
LITERARNO POPOLDNE (4. 6. 2020) 

 

AVTOR: IVAN STERLE 

DELO: SPOMINI 

V uvodnih besedah knjižice, je Sterle Ivan opisan kot zaveden Krčan, ki je preprost, skromen, 

iskren, predvsem domoljuben in hudomušen. Je človek, ki ima rad svoje mesto in domovino 

in se je tudi sam boril zanjo. 

V pesmih in prozi slika dogodke iz svojega življenja, ki oživijo pred očmi bralca. Zbirka 

Spomini je posvečena 500 – letnici pridobitve mestnih pravic mesta Krško in vsem 

prijateljem, ki so se v drugi svetovni vojni borili za domovino in izgubili svoja življenja. 

1977 

Spomladi so spet vse trte jokale 

iz oblakov svetlih jasnih dni, 

se v soncu solze se bleščale, 

iz zemlje prišle, več jih ni. 

 

Petsto let slave zidovi 

v soteski Save, Sremiča in Žvike. 

Šumijo tisočletja tu valovi 

dedov in tovaršev slišali so krike. 

 

Ob dnevih temnih kot noči, 

ko tlačila je strašna mora, 

bili smo sami brez moči, 

tam daleč je sijala zora. 

 

Drobili so se krši sivih skal 

ko, Krško, umirali so ti sinovi, 

a narod tvoj je zopet vstal 

in vzklili novi so rodovi. 

 

Krasni vrhovi so planin, 

lepa banatska je ravnina, 

dežel je morja čist spomin, 

najdražja rojstna je dolina. 

 

Vir: Sterle, Ivan. Spomini. Krško: OZD Tovarna celuloze in papirja, 1977. 

 



AVTOR: SABINA KOŽAR 

DELO: DREVO 

Sabina Kožar je pesnica piše pa tudi pravljice in zgodbe. Pesem Drevo je bila leta 2017 

objavljena v novembrski izdaji Grajskih novic.  

 

Drevo 

Drevo počasi se vzpenja,  

svojih moči pretirano ne napenja, 

čedalje bolj v rasti se krepi, 

po nečem trajnem zdaj hlepi.  

 

Korenine se razraščajo na vse strani, 

kot široko razprte so dlani, 

visoko v krošnji vse bolj je živo,  

ptiči naklonijo vsem pesem radoživo. 

 

Jeseni drevo v pisane barve se odene, 

brezhibno ukrojen plašč si nadene, 

ko okrepi se trpki mraz , 

drevo poznati mora svoj poraz. 

 

Pozimi veje so kot gole roke,  

ki izgubile so otroke, 

vlažno listje spodaj gnije, 

dokler sneg ga vsega ne pokrije. 

 



AVTOR: ANA RABZELJ 

DELO: /SAMA SEBI JE TABU /…/KDAJ BO ZOPET ODPRLA SRCE? 

Ana Rabzelj se je rodila 20. 5. 1997 v Krškem. Obiskovala je srednjo šolo v Novem mestu, 

smer medijski tehnik. Trenutno študira na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Svoja dela 

objavlja na instagram profilu pomenska, za kar pravi da je virtualni kotiček risane besede. Gre 

za kratko poezijo, njena dela pa nimajo naslovov. 

 

Sama sebi je tabu. 

Navdih v tebi išče. 

Spontano se k tebi premika – s tvojimi mislimi dotika. 

Z glasom se spotika  - od sanj se odmika. 

Od včeraj se ne najde – za jutri še ne ve. 

Kdaj bo zopet odprla srce? 

 



AVTOR: JANI RUDMAN 

DELO: DOM 

Jani Rudman prihaja iz Dolenjih Skopic, v občini Brežice. Je poročen in ima tri otroke. Zase 

pravi, da že 25 let  pomaga ženi pri skrbi za hrano, obleko, streho nad glavo in drugo. V službi 

je sicer  v slovenski vojski v Cerkljah. V prostem času pravi, da godrnja in kritizira. Nekaj 

njegovih del je objavljenih v knjigi Dvanajst zvezd, ki je zbirka del avtorjev cerkljanske 

župnije.  

 

DOM  

 

Dom v bit zapiše vsakogar narava, 

se v gnezdo isto z juga lasta vrača 

in losos ve, kje reka je domača, 

čez morja, ko po smrti njo priplava. 

 

Domačo hišo sanja siva glava, 

Ko slik starih liste v albumu obrača, 

Tujina vse da, kar lahko se plača, 

A iščoč otroštva čare, misel tava. 

 

Se res nekoč je vse lepo godilo, 

Ni vse le strah surovega vsakdana ječe, 

Želje spet skriti materi se v krilo? 

 

Je dom soznačnica le sreče, 

Ki jo nekoč življenje je užilo, 

Eliksir za dušo, ko je preveč boleče. 

 



AVTOR: ZDRAVKA BREČKO 

DELO: ŽELJE IN OBLJUBE. 

Pesmi, ki so v zbirki Trgam spomine (2018), popeljejo bralca v njej ljubo rodno pokrajino in 

nato skozi vse njene pomembne življenjske postaje. Njen rojstni in domači kraj, Kozana v 

osrčju Goriških Brd, je oživel tudi v njeni pripovedi, ko je v pogovoru z bibliotekarko Alenko 

Žabkar predstavila svojo življenjsko pot. »Moje življenje je bilo in ostaja skromno, a kljub 

temu je lepo,« je dejala, ko se je spominjala svojega prvega daljšega odhoda od doma. »Prišli 

so in se z mojo materjo dogovorili, da grem za varuško v Piran. Ubogala sem in sem šla,« je 

opisala izkušnjo, ki jo je doživela kot mlado dekle. Kasneje jo je pot vodila v Krško, kjer je 

delala v nekem prehrambnem obratu, po poroki se je preselila v Sevnico in se zaposlila v 

nekdanji tekstilni tovarni na Radni. Dodala je, da je bila upokojitev zanjo prelomna: »To je 

najlepši čas duševnega miru.« O svojem literarnem ustvarjanju je povedala: »Pesmi 

pišem že od otroštva, tudi moj oče jih je pisal, a jih je skrival. Pišem kjer koli, ko sem 

šivala v Jutranjki, sem jih pisala na listek kar za šivalnim strojem.« Pogost motiv v 

njenih pesmih je narava, nekaj je tudi osebnoizpovednih in ljubezenskih, piše pa tudi 

družbenokritične, ki pa jih v pesniški zbirki Trgam spomine ni. Ponosna je, ker je drobna 

knjižica z njenimi pesmimi, ki nastajajo spontano in iz srca, opremljena z njenimi slikami, 

kajti tudi slika rada. Njeno veselje do življenja, njen pogum in optimizem ter dobrosrčnost se 

kažejo tudi na naslovnici pesniške zbirke – zrelo žitno klasje, obsijano s soncem. 

Po upokojitvi se je z velikim veseljem prepustila obdelovanju vrta pri domači hiši, pisanju 

pesmi in likovnem ustvarjanju. V mesecu marcu leta 2013 se v večnamenskem prostoru 

sevniške knjižnice predstavlja na svoji prvi samostojni slikarski razstavi, ki jo je postavila v 

spomin na preminulega sina, ki si je vedno želel, da bi bila njena dela na ogled širši javnosti. 

je članica Večerne zarje DU Sevnica. Sodeluje tudi na občinskih kulturnih prireditvah, 

 

Odlomek: 

Še tako sladke besede veljaka, 

siromaku ne napolnijo sklede, 

izgube kar nekje se v zraku, 

še preden svoj prestol zasede. 

V mračnosti svoje stiske in bede 

ubožec obljubljam trhlih upov nasede. 

Je veljaka vroča strast, da se čimprej 

zavihti na oblast in svoj položaj utrdi. 

Brž ko potrebne glasove dobi, 

se več ne zmeni za stiske ljudi. 

Kaj naj bo mar vplivnemu možaku, 

kako se godi siromaku? 

 

 

 

AVTOR: JOŽEF MAREŠIČ        

DELO: DANICA SVETILA IN MIRNA JE NOČ 

Jožef Marešič se je rodil 15.2.1805 v Kostanjevici na Krki. Šolo je naprej obiskoval v 

Kostanjevici na Krki, potem pa nadaljeval v Novem mestu in v Karlovcu. Bogoslovje je 

opravil v Ljubljani in bil, leta 1832, posvečen v duhovnika. Služboval je kot kaplan in sicer v 



Fari pri Kostelu, Logatcu, Šmihelu pri Novem mestu, Tomišlju in na Šmarni gori. Leta 1860 

se je upokojil in preostanek življenja preživel kot romarski duhovnik na Šmarni gori.  

Pesmi je začel objavljati v svojih starejših letih. Objavljal jih je v različnih revijah in nabožnih 

listih. Pisal je tudi članke o šolstvu, romanju in nasploh o cerkveni tematiki. Za njegove pesmi 

je značilno, da so telo ritmične. Veliko od njegovih pesmi so uglasbili in se že danes 

prepevajo med različnimi cerkvenimi obredi. Ena od bolj znanih je pesem Danica svetila in 

mirna je noč, ki jo je uglasbil Gregor Rihar.  

 

Danica svetila je v mirno še noč,  

ko kamen odkrila je angelska moč.  

In Jezus, naš Kralj, iz groba je vstal.  

Premagal je smrt in pekel je strt.  

 

Aleluja, aleluja. Raduj se Marija, aleluja! 

 

O Mati predrga,se tiho solziš,  

da Jezus smrt zmaga, mu srčno želiš.  

Pred tabo le Sin! Ni več bolečin;  

v lepoti nebes, vstal je zares.  

 

Aleluja, aleluja! Raduj se Marija, aleluja! 

 

Glej Mati, minila je zima in smrt. 

Pomlad zacvetela in grobe je odprt.  

Že trta zori in klasje brsti, 

za vino in kruh, življenje ljudi.  

 

Aleluja, aleluja! Raduj se Marija, aleluja! 

VIRI: 

Lukman, Franc Ksaver: Marešič, Jožef (1805–1872). Slovenska biografija. Slovenska 

akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Pridobljeno s 

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi348003/#slovenski-biografski-leksikon     

Spletni portal Posavci.si. Pridobljeno s 

http://www.posavci.si/osebe/mare%C5%A1i%C4%8D-jo%C5%BEef/200/  

 

http://www.posavci.si/osebe/marešič-jožef/200/


AVTOR: ANTON ŽAKELJ  

DELO: VDOVA SIROTI 

Anton Žakelj (psevdonim Rodoljub Ledinski), slovenski rimskokatoliški duhovnik, pesnik in 

zbiratelj narodnega blaga, * 14. oktober 1816, Ledine, † 26. april 1868, Mali Trn.  

Od leta 1830 do 1833 obiskoval gimnazijo v Karlovcu in jo nato končal v Ljubljani. Bil je 

razgledan in jezikoslovno izobražen. Že v gimnazijskih letih v Karlovcu se je navdušil nad 

ilirskim gibanjem. Po končani gimnaziji je v Ljubljani študiral teologijo in bil leta 1842 

posvečen. Kot kaplan je služboval po različnih krajih, zlasti na dolenjskem in notranjskem 

(Ribnica, Fara, Mirna Peč, Poljane nad Škofjo Loko). Njegovo zadnje službeno mesto je bil 

Sv. Duh v Malem Trnu, kjer je umrl 26. aprila 1868. Zlagal je izvirne lirske in pripovedne 

pesmi, ter se pri tem zgledoval pri Francetu Prešernu in ljudskih pesmih. Svoje pesmi je 

največkrat objavljal v Novicah. ohranile pa so se tudi njegove posamezne pesmi dveh 

sonetnih vencev. Od domnevnih sedem rokopisnih zvezkov je ohranjen samo eden Naródne 

krájnske pesmi. Zapisoval je ljudske pesmi nekaj naših najlepših ljudskih balad in romanc.  

 
 

 

AVTOR: MARIJA HRVATIN 

DELO: KO JE PLAPOLALA LJUBEZEN 

Marija Hrvatin prihaja z Libne pri Krškem. Po poklicu je višja upravna delavka in trenutno 

deluje kot ambasadorka programa SVIT. Sicer v prostem času rada bere knjige, piše pesmi in 

prozo, dramska in priložnostna besedila. Večkrat jo lahko vidimo v vlogi povezovalke 



kulturnih programov, vodje literarnih delavnic in navsezadnje kot gostjo literarnega večera. Je 

pozitivna in nasmejana oseba, ki je rada v družbi in spoznava nove ljudi med potovanjem in 

raziskovanjem neznanih krajev. Je ponosna na svoje življenje in svoje dosežke, med drugim je 

dobra žena,  mama petim otrokom ter petim vnukom. Zelo ponosna je tudi na to, da je leta 

2013, ko je premagala raka ter napisala knjigo Diagnoza, ko zastane dih. Njen cilj je tako 

poleg pisanja in širjenja pozitive postal tudi ozaveščanje ljudi o zdravju in jim olajšati pot 

skozi težko preizkušnjo preko besed in dejanj. Nekatera izmed njenih del so: Škatla s 

pokrovom, Zarjavela od vsakdanjosti, zbirka otroških pesmi Zakaj je sonce zjutraj vstalo?, 

zbirka kratke proze Vaška smrkljica/Mestni pobalin (Lokalno.si, b. d. & SVIT, b. d.) … 

MARIJA HRVATIN: KO JE PLAPOLALA LJUBEZEN (RAST, št. 2 (2004), str. 152) 

 

Ko je plapolala ljubezen, sem sanjarila 

bele oblake in si gladila dolge lase. 

 

Ko je plapolala ljubezen, sem se hladila 

v tvojih zenicah in se utapljala v vrtincu 

bruhajočega vulkana iz mojih prsi. 

 

Ko je plapolala ljubezen, je cvetela pomlad 

in so bili ljudje prijazni. 

 

Ko je plapolala ljubezen, so bile sanje sanjave 

in v žitnem polju je poplesaval veter. 

 

Ko je plapolala ljubezen, seje ustavil čas, 

ker si me stisnil k sebi. 

 

Lokalno.si (b. d.). DL: Ambasadorka. Pridobljeno iz: 

https://www.lokalno.si/2019/04/21/217718/aktualno/DL_Ambasadorka/, 4. 6. 2020 

SVIT (b. d.). Marija Hrvatin. Pridobljeno iz: https://www.program-svit.si/ambassador/marija-

hrvatin/, 4. 6. 2020 

Kalčič Mirtič, M. v RAST št. 2 (92) (2004). Ko je plapolala ljubezen. Pridobljeno iz: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F79I12C0/0b92b706-6357-4a76-8447-

54a534e13dc1/PDF, 4. 6. 2020 

 

https://www.lokalno.si/2019/04/21/217718/aktualno/DL_Ambasadorka/
https://www.program-svit.si/ambassador/marija-hrvatin/
https://www.program-svit.si/ambassador/marija-hrvatin/
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F79I12C0/0b92b706-6357-4a76-8447-54a534e13dc1/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F79I12C0/0b92b706-6357-4a76-8447-54a534e13dc1/PDF


AVTOR: DR. MIHAJLO ROSTOHAR 

DELO: ODLOMEK IZ ČASOPISA NAPREDNA MISEL  

Dr. Mihajlo Rostohar je bil rojen 30. julija 1878 v kraju Brege v občini Krško, umrl pa 5. 

avgusta 1966 v Goleku pri Krškem. Bil je psiholog, pisatelj, politik in učitelj.  

Imel je več pomembnih vlog, med drugim je sodeloval pri formaciji Države SHS in pri 

ustanovitvi Univerze v Ljubljani. Leta 1912 je med racionalisti Avstro-Ogrske izvedel anketo 

o nacionalnem počutju in odnosu do drugih narodov, ki je bila celo prva javnomnenjska 

raziskava v Evropi, morda celo v svetu. Raziskoval je psihološke pojave in med drugim 

ugotovil načine razvijanja in propadanja. Veliko je tudi deloval na področju jezika, branja, 

govora, in pisal o odnosu med mišljenjem in branjem. Veliko je deloval tudi v Pragi na 

Češkem. (Wikipedija, 2. 10. 2019). Po njem se imenuje osnovna šola v Krškem. Leta 1950 je 

na Filozofski fakulteti v Ljubljani ustanovil Oddelek za psihologijo (MMC RTV Slovenija, 1. 

10. 2014). Bil je tudi urednik časopisa Napredna misel (časopis za napredno kulturo), ki je 

izhajal kot dvomesečnik. Prvi letnik (1912) je bil tiskan v Krškem, drugi letnik (1913/14) pa v 

Pragi. Časopis je imel več kot 800 naročnikov in se je vzdrževal s plačilom naročnin (Portal 

Kamra, 2014).  

Izbrano delo  

Izbrali smo odlomek iz časopisa Napredna misel, ki ga je urejal in izdajal dr. Mihajlo 

Rostohar, letnik 1, natisnjen v Zadružni tiskarni Krško, leta 1912. Izbrali smo odlomek iz 

začetnih, neoštevilčenih strani, ki naslavlja bralce ob prvi izdaji in odlomek iz prispevka, ki ga 

je napisal prav on, od str. 4 do 17, z naslovom Katoliško naziranje o narodnosti.    

Našim čitateljem: 

»Tudi na Slovenskem je danes že dosti ljudi, ki so zrastli tradiciji čez glavo, otresli se njenih 

omejenih nazorov in predsodkov, osvobodili se varuštva družbe ter nje duhovnih vodnikov in 

začeli samostojno misliti. Mnogo jih je, ki se zavedajo, da človek ni rojen zato, da služi celo 

svoje življenje kot živo orodje nekaterim posameznikom, katere je zgolj prilika postavila na 

vodilno, odločujoče mesto v človeški družbi, katero sedaj terorizirajo in izkoriščajo; zavedajo 

se, da je človek po svojem rojstvu namenjen in sposoben za to, da se samostojno razvija ter se 

povspenja na vedno višjo stopnjo fizične, duševne in socialne popolnosti, ako le hoče in 

smotreno deluje na to.« 

»Problem narodnosti postaja v novejši dobi vedno aktualnejši in tudi v slovenski javnosti 

začenjajo o njem bolj in bolj razpravljati. To nam je dobro znamenje, da smo začeli uvedevati 

pomen narodnosti za socialno življenje ter o njem resno premišljevati. In to nam je obenem 

dokaz, da se je tudi Slovencem zahotelo, duševno živeti. V tem vidimo nekaj našega 

napredka.« (Napredna misel, 1. izdaja, str. 17).  

Literatura in viri 

Napredna misel (1912), letnik 1, številka 1. Pridobljeno iz 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

BLKHJEIJ/?euapi=1&query=%27keywords%3dmihajlo+rostohar%27&sortDir=ASC

&sort=date&pageSize=25, 3. 6. 2020.  

Portal Kamra. (2014). Časopis Napredna misel. Pridobljeno iz 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/casopis-napredna-misel-2.html, 3. 6. 2020.   

MMC RTV Slovenija. (1. 10. 2014). Junaki našega časa – Mihajlo Rostohar. Pridobljeno iz 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/junaki-nasega-casa/174307203, 3. 6. 2020.  

Wikipedija. (2. 10. 2019). Mihajlo Rostohar. Pridobljeno iz 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mihajlo_Rostohar, 3. 6. 2020. 

 



AVTOR: ANTON VRAMEC 

DELO: KRONIKA 

Anton Vramec (tudi Antun) se je rodil v 

Ormožu. Kasneje je študiral teologijo na 

Dunaju in v Rimu, kjer je tudi leta 1567 

doktoriral iz teologije, prava in filozofije. 

Postal je zagrebški kanonik in se vključil v 

politično in kulturno življenje. Deloval je kot 

župnik v sv. Marku v Zagrebu, nato pa odšel v 

Brežice. Bil je poročen in imel je sina, zato pa 

so mu pet let pred smrtjo vzeli kanoniško čast. 

Zadnje leta je kot župnik deloval v Stenjevcu 

ter Varaždinu.  

 

Pustil je močan pečat v takratnem družbenem in kulturnem življenju ter veljal za visoko 

izobraženega duhovnika, teologa, filozofa, pravnika in zgodovinarja. Pomembno vlogo ima v 

zgodovini hrvaškega jezika, saj je pisec prvih izvirnih tiskanih kajkavskih knjig. Opiral se je 

na govore treh jezikovno sorodnih okolij: prleško narečje ter zagrebško in varaždinsko 

kajkavsko govorico. Njegovi pomembnejši književni deli, napisani v kajkavskem jeziku, sta 

literarnozgodovinska Kronika, ki je bila napisana leta 1578 in Postilla – to je zbirka nedeljskih 

in prazničnih pridig. Kronika, ki bo na kratko predstavljena spodaj, je povzetek zgodovinskih 

dogodkov od začetka sveta do njegovega časa. Omenja predvsem cerkvene dogodke ter 

politične, literarne in naravne znamenitosti. Delo obsega 65 strani in istega leta naj bi izšli dve 

izdaji. 

 

Ker je Kronika zapisana tako, da jo je težje prebrati, bom citirala besedilo iz članka 

Zgodovinski zapisi VIII, ki ga je izdalo zgodovinsko društvo Ormož: 

»Kaj nam je Vramec sporočil v Kroniki? 

V njej je na začetku zapisal: Vsakomu ki bude ove knige štel. Mon dragi Gosp. i priatel, neka 

zna V.M. da sem na začetku vsakoteroga dognanja postavil broi let. Najperule od začetka 

sveta, perva, druga, tretia, četerta i peta doba. Potom toga od Kristusovega rojstva šeste dobe 

leta, takajšnje na začetkeh najdete i ako bi kaj našel, kaj bi bilo nezložno pisano ali vgrešeno, 

ne psujte prosim V.M., nego svoim razumom pobolšaj i popravi, ar nie tako muder človek, 

kako bi nehoteči neugrešil i da ste zdravi.˝ 

Poglejmo nekaj kratkih odlomkov iz Kronike. 

Zanimiv je njegov zapis o sajenju vinske trtepo cesarju Aureliju Probusu in o njegovi nasilni 

smrti v Sloveniji (Slovenijeh) v kateri je stalo rimsko mesto Sirmium (Sremska Mitrovica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zgodovinsko društvo Ormož, (2011, str. 18) 

Aurelius Probus, rimski cesar posta od Srema buduči jednoga nevolnoga, vboga težaka sin, 

lada poglavništvom šest let, na Slovenijeh vmorjen be. Ouo vreme be prepuščeno i dopuščeno 

vinograde na ouih stranah zafzaditi i imeti od cesara Probusa, i vinogradi ki so bili v 

Sremskoj zemli od cesara behu dopuščeni zasaditi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zgodovinsko društvo Ormož, (2011, str. 

18) 

Huni ali Vogri iz Szitie ouo vreme najperule 

jesu v Panonijo deset sto i osemdeset jezer ludi, malih, velikih, mož i žen je došlo. Panonija 

zvala je oua zemla ali Orzag, ki vezda imenuje vogerska zemla ali Orzag, v Panoniji jesu stali 

na jednom delu Slovenij a v drugom Nemeci ono vreme gdasu najperule Vogri došli v 

Panonijo.« 
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