekmovanju iz fizike 
so bronasto priznanje prejeli Jakob 
Rajšp,  Sara Conta in Barbara Martič. 
Na področnem tekmovanju je poleg 
omenjenih učencev sodeloval še Nik 
Reberšek. Srebrno priznanje so osvojili 
Jakob Rajšp, Sara Conta in Nik Reberšek. 

Na šolskem tekmovanju iz logike so 
sodelovali učenci 8. in 9. razreda in na 
šolskem tekmovanju osvojili tri bronasta 
priznanja. Prejeli so jih Nik Reberšek, 
Zala Jurečič in Jakob Rajšp. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstila Nik Reberšek 
in Zala Jurečič. Zala Jurečič je na tem 
tekmovanju osvojila srebrno priznanje.

Na šolskem tekmovanju iz znanja 
zgodovine so učenci osvojili štiri bronasta 
priznanja.  Prejeli so jih Zala Jurečič, Lora 
Ana Jurečič, Nejc Kerin in Sara Conta. 

Na področno tekmovanje so se uvrstili 
prvi trije omenjeni učenci. Zala Jurečič 
je na tem tekmovanju osvojila srebrno 
priznanje. 

Na šolskem tekmovanju iz znanja 
geografije so učenci osvojili 7 bronastih 
priznanj. Prejeli so jih Zala Jurečič, Nejc 
Kerin, Tjaša Pacek Glinšek, Barbara 
Martič, Sara Conta, Luka Simončič in Lora 
Ana Jurečič. Na področno tekmovanje so 
se uvrstili Zala Jurečič, Nejc Kerin, Tjaša 
Pacek Glinšek in Barbara Martič. Tjaša 
Pacek Glinšek je na tem tekmovanju 
osvojila srebrno priznanje. 

Učenci so sodelovali tudi na občinskem 
tekmovanju Kaj veš o prometu. Ekipa, 
v kateri so sodelovali Aljaž Vrhovšek, Nik 
Reberšek, Anja Goričar in Kaja Kostelac,  
je dosegla 3. mesto.  

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

Žiga Kramer in Marko Simončič sta na 
občinskem tekmovanju dosegla bronasto 
priznanje, na državnem pa zlato priznanje. 
Nejc Kerin in Domen Zupančič pa sta 
na obeh tekmovanjih prejela srebrno 
priznanje.

Učenci so se preizkusili tudi v znanju 
s področja energetike na tekmovanju 
mladi genijalci.  Najuspešnejši  učenci 
so sestavljali ekipo, ki se je pomerila na 
zaključnem tekmovanju, ki je potekalo v 
Kulturnem domu v Krškem. V ekipi so bili 
Luka Simončič, Barbara Martič in Jakob 
Rajšp. Med 16. sodelujočimi ekipami so 
dosegli 6. mesto. 

Mladinski in oba otroška pevska zbora 
so popestrili prireditve na šoli in izven nje. 
Nastopili so tudi na pevski reviji.  

Učenci naše šole so se predstavili na 
turistični tržnici festivala Turizmu 
pomaga lastna glava, na temo Zgodbe 
turizma, ki je potekala v  Mercatorjevem 
centru v Novem mestu. Izdelali so 
raziskovalno nalogo z naslovom »Odpri 
vrata lev kamniti« in pripravili turistično 
stojnico. Prejeli so zlato priznanje. Uspeh 
na regijskem tekmovanju jim je omogočil 
sodelovanje na državnem tekmovanju, 
ki je potekalo v Mercatorjevem centru v 
Mariboru. Tudi tam so lepo predstavili 
raziskovalno nalogo, šolo in kraj. 

Na literarnem natečaju Na obisku pri 
Juriju Dalmatinu, so Dalmatinovo značko 
prejele Barbara Martič, Lana Kodrič in Lora 
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Ana Jurečič, Anja Goričar pa Dalmatinovo 
značko in priznanje. 

Na literarnem natečaju »Naravne in 
druge nesreče – Ogenj ni igrača« je na 
regijski in državni ravni dobila priznanje in 
praktično nagrado Hana Iljaš.

Na literarnem natečaju Evropa v šoli, ki je 
letos potekal pod geslom »Sodelujem, svet 
oblikujem«, je priznanje za sodelovanje na 
regijski ravni prejela Hana Iljaš.

Na literarnem natečaju KUD sodobnost 
international, je za domišljijsko-
ustvarjalni spis po prebrani knjigi, prejela 
priznanje in knjižno nagrado Hana Iljaš. 

Na literarnem natečaju Bodi pisatelj so 
priznanje za sodelovanje prejele Hana 
Iljaš, Valentina Drobnič in Anja Goričar. 

Na mednarodnem natečaju Bodi 
umetnik »Igraj se z mano«, so sodelovali 
učenci razredne stopnje. Slike učencev 
Žaka Lekšeta, Zoje Nale Božič, Tie Ilijaš, 
Maja Drmaža, Nike Zorko in Aljaža Žiberta 
so bile del potujoče razstave, ki je potovala 
po Sloveniji in tujini in si jo je bilo možno 
ogledati. 

Na likovnem natečaju »Naravne in druge 
nesreče – Ogenj ni igrača« je na regijskem 
natečaju priznanje dobila Mija Tršelič iz 4. 
razreda.

Na likovnem natečaju Evropa v šoli so 
učenci ustvarjali pod naslovom Sodelujem, 
svet oblikujem. Na državno raven so se 
uvrstila likovna dela Kristine Tine Botić 
Komljanc, Maja Drmaža,  Lore Ane Jurečič 
in Mitje Kraševca.

Učenci so sodelovali tudi na likovnem 
natečaju z naslovom Igriva dediščina v 
občini Krško. 25 učencev je svoje izdelke 
razstavilo na razstavi v Mestnem muzeju 
Krško, učenka Lara Zorko pa je bila 
nagrajena.

Učenci naše šole so sodelovali tudi na 26. 
mednarodnem otroškem extemporu, 
ki je potekal v Kostanjevici na Krki. Letošnji 
extempore je nosil naslov Pod skupnim 
dežnikom, na njem pa so učenci z akrilnimi 
barvami poslikali odslužene dežnike. Našo 
šolo so zastopali Lea Petretič, Zala Jurečič 
in Barbara Martič.

Štefka Bevc, urednica šolske kronike

Področno tekmovanje iz znanja matematike

V sredo, 1. aprila 2015, je na OŠ Podbočje potekalo 51. po-
dročno tekmovanje v znanju matematike za Vegovo prizna-
nje.  Gostili smo triinšestdeset učencev tretje triade iz osmih 

osnovnih šol naše regije, ki so na šolskem tekmovanju  v znanju 
matematike za Vegovo priznanje dosegli dovolj točk. Po sprejemu 
je sledil kratek kulturni program. Nato so tekmovalci zasedli svoja 
mesta po učilnicah. Za reševanje nalog so imeli 120 minut časa. 

Štiriintrideset  tekmovalcev je z izkazanim znanjem osvojilo sre-
brno Vegovo priznanje, osem tekmovalcev pa se je uvrstilo na 
državno tekmovanje. Med njimi je bila tudi naša učenka sedmega 
razreda Lea Petretič.  Vsi tekmovalci so prikazali ogromno  mate-
matičnega znanja in vztrajnosti.  

Barbara Knez, prof. 

Popestrimo šolo

V letošnjem šolskem letu smo začeli z izvajanjem programa 
Popestrimo šolo. Izpeljali smo veliko različnih projektov, ki 
so se izvajali na šoli in v okolici. Sodelovali so učenci od 

petega do devetega razreda, skupaj več kot 30 učencev, ki so z 
dobro voljo in pridnim delom pripomogli, da se je program uspe-
šno izpeljal.

Obiskali smo Dom starejših občanov Krško, kjer sta učenki 
osmega razreda stanovalcem polepšali popoldan z  igro Moja 
Slovenija.  Veseli smo bili množičnega odziva stanovalcev, ki so 
nas zelo lepo sprejeli. 

Računalniška pismenost je pomemben del življenja vseh gene-
racij, tudi za starejše. Prav z namenom, da jim svet računalništva 
približamo, smo na šoli organizirali tečaj za dedke in babice, ki 
sta ga vodila učenca 9. razreda. Udeleženci so usvojili osnovno 
delo z računalnikom, se naučili uporabljati elektronsko pošto in 
brskati po spletu. Tečaj smo uspešno zaključili s podelitvijo di-
plom.

V okviru programa Pot do samooskrbe smo na šolskem vrtu in 
pri vrtcu postavili dvignjeni gredici. Najprej smo pripravili podla-
go – navozili zemljo in kompost, nato pa zasadili različne vrste 
zelenjave in začimb. Orodje za obdelovanje gredic nam je izdelal 

kovač iz Šentjerneja, semena pa so prinesli otroci sami. 

Aktivni pa smo bili tudi med prvomajskimi počitnicami. Imeli smo 
športne igre, se učili tujega jezika, obiskali kmetijo, kjer se ukvar-
jajo s konjerejo, pekli slaščice in se sproščali z ogledom filma. 

Luka Luzar, prof.
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Pogovor s čebelarjem Viljemom 
Vrhovškom, ki skrbi za šolski 
čebelnjak

Kdaj ste začeli s čebelarjenjem? 

S čebelarjenjem se ukvarjam že od otroštva, že več kot 70 let, 
za to me je navdušil oče, ki je bil tudi čebelar. Poklicno sem se 
ukvarjal z  mizarstvom in s tem nadaljujem tudi sedaj,  ko sem 
že je upokojen (že 16 let). Prvi leseni čebelnjak je izdelal oče 
že pred mojim rojstvom, pred 2. svetovno vojno. Drugi, zidan, 
je bil zgrajen leta 1946 za 60 panjev. Leta 2009 pa sem sam 
postavil manjši čebelnjak, pri katerem sem kmalu spoznal, da 
je premajhen. Zato sem  izdelal 10 nakladnih panjev po načrtu 
inženirja Jurkoviča. Od takrat naprej  jih vsako leto povečujem, 
zato sem se lotil tudi izdelave 3-etažnih panjev. 

Kdaj je ponovno oživel čebelnjak pri osnovni šoli? Od kod 
pobuda? 

Prvi čebelnjak za osnovno šolo sem naredil pred približno 30 
leti na pobudo Medexa. Krožek je vodila gospa Milka Zupančič  
(sestra takratnega ravnatelja), njeno delo pa je nato nekaj let 
nadaljeval sam ravnatelj Jože Zupančič. Pred sedmimi leti smo se 
po skupnem dogovoru z ravnateljem Brankom Strgarjem odločili 
in stari čebelnjak v celoti obnovili. Pri tem sta mi pomagala 
takratna hišnika. V prenovljeni čebelnjak sem postopno naselil 
12 družin. Pred dvema letoma pa smo postavili tudi prvi nakladni 
panj.  

Ali je potrebno starejšemu čebelarju svoje znanje 
izpopolnjevati, dopolnjevati in poskusiti vedno kaj 
novega? Kje dobite nove informacije?

Seveda, zelo je pomembno. Udeležujem se raznih predavanj, 
redno berem strokovno literaturo in mesečno revijo Slovenski 
čebelar. Prvo knjigo o čebelah sem si kupil leta 1958 in zanj dal 
polovico mesečne plače. Še sedaj jo prebiram. 

Ali vam je v veselje predajati znanje mlajšim rodovom? 
Koga ste že navdušili za čebelarjenje?

Zelo rad predajam znanje naprej. Najprej preko hišnika Jožeta, 
sedaj pa preko Matjaža, ki mi vedno priskoči na pomoč pri delu v 
čebelnjaku. Vsako leto pa se krožku pridružijo novi člani. 

Kaj vam je pri čebelah najbolj všeč?

Njihov red, disciplina in delavnost – kot pravi pregovor: »Priden 
kot čebela«.

Kaj vam pomeni čebelarjenje?

Izredno veselje. Vsak dan se večkrat odpravim k čebelnjaku, 
včasih že zgodaj zjutraj, da opazujem njihov izlet. Zvečer, v 
polsnu, razmišljam, kaj se da še izboljšati. 

Bi za konec radi še kaj sporočili? 

Če bo le eden od mojih učencev postal čebelar,  bom izredno 
vesel in zadovoljen. 

Špela Bubnjić, mentorica čebelarskega krožka
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Čebelarski krožek

Že dolgo je tega, kar so nas kot mlade fante začele zanimati 
čebele, ko smo  prvič stopili v šolski čebelnjak in začeli s pr-
vimi deli, npr. žičenjem okvirjev, vstavljanjem satnic v njih in 

z opazovanjem našega čebelarskega mentorja gospoda Viljema 
Vrhovška. Do sedaj smo se že veliko naučili in ker je učiteljica 
Špela to opazila, nas je odpeljala na prvo čebelarsko tekmovanje. 
V četrtek, 23. aprila 2015,  smo se štirje učenci naše šole, in sicer 
Marko Simončič, Žiga Kramer, Domen Zupančič in jaz udeležili 
posavskega tekmovanja mladih čebelarjev v Krškem. Marko in 
Žiga sta našo šolo zastopala v nižji skupini,  Domen in jaz  pa 
v srednji skupini. V času čakanja na rezultate smo se odpravili 
na predstavitev Gen energije, kjer je bilo poučno in zabavno. Po 
vrnitvi iz Gen-a smo izvedeli rezultate, in sicer Žiga in Marko sta 
dosegla bronasto priznanje, Domen in jaz pa srebrno. 

Za posavskim tekmovanjem pa je v soboto, 9. maja,  sledilo še 38. 
državno tekmovanje mladih čebelarjev v Metliki,  ki je potekalo na 
podoben način kot posavsko.  Med čakanjem na rezultate smo 
se odpravili na dolg ogled Metlike in po vrnitvi smo komaj čakali 
na rezultate. Izvedeli smo, da sta Marko in Žiga dosegla zlato, 
Domen in jaz pa odlično srebrno priznanje. Po končanem tekmo-
vanju pa smo se polni novega znanja odpravili proti domu. Sedaj 
nas pa čaka še veliko dela v šolskem čebelnjaku. 

Nejc Kerin, 9. razred 
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Šport na šoli v šolskem  letu 2014/2015

Športno dogajanje na šoli začnemo že prve dni novega 
šolskega leta v mesecu septembru. Projekt Zdrav življenj-
ski slog, ki vsak dan omogoča ure športa, šolska športna 

liga, interesne dejavnosti, športni dnevi in tekmovanja ... Sicer pa 
so športna tekmovanja razdeljena na različne  ravni. Zmagovalci 
na šolskih tekmovanjih sodelujejo na občinskih tekmovanjih, od 
tu se najbolj uspešni uvrstijo na področno in najboljši iz posamez-
nih področij na državno tekmovanje.

Kaj vse smo počeli med letom? Izvedli pohod na Miklavž 
na Gorjancih za vse razrede šole, pozimi smo se sankali na 
Šribarjevem hribu, smučali na Rogli, drsali v Čateških toplicah, 
rolali na šolskem igrišču, tekmovali v atletskem mnogoboju in 
plavali v Dobovi. Ogledali in navijali smo za naše biatlonke na 
svetovnem pokalu v biatlonu na Pokljuki in sodelovali na 19. 
Ljubljanskem maratonu, kjer je Jan Račič osvojil 12. mesto 
med 204 tekmovalci v teku na 2000 metrov in Sara Požun 24. 
mesto med 287 nastopajočimi v svoji kategoriji. Februarja smo se 
udeležili 19. pokljuškega maratona v teku na smučeh. Močno 
sneženje prejšnji dan nas ni ustavilo. Kljub temu da je polovica 
šol odpovedala svoj nastop, smo mi naslednji dan uživali v sončni 
Pokljuki in teku na smučeh. Učence 6. razreda smo učili smučati 
in teči na smučeh v zimski šoli v naravi na Mariborskem Pohorju. 
Letno šolo v naravi pa bomo za učence 4. in 5. razreda izvedli 
v Nerezinah. Aktivno smo sodelovali  v vseslovenskem projektu 
Simbioza giba, ko smo  povabili naše dedke in babice k  uram 
športa. Odzvali smo se tudi na projek Atletske zveze Slovenije 
Otroci tečejo in za naše malčke iz vrtca in učence razredne 
stopnje pripravili tekalne poligone in tek na 100 m.

Naši učenci pa so bili zelo uspešni na različnih tekmovanjih …

Občinska tekmovanja:

Odboja na mivki v Brestanici je prinesla 1. mesto za naše učen-
ke in za najboljšo igralko je bila izbrana Lora Ana Jurečič.

Občinski kros – zlate medalje: Jan Kraševec 2. r., Eva Colarič 
5. r., Lan Lekše 5. r., Jaka Kovačič 7. r., Jan Račič 8. r. in 
Edin Behrem 9. r. Bronasto medaljo si je pritekel Tim Kovačič 
7. r. Starejše deklice so zastopale šolo na Senovem v odbojki in 
zasedle 4. mesto, starejši dečki so igrali košarko doma in osvojili 
3. mesto, nogometaši so v Leskovcu osvojili 6. mesto. Mladi ša-
histi so pobrali 3 zlate medalje, in sicer Alja Baškovec, Špela 
Baškovec in Tiijan Zorko ter Žana Kodrič, ki je domov prinesla 
bronasto medaljo. V Krškem je potekalo tudi ekipno tekmovanje 
v šahu, kjer so st. deklice in ml. dečki osvojili 1. mesto in ml. 
deklice 2. mesto. 

V mesecu februarju začnemo s tekmovanji mlajših dečkov in de-
klic. Najprej so se v naši telovadnici  pod koši pomerili fantje 

in osvojili 3. mesto, nato dekleta v mali odbojki in osvojila 2. 
mesto ter v Leskovcu še nogometaši, ki so osvojili 5. mesto. 
Vsi najboljši na šolskem atletskem tekmovanju so zastopali šolo 
v Krškem, kjer so naši učenci osvojili naslednje medalje: zlati 
medalji za Saro Požun (tek na 1000 m) in Jana Račiča (tek na 
1000 m). Srebrna medalja za Jako Kovačiča (tek na 60 m) in 
bronaste medalje za Saro Colarič (tek na 300 m), Loro Ano 
Jurečič (skok v višino) in Tima Božiča (skok v daljino).

Področna tekmovanja:

Na ta tekmovanja se uvrstijo prvo in drugo uvrščene ekipe in 
posamezniki iz občinskih tekmovanj. Najprej so igrala dekleta od-
bojko na mivki, kjer so v Kostanjevici na igriščih ob reki Krki za-
sedla 1. mesto. Najboljša igralka turnirja je bila Lora Ana Jurečič. 
Področno tekmovanje v košarki za st. deklice je potekalo na OŠ 
Blanca. Naša dekleta so se tja uvrstila neposredno, saj na občin-
ski ravni niso imela nasprotnic. Med štirimi ekipami z Blance, iz 
Brežic, Šentjanža in Podbočja so naša dekleta osvojila 1. mesto. 
Najboljša strelka na turnirju je bila Lora Ana Jurečič, najboljša 
igralka pa Sara Colarič, obe iz naše ekipe. Tekmovanje v šahu 
za posameznike je potekalo na OŠ Artiče, kjer je Alja Baškovec 
osvojila 2. mesto, Špela Baškovec 3. mesto in Jan Kraševec 
3. mesto. Na OŠ Sevnica je potekalo ekipno tekmovanje v šahu. 
Tam so fantje do 9 let osvojili 1. mesto, dekleta do 15 let ravno 
tako 1. mesto in dekleta do 9 let 2. mesto. Tudi dekleta, ki so 
igrala malo odbojko, so nastopala na področnem tekmovanju na 
Senovem in osvojila 4. mesto.

Državna tekmovanja:

Najprej so prišla do polfinalnega tekmovanja, ki je potekalo v 
Brezovici pri Ljubljani dekleta v odbojki na mivki (Sara Požun, 
Sara Colarič, Nika Sintič, Lara Zorko in Lora Ana Jurečič), 
ko so ob močnem deževju in mrzlem vremenu 10. septembra 
zasedla 5. mesto. Dekleta so tekmovala tudi v četrtfinalnem 
tekmovanju v košarki, kjer so na turnirju, ki je potekal na naši 
šoli, dosegla 2. mesto. Sodelovale so še ekipe OŠ Vipava in OŠ 
Drska iz Novega mesta. Na državnem tekmovanju v Kranju je na-
stopala tudi Alja Baškovec, in sicer v šahu, kjer je dosegla 18. 
mesto. Dekleta do 15 let v sestavi Alja Baškovec, Lara Zorič 
in Karisa Hribar so na ekipnem državnem tekmovanju v šahu 
na Otočcu dosegla 13. mesto. Mesec junij je tudi mesec atleti-
ke. Ker Krževski zvon izide preden na šoli končamo tekmovanja, 
naj povemo, da je konec lanskega šolskega leta OŠ Podbočje 
na zaključnem državnem tekmovanju v atletiki v Kopru, kamor 
se uvrsti le 24 najboljših rezultatov iz cele Slovenije, zastopalo 
kar 5 učencev. Rezultati so bili res odlični. Imeli smo državnega 
podprvaka v skoku v višino Roka Dolmoviča (182 cm), ki je 
za prvim zaostal za 3 cm. Kristijan Barbič je osvojil 8. mesto v 
metu vortexa, Lara Zorko v skoku v daljino 9. mesto, Jan Račič 
10. mesto v teku na 600 m in Jakob Prah 20. mesto v teku na 
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300 m. O letošnjih rezultatih s področnega tekmovanja v atletiki 
in občinskega v odbojki na mivki pa boste lahko brali v naslednji 
v številki tega časopisa. 

Vsi, ki vas zanima športno dogajanje na šoli, si rezultate in gale-
rijo slik lahko kadarkoli pogledate na šolski spletni strani www.
os-podbocje.si.

Vsem učencem naše šole želimo veliko športnih užitkov med po-
čitnicami in jih pozivamo k novim športnim izzivom v naslednjem 
šolskem letu. Devetošolcem pa želimo, da jih športna aktivnost 
spremlja tudi v srednji šoli.

Marjeta Škrbina Rozman, prof.

Turizmu pomaga lastna glava

V tem šolskem letu smo sodelovali pri 
projektu »Turizmu pomaga lastna 
glava«, ki ga organizira Turistična 

zveza Slovenije. Naslov letošnje teme je 
bil »Zgodbe turizma«. Nik Reberšek, Anja 
Goričar, Lora Ana Jurečič, Tjaša Pacek 
Glinšek, Lana Kodrič in Zala Jurečič smo 
se strinjali, da povežemo preteklost in 
zanimivosti kraja z eno od pešpoti ter 
jih  sestavimo v zgodbo Odpri vrata lev 
kamniti. Sledilo je kar zahtevno pisanje 
turistične naloge, v kateri ima glavno vlogo 
princ, ki želi rešiti princeso iz grobnice. 
Vendar grobnico čuva lev, ki bo princu 
dovolil do princese le, če mu le-ta pove 
urok. Princ bo urok dobil, če bo opravil 
posamezne izzive na pešpoti – vsak 
uspešno opravljen izziv pomeni en košček 
sestavljanke. Pot ga vodi mimo gostilne 
Gadova peč, kjer preizkusi svoje brbončice, 
sledita izziva ob Sušici in Krki, v gozdu 
na Dobravi se pomeri v lokostrelstvu, pri 
Hribarjevem mlinu v prepoznavanju žit, 
pri Černeličevih pa mora narisati idejo za 
turistični spominek. Nazadnje vse koščke 
sestavljanke na trgu sestavi v celoto in 
tako dobi urok, ki se glasi: »Odpri vrata 
lev kamniti, če ne dobiš po …« Ko je bila 
naloga napisana, so sledile priprave 
na predstavitev naše ideje na turistični 

stojnici v Novem mestu. Pridružili so se 
nam Nil Kerin in Hana Iljaš iz 6. razreda in 
Lea Petretič iz 7. razreda. Izdelovali smo 
sceno za stojnico in spominke ─ obeske 
z motivom kovanca, ki je bil najden na 
Starem Gradu, kazalke v obliki levčka pa 
so naredili ustvarjalni učenci predmetne 
stopnje. Konec marca smo se z ostalimi 
šolami Dolenjske in Bele krajine predstavili 
v Novem mestu. Za obiskovalce smo 
pripravili pogostitev z medenjaki, ki smo 
jih spekli in okrasili pri  izbirnem predmetu 
sodobna priprava hrane ter nagradni igri – 
zadetek v polno in zrno na zrno pogača. Za 
uspešno opravljen izziv so si obiskovalci 
lahko zbrali spominek.  V Novem mestu 
smo se odrezali zelo dobro in prejeli 
zlato priznanje. To nas je popeljalo na 
zaključno prireditev v Maribor, kjer so se 
predstavile vse najboljše šole iz Slovenije.  
Za pomoč in trud se zahvaljujemo našima 
mentoricama  Suzani Čuš in Janji Mavsar. 
Priznamo, da je bilo včasih naporno, 
vendar tudi zabavno in polno novih 
spoznanj, zato nam bo ta izkušnja ostala v 
lepem spominu. Največja nagrada za nas 
pa bo, če bomo našo turistično idejo tudi 
izpeljali. 

Tjaša Pacek Glinšek in Lana Kodrič, 9. r.
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60 let Lovske družine Podbočje

Lovska družina Podbočje je bila ustanovljena 26. 11. 1954, ko 
se je odcepila od takrat skupne LD Kostanjevica na Krki. Kljub 
združenju obeh družin je veljalo pravilo, da so lovci posamezne 

družine izvajali love po svojem lovišču, izjema so bili le nekateri sku-
pni lovi, kot so Bočje, Blanče do Mohorja in Krakovski gozd, kjer so 
se že takrat nahajali divji prašiči. Ustanovni člani društva so bili po 
večini okoliški kmetje in nekaj podjetnikov, društvo pa je štelo 18 
članov. Ti možje so se že takrat zavedali, kako pomembno je gospo-
darjenje z divjadjo in ohranjanje ravnovesja med divjadjo. Danes LD 
šteje 40 članov s povprečno starostjo 52 let.

Lovišče lovske LD Podbočje obsega 2668 ha skupne površine, od 
katere je 2553 ha lovne površine, gozdnih površin pa je 1385 ha. 
Po vrsti lovišča spada med srednjegorska, saj obsega dokaj velik del 
Gorjancev vse do nadmorske višine okoli 800 metrov. LD po sloven-
ski strani meji ob potoku Sušici na LD Kostanjevica na Krki, z reko 
Krko na LD Veliki Podlog, s potokom Skradnica na LD Cerklje ob 
Krki, ob hrvaški meji pa z lovskima društvoma Žumberačka gora in 
Veprom Žumberačkim iz Budinjka. Od velike divjadi v lovišču prevla-
dujejo srnjad ter divji prašiči, v zadnjih letih pa beležimo tudi močan 
porast jelenjadi, od male divjadi pa srečamo lisico, poljskega zaj-
ca, kuno, jazbeca … Nemalokrat v naše lovišče zaide tudi medved, 
beležen pa je tudi večkraten pojav gamsa, ki je bil prav v tem letu 
posnet na območju Vrtače. Stalež divjadi se je do danes pri vseh 
vrstah močno spreminjal, tako je bil odstrel divjih prašičev od 1980 
naprej le nekaj osebkov, danes pa je že blizu 50 osebkov na leto, po 
drugi strani pa je nasprotje poljski zajec, ki pa je bil na višku prav v 
tistih časih.

LD je vključena tudi v Lovskogojitveni bazen Žumberak – Gorjanci, 
katerega namen je gospodarjenje z divjim prašičem, jelenjadjo in 
medvedom na širšem področju, vključenih pa je osem lovskih dru-
žin. V letih 2000 do 2004 je bazenu predsedoval naš takratni stare-
šina Andrej Zupančič, ki se ga vsi spominjamo po njegovem vestnem 
delu na področju lova, prijateljstvu, skratka po vseh vrednotah, kar 
jih človek premore.

LD dobro sodeluje z lokalno skupnostjo in društvi v njej, še posebej z 
Območnim združenjem zveze borcev Podbočje, s katerimi nas po eni 
strani vežejo člani v obeh organizacijah, po drugi strani pa tudi lovski 
dom v Gradnju (dom OF Mladje), katerega pobudniki za gradnjo so 
bili člani LD Podbočja z delovno pomočjo vseh krajanov podboške 
krajevne skupnosti in  s sodelovanjem nekaterih občinskih društev. 
Lovski dom še danes krasi spominska plošča, v njem pa je zgodovin-
ska zbirka 2. svetovne vojne, za katero skrbimo vse od leta 1983, ko 
je takratni starešina Jože Colarič od takratnih predsednikov sveta KS 
Jožeta Zupančiča in KK SZDL Milana Masneca prejel svečano listino 
o upravljanju doma OF, zdajšnjega lovskega doma. Marsikakšna po-
doba doma in okolice se je do danes spremenila, v prihodnjih letih 
pa je v načrtu obnova doma. Poleg lovskega doma se lahko društvo 
pohvali z že skorajšnjo izgradnjo lovskega bivaka nad Planino v sami 
idili manjšega brezovega gozda na obrobju planinskega polja. 

Od ustanovitve pa do danes društvo uspešno opravlja svoje poslan-
stvo upravljanja z loviščem in divjadjo v njem, za kar nas veže konce-
sijska pogodba, sklenjena z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Na podlagi te člani LD vsako leto v povprečju opravimo 
okoli 1100 ur prostovoljnega dela v lovišču ter 50 traktorskih ur za 
obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv in drugih del.

 Bivak na Planini

Jeseni pa pride čas, ko se pričnejo skupinski lovi in druženja, z njimi 
pa tudi spoznavanja lovcev iz cele Slovenije, ki nas obiskujejo na 
lovih. Še vedno je najbolj znan tradicionalni lov na malo divjad na 
Bočju, ki se ga udeležijo mnogi gostje in ti vedno radi prihajajo nazaj 
v naše vrste. Po lovu na Bočju vedno priredimo lovski krst, ki pomeni 
sprejem novinca v lovsko bratovščino, krstimo pa vsakega člana, ki 
je lovsko pravično uplenil visoko divjad.  V LD gojimo pristne odnose 
z vsemi sosednjimi družinami, najbolj pa smo navezali stike z lovci iz 
Hrvaške, s katerimi vsako leto prirejamo že tradicionalno srečanje z 
izmenjevanjem gostiteljev.

Lovski krst na tradicionalnem srečanju z hrvaškimi lovci

V šestdesetih letih delovanja se je veliko zgodilo, hkrati pa  tudi 
veliko naredilo, da ima tudi naše društvo ugled, kot ostala društva 
v krajevni skupnosti. Zgodovina je ustvarjena s prizadevnim in 
požrtvovalnim delom nekdanjih in zdajšnjih članov, potrebno pa 
je nadaljevati z dobrim delom za prihodnost LD in njenega po-
slanstva ter skrbeti za dobre odnose z vsemi uporabniki našega 
prostora.

Andrej Kodrič – predsednik LD Podbočje
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Turnir v počastitev 40-letnice delovanja Športnega društva Podbočje 75 in 
praznika Krajevne skupnosti Podbočje

16. maja smo rekreativci ŠD Podbočje 75 organizirali 
tradicionalni mednarodni košarkarski turnir sloven-
skih ekip iz Črnomlja in Podbočja ter Duge Rese s 

sosednje Hrvaške. Letošnji turnir je bil izredno zanimiv in borben. 
Vse tri ekipe se srečujemo vrsto let pri vseh treh organizatorjih. 
Letošnji, ki je bil za nas jubilejni, je bil pa še posebno lepo pripra-
vljen, saj smo ob 40-letnici društva pripravili brošuro in pano s 
prikazom in opisom delovanja društva, ki so si ga v času turnirja 
lahko ogledali tekmovalci in gledalci. Posebno veseli smo bili ude-
ležbe nekaj igralcev in gledalcev iz začetnega obdobja košarke v 
Podbočju, nekateri so celo oblekli športno opremo in sodelovali 
v ekshibicijski tekmi, ki smo jo igrali v času turnirja z našimi pri-
jatelji in vzorniki v začetnem obdobju – Loko 74. Rezultat z Loko 
74, katere člani so glavno tekmovalno dejavnost končali eno ge-
neracijo pred našim začetkom, ni bil pomemben, pomembni sta 
bili srečanje in druženje, ki ju negujemo že od prvih let naših 
tekmovanj v Dolenjski ligi. Tradicionalni turnir pa je poleg borb in 
tekmovalnega žara prinesel letošnjega zmagovalca, to je ekipa 
Duge Rese, drugi smo bili rekreativci  (jubilanti) iz Podbočja in 
tretja je bila ekipa Črnomlja.

Ker pa je prav, da se ob jubileju spomnimo tudi začetkov, ki so bili 
takrat, za današnji čas kar neverjetni, smo iz obširnega gradiva 
izbrskali nekaj zanimivosti. Ko v Podbočju še nismo imeli igrišča 
in standardnih košev, smo si pred šolo na topolovi rogovili iz vej 
omislili koš tako, da smo veji povezali z vrvjo. Ta koš je bil trikoten, 
visel je obrnjen v eno stran in je bil visok vsaj tri metre in pol. Kaj 
vse nam je pomenil, ja danes težko razumeti, saj smo ogromno 
časa preživeli z igranjem nanj. V tem času smo lahko igrali košar-
ko le tako, da smo gostovali na okoliških igriščih s koši (Cerklje ob 
Krki, Veliki Podlog, Gimnazija Brežice …). Ker pa ni bilo prevozov, 
je bil uporaben tudi Glinškov traktor z vozom. Leta 1975 pa smo 
dočakali igrišče in takoj želeli igrati v Dolenjski ligi. Zato je bilo 
potrebno narediti koše, jih postaviti, zarisati igrišče in se prijaviti 
na tekmovanje. Černeličev Franci je zvaril konstrukcije košev. Ker 
takrat ni bilo možno kupiti cementa, smo jih zabetonirali tako, da 
je Kodričev Polde cement pripeljal enkrat z avtobusom za en koš, 
čez en teden še za drugi koš. Sedaj smo bili že skoraj pripravljeni 
za tekmovanje, le še vodstvo Dolenjske lige smo morali prepriča-
ti, da nas sprejme v ligo, saj so se opirali na izjave ekip, da smo 
oddaljeni in ne spadamo v novomeško področje. Tudi ta ovira je 
bila odpravljena s pomočjo vseh domačinov, ki so poznali kogar-
koli v vodstvu tekmovanja. Še plačilo prijavnine je bilo potrebno 
poravnati. V ta namen smo pobirali članarino članov društva, ki 
smo ga ustanovili tega leta pred pričetkom tekmovanja. V društvo 
smo vključili čez 100 članov. Najbolj zagnani ustanovitelji smo bili 
igralci, ki smo želeli igrati, prvi predsednik pa je bil Avgust Hosta. 

Tako se je začelo tekmovanje … Zmagovali smo vse tekme po 
vrsti in v Dolenjskem listu je iz tedna v teden pisalo, da je prišlo v 
Podbočju do presenečenja, ko smo premagovali kar vse favorite 
po vrsti in bili že v prvem delu tekmovanja prvi v ligi. Ti uspehi 
so vodili ekipo v višje lige tekmovanja, kar pa je kasneje preraslo 
okvirje zmožnosti Podbočja. Kot se spomnimo, je nadaljevanje 
pripeljalo do tega, da je ekipa Interier igrala v finalu državnega 
prvenstva.

Toda prvi igralci in pobudniki košarke v Podbočju smo želeli tudi 
zase igrati košarko in nastalo je ŠD Podbočje 75. Prvim navdu-
šencem se je priključilo še kar nekaj mlajših igralcev, ki so želeli 
igrati rekreativno košarko. Tako smo po 40 letih še vedno sku-
paj, rekreativno igramo, se družimo in še vedno tekmujemo na 
omenjenih turnirjih. To druženje ustvarja resnična prijateljstva v 
naši ekipi in tudi z ekipami, s katerimi se redno srečujemo. V 
tem času smo sodelovali na rekreativnih turnirjih v Ajdovščini, 
Ljubljani, Črnomlju, Novem mestu, Dugi Resi … Vedno smo si 
prizadevali predstaviti naš kraj, širšo okolico in naše področje 
cvička. Prepričan sem, nam je tudi uspelo. Rekreativno ekipo 
sestavljamo prijatelji iz okolice Podbočja in Rake. Ljubezen do 
košarke, ki smo jo prvi vzljubili davnega leta 1975, bomo negovali 
še naprej.

Darko Kodrič
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Pa ne že spet ti Butalci!!!

Drugo leto smo na kulturni dan brez Prešernovih poezij, pa 
tudi kdaj vmes smo pobegnili kam drugam. Ne zamerite. 
Spet pride na vrsto. Tako in tako je brezčasen in kadarkoli 

ga bomo pocukali za rokav, bo znova in znova božal naše čute…
Spet smo se podali v Butale…  Aja, zakaj?
a) Ker nam je bilo lani tako všeč.
b) Ker smo si povsem podobni.
c) Kar tako, iz dolgega časa.
Kakorkoli že, vse dobre zgodbe imajo nadaljevanje. Samo poglej-
te – Robocop, Rambo, Spiderman, Rocky, Batman, pa Smrkci in 
Jurski park!
Pa da si Butalci, pravi slovenski domorodci, tega ne bi zaslužili. 
Če sta se Butec in Butec (Jim Carrey in Jeff Daniels) po dvajsetih 
letih ponovno našla, smo mi naredili natanko tako, samo malo 
prej.
Danes torej vabljeni v Butale, čez dvajset let pa ponovno. Vsi, mi 
na odru, vi v dvorani. Pa da ne bi slučajno kdo manjkal, jasno???

Ivanka Černelič Jurečič

D R U Š T V A
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»Sveti Miklavž, pomagaj mi, da bom postal dober kot ti!«

Sveti Nikolaj velja za zaščitnika mornarjev in ribičev, verjetno 
zato, ker se je njegova družina ukvarjala s pomorstvom 
oziroma z ribištvom. Cerkve svetega Nikolaja pogosto 

najdemo ob pomembnih pomorskih pa tudi rečnih plovnih poteh. 
Stolnica v Ljubljani je posvečena svetemu Nikolaju, saj je bila 
Ljubljanica včasih pomembna plovna reka.

Pravijo, da je bil Nikolaj sin premožnih staršev, vendar je vse 
podedovano bogastvo razdal ubogim, zato se ga od nekdaj drži 
sloves radodarnega svetnika. V številnih deželah, zlasti v osrednji 
Evropi, je sveti Nikolaj tisti, ki obdaruje (pridne) otroke. To se zgodi 
v noči s 5. na 6. december, ki je Nikolajev godovni dan. Otroci ga 
poznajo predvsem kot svetega Miklavža.

• Domovanje: Miklavž je svetnik in je zato v nebesih, od koder 
prihaja k nam.

• Datum: Goduje 6. decembra in na ta dan zjutraj ali pa že 
5. decembra zvečer po ustaljenem običaju obdaruje otroke.

• Oblačila: Miklavž je bil škof, torej je oblečen v škofovska 
liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa 
škofovsko palico.

• Spremstvo: Spremljajo ga angeli in parklji.

• Prevoz: Kako sveti Miklavž prihaja k nam, je ovito v skrivnost, 
saj svetniki ne potrebujejo zemeljskih potrebščin za njihovo 
delovanje. 

To so podatki, ki jih lahko dobite s preprostim vpisom gesla pri 
»stricu Googlu«. V Podbočju pa že dolgo vemo, da ima sv. Miklavž 
mnogo pomočnikov. Samo tako lahko že več kot 15 let obdaruje 
otroke.

Potrebuje angele, parklje in seveda tiste, ki jim pomagajo povedati 
zgodbo o njem. V letu 2014 so to bili: Mateja Baznik, Nika Kuhar, 
Neli Kovačič, Lea Simončič, Lana Lamovšek, Lucija Pavlovič, Eva 
Colarič, Kaja Conta, Nika Zorko, Klara Vodopivec, Mija Tršelič, 
Zoja Iva Jurečič, Nil Kerin, Lea Vodopivec, Erazem Dornik, Jože 
Stipič, Lan Lekše, Nil Kerin, Žan Šribar, Jakob Jurečič, Vito An 
Krošelj, Lovro Jurečič, Franc Černelič in  Metka Vrhovšek.

Za odrom pa se skrivajo še spretne roke tistih, ki naredijo lepe 
kodre in grozne rožičke (Jerneja Dornik, Renata Jurečič, Simona 
Jalovec Pavlovič, Andreja Barič Kerin, Lora Ana Jurečič). In ne 
nazadnje so tu tudi snemalec (Peter Vrhovšek), pa oblikovalec 
luči (Matjaž Jurečič), avtorica glasbe (Andreja Barič Kerin) in 
seveda župnik France Novak ter Fani Dobravc, ki sprejemata 
prijave za obdarovanje. 

Ivanka Černelič Jurečič pa ve, da se je potrebno za vse to zahvaliti 
pravemu sv. Miklavžu, katerega podoba nas prijazno spremlja z 
desnega vitraja farne cerkve. Pa ne pomaga priprošnja en teden 
prej. Vse leto je ravno prav. In tako znova in znova. 

Ivanka Černelič Jurečič



29J U N I J  2 0 1 5

Mladinska točka Podbočje

Kaj smo počeli v preteklem letu? 
Odgovori otrok: »Izdelovali smo broške, naredili smo podstavke za 
milo, spuščali smo zmaje, pa tudi ladjice po Sušici, pred božičem 
smo naredili adventne venčke, iz kozarcev smo izdelali snežne 
krogle, naredili smo voščilnice za božične praznike, iz lesenih 
plošč smo si naredili lesene knjižice z motivi živali, obenem smo 
se naučili tudi angleška imena za divje in domače živali. Da niso 
ptički pozimi lačni, smo jim naredili hišice in vanje dali hrano, pre-
selili smo se na Antarktiko in iz plastenk izdelali pingvine. Naredili 
smo tudi sedežnike, imeli smo pohod in kostanjev piknik, za hel-
loween smo rezali buče in strašili, pred novim letom smo okrasili 
jelko in imeli novoletno zabavo s plesom in igrami, za pusta smo 
si naredili maske in se v njih zabavali … Imeli smo filmske večere, 
igrali Fifo, uživali smo v Čateških (se tunkali, skakali, spuščali po 
toboganih, šli na pico), veslali smo po Krki in spali v šotorih ter 
streljali z loki, pekli smo pico, piškote, nabirali smo zvončke, bili 
smo na igrišču, naredili smo vulkan, ki bruha …
Odgovori prostovoljcev: »Organizirali smo en kup aktivnosti, od 
ustvarjalnih iger, športnih iger, kuharskih delavnic do nepozab-
nega čolnarjenja in gledališke igrice, ampak najbolj pomembno 
je to, da smo skupaj z otroki zapuščali MT z nasmehom in vedno 
dobre volje.«

Zakaj prihajam na MT?
»Ker izdelujemo različne stvari.«
»Ker mi je na MT lepo.«
»Ker se tu družim s sošolci.«
»Ker je na MT zanimivo, ko ustvarjamo in se zabavamo.«

Zakaj sem prostovoljec na MT?
»Ker rada vidim otroke, ko se smejijo in veselijo ter rada skupaj z 
njimi ohranjam otroka v sebi. :)«
»Zato, ker je prijetno dajati in v zameno dobiti iskren nasmeh, 
topel objem ter kakšno šalo za vmes, tako od otrok kot tudi od 
ostalih prostovoljcev. Zabavno se je družiti z ljudmi, ki imajo isti 
cilj − razveseliti naše otroke!«
»Zakaj ne? Ob takšni izjemni ekipi prostovoljcev in otrok ni težko 
sodelovati v projektu, kjer poskušamo otrokom dati to, kar pred-
hodne generacije niso imele priložnosti. Seveda pa ni večjega 
zadovoljstva kot to, da se otroci med seboj družijo in spoznavajo 
svet, ki jim je odprt pred očmi.«
»... sem tudi zato, ker mi je v veselje delati s tako kreativno ekipo 
prostovoljcev, ki točno ve, zakaj posvečajo svoj prosti čas ravno 
Mladinski točki Podbočje.«
»Ker me sprošča, ker se rada družim z mladimi in otroki, ki me 
navdajajo z energijo in z vsem pozitivnim ter me navdušujejo z is-
krenostjo in pristnimi nasmeški. Vsaka minuta dela je povrnjena 
100-krat takrat, ko vidiš šopek navihanih nasmejanih obrazov.«
 »… ker če grem na MT kdaj slabe volje, se domov vedno vrnem 
nasmejana in mlajša za par let, saj ob druženju z otroki pozabim 
na vse skrbi in znova prebudim otroka v sebi.« 
»Najboljši občutek je naučiti otroke novih znanj in jim pokazati 
stvari, ki se jih ne naučijo v šoli. V zameno za to prejmeš veliko 

njihove pozitivne energije in navihanosti, ki ti polepša cel teden.«
»Biti prostovoljec na MT Podbočje je najboljši način, kako lahko 
tudi med vikendom otrokom polepšaš dan in ga navdušiš za ne-
šteto stvari, in se bo morda nekoč tudi sam poskusil v teh vodah. 
Jaz sem imela srečo, da poznam prijazne ljudi, ki so uresničili 
mojo željo, da postanem del te organizacije, pa čeprav ne morem 
biti vseskozi zraven. Ko pa pride moj čas, sem z otroki prisotna z 
dušo in telesom. HVALA VSEM MT PROSTOVOLJCEM.«

Bi se nam želel/a pridružiti? Kaj še čakaš? Pridi na naše aktivno-
sti ob sobotah, med 10. in 12. uro ter 2-krat mesečno ob petkih, 
ob 19.00, v naše nove prostore, v Gasilski dom PGD Podbočje. 
Vabimo vse tiste, ki se želite delavnic udeležiti, kot tudi tiste, ki 
se želite ukvarjati z mladimi. 

Več o nas lahko izveste na našem FB profilu: 
https://www.facebook.com/mladinskatocka.podbocje

D R U Š T V A
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ŠRD Kalce–Naklo

V preteklem letu je športno rekreacijsko društvo Kalce−Naklo 
nadaljevalo z aktivnostmi predvsem na področju malega 
nogometa. Na seznam dosežkov smo vpisali številne 

posamične zmage. Posebej je treba omeniti končni zmagi v 
kostanjeviški malonogometni ligi ter v brežiški zimski ligi malega 
nogometa, kjer v devetih krogih, kolikor jih je bilo odigranih, nismo 
izgubili niti točke. Zmagali smo tudi turnir KS Podbočje. Zelo 
smo ponosni na uspeh na največjem turnirju malega nogometa 
v Sloveniji, Prazniku slofutsala, ki se vsako leto julija odvija v 
Selcah pri Železnikih, saj smo se uvrstili med 8 najboljših ekip. To 
je verjetno največji uspeh futsal ekipe iz našega okolja v novejši 
zgodovini. Izpostavili bi, da smo prav pri preboju med najboljšo 
osmerico izločili ekipo, ki jo sestavljajo slovenski reprezentanti 
velikega in malega nogometa, in je veljala za enega izmed glavnih 
favoritov turnirja. Sicer pa se je naša ekipa po pravilu na večini 
turnirjev uvrstila me 4 najboljše. Prvič smo se odpravili tudi na 
turnir v tujino. Udeležili smo se namreč največjega turnirja na 
Hrvaškem, Kutije Šibica, kjer smo po enajstmetrovkah izpadli 
proti kasnejšemu polfinalistu AC Malešnica iz Zagreba.

Tudi v letošnjem letu smo pomagali pripraviti tradicionalno vaško 
prvomajsko kresovanje pri igrišču z jutranjo budnico godbenikov 
iz Kostanjevice na Krki. Omeniti moramo tudi nove pridobitve na 
našem igrišču: naš sovaščan Kristjan Salmič je tako omogočil 
nakup novih košarkaških tabel, ki ga je kril pokrovitelj Elan, 
d.o.o. iz Begunj. Na igrišču je bilo urejeno tudi odvodnjavanje. 
V letošnjem letu nameravamo na igrišču postaviti koše, otroška 
igrala ter fitnes na prostem. Hkrati nameravamo postaviti objekt, 
ki bo vaščanom služil ob različnih priložnostih. Uredili bomo tudi 
osvetljavo igrišča, uredili okolico ter zasadili okrasno drevje. 
Upamo, da bo tako naše igrišče kmalu dobilo urejeno končno 
podobo in da bo v ponos vsem vaščanom Kalce–Nakla.

Gregor Fabeković

D R U Š T V A

Veslanje po reki Krki

V juliju smo se prostovoljci Mladinske 
točke odločili za malo večji podvig 
– veslanje od Kostanjevice na Krki 

do Gazic in Velikih Malenc. »Popokali« 
smo otroke, jih posadili v čolne in jim 
dali v roke vesla, mi pa smo uživali ob 
»jadranju«. Nasmejali smo se tako šalam 
kot tudi padcem v mrzlo vodo. Nam, 
prostovoljcem, je bilo najbolj zabavno, ko 
smo jih gledali, kako grabijo pokošeno 
travo, otrokom pa seveda druženje ob 
taborniškem ognju in spanje v šotorih. 
Drugi dan smo hitro pospravili šotore in 
odveslali proti Jamniku. Tam smo streljali 
z loki in tekmovali v štafetnih igrah. Ob 
prihodu staršev smo vsi zagodrnjali, saj 
smo se še vedno želeli družiti. Dogovorili 
smo se, da se vidimo naslednje leto in 
ponovimo zabavne dni.

Prostovoljci MT

Komentarji udeležencev: 

- »Vse je blo ful dobr. Zlo sem se zabavala 
in bi rada, da se to večkrat ponovi.« 

- »Bilo mi je zelo všeč. Zabavala sem se 
najbolj prvi dan zvečer, ko smo se družili 
ob ognju in igrali na afriške bobnčke.«

- »Bilo mi je všeč. To bi lahko pripravili 
večkrat in več dni prespal. Imel sem se 
res ful dobr.«

- »Dobr nama je blo, ko smo se kopal.«

Nekaj otroških želja bomo uresničili že 
letos … 
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ŠRD Veliko Mraševo aktivno tudi v minulem letu

ŠRD Veliko Mraševo je v obdobju od lanskega do letošnjega krajevnega praznika organiziralo ali sodelovalo na številnih špor-
tnih dogodkih v lokalnem okolju. V noči na lanski dan državnosti je izpeljalo že 27. tradicionalni nočni malonogometni turnir v 
počastitev omenjenega praznika in praznika KS Podbočje. Med 24 udeleženimi ekipami je zmagala ekipa Buc buc team, ki je 

bila v finalu brez zadetkov, po streljanju šestmetrovk pa boljša od ekipe Bar Safir ter tako prekinila triletno vladavino sevniškega Kiwi 
shopa na mraševskem turnirju. Tretje mesto je prav tako po »loteriji« pripadlo presenečenju turnirja, ekipi ŠD Sušica, četrto pa ekipi 
Selo ljubavi. Domača ekipa je izpadla v četrtfinalu. Za najboljšega vratarja je bil izbran Marko Plavec iz zmagovalne ekipe, najboljši 
strelec pa je bil s sedmimi zadetki Igor Blažinčič iz drugouvrščene ekipe. Turnir je znova privabil tudi številne gledalce, žal pa ni šlo 
brez dežja, ki je zaznamoval drugo polovico dobrih 13 ur trajajočega turnirja.

Dve ekipi društva sta tekmovali v malonogometni ligi Kostanjevica, 
Ekten je na koncu osvojil četrto, ekipa ŠRD pa peto mesto. 
Enotna ekipa društva je bila v medobčinski malonogometni ligi 
Krško−Brežice šesta. Društvo je organiziralo tudi pokalna turnirja 
obeh lig in na turnirju krško-brežiške lige osvojilo drugo mesto. 
Udeleževali smo se tudi poletnih malonogometnih turnirjev, kjer 
velja omeniti predvsem ponovno zmago na t. i. vaškem turnirju 
na Drnovem. Podmladek društva je tekmoval v otroški trim ma-
lonogometni ligi in na koncu osvojil odlično drugo mesto. Pozimi 
smo znova sodelovali v zimski malonogometni ligi Krško in se po 
uspešnem prvem delu tekmovanja uvrstili na zaključni turnir, kjer 
smo se prebili med prve štiri ekipe, nato pa izpadli po streljanju 
kazenskih strelov. Društvo se je vključilo tudi v prvo zimsko ko-
šarkarsko ligo KS Podbočje, ki je prijetno poživila športni utrip v 
našem kraju, in v njej zmagalo. Tekmovalni premor ni trajal dolgo, 
saj so se spomladi ponovno pričele prej omenjene lige, v katerih 
spet sodelujemo s skupno tremi ekipami, znova pa smo pripravili 
tudi malonogometni turnir za pokal KS Podbočje, na katerem je 
letos zmagala ekipa ŠRD Kalce−Naklo.

Člani društva pa niso bili aktivni le na športnem, pač pa tudi na 
delovnem in družabnem področju. Največja delovna akcija v lan-
skem letu je bila izvedena 21. junija, ko je bilo treba pripraviti 
marsikaj za nočni turnir, urediti okolico vaškega doma itd. Med 
drugim smo prebarvali črte nogometnega igrišča, prepleskali del 
vaškega doma in opravili več manjših del v vaškem domu ter ure-
jali vaško kopališče na Krki. Decembra je društvo okrasilo vaški 
dom in javno razsvetljavo v vasi za božično-novoletne praznike in 
organiziralo silvestrovanje, pred prvomajskimi prazniki pa posta-
vljanje mlaja in kurjenje kresa.

Peter Pavlovič za ŠRD Veliko Mraševo 
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ŠTD Šutna

Tudi v preteklem letu smo bili v društvu dejavni.
Na občnem zboru smo sprejeli program, ki smo ga skoraj v 
celoti izpeljali.

Skozi vse leto smo skrbeli za okolico igral, da je bila očiščena in 
urejena. Trudimo se, da bi bilo zemljišče že enkrat odkupljeno 
in bi na njem uredili travnato igrišče. Sedaj so nam na Občini 
obljubili, da bodo pričeli pripravljati pogodbe za odkup zemljišča.
Za praznovanje 1. maja smo postavili mlaj, v večernih urah na 
predvečer praznika, pa smo se zbrali vaščani na družabnem 
srečanju. 
Organizirali smo pohod na Planino in soorganizirali prvomajsko 
srečanje na Planini.
Ob občinskem prazniku smo pripravili predstavitev KS s 
pogostitvijo na trgu Matije Gubca.
Pripravili smo svečano otvoritev obnove struge Skradnice in 
ceste ob njej v sklopu praznovanja krajevne skupnosti.
V septembru smo sodelovali pri organizaciji prireditve »Planina v 
spomin in opomin 2014«.
Da ne bi pozabili, kako smo nekoč ličkali koruzo, pa smo se 
odločili, da poskrbimo za večer, ki nas bo popeljal kar nekaj let 
nazaj, v našo mladost. Tako smo se  v oktobru zbrali pri ličkanju 
koruze in prav prijetno je bilo. 

Tudi v letošnjem letu imamo podoben program in upam, da nam 
ga bo uspelo realizirati.

 Janez Barbič 

D R U Š T V A

Ustvarjalne delavnice v času tedna otroka in jesenski pohod

Tako kot vsako leto doslej smo tudi v letu 2014 člani DPM 
Podbočje skupaj z učitelji OŠ Podbočje ter vzgojiteljicami 
vrtca Levček iz Podbočja v času Tedna otroka izvedli ustvar-

jalne delavnice. Poleg slednjih pa je z eno od delavnic sodelovala 
tudi Mladinska točka Podbočje.

Delavnice so se odvijale pred OŠ Podbočje in na šolskem igrišču, 
namenjene pa so bile vsem predšolskim otrokom in šolarjem OŠ 
Podbočje. Ti so svojo ustvarjalnost pokazali v desetih ustvarjalnih 
delavnicah: izdelovanje volnenih pajacov, živali iz kosmatih žic, 
buč, iz prtičkov, smešnih ščipalk, ustvarjanje s škrobnimi valjčki, 
izdelovanje kred, slikanje in štampiljkanje, slikanje na pleksiju, 
izdelovanje pikapolonic in žabic iz odpadnega materiala.

Poleg ustvarjalnih delavnic so se otroci lahko udeležili še vadbe 
borilnih umetnosti, se popeljali s kočijo, seznanili z delom policije 
ter policijskih psov.

Zaključek dneva so nam polepšale dobrote (medenjaki), ki so 
nastale v pekarski delavnici.

Društvo je bilo dejavno tudi v času jesenskih počitnic, saj smo 
organizirali jesenski pohod. Izpred OŠ Podbočje smo se peš od-
pravili proti Gazicam, končna postojanka pa je bila zidanica ene 
izmed članic DPM Podbočje. Tam smo pohodnikom pripravili do-
brote, kot so domač kruh, hrenovke, kolački, piškoti ter sok. Dan 
je hitro minil in vsi smo se zadovoljni vrnili pred šolo.

Janja Mavsar, prof.
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Leto 2014 je bilo za ŠTD Šutna na športnem področju zelo aktivno

Nogometna ekipa ŠTD Šutna mladi je redno trenirala, 
in sicer  dvakrat tedensko v spomladanskem času in 
enkrat tedensko v zimskem času v dvorani OŠ Podbočje. 

Zahvaljujemo se ravnatelju Branku Strgarju, da nam je zopet 
omogočil termin v dvorani, da lahko izvajamo treninge za 
osnovnošolske otroke. Zahvaljujemo se tudi  Janiju Hribarju za 
pomoč v vlogi sodnika na domačih tekmah. Ekipa je osvojila 1. 
mesto v trim ligi.

ŠTD Šutna mladi – prvaki trim lige 2014

V začetku julija smo s pomočjo LD Podbočje, VD Podbočje, 
PGD Podbočje ter veteranskih nogometnih ekip Podbočje 1 in 
Podbočje 86 organizirali VEČER REVIJALNEGA NOGOMETA. Ta 
dogodek je namenjen medgeneracijskemu druženju vseh  ljubi-
teljev nogometa, prav tako je namenjen druženju vseh krajanov, 
da po končanih tekmah malo pokramljamo, spijemo kozarček in 
kaj prigriznemo.

V mesecu septembru smo organizirali prvo sezono malonogo-
metne lige v Podbočju. V prvi sezoni nastopajo 4 ekipe, in sicer 
Krževci-Podbočje, LD Podbočje, ŠTD Šutna mladi, ŠTD Šutna. 
Sprva je bilo mišljeno, da bi bila liga odigrana nekje na travnatem 
igrišču, ker je pač travnata podlaga prijaznejša za igro, vendar pa 
smo prvo sezono vseeno organizirali na igrišču v Podbočju. Ko bo 
enkrat travnato igrišče v Šutni končno narejeno, se liga prestavi 
na travnato igrišče.

KS Podbočje ima 496 gospodinjstev. Menim, da si takšen kraj 
zasluži resen nižjeligaški nogometni klub, za igranje velikega 
nogometa, ki ima mlajše selekcije kot tudi člansko selekcijo KS 
Podbočje. Na ta način bi imeli otroci možnost treniranja v do-
mačem kraju, mogoče bi bilo sodelovanje z nogometnim klubom 
Krško in nogometnim klubom Brežice, tako da bi imeli nadarjeni 
igralci možnost prestopa v večje in še bolj organizirano nogome-
tno okolje. Zavedamo se, kako težko je voziti otroke na treninge v 
Krško in Brežice in koliko časa to vzame staršem, zato še enkrat 
poudarjam, da moramo tukaj stopiti skupaj in na tem področju 
narediti en konkretni korak. Čas pač teče naprej.

Z oktobrom  2014 smo  v osnovni šoli Podbočje pričeli s treningi 
nogometa za novo generacijo otrok in zopet se je v nogometno 

igro vključilo 10 novih otrok. Še enkrat se želimo zahvaliti gospo-
du ravnatelju Branku Strgarju, da nam je enkrat tedensko omo-
gočil termin v dvorani za trening novih, najmlajših fantov, ki zopet 
nastopajo v trim ligi.

 

ŠTD Šutna dečki – trim liga

V mesecu decembru smo organizirali rekreativno ligo v košarki, 
liga pa se je odigrala potem v januarju in februarju 2015. Liga se 
je igrala v dvorani OŠ Podbočje. Nastopile so 4 ekipe, in sicer: 
Rekreativci, Ta-mladi, ŠRD Vel. Mraševo in ekipa Boksarski klub 
Podbočje. Kot najbolj uigrana ekipa se je pokazala ekipa ŠRD Vel. 
Mraševo, ki je tudi zmagala ligo.

Zahvaljujemo se sodniku Jožetu Zagrajšek-Zikotu za korektno so-
jenje in pomoč, da smo lahko izpeljali ligo v košarki.

V Podbočju se je nekoč igrala tako močna košarka, da jo danes 
lahko samo sanjamo. Tudi s takšno rekreativno ligo bi spodbudili 
domače fante, da se ponovno organiziramo in tudi v Podbočju zo-
pet igramo člansko košarko na nivoj, ki bi bil realen. In sicer rea-
len tako iz finančnega vidika kot tudi igralskega kadra. Tudi tukaj 
je potrebno stopiti skupaj in vrniti tudi to stvar nazaj v Podbočje.

        
Tadej Radkovič
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Turistično društvo Podbočje od poletja do poletja

Člani Turističnega društva Podbočje smo maloštevilni, pa vendar je naše delovanje iz leta v leto bolj pestro.  Kot ustanovni člani 
Občinske turistične zveze Krško tvorno in aktivno sodelujemo pri delu zveze, smo člani ožjih organov zveze in člani komisije za 
regijsko ocenjevanje. Redno se udeležujemo čistilnih akcij in z organizacijo čiščenja po vasi spodbujamo krajane k urejenosti 

okolja. Skrbimo za urejenost trga in okolice kamnitega mostu. Že nekaj let zapovrstjo skupaj z domačini zasadimo rože na ograji ob 
Sušici in na trgu, tako da je Podbočje vse do oktobra v cvetju. 

Poskrbimo za novoletno okrasitev Podbočja in postavljamo jaslice 
na trgu. V letu 2014 smo poleg tradicionalnega božičnega pohoda 
na Stari Grad organizirali tudi silvestrsko sankanje, ki je privabilo 
kar nekaj mladih, pa tudi tiste, mlade po srcu. Od marca 2014 do 
novembra 2014 smo izvedli 7 turističnih vodenj, tako za večje kot 
manjše skupine. 

Že drugi pohod po digitalizirani poti do Gazic bo v nedeljo, 21. 6. 
2015. Tokrat bo izveden tudi v okviru Festivala pohodništva.  

Najbolj pa smo letos ponosni na člane turističnega podmladka, ki 
deluje na OŠ Podbočje. Skupaj z mentorico Suzano Čuš so osvojili 
zlato priznanje na festivalu »Turizmu pomaga lastna glava«, ki ga 
prireja Turistična zveza Slovenije. Naslov naloge je: »Odpri vrata 
lev kamniti …«. Želimo, da bi jih odprl tudi za vas. 

Matjaž Jurečič

D R U Š T V A
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Vinogradniško društvo Podbočje

Spoštovane krajanke in krajani!

Spet je leto naokoli. V Vinogradniškem društvu nismo počivali 
in smo vseskozi  pridno delali.
Nekaj aktivnosti smo po zadanem programu izpeljali že v 

letošnjem tekočem letu 2015. 
Najprej smo bili v mesecu februarju na izletu na Hrvaškem z 
glavnim postankom v kleti Kutjevo. Izlet je bil odlično organiziran 
in vsebinsko zelo zanimiv.
Izpeljali smo tudi redno letno skupščino. Udeležba je bila zelo 
dobra, za kar moram pohvaliti vse člane društva, tako da smo 
lahko izpeljali tudi predvideno spremembo statuta, za kar je bila 
potrebna večina. 
Društveno ocenjevanje vin in lokalno prireditev smo tudi opravili 
že v mesecu  marcu.
V aprilu smo se s svojimi vini udeležili tekmovanja za 43. Teden 
cvička. Konec maja pa naše društvo sodeluje na tridnevni 
prireditvi v sklopu Tedna cvička.
V začetku aprila smo spravili k življenju tako težko pričakovano 
spletno stran društva.
V nadaljevanju bom kronološko preletel dogodke in aktivnosti, 
ki so bili v našem društvu izpeljani v letu 2014. Navedel bom le 
nekaj najpomembnejših.
Kmalu po društvenem ocenjevanju vin smo komisijsko odvzeli 
vzorce za 42. Teden cvička v Kostanjevici na Krki. Tudi tu smo 
dosegli lepe rezultate, kar je sedaj postala že kar stalnica in 
odraža kakovost vin naših vinogradnikov.
Zaključna prireditev pa je bila konec meseca maja v Kostanjevici 
na Krki, kjer smo aktivno sodelovali ves vikend. Začeli smo s 
petkovo povorko in nadaljevali s postrežbo v svojem hramu do 
nedelje zvečer.
V  juniju smo v Velikem Mraševem uspešno izvedli piknik, kjer že 
tradicionalno podelimo priznanja in odličja iz Tedna cvička.
Konec junija smo sodelovali na prazniku Krajevne skupnosti 

Podbočje, kjer smo v dogovoru  s krajevno skupnostjo poskrbeli za 
hrano, pijačo ter postrežbo. Prireditev je bila zelo dobro obiskana.
V mesecu avgustu smo se udeležili radgonskega sejma. Bilo 
nas je  za poln avtobus, kar pomeni, da bomo nadaljevali  z 
organiziranjem obiska sejma tudi v bodoče.
Na našem premičnem hramu je bilo potrebno popolnoma obnoviti 
podvozje, kar smo storili v oktobru in novembru.
V mesecu novembru smo poskrbeli za organizacijo ter izvedbo 
že 3. Martinovega pohoda v Gazice. Izhodišče pohoda je bil trg v 
Podbočju, od koder smo pot nadaljevali mimo Broda, kjer so nas 
pred Vinsko knjižnico pričakali vaščani z raznimi dobrotami. Pot 
smo  nadaljevali
do cerkve v Velikem Mraševem, kjer smo se okrepčali ob dobrotah 
članov upravnega odbora.
Naprej nas je pot vodila ob Muzgi in skozi gozd do križa v Gazicah. 
Tu smo se kljub rahli megli malo razgledali in se počasi odpravili 
do zidanice Andolšek, kjer nas je pričakala topla vinogradniška 
malica. Po malici smo z rahlim tempom prehodili še ostali del 
Gazic in se ustavljali ob ponujenih dobrotah Gazičanov. Zaključili 
pa smo tako, kot se spodobi na centralnem  križišču ob dobrem 
kosilu, ki so ga organizirali domači vinogradniki. Izvedli smo tudi 
tradicionalni krst mošta.
Poleg pohoda je bila v mesecu novembru izvedena tudi pokušnja 
mladega vina. Poudariti želim, da je bilo ugotovljenih zelo malo 
napak, kar je odraz kakovostno pridelanega grozdja ter dobrega 
in umnega kletarjenja. Prerez letnika je bil odličen pokazatelj, 
v kakšno smer gre kakovost vin, kar se je odrazilo na odličnih 
rezultatih na naši osrednji degustaciji.
Še naprej si želimo dobrega sodelovanja z vsemi krajani KS 
Podbočje.

Franci Grubič,
predsednik VD Podbočje

D R U Š T V A
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Živel 1. maj

Prvega maja že več kot stoletje skoraj po celem svetu 
obeležujemo mednarodni praznik dela in delavske 
solidarnosti. Opozarja nas na pravice delavcev.  Več kot 

stoletje nazaj je veliko ljudi delalo v tovarnah, vsak dan, od 
ponedeljka do nedelje, od jutra do večera. Za svoje delo so dobili 
zelo malo plačila, zato so se organizirali v skupine in sindikate, ki 
so se borili za njihove pravice.

 Je eden redkih praznikov, ki nam ga na srečo ni uspelo 
skomercializirati. Nič ne kupujemo, nič si ne podarjamo. Edini 
simbol je ostal rdeči nagelj, ki je simbol delavstva, revolucije, 
pa tudi ljubezni, prijateljstva, sprave in spoštovanja. Nagelj 
simbolizira vse to, kar vedno bolj pogrešam pri ljudeh.

V časih, v katerih smo, se zdi, da spet plujemo v smer, ko se 
izkorišča delavce, vse manj so spoštovane vrednote, ki jih 
simbolizira praznik dela.

Tako smo se kot vsako leto zbrali pri smučarski koči 
na Planini nad Podbočjem, kjer je potekalo tradicionalno 
prvomajsko srečanje, ki ga organizirata krajevni skupnosti 
Podbočje in Cerklje ob Krki, tamkajšnja društva ter veteranske in 
častniška organizacija občine Krško.

Ob glasbenem, pevskem in recitatorskem kulturnem programu 
sta množico, ki je kljub dokaj hladnemu in vetrovnemu vremenu 
v velikem številu napolnila prizorišče, znova je bilo veliko zlasti 
pohodnikov iz vseh smeri, pozdravila predsednika podboške in 
cerkljanske KS Janez Barbič in Jelena Iliševič. Slavnostna 
govornica je bila letos podžupanja občine Krško in predsednica 
Gasilske zveze Krško Ana Nuša Somrak. Poudarila je pomen 
delavske solidarnosti in spoštovanja sočloveka ter spomnila na 
izvor in zgodovino praznika dela. »Danes velikokrat slišimo, da je 
kapital prevzel našo družbo. Menim, da tudi tu ni nič narobe, če 
je ta kapital razdeljen sorazmerno med tiste, ki so ga ustvarili. 
Tudi takih podjetij imamo v našem okolju kar nekaj in prav bi bilo, 
da bi se zgledovali po njih.« Menila je še, da bodo razlike med 
ljudmi ostale tudi v bodoče in nikoli ne bo mogoče zagotoviti služb 
za vse. »Naša prihodnost so mladi. Omogočiti in prepustiti jim 
moramo, da prevzamejo pobudo ter z inovativnostjo in znanjem 
začrtajo svojo pot v prihodnost. Naša naloga je, da jim s svojimi 
izkušnjami pomagamo in stojimo ob strani, spodbujamo in z njimi 
delimo prave vrednote. Čas je, da damo mladim priložnost, to 
je naša dolžnost in njihova pravica,« je še poudarila slavnostna 
govornica, ki ji je Barbič v imenu organizatorjev čestital še ob 
njenem osebnem prazniku.

V kulturnem programu so nastopili D‘ Palinka band,  Matic 
Lavrenčič in Matej Pirman (s pesmimi Iztoka Mlakarja), 
učenki OŠ Podbočje Alja Baškovec in Iva Colarič, kantavtor Peter 
Dirnbek in pesnik Janez Bršec. Kljub hladnemu vremenu so nas 
ogrele melodije skupine D‘Palinka banda ter dobrote, ki so jih 
pripravili lovci Lovske družine Podbočje.

Jerneja Dornik
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Dan upora proti okupatorju v Mladju

Na Draganovi domačiji v Mladju se je v ponedeljek, 27. aprila 2015, s slovesnim prihodom praporščakov borčevskih, veteranskih 
in častniških organizacij začela tradicionalna prireditev ob dnevu upora proti okupatorju. Prav na tem mestu je bil decembra 
leta 1942 in januarja leta 1943 sedež gorjanskega podokrožja in rajonskega odbora OF Sv. Križ. Ob tem pomembnem prazniku, 

posvečenem vsem ljudem, ki verjamejo, da je svoboda vrednota, za katero se je potrebno bojevati, se tako vsako leto zberemo na tej 
domačiji, kjer se vse veteranske organizacije v občini Krško srečamo skupaj z domačini in prijatelji.  

Bil sem zelo vesel, da je praznik letos padel ravno na ponedeljek, 
ker imam kot gostilničar ravno ob ponedeljkih prost dan. Tako 
sva se z ženo Eriko po dolgem času lahko spet udeležila pohoda 
z ostalimi člani Združenja borcev Podbočje. 

Režiser Janez Bršec mi je zaupal nalogo povezovalca programa, 
ki sem jo tudi z veseljem sprejel. Na prireditvi pa so nastopili 
tudi: recitatorka Magda Kerin iz Podbočja, ki je nastopila z odlično 
recitacijo Borovega Kurirja, pesnik in glasbenik Goran Šalamon 
iz Krškega, Pevci zvoka iz Brežic ter naš zvesti prijatelj kantavtor 
Peter Dirnbek. S toplo in hkrati udarno besedo nas je pozdravil 
predsednik Organizacijskega odbora Planina tov. Miha Butara, 
kot slavnostni govornik pa nas je nagovoril novi predsednik 
Policijsko-veteranskega društva Sever Posavje tov. Rajmund 
Veber.

Najbolj nestrpno pa smo čakali trenutek, ko sta na prizorišče 
stopila predsednik Združenja borcev za vrednote NOB krajevne 
organizacije Podbočje Janez Bršec in starešina Lovske družine 
Podbočje Andrej Kerin. Po 45-ih letih sta razvila nov prapor 
Združenja borcev za vrednote NOB krajevne organizacije 
Podbočje, ki je zasijal v  vsej svoji lepoti in je bil za našo organizacijo 
kar velik projekt, zato smo bili na uspešno akcijo še posebej 
ponosni. Janez se je posebej zahvalil vsem donatorjem, ki so 
nam pomagali s finančnimi sredstvi (Jože Colarič – vinogradnik z 

osrednjega Bočja, gostilna Gadova peč – Kerin, Nataša in Janez 
Hosta, Lovska družina Podbočje in več domačih podpornikov). 
Tako smo za izdelavo prapora zbrali kar 75 pozlačenih žebljičkov 
ter dva spominska trakova. 

Druženje na Draganovi domačiji se je tako tudi po programu 
sproščeno nadaljevalo, vreme pa je k sreči tudi vzdržalo. Lovci 
Lovske družine Podbočje so pripravili okusne mesne dobrote z 
žara, ki smo jih kasneje z veseljem poskusili. Z ženo Eriko sva se 
tudi domov odpravila peš, prizorišče na Mladju pa sem zapustil z 
mislijo:  »Svoboden ljubim svobodno zemljo!«

Uroš Kerin 

D R U Š T V A
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Svoboda naj poje, kakor so sužnji peli o njej

Planina nad Podbočjem je bila v soboto, 6. 9. 2015, prizorišče tradicionalne septembrske spominske slovesnosti Planina – 
spomin in opomin, na kateri se vsako leto spomnijo dogodkov iz let 1942 in 1991.

14. in 15. septembra 1942 so namreč ustaši pobili 36 prebivalcev 
Planine, ki so bili naklonjeni Osvobodilni fronti in sodelovali v boju 
proti okupatorju, samo vas pa požgali do tal. Leta 1991 pa se je 
Planina spet vpisala v slovensko zgodovino, saj je takratna enota 
milice Uprave za notranje zadeve Krško ravno na Planini zajela 
skupino pripadnikov JLA, ki se je skušala po bitki v Krakovskem 
gozdu prebiti preko Gorjancev na Hrvaško.

Prireditve se je kljub slabemu vremenu udeležilo veliko število 
obiskovalcev, ki so prisluhnili raznolikemu programu. Anica 
Božič, domačinka s Planine, ki je pred 72 leti v omenjenem 
poboju vaščanov izgubila očeta Alojza Colariča, ki je bil čevljar 
in je takrat tudi izdeloval obutev za partizane, se je z žalostjo 
spomnila na tragične dogodke: »Vaščani pobiti, domovi požgani, 
živali v hlevih zgorele, ljudje – to so bile le matere in otroci – 
so ostali brez vsega. Vasice ni bilo več. Na pogorišču je žarelo, 
puhtelo v nebo, smrdelo po zgorelih živalih, še hujša pa je bila v 
nebo vpijoča bolečina mater in otrok.« Na koncu pa je še dejala: 
»Želim si, da se postreljenih vaščanov Planine in vaščanov iz 
okolice s spoštovanjem spominjamo. Naše življenje je bilo res 
garanje, od doma ni bilo pomoči, saj mama ni imela kje in kaj 
vzeti, ni bilo očeta, da bi nam pomagal in svetoval. Vojna – strašna 
groza! To je na žalost tudi del našega življenja in naše zgodovine.«

Letošnji slavnostni govornik je bil režiser in dramaturg Matjaž 
Berger, ki je v svojem nagovoru nizal verze in vrstice raznih 
avtorjev, ki v svojih delih opisujejo nasilje in grožnjo. Med drugim 

je citiral Bertolta Brechta in njegovo pesem Rojeni za nami, v 
kateri govori o času nacizma, fašizma, nasilja in terorja. »Kot 
opomnik terorju in terorizmu, izdajalstvu in nasilju je potrebno 
zaščititi dostojanstvo spomina. Nekega dne bo tam, kjer je bilo 
srce, stalo sonce in v človeški govorici ne bo takšnih besed, ki bi 
si jih pesem odrekla. Poezijo bodo vsi pisali, resnica bo navzoča 
v vseh besedah. Svoboda mora peti, kot so sužnji peli o njej,« 
je med drugim povedal Berger in nagovor zaključil z besedami 
Slavoja Žižka: »Včasih je največje nasilje prav v tem, da ne storimo 
ničesar.«

Zbrane sta nagovorila tudi krški župan mag. Miran Stanko in 
predsednik organizacijskega odbora prireditve na Planini Miha 
Butara, v kulturnem programu pa so ob povezovanju Miriam 
Hribar in Janeza Bršca sodelovali Moški pevski zbor 
Planina, kantavtor Peter Dirnbek s skupino Vox Populi, 
raper Darko Nikolovski, recitatorji Jasmina Koretič, Ana 
Stipič, Jerneja Dornik, Goran Miljanović, David Radej, 
Uroš Kerin in poslanka v DZ Violeta Tomić, učenke OŠ 
Cerklje ob Krki ter Matic Lavrenčič z imitacijo Iztoka 
Mlakarja. Uvod v prireditev je zaznamoval mimohod 
praporščakov, članov Gorjanske in Duletove čete ter Gorjanske 
konjenice, pri spominskem obeležju v vasi Planina pa so že pred 
prireditvijo različne delegacije položile vence in se poklonile 
umrlim vaščanom.
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Martinu Frankoviču v spomin

Pogrešali smo vas v teh muhastih 
aprilskih dneh, ko vas ni bilo na naši 
strani kamnitega mostu. Vam želeli 

boljšega zdravja in nove življenjske volje. 
Upali smo, da se kmalu spet vidimo in 
spregovorimo besedo ali dve ... Včeraj ste 
se v Podbočje vrnili in danes se ob vašem 
odprtem grobu za vedno poslavljamo od 
vas, dragi Tine. V teh dneh ste nas pove-
zali v žalosti ob koncu vašega zemeljske-
ga življenja  in nas spomnili, kako hvaležni 
smo lahko za vse  poti, ki smo jih prehodili 
skupaj.    

Spomnili smo se na vašo neizmerno pre-
danost skupnosti. Poti, ceste, voda, ele-
ktrika, telefon, komasacije, mostovi na 
vaških poteh, proslave in prireditve – vse 
to je imelo vaš delovni pečat. Krajevna 
skupnost se je leta 1999 vaši prizadevno-
sti poklonila z znakom KS Podbočje. Znak 
Občine Krško pa ste prejeli že leta 1987.

Govorili smo o vašem gasilskem duhu, ki 
je vel dolgih 60 let. Poveljniška funkcija je 
bila v vaši domeni in opravljali ste jo z ve-
liko odgovornostjo. Sodelovanje pri izgra-
dnji in obnovi gasilskega doma in pobude 
za nakup nove opreme pa so bile tako in 
tako del vašega vsakdana. 

In če kdo, ste bili ravno vi tisti, ki ste si 
zaslužili slovesno dvigniti zastavo, ki smo 
jo kot vaščani Podbočja dobili leta 2012 in 
se pohvalili z nazivom »najlepši«. Vam se je 
zdela ta čast pretirana, mi pa smo vedeli, 
da je tako prav!

Bili ste velik človek, ampak človek je velik 
samo takrat, kadar je velik tudi v majhnih, 
preprostih, vsakdanjih stvareh. Vaša dru-
žina, žena, trije otroci, 8 vnukov in 5 prav-
nukov so vam po svojih najboljši močeh, 
predvsem pa s predanostjo vračali vse, 
kar ste v dolgih letih življenja storili zanje. 
In vedo, da vam ni bilo vedno lahko. 

Zdelo se nam je, da vas starost ne bo ni-
koli dohitela. Niso vas spremenile številke, 
temveč smrt vaše žene Mici. Takrat je vaša 
pokončna in ponosna drža postala vse bolj 
upognjena in vaši jasni, močni koraki iz 
dneva v dan bolj utrujeni. 

Sosedje smo bili deležni veselega jutra-
njega pozdrava na vrtu, pa preprostega 
vprašanja: »Kaj je?«, drobnih nasvetov in 
veselih dovtipov,  prijetnega pogovora na 
mostu ali mirnega sprehoda do nedeljske 
maše.  Pa spominov na vašo rano mla-
dost, ko je bilo vse drugače. 

Mnogo zgodb se plete v mislih vseh, ki so 
se prišli poslovit od vas in ni jim videti kon-
ca.    Sama se med mnogimi spomnim ti-
ste, ki sem jo zapisala v Krževskem zvonu.

Velika sobota, okrog 19. ure. Leta 2007.

Ko je v našem koncu vse mirno in so ljudje 
polni velikonočnih dobrot, sosed Tine gle-
da temelje novega mostu, ki so jih pravkar 
postavili, Viktor odhaja in vprašam: »Kdaj 
pa vi dobite nov most?« Odvrne, da zadnji, 
ker se morajo prej naučiti …

S sosedom govoriva o tem, kdaj so naredili 
prvi most in kdaj tega, ki je še do nedav-
nega stal. Spomnim ga, kako lepa so bila 
jutra na velikonočno nedeljo. Gospodarji 
so stali na mostovih, opazovali potok, rekli 
kaj o gospodarstvu … Hostatova forzicija je 
bila sončno rumena in pri Kovačevi hiši so 
cveteli tulipani in narcise…

In že naslednje leto mi sosed Tine  pravi: 
»Kaj ne bi bilo lepo, če bi na mostove po-
stavili rože, da bi krasile našo vas?«

»Seveda,« mu odvrnem, in potem natrosim 
polno razlogov, zakaj to ne bo šlo in kako 
nam to ne bo uspelo. Pa odgovori: »Kar na-
redimo, pa bomo videli, kaj bo.« 

Od takrat je Podbočje v cvetju.  In letos, 
dragi stric Tine, bodo rdeče pelargonije ob 
vašem potoku cvetele tudi  vam v spomin. 

Ivanka Černelič Jurečič
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Peta kolesarska etapa

Dvakrat ali trikrat se obrnemo, pa je leto naokoli. Tako je bila lani julija pred nami že peta kolesarska etapa in vsi nestrpni smo 
pričakovali ta dan. Kot smo napovedali, smo »napadli« severovzhodni del Slovenije, natančneje Prekmurje.

Tisti najbolj nestrpni (Beri, Brane, Andrej in Hermina) so se odpravili 
že v sredo zjutraj, in sicer z vlakom do Maribora in potem naprej 
s kolesom približno  šestdeset kilometrov do Moravskih Toplic. Vsi 
ostali pa smo v treh skupinah z avtomobili do večerje prišli v apart-
ma Aleksander blizu Moravskih Toplic. V prvi skupini smo se družili 
Lešo, Tjaša, Činki, Majda, Miro in jaz. Za nami so vozili Drago, Alenka, 
Žan in Živa. Z druge strani pa so se nam  pridružili Marjan, Suzana, 
Florjan in Irena. Polni pričakovanj smo se zbrali ob veliki mizi na te-
rasi gostilne. Postregli so nam z obilno večerjo, toda ne samo ta dan, 
bogati obroki hrane so nas spremljali vse dni bivanja.
Razporedili smo se po sobah, načrtovali pot za naslednji dan, popili 
nekaj piva in vina ter se odpravili spat.
Zjutraj nas je pričakalo lepo sončno jutro. Po obilnem zajtrku so nas 
naša kolesa že nestrpno čakala in nismo se dali prositi. »Zajahali« 
smo svoje honde in odkolesarili novim dogodivščinam naproti. Tokrat 
je bil začetek zelo obetaven, saj smo se najprej spustili  v dolino. 
Seveda brez obveznega servisa kolesa ni šlo, tokrat Hermininega, 
zato smo kmalu naredili kratek postanek. »Serviser« je zadevo uredil, 
tako da ni bilo potrebno dolgo čakati. Spustili smo se v dir po ravnici 
proti Puconcem, Gornjim Petrovcem in mejnemu prehodu Hodoš. Ko 
prečkaš mejo med Slovenijo in Madžarsko, se ti zdi, da si se vrnil vsaj 
petdeset let nazaj. Pri naših sosedih res ni videti kakšnega bistvene-
ga napredka, prav tako pa se ni možno skoraj nikjer okrepčati. Zato 
je naše spremljevalno vozilo našlo primeren kraj za počitek kar ob 
cesti, v senci dreves. Tudi to je bolje kot nič. Pot smo nadaljevali po 
ravni cesti, zakrpani ravno tako kot pri nas na odseku med Podlogom 
in Kalce−Naklom. Dobro nas je pretreslo in ko smo končno prišli do 
večjega kraja Csesztreg, smo našli bife, v katerem je bila pijača zelo 
poceni, zato smo kar sedeli in sedeli. Toda potrebno  je bilo nadalje-
vati. Smelo smo krenili in se krožno vrnili v Slovenijo pri kraju Kobilje. 
Toda naše spremljevalke so zgrešile pot. Malo smo se šalili in skle-
pali, da so verjetno pohitele do kraja Lenti pogledat, če je še kaj na 
tržnici. Hvala bogu, da obstajajo mobilni telefoni. Pravzaprav so se 
one vrnile kar v apartma, mi pa smo še malo brcali v hrib. Slovenija 
je res gostoljubna dežela, saj je gostiln na pretek, tako nas na vrhu 
hriba vedno pričaka kakšna hladna pijača. Ker se je pripravljalo k 
nevihti, ni bilo časa za pametovanje, zato se je debata z gostilničar-
jem hitro končala in srečno smo prispeli v apartma. Prekolesarili 

smo približno sto petnajst kilometrov.  Nevihte še ni bilo, zato smo se 
odločili, da bomo na klopcah v parku malo zapeli. Naše petje ostalim 
gostom očitno ni bilo všeč, saj je prišel natakar in nas prosil, če lahko 
nehamo peti. No, kaj takega pa še ne … 
Naslednje jutro je bil dan za počitek. V Moravskih Toplicah smo naj-
prej poiskali serviserja, ki je imel veliko dela z našimi kolesi: prelu-
knjana zračnica, uničeni diski, utrgana jeklena vrv … Končno smo 
nadaljevali, eni z najetim kolesom, drugi pa z zakrpano zračnico, ki 
pa je na enem kolesu po prevoženih petsto metrih spustila. »Pa kaj 
je sedaj to?« smo postali vraževerni.  Dobro, da se nam nikamor ni 
mudilo. Končno smo prispeli do Bogojine, kjer smo si ogledali mu-
zej lončarstva na prostem, nato smo zavili še do Dobrovnika, kjer 
smo ženske nakupile  orhideje in se na koncu odpravili do cilja: do 
Bukovniškega  jezera. To je ena velika mlaka, no ja, kar precej uma-
zana, v kateri pa kar mrgoli rib. Naši fantje so kmalu našli skupni 
jezik z domačini in tako smo celo popoldne jedli, pili in ne boste 
verjeli, tudi zelo na glas smo lahko peli. Nekateri smo si šli ogle-
dat adrenalinski park ter energetske točke, ki se nahajajo nedaleč 
stran. Po celodnevnem poležavanju smo uspeli, nekateri  sicer z ne-
kaj manjšimi praskami,  nekako priti do doma. Ta dan smo prevozili 
celih štirideset kilometrov.
Tretji dan je, tako kot je že v navadi, rezerviran za povratek domov in 
spada v najbolj zahtevni del ture. Ker brez Jolande in Borisa ne gre, 
sta se nam pridružila šele zadnji dan. Boris je bil tokrat le spremlje-
valec v avtu, Jolanda pa se je z nami podala na del poti s kolesom. 
Čakala nas je dolga pot, zato smo se v gosjem redu spustili v dir in 
prav lepo je bilo videti tako lepo organizirano skupino kolesarjev. 
Dali smo vse od sebe, tako da so kilometri kar kopneli pred našimi 
očmi in na Ptuj smo prispeli ravno v času kosila. Ker smo se že pred 
Ptujem  razdelili v dve skupini, smo imeli srečo, saj je bila picerija 
ravno  ob cesti, kjer sta se naši poti zopet združili. Pot proti Ptujski 
Gori je bila strma in naporna. Je bil pa spust nato toliko lepši.  Pred 
Rogatcem nas je čakal še krajši vzpon, potem pa malo počitka. Hrib 
v Bistrici ob Sotli je bil tokrat premagan kot za šalo. Po sto šestdese-
tih kilometrih smo popadali ob obloženi mizi pri Suzani in obljubili, 
da to ni naš zadnji podvig. Že komaj čakamo …  

Tina Strgar
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Izobraževanje pevcev cerkvenih pevskih zborov in prepevanje na Zaplazu

V preteklih letih smo se cerkveni pevski zbori leskovške 
dekanije zbrali enkrat na leto, prepevali pesmi izbranega 
cerkvenega skladatelja ali pesmi določenega cerkvenega 

obdobja  ter na koncu revije zapeli še dve skupni pesmi, ki sta v 
našem repertoarju predstavljali noviteto.  Tako smo se družili in 
s tem obiskali in spoznali vse farne cerkve v dekaniji.

V letošnjem letu pa smo bili pevci deležni povsem nove možnosti: 
dekanijskega izobraževanja pod taktirko priznanega dirigenta in 
glasbenega ustvarjalca prof.  Aleša Makovca. Osem ponedeljkov 
v februarju in marcu smo se zbirali v župnijskih prostorih v 
Šentjerneju in po štiri šolske ure prejemali nova znanja. 

Poučili smo se o osnovah vokalizacije, intonacije in lepega 
zborovskega petja. Dr. Slavko Krajnc je predaval o liturgiki, dr. 
Janez Gril pa o pomenu župnijskih sodelavcev, med katere 
spadamo tudi pevci in organisti. Vso teorijo smo preizkušali na 
mnogih novih in že znanih pesmih. 

Naše izobraževanje smo zaključili s petjem pri sv. maši v 
ponedeljek, 30. marca 2015, v Šentjerneju. 75 udeležencev 
izobraževanja je prepevalo pri tej maši in 69 jih je prejelo potrdila 
o udeležbi (pogoj je bil 70 % udeležba). Iz župnije sv. Križ – 
Podbočje se je tega izobraževanja udeležilo 14 pevcev.  Posebna 
zahvala za tako priložnost gre organistu g. Francu Černeliču, ki 
je bil eden od pobudnikov in organizator tega izobraževanja, 
dekanu g. Antonu Trpinu in seveda predavatelju prof. Alešu 
Makovcu za energijo, ki jo je uspešno delil, saj je bilo na vsakem 
izobraževanju več pevcev. 

Skoraj vsi pevci, ki smo se družili v zgodnji pomladi, pa smo se 
v maju pripravljali tudi za petje na slovesnosti na Záplazu, ki je 
bila v soboto,  30. maja 2015. Iz naše župnije nas je v več kot 
70 članskem zboru sodelovalo 17. Petje s posebnim namenom 
in ob tako številčnih sopevcih je nepozabno doživetje. V soboto 
smo imeli še posebno čast, da smo pesem Mariji Záplaški, za 
katero je besedilo napisal Franjo Naubauer, glasbo pa prof. Aleš 
Makovac, premierno izvedli.  V upanju, da bo postala ljudska tako 
kot mnoge Marijine pesmi.

Ivanka Černelič Jurečič

Z A N I M I V O S T I

16 tretješolcev pri prvem obhajilu

V nedeljo, 10. maja, je 16 tretješolcev prvič prejelo sveto 
obhajilo. Johana Barbič, Neja Colarič, Maj Drmaž, Leja 
Hudoklin, Tia Iljaš, Nika Jalovec, Jernej Kerin, Teja Kodrič, 

Lana Lamovšek, Ester Palčič, Lucija Pavlovič, Taj Reberšek, Lea 
Simončič, Mia Vesel, Nina Zorič in Aljaž Zorko so se z gospodom 
župnikom Francetom Novakom na ta slovesen dogodek pripravljali 
skozi celo veroučno leto. Odšli so tudi na enodnevne priprave na 
Poljane, kjer so obnovili celotno katehezo in skozi kviz preizkusili 
svoje znanje. Pripravljali so se tudi na aktivno sodelovanje pri 
sveti maši ter z Andrejo Kerin prepevali Pesem veselo in Zahvalno 
pesem. Otrokom pa je v spominu ostalo druženje s prijatelji, 
igranje nogometa, kopanje in klepetanje pozno v noč. Priprave 
so zaokrožili s sveto mašo. V maju so pridno hodili k šmarnicam in 
skupaj s starši opravili sveto spoved. Priprave so zbližale tudi nas 
starše, ki smo se družili po šmarnicah, pri čiščenju in krašenju 
cerkve. 

Na lepo sončno nedeljo so se otroci skupaj s starši veselo 
sprehodili v lepo okrašeno cerkev, kjer so pridno sodelovali 
pri slovesnosti z glasno molitvijo, petjem, prošnjami, darovi in 
zahvalami. Po prejemu prvega svetega obhajila je v njihovih očeh 
zažarelo veselje. 

Simona Jalovec Pavlovič

Prvoobhajanci z župnikom Francetom Novakom
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„Posebne potrebe“

Življenje z otrokom s t. i. posebnimi potrebami je ogromna življenjska šola. Ves čas se je potrebno boriti in učiti. Če sem iskrena, 
sem od borbe že pošteno utrujena ... In alergična sem na besedi „enake možnosti“. Jih ni! 

Učim se pa zelo rada, saj vidim, da lahko z 
novimi znanji Maši polepšam trenutke. Tako 
sem željna vedno novih informacij in znanj. 

Ko smo prenehali brezglavo tavati od zdrav-
nika do „zdravnika“ (namenoma zapisano v 
narekovajih, ker si žal nekateri ne zaslužijo 
naziva zdravnik), od zdravilca do „zdravilca“ 
in se posvetili Mašini kvaliteti življenja (če-
prav nanjo nismo pozabili niti, ko smo tekali 
sem ter tja), je postalo življenje prijaznejše.

Opisala bom nekaj najprijaznejših odločitev, 
ki sem jih sprejela sama ali z Marjanom.

Najprej sva, namesto da bi imela še enega 
otroka (kot nama je svetovala dr. Hilda Šavrič 
− Veličkov, meni kot druga mama v mojih 
najtežjih časih), kupila psičko Šalo. Od moje 
popolne obsedenosti s čistočo ni ostalo nič, 
saj pes v hiši pomeni dlako v vsakem kotu, 
na kavču, postelji ...  V šolo za pse ni hodila 
samo psica, ampak tudi midva z Marjanom. 
Izplačalo se je!

Potem sem se odločila, da kupimo konja, 
ker je jezdenje zelo dobro za otroke s ce-
rebralno paralizo. Predvsem nisem imela 
pojma, koliko je dela s konjem. In vedela 
sem samo, da jé seno. Ko sem vprašala br-
janskega Drečeta, koliko časa na dan se po-

rabi za konja, je rekel, da kakšnih 10 minut. 
In s tem sem prepričala Marjana, da kupiva 
konja. Spet sem šla v šolo, tokrat jezdenja. 
Tako imamo kobilo Pando že 15 let, družbo 
pa ji zadnja leta dela tudi kobila Lina. Dela 
je bistveno več kot 10 minut na dan, vendar 
je bilo in je vredno, saj Maša zelo uživa, ko 
jezdi. Spet se je izplačalo!

Naslednja odločitev s financiranjem ni bila 
moja ali Marjanova, ampak Magdina in de-
dijeva. To je apartma na morju, v Malinski. 
Maša večji delo poletja preživi tam in ogrom-
no plava. Z rokavčki, seveda. In predvsem 
uživa. Spet se je (po zaslugi Magde in de-
dija) izplačalo!

Že od majhnih nog sem rekreativno zagrizena 
smučarka, vendar sva z Marjanom, odkar 
imava Mašo, v glavnem hodila na smučanje 
sama, ko se nam je pridružil Erazem, pa 
še on. Maša je ostajala doma ali pa je bila 
z Magdo na saneh. Zato je bila nekako 
samoumevna odločitev, da sem šla na tečaj, 
na katerem sem se naučila, kako lahko 
vozim invalide na monoskiju. Naporen tečaj, 
po dveh dneh učenja sem bila obupana in 
kljub temu da sem večni optimist pomislila, 
da mi to ne bo uspelo. Pa mi je! Veliko mi je 
pomagala moja trma! Sedaj ne vozim samo 

Maše, ampak grem vsako leto z Društvom 
Sonček Krško v kolonijo, kjer vozim tudi dru-
ge mladostnike in odrasle. Lani sem si žal 
prav na smučanju, ko smo bili z društvom, 
strgala križno vez, vendar sem po operaciji 
in intenzivni rehabilitaciji letos spet vozila 
„sončke“ z monoskijem. Spet mi je pomaga-
la trma! In spet se je izplačalo!

Naslednji že planirani podvig bo tečaj lepl-
jenja kinezioloških trakov po telesu. Maša 
pravi, da jo kolka in hrbtenica manj bolijo, 
če ji fizioterapevt nalepi kineziološke trako-
ve. In tako odločitev ni bila težka. Rahla ovira 
je, ker nisem fizioterapevtka, vendar imam 
za sabo skoraj 23-letno življenjsko šolo, zato 
sem prepričana, da mi bo uspelo pridobiti 
dovolj znanja, da bom lahko to delala sama. 
Verjamem, da se mi bo izplačalo!

Tako otrok s posebnimi potrebami obr-
ne na glavo vse prvotne življenjske plane. 
Pravzaprav pa nima samo Maša posebnih 
potreb. Te ima tudi Erazem ..., pa jaz ... in 
tudi Marjan. Vsi imamo svoje „posebne po-
trebe“, kajne?

Jerneja Dornik
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Žiga Jurečič s Krškim v prvo ligo

Potem ko je pred letom dni z ekipo 
Domžal osvojil naslov državnega 
prvaka v mladinski kategoriji, se je 

Žiga Jurečič iz Podbočja v svoji prvi članski 
sezoni veselil novega velikega uspeha – z 
ekipo NK Krško, kamor je bil posojen iz 
NK Domžale, je postal prvak 2. slovenske 
nogometne lige in se uvrstil v najvišji rang 
slovenskega nogometa.

Žiga je imel v celotni sezoni, ki se je začela 
že lanskega avgusta, pomembno vlogo v 
krški ekipi pod vodstvom mladega trenerja 
Tomaža Petroviča. Začel je v prvi enajste-
rici in že v drugem krogu dosegel svoj prvi 
drugoligaški gol, kasneje je štiri tekme pre-
sedel na klopi ali vstopil v igro kot menja-
va, a si je s trdim delom spet priboril mesto 
med prvih enajst ter dolgo sezono sklenil 
z 22 nastopi in petimi zadetki, kar je za 
debitanta v članski konkurenci več kot lep 
dosežek. Odigral je tudi večji del nepozab-
ne tekme zadnjega kroga proti Aluminiju 
iz Kidričevega, na kateri so si Krčani pred 
1600 gledalci z zadetkom v sodnikovem 
podaljšku priborili prvo ligo. 

Njegove dobre igre je opazil tudi selek-
tor slovenske reprezentance U21 Primož 
Gliha ter ga uvrstil na širši seznam kandi-
datov za reprezentanco in skupni trening. 
V novi sezoni bo na tekmah prve lige, bo-
disi v dresu Krškega bodisi Domžal, nedvo-

mno še bolj na očeh nogometnih strokov-
njakov. Ljubitelji nogometa pa bodo imeli 
v Krškem možnost videti najboljše sloven-
ske ekipe, od Maribora dalje.

Peter Pavlovič

Kam le čas beži…

...kam se mu mudi, leto za letom gre in

 50 let je že, od kar smo osnovno šolo 
končali mi.

Zato smo 5.6. dobili se, da spomine lepe 
obujali smo,

na koncu segli smo si v roke, 

z obljubo, da kmalu spet snidemo se.

GENERACIJA 1964/65



Sobota, 27. 6. 2015,

ob 20. uri 

pri OŠ Podbočje.

Družabno srečanje krajanov 

ob krajevnem prazniku.

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

Gost instvo Dušak in VD Podbočje.

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

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

Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.

Podboška noč


