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»Z redno vadbo joge pridobi-
mo prožno in lepo oblikovano 
telo, preženemo stres in nape-
tost, uživamo v duševni umir-
jenosti, naučimo se pravilno 
dihati, ostanemo mladostni 
v vseh življenjskih obdobjih, 
izboljšamo in ohranimo svo-
je zdravje,« je pripovedovala 
učiteljica joge Marta�Perčič�s 
Senovega, ki se je prvič sreča-
la z njo v letu 1992. »Joga ne 
pomeni odmika oziroma iz-
ogibanja vsakdanjim proble-
mom. Gre za znanost, staro 
preko pet tisoč let, brez ver-
skega ozadja ali celo kultne 
pripadnosti, ki je kljub staros-
ti primerna za današnjega so-
dobnega človeka. Z redno vad-
bo sem se začela spreminjati 
tudi sama in začela iskati še 
druga vedska znanja, ki so iz-
ven okvirov časa, a nudijo od-
govore na mnoga vprašanja,« 
je umirjeno nadaljevala. Njena 
radovednost, njena razmišlja-
nja so jo nato vodila dalje in 
jo pripeljala do znanja vedske 
astrologije, ki se imenuje Džjo-
tiš. Le-ta skozi natalno kar-
to omogoča vpogled v dedni 
zapis duše človeka, v njego-
vo karmo in poslanstvo. Kas-
neje je začela proučevati tudi 
Vastu, starodavno znanost in 
umetnost, zapisano v indijskih 
vedah, ki nam pomaga s pri-

merno ureditvijo prostorov iz-
boljšati življenje. Pot jo je vo-
dila še do kitajske medicine, 
do ayurvede, s pomočjo kate-
re skuša razumeti spremem-
be, ki izhajajo iz porušenega 
ravnotežja v telesu.

LJUDEM POMAGATI 
DO�POPOLNE�TOČKE�
RAVNOTEŽJA
V njenem spominu so oživele 
še nekatere slike iz njene mla-
dosti: »Gimnazija, pouk se je 
končal, jaz pa, namesto domov, 
po šolskem hodniku do telo-
vadnice. Mrzlično kopljem po 
torbi, dokler mi roka ne zatipa 

telovadnega dresa in minuto 
pozneje že stojim v telovadni-
ci. Najprej ogrevanje in potem 
sem že pred dvovišinsko bra-
dljo. Še korak, odriv in že sem 
na spodnji prečki. Preplavi me 
občutek lahkosti, obvladova-
nja telesa, nobene teže več ne 
čutim, telo se v loku vzpne na 
zgornjo prečko, sledi zasuk, 
za trenutek točka ravnotežja 
in potem naprej, okoli preč-
ke in spet navzdol do mojega 
najljubšega dela: pod koleni se 
okoli spodnje prečke zavrtim, 
nogi odmaknem od prečke in 
mehko pristanem. In nato par-
ter: gibanje telesa, kolo, most, 

premet … Gimnazijska leta so 
minila, sledil je študij geode-
zije in nato še ekonomije, pos-
tala sem žena in mati … Po-
tem je prišel trenutek, ko mi 
je bilo naklonjeno imeti več 
časa, takrat sem vzela v roke 
prvo knjigo o jogi, ki je zapra-
šena na knjižni polici že veliko 
let čakala name. Lotila sem se 
branja, študija in udejanjanja 
tega, kar je bilo zapisano. Vsak 
dan ob isti uri. Redna, vsako-
dnevna vadba joge mi je daja-
la mir, sigurnost, občutek ob-
vladovanja ne le telesa, ampak 
tudi situacij. Odšla sem tudi v 
tujino, v ašram, na intenzivno 
učenje za učiteljico joge. To je 
bil nov prelomen čas zame, ko 
sem poleg znanj in veščin, ki 
so mi omogočale globlji stik s 
sabo, razrešila tudi nekatere 
vzorce v sebi in se vrnila prip-
ravljena, da začnem čisto za-
res te dragocene izkušnje in 
znanje deliti dalje. Občutek 
lahkosti, ko presežem svoje 
telo, ko v določeni asani poza-
bim na položaj, ko prestopim 
v dihanje in prodrem še glob-
lje v svoje srce, je čista medita-
cija. Popolna točka ravnotežja 
v vseh slojih mojega bivanja in 
to je tisto, kar želim kot učite-
ljica joge dati ljudem.« 

 Smilja Radi

V osnovni glasbeni šoli v No-
vem mestu je igral flavto. Sko-
zi življenje pa je svoje glasbe-
no znanje razširil na mnoge 
instrumente, saj igra klavir, 
klaviature, orgle, kitaro, v zad-
njih treh letih pa se je v oddel-
ku novomeške glasbene šole 
v Šentjerneju naučil igrati še 
francoski rog. »Glasba je moj 
način življenja, je več kot hobi, 
zelo resen hobi, lahko rečem,« 
je še povedal Blaž�Klemenčič, 
ki je vključen v več pevskih 
zborov. V njih ne le poje, pač 
pa sodeluje tudi kot korepeti-
tor. Še vedno je razpet v oko-
lje, iz katerega izhaja, tako ga 
lahko srečamo v Krkinem pev-
skem zboru pa tudi pri fran-
čiškanskem komornem zbo-
ru, pa tudi v raško okolje, saj 
je aktiven pri raških cerkvenih 
pevcih in raških kolednikih, ki 
tradicionalno obujajo in gojijo 
koledništvo po domačem ob-
močju. 

Nedaleč od svojega kraja, v 
sevniški občini, vodi tudi Me-
šani pevski zbor Kulturnega 

Zborovsko petje ga je 
od nekdaj navduševalo
GMAJNA�–�V�Krajevni�skupnosti�Raka�leži�vasica�Gmajna,�kamor�se�je�k�dedku�in�babici�leta�2011�iz�Nove-
ga�mesta�preselil�sedaj�30-letni�Blaž�Klemenčič.�Sicer�je�redno�zaposlen�v�Revozu,�vendar�ga�je�glasba�spre-
mljala�od�majhnih�nog�in�mu�pomeni�zelo�resen�hobi.�Navdušenec�nad�zborovskim�petjem�je�na�novome-
škem�konservatoriju�za�glasbo�pridobil�dirigentsko�diplomo.

društva Studenec. Z njim vsa-
ko leto sodeluje tudi na pevski 
reviji območnih zborov. Tovr-
stna srečevanja so mu všeč, saj 
se zbori med seboj družijo in si 
izmenjujejo izkušnje, obenem 
pa z oceno dobijo tudi neko 
strokovno mnenje. Klemenčič 
si je namreč svoje znanje pri-
dobival na novomeškem kon-
servatoriju za glasbo, ki deluje 
pod okriljem novomeške ško-

fije. Tja se je vpisal v dirigent-
sko smer in pridobil tovrstno 
diplomo, ob zaključku pred 
štirimi leti pa je pripravil sa-
mostojni koncert. 

Letnica 2011 je bila vsekakor 
prelomna v njegovem življe-
nju tudi po tem, da se je poro-
čil s Tatjano, ki je bila člani-
ce skupine Zverke, naslednje 
leto pa se jima je rodila hčerka 

Klara. Ob vseh ostalih dogod-
kih pa se je v istem letu prid-
ružil ansamblu Šment, katere-
ga član je še danes. 

Poln načrtov za prihodnje si 
je najprej zaželel, da bi obdr-
žal službo in se ob njej čim več 
ukvarjal tudi z glasbo. »Vesel 
sem, da sem se vpel v seda-
nje lokalno območje, uživam 
v glasbi. Sem se pa lotil ene-
ga projekta, saj sem velik lju-
bitelj številčnega zborovskega 
petja. Na idejo sem prišel pred 
tremi leti, ko je skupaj z no-
vomeškim simfoničnim orke-
strom prvič zapelo več zborov. 
V oktobru 2013 smo izpeljali 
projekt z dvema koncertoma, 
eden je bil tudi tukaj na Raki, 
kjer so poleg novomeških so-
delovali tudi raški pevci. Že-
lim, da bi nekaj podobnega z 
udeležbo več zborov z različ-
nih območij izpeljali vsaj na 
vsakih nekaj let,« je za konec 
pogovora še dejal Blaž Kle-
menčič.

 Marija Hrvatin

Blaž Klemenčič

S pomočjo joge do osebne sreče
SENOVO�-��V�sodobnem�času�je�vedno�več�ljudi,�ki�želijo�vzpostaviti�notranje�ravnovesje�z�gibanjem�v�nara-
vi�in�z�različnimi�športnimi�aktivnostmi;�so�pa�tudi�osebe,�ki�želijo�doseči�notranji�mir�z�vadbo�joge.�Mar-
ta�Perčič�je�učiteljica�joge�z�več�kot�23-letnimi�izkušnjami�ter�višja�djotiš�svetovalka,�svoje�znanje�pa�dopol-
njuje�še�s�številnimi�drugimi�tehnikami,�kot�so�vastu,�ayurveda�in�reiki.

Marta Perčič

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�-�Branko�Slivšek�že�od�začetka�leta�
2007�v�Leskovcu�pri�Krškem,�kjer�prebiva,�izvaja�vremen-
ske�meritve.�Od�nabave�prve�vremenske�hišice�in�postaje�je�
slednjo�pred�dvema�letoma�zamenjal�še�s�sodobnejšo�in�za-
nesljivejšo,�skozi�leta�pa�vestno�dokupoval�tudi�ostalo�opre-
mo�za�meritve�temperaturnih�pojavov�in�te�tudi�računalni-
ško�podprl.�

Branko�Slivšek, ki tekoče podatke z vremenske postaje, ki jo ima 
stacionirano na 182 metrih nadmorske višine, za zainteresirane 
beleži na svoji spletni strani (http://leskovec.zevs.si/), že vrsto 
let v mesecu januarju s kronološkimi podatki o vremenskih po-
sebnostih v preteklem letu seznanja tudi našo medijsko hišo. In 
leto 2015 je bilo, kot navaja, rekordno v marsikaterem pogledu. 
Tako je lani po letu 2007 maksimalen rekord dosegla povprečna 
letna temperatura, ki je znašala 12,49 °Celzija. Maksimalen re-
kord je bil dosežen tudi v vlažnosti zraka, saj je ta 21. 12. 2015 
ob 12:02 dosegla 100 %, rekordni pa sta bili tudi postavki zrač-
ni in povprečni zračni tlak. Maksimalni zračni tlak je 18. 2. 2015 
ob 10:36 znašal 1042,0 hPa, povprečni zračni tlak v preteklem 
letu pa 1018,8 hPa. Nasprotno temu je bil pri meritvah zračne-
ga pritiska zabeležen tudi rekordno minimalen zračni tlak, ki je 
30. 1. 2015 ob 10:36 znašal 973,8 hPa. Sicer pa je bila minimal-
na temperatura, ki je znašala 13 stopinj pod lediščem, doseže-
na ob 1:38 na prvi dan leta 2015, ki je bil tudi edini ledeni dan 
v letu, saj se temperatura skozi dan ni dvignila nad 0 °C, maksi-
malna temperatura pa je 17. 7. 2015 ob 17:16 znašala 37,1 °C. 

Mrzlih dni, ko se je temperatura spustila pod 0 °C, je bilo v minu-
lem letu 60, hladnih dni, ko je bila temperatura nižja od 10 °C, je 
bilo na Slivškovi postaji izmerjenih 83, 100 dni je bilo toplih, kar 
pomeni, da je bila temperatura višja ali enaka 25 °C, vročih dni, 
ko je temperatura presegla ali bila enaka 30 °C, pa je bilo v pre-
teklem letu 50. Dni s padavinami je bilo 138, maksimalna dnev-
na količina dežja, in sicer 44,6 mm, je padla 15. oktobra, navedeni 
mesec pa je bil skozi leto tudi najbolj deževen, saj je v njem pad-
lo skupno 182,6 mm dežja. Lanska skupna količina padavin, iz-
merjena v Leskovcu pri Krškem, je znašala 890,601 mm, ob tem 
smo imeli lani tudi 21 dni s snežno odejo, ta pa je bila najvišja 7. 
2. 2015 ob 7. uri zjutraj in je znašala 23 cm. Povprečna letna hit-
rost vetra je znašala 2,3 km/h, pri čemer je bila s 33 km/h ma-
ksimalna hitrost vetra izmerjena 24. 7. ob 22:36, istega dne, ne-
kaj minut kasneje, ob 22:48, pa je bil izmerjen tudi maksimalen 
sunek vetra v letu 2015, ki je znašal 81,1 km/h.
 B. Mavsar

Vremenska statistika za leto 2015

Lani skoraj polovica 
dni toplih ali vročih

Branko Slivšek ob svoji vremenski postaji
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