
Čakajoč na boljši jutri
Pomlad nam spet daje novega zagona, tako v zasebnem življenju, kot v širšem – druž-
benem. Tudi mi, ki smo se zbrali, da bi za vas pripravili čim boljši časopis, smo 
pomladno optimistični in upamo, da so tokratne novice zadnjič v takšni obliki. 
Seveda s tiho željo, da pri prizadevanjih za boljši, bolj informativen časopis ne bomo 
osamljeni. Zato, ker želimo tudi tako sooblikovati pozitivno vzdušje v občini, kate-
rega v zadnjem času precejšnjemu delu občanov kar primanjkuje. 
V minulih mesecih se je marsikateri del občine spremenil v gradbišče, tudi območje 
težko pričakovane obvoznice, ki je, kot kaže, ne bomo imeli vse do leta 2010, če ne 
celo do leta 2011 ali še dlje. Kar težko je verjeti, da je država tako skopa pri odmerjanju 
denarja, s katerim bi razbremenila staro mestno jedro, ki je tako prepuščeno nadalj-
njemu propadu. A še bolj kot to je zaskrbljujoče vprašanje, zakaj je denar namesto v 
dolenjske Benetke šel drugam. Žal obstajajo pomisleki, da je to posledica premajhne 
agresivnosti domačih izvoljenih predstavnikov oblasti, nevajenih lobiranja, zato ne 
morejo potihniti ugibanja, kako bi se razvijali ti kraji, če bi ostali po okriljem nekdaj 
tako slabe mačehe – krške občine.
Poti nazaj ni. Ostajamo sami svoji gospodarji, prepuščeni sebi in svojemu lastnemu 
zagonu, svojim načrtom in viziji, ki bodo morali preseči tiste, ki v očeh slovenske 
javnosti postavljajo občino Kostanjevica kot spečo kulturno lepotico, zadovoljno 
samo s sabo. Z vključitvijo v veliko evropsko družino so odprte številne možnosti, 
a le, če jih bomo znali izkoristiti, kot jo znajo marsikatere majhne slovenske občine, 
tudi v našem najbližjem sosedstvu.  
• Tanja Jakše Gazvoda
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Spoštovane občanke 
in občani!
 Naša občina je v letu 2008 začela samostojno delovati in 
poslovati. Zaposleni v občinski upravi opravljajo vse naloge, 
ki jih mora občina nuditi vsem državnim ustanovam in tudi 
vsem občanom. Pri tem pa moram pripomniti, da ima posa-
meznik, zaposlen v upravi, sorazmerno zelo veliko področje, 
saj si majhna občina, kot smo mi, ne more privoščiti obširne 
uprave. Trenutno zaposlujemo pet ljudi in sicer: 

splošno in pravno področje, zaščita in reševanje  – pokriva  š
tudi področje direktorja uprave 
družbene dejavnosti  š
finančno področje, kmetijstvo, turizem gospodarstvo š
infrastruktura, okolje in prostor  š
tajništvo in področje občinskega sveta  š

Ugotavljamo pa, da bo verjetno potrebno zaposliti še eno 
osebo, ki bo razbremenila posamezna, preveč obremenjena 

področja. 
 V prvih treh mesecih si je uprava zadala glavno nalogo, da 
sprejmemo občinski proračun za leto 2008. To nam je tudi 
uspelo, saj je občinski svet  na zadnji letošnji seji sprejel prora-
čun brez pripomb. To kaže, da smo osnutek proračuna obrav-
navali intenzivno in ga, kot je bilo omenjeno, v fazi predloga 
tudi sprejeli. Tako občina ni več v začasnem finansiranju, lahko 
nemoteno opravlja dela v skladu s sprejetim proračunom. V 
samem proračunu so lahko bralci obveščeni v odloku, ki je 
objavljen v tem časopisu.
 Naj najprej malo predstavim izvajane in predvidene inve-
sticije v letošnjem letu:

obvoznico bomo letos nadaljevali, in sicer je za letošnja  š
leto predvideno okoli 1.000.000 eur, občino pa bremeni 
približno 92.000 eur. O tem, kdaj bo  investicija tudi do-
končana, pa se dogovarjamo tudi z Direkcijo rs za ceste, 
Gorjanska cesta bo zaključena v celoti v letošnjem letu.  š
Prva faza do križišča na Slinovce bo končana do meseca 
maja, ostali del pa do konca leta. Investicija je finansirana iz 
sredstev eu, države in občine. Izven same investicije pa mo-
ramo zamenjati tudi javno razsvetljavo, ki je dotrajana. 
Letos bomo izvedli tudi sanacijo Zdravstvenega doma v  š
Kostanjevici. Tu je predvsem mišljena izdelava izolacije za 
celotno stavbo. Investicija je v postopku javnega razpisa. 
Za cesto Črneča vas – Vrbje je občina zaprosila za pridobi- š
tev sredstev iz proračuna Republike Slovenije za obmejno 
območje. Delati začenjamo z 10. aprilom. 
Obrtna cona: projekt infrastrukture je narejen (Savaprojekt)  š
in dokumentacija poslana na Upravno enoto Krško za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Ravno tako smo za-
čeli reševati infrastrukturo za stanovanjsko območje na 
Ljubljanski cesti, kjer je v prvi fazi predvidena izgradnja 
7 individualnih hiš. 
V letošnjem letu tudi pristopamo k reševanju rekonstrukci- š
je ceste in infrastrukturnih objektov na Prekopi z izdelavo 
dodatnih projektov – čistilna naprava. Z deli naj bi pričeli 
v naslednjem letu. 

V mesecu februarju je imela vlada delovni sestanek v Posavju. 
Ob tej priliki nas je obiskal predsednik Vlade, g. Janez 
Janša, ki je v prostorih Galerije Božidar Jakac imel tiskovno 
konferenco.
 Občina bo na naslednji seji občinskega sveta sprejela odlok 
o občinskem prazniku. Odlok predvideva datum občinskega 
praznika  16. avgust, ko so bile Kostanjevici na Krki daljnega  
leta 1252 podeljene mestne pravice. Dosedanji krajevni praznik 
21. oktober pa ostane spominski dan na tragične dogodke med 
2. svetovno vojno in bo obeležen s komemoracijo in priredi-
tvijo “Jesen na ta malem plac”. 
 Ob letošnjem kulturnem prazniku je Osnovna šola Jožeta 
Gorjupa organizirala proslavo s poudarkom na Primožu 
Trubarju ob 500-letnici njegove smrti. 

 Udeležili smo se otvoritve novih prostorov upravne enote 
v Krškem, nova načelnica Upravne enote Krško gospa Lidija 
Božič pa nas je obiskala v Kostanjevici.
 V skladu s sprejetim proračunom bo občina v kletnih pro-
storih Lamutovega salona adaptirala prostore za turistično 
– informativni center (tic). Ob tej priliki se moram zahvaliti 
župniku g. Antonu Prijatelju za razumevanje in podporo za 
izgradnjo prostorov, ki so last Župnije Kostanjevica na Krki. 
 Do 10. tega v tem meseca bo občina predstavila svoj spletno 
stran in dejavnosti v sami občini. 
 V sodelovanju z občinama Šentjernej in Šmarješke Toplice 
organiziramo skupno redarsko in inšpekcijsko službo, ki bo 
kontrolirala sprejete občinske odloke, mirujoči promet in 
opravljala ostale naloge. 
 V Kostanjevici na Krki pa ste verjetno opazili naše tri delav-
ce, ki preko javnih del skrbijo za red in čistočo samega mesta in 
okolice. To so Anton Stopar, Jože Kučič in Marjan Dornik
 14. marca smo v sodelovanju s Tehničnim muzejem 
Slovenije, Češko ambasado in Galerijo Božidar Jakac odprli v 

Lamutovem salonu razstavo ob 150-letnici smrti Jožefa Ressla, 
predvsem znanega kot izumitelja ladijskega vijaka. Razstavo 
je odprla češka ambasadorka  Hana Hlausova in bo odprta do 
20. aprila 2008. 
 29. marca sta zakonca Alojz in Ivanka Kerin praznovala 
svojo zlato obletnico skupnega življenja. Poroko je v prostorih 
Boljkovega razstavišča v Galeriji Božidar Jakac potrdil župan 
občine Kostanjevica na Krki. Ob tej priliki še enkrat iskrene 
čestitke obema slavljencema. 

Spoštovani!
Na kratko sem predstavil naše preteklo delo. Seveda ne v celoti, 
kajti med tem časom je bilo še veliko ne tako pomembnih do-
godkov, ki smo jih ravno tako uspešno reševali. Še enkrat bi vse 
občane pozval, da se lahko s svojimi problemi in idejami obrnete 
na upravo občine v času uradnih dni, pri meni pa vsako 1.  in 3.  
sredo  v mesecu od 15. do 16. ure. 
• Mojmir Pustoslemšek, župan

Foto: Matej Jordan
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Statut Občine Kostanjevica na Krki
Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje
Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki
Sklep o sprejemu programa dela gospodarskih služb za področje Občine Kostanjevica na Krki 
Sklep o izdaji soglasja k povišanju cen za dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih in padavinskih vod in 
čiščenje odpadnih vod
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006
Sklep o izdaji soglasje k ceni storitve Pomoč na domu
Sklep o izdaji soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki
Sklep o izdaji soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Galerije Božidar Jakac
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007
Pravilnik o plačah  in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter nadzornega odbora
Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi delitvenega razmerja primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov 
ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na 
Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih 
ustanoviteljica je bila prejšnja Občina Krško
Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar – junij 2007
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko 
obdobje 2007-2013
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki
Sklep o izdaji soglasja k povišanju cen za dejavnost ravnanja z odpadki
Sklep o zaračunavanju smetarine
Odlok o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi vrednosti točke oziroma kvadratnega metra površine za davek od premoženja
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007

Občinski svet je na sejah  obravnaval Predlog sklepa o sprejetju Sporazuma o razdelitvi
premoženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med podpisnicama Občino Krško in Občino 
Kostanjevica na Krki, katerega podlaga je premoženjska bilanca Občine Krško na dan 31.12.2006. 
Sporazum v letu 2007 ni bil sprejet.

4. seja:
5. seja:

6. seja:

7. seja:
8. seja:

9. seja:
10. seja:

11. seja:
12. seja:

13. seja:

14. seja:

Poročilo o delu občinskega sveta v letu 2007
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki se je v letu 2007 sestal na 12 rednih, 3 izrednih in 1 dopisni seji.
Na sejah so bili sprejeti naslednji pomembni sklepi:

Potem ko je februarja kostanjeviško pohištveno podjetje kupi-
la metliška družba Kolpa, slednja napoveduje, da bo v kosta-
njeviški firmi ohranila proizvodnjo, s tem, da bo spremenila 
proizvodni program.
 “Doslej so v Lipi delali masivno pohištvo. V prihodno-
sti bo proizvodnja v Kostanjevici bazirala na kopalniškem 
pohištvu,”pojasnjuje Mirjan Kulovec, predsednik uprave in 
generalni direktor Kolpe. Na novo organizirana kostanjevi-
ška proizvodnja bo stekla maja. Zdaj se nekateri kostanjeviški 
delavci vozijo v Kolpo v Metliko. Tam se usposabljajo za delo 
na sodobnih strojih, kakršne bo metliška družba postavila 
tudi v tovarno v Kostanjevici na Krki. “Sicer pa delavci iz 
Kostanjevice ostajajo v Kostanjevici,” pravi direktor Kulovec. 
Po njegovem mnenju je v Sloveniji težko dobiti delavce, med-
tem ko podjetjem ni težko vlagati v stavbe ter stroje in opremo. 
Zaradi takih okoliščin je metliška družba tudi kupila kostanje-

viški mizarski obrat. “Za nakup smo se odločili, ko smo videli, 
da so v Kostanjevici delavci, ki bi delali tukaj,” pravi prvi mož 
Kolpe.
 Metliška družba očitno vidi prihodnost v kostanjeviški 
proizvodnji, v glavnem spremenjeni, kot rečeno. Tako družbo, 
kot je poslovno uspešna Kolpa, so še zlasti v zadnjem obdobju 
tudi iskali tudi trije dosedanji lastniki Lipe Kostanjevica. Silvo 
Miklavž, eden od dozdajšnjih lastnikov, odločitev o prodaji 
podjetja pojasnjuje: “Prodaja je bila najboljša poteza prejšnjega 
vodstva Lipe. Cilji Kolpe so, da podjetje obstane.”
Miklavž meni, da ob izjemno hudi tržni konkurenci podjetje, 
kot je Lipa, lahko dolgoročno posluje samo v partnerstvu in 
nikakor ne samo. “In ko smo razmišljali o prodaji, nas je vodila 
želja po bolj razvitem, bolj prepoznavnem podjetju,” dodaja 
Silvo Miklavž.
• Martin Luzar, Dolenjski list

Lipa bo odslej rasla v Kolpi

Foto: Matej Jordan
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Od vijaka

DO JUNAKA
Josef Ressel

Ob gostujoči razstavi Tehniškega muzeja 
Slovenije

Lamutov likovni salon Galerije Božidar Jakac, 
14.3. – 20.4.2008

Josef Ressel, čigar 150. obletnico smrti so lani z razstavo, ki v 
marčevskih in aprilskih dneh gostuje v prostorih Lamutovega 
likovnega salona, obeležili v Tehniškem muzeju Slovenije, je 
živel v času, ko so se v evropski družbi močno čutile ideje fran-
coske revolucije, v času, ko so Evropo že zaznamovale težnje 
po nastanku nacionalnih držav, hkrati pa je to seveda pred-
vsem čas velikih tehničnih in tehnoloških novosti ter novih 
transportnih in informacijskih možnosti z obvladovanje sveta, 
ki so posledično privedle do današnje globalne informacijske 
družbe. Prva polovica 19. stoletja, v kateri je živel Josef Ressel, 
pa je vendarle zaznamovana tudi še s preteklostjo; v takratni 
Habsburški monarhiji je to tudi obdobje absolutizma, ko je 
plemstvo sicer že brez neposrednega vpliva na vladanje, a še 
vedno edini privilegiran sloj družbe. To je čas, ko je kljub do-
sežkom industrijske revolucije, ali pa prav zato, delovni teden 
še trajal 6 dni, delovni dan pa po 16 ur za odrasle in 12 ur za 
otroke.
 Razstava je skozi svojo notranjo delitvijo na štiri program-
ske sklope predstavljala Josefa Ressla in njegovo življenjsko 
pot, ko ga je vodila iz rojstnega Chrudima na vzhodu Češke, 
preko Linza, kjer je obiskoval gimnazijo, do Čeških Budejovic, 
kamor ga je privedla želja do vojaškega poklica. Čeprav je dvo-
letno artilerijsko šolo za bombardirje uspešno zaključil, pa ga 
zaradi šibke konstitucije niso sprejeli v vojaško službo, zato 
je odšel na Dunaj, kjer je dve leti študiral na univerzi, zaradi 
finančnih težav pa je moral šolanje prekiniti. Nato se je vpisal 
na gozdarsko akademijo v Mariabrunnu pri Dunaju, ki pa jo 
je, ponovno zaradi težavnega finančnega stanja, po dveh letih 

zapustil in si zato onemogočil visok uradniški položaj. Nato 
pa Resslu že sledimo na naše območje, v prostor današnje 
Dolenjske, kjer je bilo njegovo prvo delovno mesto. In ravno 
tu je razlog, da je pričujoča razstava sploh na ogled v našem 
razstavišču. Kostanjevica na Krki namreč skozi različne pogle-
de ohranja spomin na slavnega izumitelja, katerega poglavitno 
delo predstavlja ravno izum ladijskega vijaka, ki ga je verjetno 
preizkušal tudi v vodah reke Krke, saj lahko skozi ohranjene  
dokumente sledimo njegovemu delu tudi v čas, ki ga je kot 
območni gozdar preživel v naših krajih. Razstava nam skozi 
domiselno izbrano in predstavljeno razstavno gradivo nudi 
dober vpogled tudi v ostale naprave, s katerih izumljanjem se 
je ukvarjal Ressel in mogoče bi v tem delu veljalo izpostaviti 
vetrno napravo, ki je za pogon mlina izkoriščala naravno, ali 
kakor bi ji danes rekli, obnovljivo energijo. 
 Ob otvoritvi razstave pa je bil dan velik poudarek tudi 
Resslovemu osnovnemu poslanstvu v naših krajih – se pravi 
delu v gozdu, s katerim je položil trdne temelje gospodarnemu 
ravnanju z gozdom; največ njegove pozornosti pa je bil deležen 
Krakovski gozd, katerega del je danes zaradi svojega sestoja in 
ohranjenosti tudi zavarovan kot naravni spomenik.
 Ko sledimo Josefu Resslu skozi njegovo življenjsko pot, 
lahko spoznavamo, na kakšen spoštljiv način se je vključeval 
v okolja, kamor ga je zanesla usoda, se ob tem učil jezikov ter 
se vključeval tudi v družabno življenje, obenem pa nas nje-
gova pot poučuje o pomenu vztrajnosti in vizije v življenju, s 
katero lahko velikokrat premagamo nenaklonjeno usodo. V 
Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac, kjer so 
muzejske razstave, kakršna je pričujoča prej izjema kot pra-
vilo, se nam tokrat skozi življenjsko in ustvarjalno pot izu-
mitelja predstavlja kamenček bogatega mozaika zgodovine 
Kostanjevice na Krki.
• Helena Rožman, višja kustosinja, 

  Galerija Božidar Jakac

Avtor razstave dr. Sandi Sitar vodi po razstavi (v ospredju z leve, nje. eksc. ga. Ivana Hlavsová, veleposlanica Češke republike) Foto: Arhiv GBJ
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Jožef Ressel se je rodil 29.6. 1793 v Chrudimu na Češkem. 
Obiskoval je župnijsko šolo, kasneje gimnazijo. Opravil je 
dveletni študij topništva, da bi se zaposlil v vojski, ker pa je bil 
telesno šibak, ga je po koncu študija vojska odklonila. Vpisal se 
je na dunajsko univerzo med tehniške znanosti. Ker je bil zelo 
reven in mu starši niso mogli pomagati pri študiju, si je denar 
služil z risanjem in lepopisjem. Študij je končal v Lienzu. 
 Njegovo gozdarsko službo lahko delimo v tri časovna 
obdobja, in sicer:

1817 do 1821 kot diskritni gozdar v okrožju Novo mesto,  š
kjer je na terenu bival v graščini Pleterje, 
1821 do 1838 kot gozdni podmojster oziroma mojster pri  š
upravi državnih gozdov na Primorskem in 
1838 do 1857 kot gozdarski strokovnjak pri vojni mornarici  š
v Trstu. 

Ob 100-letnici njegove smrti, leta 1957,  je prof. dr. Vladimir 
Murko opravil obsežno strokovno raziskavo njegovega ži-
vljenjepisa in njegovega dela ter v istem letu izdal temeljno 
publikacijo z naslovom “Josip Ressel”, ki nam še danes služi 
kot osnovni dokument življenja gozdarja in izumitelja. 
 Želel bi na kratko opisati njegovo delovanje v naših kra-
jih. Pripomniti moram, da iz tega obdobja nimamo mnogo 

ohranjenih uradnih podatkov, zlasti zaradi uničenja večine 
novomeškega arhiva v drugi svetovni vojni.  Stanoval je v 
graščini Pleterje, kot diskritni gozdar pa je posvečal veliko 
pozornost dolenjskim gozdovom,  še posebej pa Krakovskemu 
gozdu. Ta je bi takrat v posestvu Kranjskega verskega zaklada 
v Kostanjevici. Dne 5. aprila 1817 je Ressel zaprisegel, da bo 
strokovno in pravično deloval kot gozdar na tem območju in 
čuval ogrožene gozdove. 
 Ukvarjal  se je z dolgotrajnim kartiranjem nižinskega 
hrastovega gozda v Krakovem. Pri delu mu je pomagal tudi 
njegov prijatelj Franc Škola, prav tako Čeh, ki je bil zaposlen v 
Novem mestu kot cestni asistent. Pomagal mu je predvsem pri 
geodetski izmeri (kartirala in merila sta namreč vso površino 
Krakovskega gozda, ki je bila takrat velika okoli 6000 oralov 
ali približno 3500 ha). Izkušnje pri delu v Krakovskem gozdu 
je uporabil za izdajo dveh tiskanih knjižic v nemškem jeziku, 
in sicer navodila za hitro in pravilno izračunavanje površin ter 
načrt distančnega merila. Ressel je torej takratni nepregledni 
in neprehodni Krakovski gozd geodetsko razdelil s presekami 
pravokotne površine, usmerjene sever - jug, ki še sedaj rabijo 
gozdarski stroki kot oddelki.
 Iz tega časa je tudi ohranjen portret Ressla, ki ga je naslikal 

JOŽEF RESSEL
(1793-1857)

njegov prijatelj Franc Škola in ga tudi danes kot reprodukcijo 
predstavljamo na razstavi. Original je ohranjen na Češkem.
 Namen podrobnega kartiranja je bila tudi izdelava sestojne 
karte, ki je služila za kasnejšo izkoriščanje hrastovega gozda. 
 Poleg gozdarskega strokovnega dela se je Ressel aktivno 
vključeval tudi v tedanje kulturno življenje. V Novem mestu 
je poučeval v gimnaziji lepopis, v tem času je tudi sodeloval 
pri proslavi cesarjevega rojstnega dne z uprizoritvijo takrat 
neznanega ognjemeta, saj je bil v tem strokovnjak še iz svojih 
študijskih časov topniške šole. Deloval je tudi pri šentjernejskih 
konjskih dirkah. Izumil je pripomoček proti plašenju konj. Tako 
lahko ugotovimo, da je bil konjski šport v Šentjerneju razvit 
že v takratnih časih, saj so uporabljali cesto od Šentjerneja do 
Prekope in Kostanjevice za dirkanje in jo imenovali Rennstrasse 
– cesta za dirkanje.
 Ressel se je v naših krajih zelo hitro naučil slovenščine in 
se vključil v življenje okoliškega prebivalstva, ki ga je imelo 
zato rado in ga je spoštovalo. Naj omenimo znano anekdoto 
ob njegovem službovanju v Gorjancih. Na službeni poti so ga 
ustavili trije uskoški tolovaji in mu vzeli uro in denar, hoteli 
pa so mu vzeti tudi konja. Ressel je za konja protestiral, saj 
je bil to službeni konj in so ga vsi na Dolenjskem poznali. 
Zaradi tega konja bi lahko takoj prepoznali tolovaje. Tolovaji 
mu konja zato niso vzeli in so izginili. Čez nekaj dni ga je v 
Pleterjih ponoči zbudilo trkanje, pred vrati so stali tolovaji in 
mu glede na njegovo popularnost in uglednost hoteli vrniti 
ukradeni denar in uro. Tisti  trenutek pa se je v sobi, kjer je 
Ressel spal, porušil strop. Tako so mu nočni obiskovalci poleg 
vrnjenih predmetov in denarja rešili še življenje. 
 Po temeljiti analizi in anketah, ki jih je prof. Murko opravil 
v naših krajih, lahko sklepamo, da je Ressel, imenovan tudi kot 
“Pleterski žolnir”, že ob službovanju pri nas opravljal preizkušnjo 
ladijskega vijaka v bližini same Kostanjevice na Krki. Njegova 
prva skica  ladijskega vijaka je znana že v letu 1812, ko je še 
obiskoval šolo. To skico je verjetno uporabil za prvi prototip 
poizkusa na reki Krki. Po izročilih, ki jih je prof. Murko zbral, 
je Ressel prevažal s čolnom tudi drva, čoln je bil brez vesel in 
je močno ropotal, zato so mu kasneje oblasti, ko so izvedele za 
te poizkuse, prepovedale to početje z utemeljitvijo, da valovi, 
povzročeni zaradi vijaka, preganjajo ribe in rake (takrat je na-
mreč reka Krka slovela po okusnih ribah in rakih). Prof. Murko 
je za svojo publikacijo intenzivno iskal gradivo oziroma ustna 
izročila o poizkusih na reki Krki. Ugotovil je, da so se starejši 
domačini še spominjali pripovedi svojih staršev o poizkusih 
oziroma vožnje čolna brez vesel po Krki. Te ustne spomine so 
prof. Murku prispevali naši domačini, kot so mag. Fonova, 
g. Borštnik, Rabuse, Sever, Bučar, Likar, Smrekar, Kuhar, Cvitko, 
Rueh itd. Zanimivo je, da so skoraj vsi omenjeni z poizvedova-
njem pridobili spomine nekih starejših ljudi, ki so te poizkuse 
potrdili. Še posebno zanimiva je bila izjava  Jožefa  Likarja, ki 
se je spominjal, da je bila v predvojnem arhivu kostanjeviškega 

gradu ohranjena posebna mapa Resslovih dokumentov, vendar 
je bila med požarom v času druge svetovne vojne uničena. 
 Vsekakor je bilo Ressljevo delovanje v naših krajih vse-
stransko, saj je po 4 letih službovanja prejel določena uradna 
priznanja, ki so pripeljala do napredovanja in premestitve v 
Trst in v Istro  v letu 1821. 
 Ressel je po odhodu iz naših krajev v Trstu začel intenzivne 
poizkuse z vijakom na morju, vendar ga je pri teh poizkusih 
vseskozi spremljala smola. Na koncu so mu njegov izum ukradli, 
kar ga je fizično in moralno uničilo. 10. oktobra 1857 leta je 
po hudi bolezni v Ljubljani umrl. Njegov izum vijaka so mu 
priznali šele po njegovi smrti. 
 Poleg slednjega je Ressel izumil še vrsto drugih  izboljšav:
na področju agrotehnike je izboljšal plug, stiskalnico za teko-
čine, plašnice za konje, veternik za pogon mlinov, predloge za 
melioracijo zemljišč ob reki Mirni in Neretvi, v energetiki aparat 
za nastanek električne energije, uporabo naravnih sil za vožnjo, 
izboljšave pri parnih strojih, predlog o izkoriščanju vodnega 
toka za pogon vozil proti rečnemu toku, v geodeziji že prej 
omenjeni razpravi o izboljšanju meritev na terenu in distančno 
merilo za geodetsko mizo, v gozdarstvu in lesarstvu metodo za 
krivljenje lesa na stoječem drevju za uporabo v ladjedelništvu, 
metodo za čas sečne lesa, da je tehnološko najbolj uporaben in 
razne metode izboljšav vgradnje lesa v ladjedelništvu, v gradbe-
ništvu in arhitekturi načrt odrskega gledališkega mehanizma, 
gradnja dvižnih mostov na reki Mirni. Omenim naj še izume 
v metalurgiji, montanistiki, optiki, prometni tehniki, navtiki, 
poštnem prometu in vojaški tehniki. 
 Spoštovani, v tako kratkem času vam ne morem predstaviti 
vse pomembnosti Ressljevih izumov in izboljšav. Vsekakor je 
najpomembnejši njegov izum ladijskega vijaka, ki je povzročil 
v pomorskem prometu veliko revolucijo, saj je zamenjal pogon 
s kolesi na parnikih s pogonom na vijak.  Žal Ressel ni bil za 
vse te svoje izboljšave finančno nagrajen. Umrl je v revščini in 
žal razočaran zaradi nepriznanih genialnih zamisli. 
 Razstava ob 150-letnici njegove smrti vam bo, spoštovani, 
pokazala samo del njegovih zamisli za boljšo prihodnost 
človeštva. Ponosni smo, da je bival v naših krajih, da so ga 
tedanji ljudje spoštovali - kar potrjuje tudi roman pisatelja 
Josipa Jurčiča “Košterski žolnir”, ki še podrobneje predstavlja 
življenje Jožefa Resslja v naših krajih. V njegov spomin ima 
Kostanjevica na Krki ulico poimenovano po Resslu, Resljevo 
pešpot po Krakovskem gozdu, skulpturo na začetku Resljeve 
poti, izdelano na kiparskem simpoziju Forma viva, in ne na-
zadnje tudi znano gostišče Žolnir. 
 Vsekakor pa vas, spoštovani prebivalci Kostanjevice na 
Krki, sprašujem ali ne bi kazalo, da mu izrazimo priznanje 
za njegova dela v naših krajih s postavitvijo spomenika, ki bi 
predstavljal našega velikega moža?!
• Mojmir Pustoslemšek

Ob razstavi Josefa Ressla v Lamutovem likovnem salonu si je češka veleposlanica nje. eksc. ga. Hana Hlausova ogledala tudi Osnovno šolo Jožeta 
Gorjupa. Na fotofrafiji stojijo z leve proti desni: direktorica občinske uprave Judita Lajkovič Mladkovič, ravnateljica osnovne šole Melita Skušek, 
direktor Galerije Božidar Jakac Bojan Božič, tajnica Marjana Krhin in župan občine Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek. Foto: Matej Jordan
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Galerija Božidar Jakac
Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki

RAZSTAVNI PROGRAM – TERMINSKI PLAN 2008
Lamutov likovni salon
1. Tihomir Pinter  Obrazi likovnih umetnikov 07. 02. – 09. 03. 2008
2. Josef Ressel – Od junaka  do vijaka  14. 03. – 20. 04. 2008 
3. Ex tempore 25. 04. – 04. 05. 2008
Prosti termin 09. 05. – 16. 06. 2008
4. Prvi listi 20. 06. –  03. 08. 2008 
5. Boštjan  Pucelj  oktober 2008  
6. Novoletni sprejem;  razstava društva likovnih umetnikov Dolenjske
Lapidarij
1. Iztok Maroh 09. 05. – 22. 06. 2000
2. Sreten Milatović  04. 07. – 17. 08. 2008
3. Karel Plemenitaš 05. 09. –  12. 10. 2008
Cerkev
1. Sandi Červek 23. 05. – 24. 08. 2008
2. Robert Šimrak  19. 09. – 30. 10. 2008
Forma viva 01. 07. –  31. 07. 2008
Banski dvor
1. Jože Marinč 12. 02. – 12. 03. 2008 
A+A
1. Tanja Špenko 22. 01. – 17. 02. 2008
Narodni dom Trst 
1. Anda Klančić 14. 03. –  31. 03. 2008
Muzej Mimara Zagreb
1. Profesorji alu 21.  10. – 16. 11. 2008
Belokranjski muzej Metlika
1. Blaž de Gleria september november 2008
Pilonova galerija Ajdovščina
1. Dušan Tršar 18. 04. – 11. 05. 2008 
Kulturni dom Krško
1. Gospodarska dejavnost na razglednicah                               29. 10. – 22. 11. 2008

Dogodki
16. maj: Bogatajev dan  12-18
24: maj: kolo za življenje – kolesarski maraton
25. julij: koncert zbora Glinka 
16. avgust: občinski praznik, slavnostna seja, program
11. julij: Festival Brežice, Komorni zbor rtvs
19. junij: Za dva groša fantazije – pravljice za odrasle

Lamutov likovni salon Galerije Božidar Jakac, 
07.02. – 09.03.2008

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo v 
Lamutovem likovnem salonu ob izdaji monografije Trenutki 
z umetniki, 1/125 odprli razstavo portretnih fotografij velike-
ga mojstra slovenske fotografije Tihomirja Pinterja, ki veliko 
razstavlja tako doma kot tudi v tujini. Ni naključje, da si je 
avtor zaželel ob obletnici življenjskega jubileja sodelovanja 
ravno z Galerijo Božidar Jakac, saj so mnogi portretiranci na 
razstavljenih fotografijah ravno v prostorih te galerije javnosti 
predstavljali svoje inovativne in drzne likovne stvaritve ali pa 
pregledne razstave, nastopali pa tudi v okviru Dolenjskega 
kulturnega festivala.
 Tihomir Pinter, ki je med drugim tudi član Mednarodne 
zveze za umetniško fotografijo (fiap), se je začel s fotografijo 
ukvarjati v šestdesetih letih, najprej z danes že vsem znano 
serijo motivov iz železarn.
 Opus portretne fotografije je začel graditi od leta 1970 da-
lje. Serijo teh portretov, predvsem literatov, smo lahko vrsto let 

TIHOMIR PINTER 
Obrazi Slovenskih umetnikov

občudovali v prilogi časopisa Delo, Književnih listih. Mnogi 
med njimi v nas zrejo, ko se potikamo po hodnikih ljubljanske 
Drame. Za nas galeriste pa so najzanimivejši posnetki likovnih 
avtorjev v njihovih ateljejih. Ateljeji običajno veljajo kot po-
svečeni prostori, kjer umetniki v tišini in ustvarjalnem zanosu 
neradi čutijo še kakšen pogled, Pinter pa uspe z njimi ustvariti 
takšen odnos, da v svoji ustvarjalni sli popolnoma pozabi-
jo nanj. To nam na razstavi plastično pokaže serija fotografij 
Draga Tršarja pri ustvarjanju. Tihomir Pinter se seveda trudi 
na svojih fotografijah ujeti psihološki profil portretiranca, is-
točasno pa zadovoljiti likovnim zahtevam umetniške fotogra-
fije. Kakšen je pomen ohranjene podobe v našem evropskem 
kulturnem prostoru, je v svojem nagovoru k razstavi nakazal 
dr. Jure Mikuž, ko nas je spomnil na travmo, ki jo doživlja-
mo Slovenci zaradi neohranjene podobe Franceta Prešerna. 
Mnoge podobe umetnikov našega časa pa nosimo v svojih 
spominih ravno po zaslugi fotografij Tihomirja Pinterja, ki 
smo jih občudovali na razstavi.
• Goran Milovanović 

Tihomir Pinter pred portretom Božidarja Jakca, Foto: Matej Jordan
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ŠOLA NI ŠALA
Eko šola 
Mar ptice s svojim petjem kličejo cvetju na polju ali pa pripovedujejo 
drevesom? Morda pa odmeva žuborenje potočkov? Človek s svojim 
razumevanjem ne more dojeti, kaj pove ptič niti kaj žubori potok 
niti kaj šepečejo valovi, ko počasi in nežno zalivajo obrežje.  Človek 
s svojim razumevanjem ne more vedeti, kaj pripoveduje vetrič, 
ko se upre v listje dreves ali pa ob okensko steklo. Ne more vedeti, 
kaj cvetju na polju pripoveduje vetrič.
A srce človeka lahko čuti in dojame smisel teh zvokov, ki se igrajo 
z njegovimi občutki… 
(Kahlil Gibran)  
Še vedno čutimo veter, še vedno želimo prisluhniti ptičjemu 
petju, ugrizniti v slastno jabolko, se odžejati s čisto vodo. A 
kako dolgo bo to sploh mogoče?
Mi, ki smo tu danes in sedaj, smo odgovorni za to, da se bodo 
tudi naši zanamci lahko brezskrbno sprehajali po gozdu, nabirali 
cvetice in uživali zdravo hrano. Prav zato se je v šolskem letu 
2006/07 tudi naša šola vključila v ekošolo. To je projekt 
evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije 
za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za 
okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental 
Education – fee, ki je bila ustanovljen z namenom, da organi-
zirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje.
Naš namen je, da med učenci in starši prebudimo čut za 
okolje, saj s projektom uvajamo v šolo načrtno in celostno 
okoljsko vzgojo. V program smo  vključili vse, ki so povezani 
s šolo (učence, učitelje in ostale zaposlene, starše, predstavnike 
lokalne skupnosti). Menimo namreč, da bomo le tako lahko 
razvijali odgovoren odnos do okolja in skozi izobraževanje 
dejavno spreminjali kulturo obnašanja, ravnanja in bivanja 
na planetu.
Zavedati se moramo, da bodo današnji učenci že v bližnji 
prihodnosti lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve 
pri uresničevanju trajnostnega razvoja, zato je izobraževanje 
te populacije toliko pomembnejše. 
Ekošola poleg varovanja zdravja in okolja gradi tudi medsebojne 
odnose in prav tem smo dali poseben pomen. Naš projekt se 
namreč imenuje ekologija medsebojnih odnosov. 
V drugem letu vključitve v Ekošolo bomo izpolnili sedem ko-
rakov, ki nas bodo, vsaj tako upamo, pripeljali do prestižnega 
priznanja – ekozastave, ki jo podeli Evropsko združenje za 
okoljsko izobraževanje – fee.
V sklopu praznovanja dneva šole, ob Gorjupovem večeru, 
bomo s partnerji v projektu in nacionalno koordinacijo tudi 
slovesno podpisali ekolistino, izjavo o ekološkem poslan-
stvu šole.  Ekolistina odraža osveščanje za ohranjanje narave in 
hotenje za spreminjanje v skladu s sonaravnim razvojem kraja, 
občine in države in je dokument, ki bo pomenil našo zavezo 
za ekološko delovanje v vsakem trenutku. 
Na nas vseh pa je, da bomo svojo zavezo tudi uresničili!

Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš in 
mobitelov
Akcija poteka do 25. maja 2008. Učenci pa ste do 15. marca 
zbrali:
Razred Tonerji Kartuše Mobiteli
1. Razred 1 18 -
2. Razred 19 42 -
3. Razred 4 - 13
4. Razred 4 26 7
5./9 Razred 4 48 14
5./8 Razred 64 68 16
7. Razred 12 11 2
8. Razred - 5 -
9. Razred 5 21 5
Skupaj: 113 239 57

Zbiranje plastičnih pokrovčkov
Od septembra do novembra 2007 smo skupaj zbrali 67 kg 
plastičnih pokrovčkov!
Plastični pokrovčki
Vrtec 30 kg
1. Razred -
2. Razred 12 kg
3. Razred 2 kg
4. Razred 2 kg
5./9 Razred 4 kg
5. Razred 12 kg
7. Razred -
8. Razred 1 kg
9. Razred 4 kg
Skupaj: 67 kg

Pokrovčke smo oddali Gasilski zvezi Slovenije, ki je pobudnik 
akcije zbiranja plastičnih pokrovčkov za dečka iz okolice 
Ljubljane, ki je tragično izgubil očeta gasilca.

Ekoznak
Naš ekoznak sestavljajo naravni elementi, po katerih je 
Kostanjevica na Krki v Sloveniji prepoznavna: reka Krka, 
otok, Gorjanci, Krakovski gozd, štorklje. 
Reka Krka, osrednja vodna žila Dolenjske, imenovana tudi 
dolenjska zelena lepotica, je z dolžino 111 km med najdaljšimi 
slovenskimi rekami, ki v vsej svoji dolžini tečejo po ozemlju 
Slovenije. Izvira pod Krško jamo in se kot desni pritok pri 
Čatežu ob Savi, blizu Brežic, izliva v Savo. Porečje obsega več 
kot desetino slov. ozemlja (2284 kvadratnih kilometrov). Izvor 
imena Krka naj bi bil Korkoras, grško ime za Krko.
Na rečnem otoku je nastalo srednjeveško mestno jedro, ki je 

leta 2002 praznovalo 750-letnico prve omembe mesta v pisnih 
virih. Danes je otok z bregovoma reke povezan s tremi lesenimi 
mostovi. Krka je ena najbogatejših slovenskih rek z ribami, 
velika vrstna pestrost je značilna tudi za dvoživke ter vodne in 
obvodne ptice. Reka je s slikovito pokrajino med dolenjskimi 
griči zanimiva za čolnarjenje, kopanje, ribarjenje.  Kostanjevica 
na Krki je najbolj znan kraj, ki ga pogosto doletijo poplave. 
Zato mesto poimenujemo tudi Dolenjske Benetke.  
Gorjanci so planotasto hribovje v jugovzhodni Sloveniji, med 
Brežicami, Novim mestom, Metliko in Samoborom, ki obsega 
212 kvadratnih kilometrov. Je najbolj znana in obiskana dolenjska 
dinarska planota, ki se nad Krško kotlino dviguje do Trdinovega 
vrha (1178 m). Hribovje je ob prelomih dvignjen gorski čok s 
smerjo jugozahod-severovzhod. Po najvišjem slemenu poteka 
državna meja med Slovenijo in Hrvaško. Naravne značilnosti 
opredeljujejo prostrani bukovi gozdovi z ohranjenima pra-
gozdnima ostankoma na Ravni gori in Trdinovem vrhu. Na 
Gorjance je vezano bogato ljudsko izročilo, ki ga je literarno 
obdelal Janez Trdina (Bajke in povesti o Gorjancih). 
Severno od mesta se na ravnini razprostira Krakovski gozd, ki 
je največji kompleks nižinskega poplavnega hrastovega gozda 
v Sloveniji. V osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha  velik, od 1952. 
zavarovan sekundarni gozdni rezervat. Dobova drevesa so 
stara do 300 let in visoka do 40 m. Gozdni sestoj je evropsko 
pomembno gnezdišče ptic. Med drugimi pticami tu gnezdi tudi 
redka vrsta črne štorklje (Ciconia nigra), v samem mestnem 
jedru pa gnezdi bela štorklja (Ciconia ciconia). 
Štorklje so veliki, dolgonogi, dolgovrati močvirniki z dolgimi 
krepkimi kljuni in družine Ciconiidae. Pojavljajo se na večini 
toplejših območij sveta in živijo v bolj suhem okolju kot so-
rodne čaplje, žličarke in ibisi. Štorklje nimajo sirinksa in so 
neme. Sporazumevajo so tako, da klopotajo s kljuni. Številne 
vrste so selivske. Štorklje se večinoma prehranjujejo z žabami, 
ribami, žuželkami, deževniki in drobnimi pticami ali sesalci. 
Obstaja 19 vrst štorkelj, ki jih razvrščamo v šest rodov. Štorklje 
so jadralci. To pomeni, da si pri letenju pomagajo s toplotni-
mi zračnimi tokovi in tako prihranijo velik energije. Gnezda 
štorkelj so pogosto zelo velika in jih uporabljajo mnogo let. 
Nekatera so v premer zrasla prek 2 metra, v globino pa okrog 
3 metre. Nekdaj so menili, da so štorklje monogamne, vendar 
pa to drži le do neke mere. Partnerja lahko po selitvi zame-
njajo in se selijo brez njega. Na svoje gnezdo so navezane prav 
toliko kot na partnerja. Zaradi svoje velikosti, monogamije 
in zvestobe gnezdu, ki so si ga izbrale, je mitološki in kulturni 
pomen štorkelj zelo velik. 
V zahodni kulturi je bela štorklja simbol rojstva. Od nekdaj 
velja tudi, da so štorklje prinašalke sreče in blaginje.
Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija

Eko himna
Mi učenci eko, eko, eko smo,
skrbimo za našo naravo.
Mi učenci eko, eko, eko smo,
saj  mi  radi jo imamo.

Jo negujemo, skrbno čuvamo,
se zavedamo, da tu nam je lepo.

Gorjupova šola za okolico skrbi
in za odpadke  vse poskrbi,
nam vseeno ni, nam vseeno ni,
če eko, eko, nismo mi!

Čist naš je kraj, 
zemeljski raj
“Kustajuca”
je pravi kraj.

Gorjupova šola za okolico skrbi
in za odpadke  vse poskrbi,
nam vseeno ni, nam vseeno ni,
če eko, eko, nismo mi!
• Špela Tršinar, 9.r.

Ekokviz
Šolski prvak v tekmovanju ekokviz za osnovne šole iz zna-
nja “Raziskovanje okolja Evrope - Urbana področja” je Žan 
Štokar iz 5. razreda. 23. aprila 2008 se bo udeležil 7. državnega 
tekmovanja ekokviz za osnovne šole v Rušah.

Vzgojni načrt šole
 V načrtovanje vzgojnega delovanja šole in pripravo koncepta 
za izdelavo Vzgojnega načrta šole smo pritegnili tudi starše kot 
enega od bistvenih dejavnikov, ki lahko in je seveda zaželeno, 
da najtesneje sodelujejo s šolo. Delavnic se je udeležilo nekaj 
več kot tretjina staršev, ki s svojimi predlogi želijo usmerjati 
nastanek pomembnega dokumenta šole, ki bo začel veljati 1. 
septembra 2009.

Šole v naravi, tabori
Od 11. do 15. februarja so bili učenci petega razreda v zimski šoli 
v naravi, tokrat prvič na Arehu,  drugošolci in tretješolci pa od 
31. marca do 2. aprila na naravoslovnem taboru v cšod Fara pri 
Kostelu. Z lepimi vtisi so se iz cšod Čebelica v Gorenji vasi 
vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda, ki so bili na tridnevnem 
taboru za nadarjene.  
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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
V okviru slovenskega kulturnega praznika  smo v Osnovni šoli 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki smo 23.1. 2008 pripravili 
projektni kulturni dan, posvečen Primožu Trubarju. Letos 
namreč praznujemo 500-letnico njegovega rojstva. Tema naših 
delavnic je bil Trubarjev čas. Vsi učenci od 1. do 9. razreda smo 
bili razdeljeni v 16 skupin, v katerih smo med drugim ročno 
izdelovali papir in pečatnike, napisali in izdelali svojo prvo 
knjigo, se vrnili v čas lepopisa, okrasili inicialke ter natisnili 
svoja imena, se seznanili z življenjem, delom in življenjskimi 
postajami Primoža Trubarja, spoznavali njegove sodobnike ter 
glasbo, dramatiko in vrtove, ki so nastajali v 16. stoletju, slikali 
na rute in odkrivali skrivnosti prvih tiskov, se pripravljali na 
proslavo ob kulturnem dnevu, v literaturi in na medmrežju 
pa iskali ustanove, ki se imenujejo po Trubarju. Obiskal nas 
je tudi srednjeveški tiskar in nam predstavil način srednjeve-
škega tiska. 
Učenci smo z veseljem sodelovali, saj so nam učitelji skušali 
na zanimiv način približati za nas zelo oddaljeno 16. stoletje. 
Svoje izdelke in ugotovitve smo na ogled postavili ob sloven-
skem kulturnem prazniku, v petek, 8. februarja, ko je bila bo 
tudi osrednja občinska proslava, na kateri so nastopili dramski 
igralec Polde Bibič in skupina, ki izvaja srednjeveško glasbo  
alta capella carniola.
• Novinarski krožek, zanj Martina Pincolič in Katarina Kavčič

Evropa v šoli
Na razpisu mednarodnega projekta Evropa v šoli, so prejeli pri-
znanja tudi naši učenci, in sicer za likovna in literarna dela.

likovni natečaj “medkulturni dialog – druge kul-
ture me bogatijo”

Tjaša Pisek, 2.r (mentorica: Katarina Zahrastnik), naslov 1. 
dela: Jaz in moj drugačni prijatelj
Blaž Sintič, Uroš Kladušan, Kristina Saje, Janja Lenič, 2. 
Sara Pacek, Eva Dvojmoč, Tiana Lenič, Jan Jurečič, Lovro 
Jarkovič, Uroš Štefanič, 1.r. (mentorici: Staša Jordan, Lidija 
Stipanič), naslov dela: Igra nas druži

literarni natečaj
Jožef Kranjc, 5.r., (mentorica: Mateja Kosovan), naslov 3. 
dela: Ljubezen/prijateljstvo
Špela Tršinar, 9.r., (mentorica: Metka Kranjčevič), naslov 4. 
dela: Medkulturni dialog – Druge kulture me bogatijo

Planica
Pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav so na polete letos 
odšli učenci 8. in 9. razreda, medtem ko so ogled 5. in 7. razre-
du omogočili različni sponzorji, med njimi Uni Podbočje, za 
malico in pijačo pa je poskrbel Ladi Petretič, s.p.

OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE 
DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ
7.30 – 8.00 Prijava na test hoje (zainteresirani odrasli)
8.00 – 9.00  Test hoje (2 km), merjenje srčnega utripa,   
 krvnega tlaka (sodeluje Zdravstveni dom Krško)
9.00 – 9.30 Nastop Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki
 Zbor in prijava udeležencev pohoda
 Zbiranje starega papirja
 Podelitev priponk Šport špas-a
 Eko kviz “Varujmo okolje” (udeleženci rešijo   
 kviz in se potegujejo za nagrade
9.30 – 10.30 Pohod treh generacij (vnuki, starši, stari starši)
 Prihod prvih udeležencev na cilj, zdrava malica  
 in steklenička vode  za vse sodelujoče
10.40 – 11.40 Športne aktivnosti za vse generacije: 
 - športne igre na šolskem igrišču
 - veslanje
 - lokostrelstvo
 - “svizci” za najmlajše
 - promocija novih športov
 Promocija zdrave hrane 
 (stojnice in pokušina)
 - društvo podeželskih žena Pod Gorjanci (zdra- 
   va hrana nekoč)
 - predstavitev sodobnih zdravih proizvodov
 - zeliščarji
 - čebelarji
 Predstavitev šolskih eko izdelkov in   
 ekošole    
 Postavitev projekta evropska vas 
 (leto medkulturnega dialoga, 
 obisk tujcev, ki živijo v naši okolici 
11.40 – 13.00 Zaključni del prireditve:
 - pozdrav povabljenega politika in    
   gospodarstvenika
 - obisk znanega športnika
 - nastop glasbene skupine 4play
 - razglasitev najštevilčnejše medgeneracijske   
   skupine - družine, ki se je udeležila pohoda   
   (dedek, babica, oče, mama, otroci, vnuki….)
 - razglasitev zmagovalca Eko kviza
 - nagrada za najmlajšega pohodnika
 - nagrada za najstarejšega udeleženca pohoda 

Bodimo 10. Maja vsi občani povezani eko 
medgeneracijsko!

Proslava ob materinskem prazniku 
18. marca smo pripravili osrednjo prireditev ob dnevu žena in 
materinskem prazniku. Nastopili so mlajši in starejši sredinčki 
ter učenci od 1. do 5. razreda. Večnamenski prostor je bil skoraj 
premajhen za vse, ki so si želeli ogledati prireditev.

Bralna značka 
Na zaključku bralne značke 2007/08 nas je 11. aprila obiskala 
ena najbolj branih slovenskih mladinskih pisateljic Janja Vidmar. 
S sproščenim nastopom je prepričala tudi tiste, ki sicer niso 
veliki ljubitelji branja.

Gorjupov večer – 18.4.
Že četrtič po vrsti v okviru praznovanja dneva šole pripra-
vljamo Gorjupov večer, ki bo tudi tokrat namenjen poeziji 
naših učencev. Hkrati bo 18. april tudi dan, ko bomo slovesno 
podpisali Ekolistino. Podpisa se bo udeležila tudi predstavnica 
nacionalne koordinacije Ekošole. Vabljeni torej na prireditev, 
ki jo bo obogatila tudi dramska predstava črno in belo. Ne 
pozabite – 18. april ob 19. uri!

Extempore 25.4.
Ob dnevu šole se bomo tudi tokrat posvetili likovni umetnosti 
– pripravljamo že 19. otroški extempore, ki se ga udeležujejo 
učenci slovenskih šol in iz zamejstva. Razstavo bo 25. aprila 
2008 ob 19. uri odprla Janja Kocuvan iz Jakčevega doma v 
Novem mestu. Po otvoritvi bodo pred praznikom, dnevom 
boja proti okupatorju, nastopili člani Tamburaškega orkestra 
kud Oton Župančič iz Artič. 

Dan druženja treh generacij
Naša šola se je ob 10. maju, svetovnemu dnevu gibanja, pridru-
žila vseslovenski akciji promocije gibanja in zdravega življenja, 
ki jo vodi šport špas pod naslovom dan druženja treh 
generacij. 
šport špas je mladinska oddaja tv slo, ki si na temelju 
doslednega spoštovanja vrednot športa, zdravja in ekologije 
prizadeva ozaveščati šolarje, mlade in starejše o pomenu življenja 
in njegove kvalitete. In ker v naši družbi zaradi načina življenja, 
žal, vidno izginjajo tudi vrednote medgeneracijskega sodelo-
vanja in spoštovanja kot temeljnih gradnikov zdrave družbe, 
si prizadevajo tudi za medgeneracijsko povezanost. 
V prireditev želimo vključiti tudi člane vaših  društev (sodelo-
vanje so že potrdili društvo upokojencev, planinsko društvo in 
Društvo podeželskih žena pod Gorjanci),  saj se trudimo, da 
bi akcija doživela čim boljši odmev in da bi resnično združila 
vse, ki jim ni vseeno za njihovo zdravje.

Ob slovenskem kulturnem prazniku nam je srednjeveško glasbo predstavil 
kvartet ALTA CAPELLA CARNIOLA. Foto: Matej Jordan

Nastopajoči na osrednji prireditvi ob dnevu žena in materinskem prazniku 
Foto: Matej Jordan

Mladinska pisateljica Janja Vidmar pred vedoželjno publiko. 
Foto: Lidija Stipanič

Starejši sredinčki, Žabice, z vzgojiteljico Majo Škulj. 
Foto: Matej Joradn
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2007 - pogled nazaj 
Lansko, sedmo leto delovanja je bilo za kostanjeviško knjižnico 
zelo uspešno. Kljub splošnemu trendu rahlega upadanja obiska 
in izposoje v knjižnicah, smo pri nas zabeležili pozitivne šte-
vilke na vseh področjih. Lani se je v knjižnico na novo včlanilo 
65 uporabnikov, tako imamo 543 aktivnih uporabnikov, kar 
je za skoraj 20% več kot jih je bilo v letu 2006. Naši člani so 
si v 6008 obiskih izposodili 18546 enot gradiva. Knjižnica je 
bogatejša za 1018 novih knjig in 38 enot neknjižnega gradiva. 
Organizirali smo tri prireditve za odrasle in dve za otroke, ki 
so bile lepo obiskane. Redno nas organizirano obiskujejo tudi 
otroci iz kostanjeviškega vrtca. Skratka, v knjižnici je vedno 
živahno!

vampir z gorjancev
Knjižnica, ki je vsak torek in četrtek široko odprta vsem, ki 
iščejo branja in vsega kar knjižnice danes ponujajo, je pretesna,da 
bi udobno sprejela vse, ki se nam pridružijo, ko povabimo v 
goste koga od priznanih mojstrov besede. Tako je bilo tudi 
29. februarja, ko je bil z nami pisatelj Mate Dolenc, zato smo 
iskali gostoljubja v Lamutovem Likovnem salonu Galerije 
Božidar Jakac in vsi uživali v prijetnem pogovoru s pisateljem 
v posebnem ambientu razstave fotografij Tihomirja Pinterja, 
Obrazi slovenskih umetnikov.
Mate Dolenc, ki spada med naše najbolj brane pisatelje, je 
s kraji pod Gorjanci povezan že od začetka svoje pisateljske 
poti. Zanimanje zanj je vzpodbudilo snemanje filma Vampir z 
Gorjancev, ki je potekalo v naši okolici. Film nastaja na literarni 
podlagi Dolenčevega istoimenskega romana, fantastične in 
hkrati realne zgodbe, ki je nastala pred 30 leti. V pogovoru z 
Goranom Milovanovićem, kustosom galerije Božidar Jakac, 
se je pisatelj razgovoril nastajanju tega dela, njegovi povezavi 
z Dolenjsko, Novim mestom in pleterskim samostanom, o 
resničnih osebah, ki si jih je izposodil za junake tega romana. Iz 
povedanega smo lahko začutili, da v naši okolici najde pisatelj 
enega pomembnejših navdihov za ustvarjanje in tudi, da je s 
temi kraji in ljudmi že dolgo povezan v veliko prijateljstvo. 
Druga pisateljeva ljubezen je morje in podmorski svet – o 
tem je napisal nešteto strokovnih in leposlovnih člankov in je 
osrednji motiv njegovih zadnjih romanov. Tudi o tem je bilo 
govora ta večer. 
Na koncu sta sogovornika omenila še nastajanje novega ro-
mana Golem s turna, s katerim se pisatelj ponovno vrača pod 
Gorjance. S tem delom, se ukvarja že kar dolgo časa, saj pravi, 
da se mu zdi, da je z romanom Morje v času mrka dosegel svoj 
vrhunec v ustvarjanju in je težko pisati v želji preseči tako delo. 
Kako mu bo uspelo, bomo gotovo spregovorili tudi v naši 
knjižnici, saj je obljubil, da bo ko bo Golem ugledal luč sveta, 
prišel zopet k nam. 

DROBTINICE IZ VAŠE KNJIŽNICE
Gotovo imajo veliko zaslug, da bo vsem obiskovalcem večer 
ostal v lepem spominu tudi Mladi harmonikarji iz Podbočja, 
ki so poskrbeli za glasbeno popestritev dogodka. 

pravljične urice pri kostanjevem škratu 
Jesenski vetrc, ki potrese krošnje kostanjev in nasuje slastnih 
plodov, je prebudil Kostanjevega škrata, ki je tudi letos razve-
seljeval otroke na torkov pravljičnih srečanjih. Kar 333 smo jih 
našteli letos v veseli družbi muca Findusa, severnega jelenčka, 
doktorja Belka, treh Miklavžev, žabca Valentina in mnogih 
drugih pravljičnih bitij. Obiskal nas je tudi čisto pravi Franček 
in ob zaključku smo skupaj s fantkom Benjaminom iskali zlato 
rožo v predstavi Glasbenega gledališča Melite Osojnik. Sedaj 
se je Kostanjev škrat odpravil v gozdni pravljični svet, od koder 
se bo z novimi pravljicami ponovno vrnil v jeseni. 

živeti je lepo
10. aprila smo v sodelovanju z Osnovno šolo Jožeta Gorjupa 
pripravili pogovor s Karlom Gržanom, duhovnikom, pisa-
teljem, doktorjem literarnih ved in človekom, ki ima velik 
posluh za sočloveka. V svojih knjigah in predavanjih govori o 
dobroti, spoštovanju in vrednotenju posameznika. Gržanov 
opus obsega več kot dvajset knjižnih del. Piše tudi časopisne 
članke, intervjuje, ljudske igre in TV scenarije. Leta 1997 je 
postal župnik na Razborju pod Lisco in s svojim delovanjem 
je ime tega kraja, zaradi kulturnih prireditev, ki so se začele 
dogajati, znanih razborških večerov in predavanj ponesel po 
vsej Sloveniji. Aktivno sodeluje v humanitarnih dejavnostih 
za pomoč odvisnikom in mnogim drugim, ki se znajdejo v 
stiskah in na stranpoteh. Leta 2004 je prevzel tudi skrb za 
župnijo Jurklošter, kar ga je vzpodbudilo v raziskovanje zani-
mive zgodovine tega kraja. O vsem tem, še zlasti pa o tem, da 
je v življenju vedno pred nami nekje košček svetlobe, nam je 
res zanimiv sogovornik spregovoril v pogovoru z Goranom 
Milovanovićem.

april
April je mesec, ko nas knjige še posebej spremljajo na vsakem 
koraku. Zato, vam na koncu ponujam v branje odstavek iz 
knjige Nenavadna bralka (Alan Bennet), ki govori o tem, kako 
je branje spremenilo svet angleški kraljici.  
Branje, je pomislila, je zapeljivo zaradi ravnodušnosti: v knji-
ževnosti je nekaj ošabnega. Knjigam je kaj malo mar, kdo jih 
bere in ali jih sploh kdo bere. Vsi bralci so enakovredni, tudi ona 
ni izjema. Literatura je skupnost narodov, je pomislila, knjiga 
je republika. Pravzaprav je že prej slišala to frazo, republika 
knjig, na podelitvah priznanj, častnih naslovov in podobnih 
ceremonijah, čeprav ni dobro vedela, kaj pomeni. V tistem času 
je imela kakršnokoli govorjenje o republiki za manjšo žalitev, 

izrečeno v njeni prisotnosti pa vsaj za netaktno. Šele zdaj ji je 
postalo jasno, kaj pomeni. Knjige se nikomur ne podrejajo. 
Vsi bralci so enakovredni in to jo je spomnilo na otroštvo. Eno 
najrazburljivejših doživetij je bilo, ko se je na koncu 2. svetovne 
vojne, na večer dneva zmage skupaj s sestro odkradla iz palače 
in se pomešala med množico, ne da bi jo kdo prepoznal. Nekaj 
tistega vznemirjenja je začutila tudi v branju. Enako anonimno, 
enako skupinsko, enako vsakdanje. In ona, ki je vse življenje 
živela popolnoma ločeno od drugih, je na lepem odkrila, da 
si želi prav to. Tu sredi teh listov in med platnicami se lahko 
sprehaja, ne da bi jo kdo prepoznal. A ti dvomi in izpraševanja 
vesti so bili šele začetek. Ko je enkrat dobila zamah, se ji na 
lepem ni več zdelo čudno, da rada bere, in knjige, ki se jih je 
tako previdno lotila, so počasi postale del nje same…
• Alenka Žugič Jakovina, Valvasorjeva knjižnica Krško, Izposojevališče 
Kostanjevica na Krki

Kaj nam prinašajo 
podnebne spremembe?
Dejstvo je, da so podnebne spremembe tu. Ne moremo si namreč 
zatiskati oči ob dejstvu, da ja na planetu zdaj 6-krat več ljudi 
kot pred dvesto leti in da človeštvo danes porabi 30-krat več 
energije kot pred 200 leti. Dejstvo je tudi, da smo bogatejši kot 
kadarkoli v zgodovini, saj je povprečni družbeni proizvod kar 
stokrat večji kot leta 1800. Globalizacija in gospodarski razvoj 
sveta danes slonita na oceni in prikladnih fosilnih energijskih 
sistemih in zato so današnji izpusti toplogrednih plinov, ki 
spreminjajo sestavo atmosfere in s tem posredno podnebje kar 
dvajsetkrat večji kot pred dvema stoletjema. Človeštvo močno 
spreminja tudi rabo tal, gozda je na svetu vse manj, na račun 
kmetijskih in urbanih površin. Tudi to močno prispeva k pod-
nebnim spremembam. Priča smo internacionalizaciji znanosti 
in tehnologije in pa svetovni prevladi zda, ki vsiljuje svetovno 
ekonomijo temelječo na kapitalu in neoliberalizmu. Logična 
posledica je naraščajoče izkoriščanje javnih dobrin od ekosiste-
mov, naravnih virov, genetskega materiala ipd., ki jo še posebej 
spodbuja zapoved nenehne ekonomske rasti. Ta pa temelji na 
vključevanju vedno večjega števila ljudi v globalno ekonomijo 
z promocijo in reklamo naraščajoče potrošnje na prebivalca. 
Če je bilo doslej v potrošniški vrtinec vključenih približno 
milijardo ljudi iz razvitih držav, pa se jim sedaj pridružujejo še 
milijarde Kitajcev, Indijcev in drugih prebivalcev iz relativno 
revnih držav s hitro rastočim gospodarstvom.
 Znanstvenikom je zdaj kristalno jasno, da človekov vpliv 
na segrevanje planeta, ki je nedvoumno, najmanj petkrat večji, 
ko so naravne spremembe npr. Sončeve aktivnosti. Jasno je, da 
se bo ogrevanje nadaljevalo in če ne bomo storili nič, še celo 
stopnjevalo. Do konca stoletja je dvig globalne temperature 

odvisen od obnašanja celotnega človeštva. V najboljšem primeru 
bo to za slabi 2°c ( glede na danes ), če pa bomo nadaljevali z 
neobrzdanim naraščanjem emisij toplogrednih plinov, pa bo 
to povprečno +4°c, zgornja meja pa je 6,3°c. Ko te globalne 
številke prenesemo na naše ozemlje, postanejo znatno višje. 2°c v 
globalu pomeni za Slovenijo vsaj +3°c, 4°c pa tudi več kot 7°c. 
To posledično pomeni manj hladnih dni, pogostejše vročinske 
valove, manj snega v nižinah in spremenjen padavinski režim. 
Ob tem ne gre prezreti še dejstva, da bo na primer Sredozemlje 
in tudi naši kraji poleti znatno sušnejši, pestile pa nas bodo 
tudi druge vremenske ujme, ki bodo povzročale velike gmotne 
škode. Grozljiv primer so nedavne katastrofalne poplave.
 Podnebne spremembe bodo odločilno vplivale na stanje in 
razvoj ekosistemov, zlasti gozda, vodne vire, pridelavo hrane, 
proizvodnjo, ceno in porabo energije, promet, turizem, in-
dustrijsko dejavnost, zavarovalništvo, in tudi na naše zdravje. 
Gospodarstvo v Sloveniji se bo moralo na novo nastale razmere 
čim prej prilagoditi in tudi znati izkoristiti morebitne pozitivne 
učinke spremenjenega podnebja. Za ohranjanje in povečevanje 
konkurenčnosti pa potrebuje znanje o scenarijih bodočega 
podnebja pri nas, o možnostih blaženja podnebnih sprememb, 
o ranljivosti posameznih sektorjev gospodarstva in seveda o 
izhodiščih za pravočasno in učinkovito prilagajanje. V Sloveniji 
imamo velik potencial za zmanjševanje rabe fosilne energije, 
če le povečamo energetsko učinkovitost na vseh področjih 
gospodarstva, predvsem v prometu in v zgradbah, kjer živimo 
in delamo. Kot družba in kot posamezniki moramo biti odprti 
tudi za nove tehnologije, ki ne temelje na fosilni energiji, pa 
naj gre za obnovljive energije ali za jedersko energijo.
• Lučka Kajfež Bogataj

Goran Milovanović, levo, v pogovoru s patrom Gržanom 
Foto: Matej Jordan
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Ustanovitev 
Etnološkega društva 
Prforcenhaus
9. decembra 2007 je bilo v gostilni Kmečki hram ustanovljeno 
Etnološko društvo Prforcenhaus. Novo društvo, vendar s časti-
tljivo tradicijo delovanja, je prvič začelo s samostojnim delova-
njem. Doslej je vedno delovalo kot sekcija drugega društva. Na 
ustanovnem zboru je bilo prisotnih 30 članov, na katerem smo 
sprejeli statut in izvolili organe. Za predsednika društva je bil 
izvoljen Milan Kuplenik. Glavna dejavnost je seveda izvajanje 
pustnih prireditev v Kostanjevici pa tudi ostalih dejavnosti na 
področju etnologije. Poudarek želimo dati tudi arhiviranju 
etnoloških dogajanj.
• Milan Kuplenik

PUST 2008

Glavni akterji pred cerkvijo sv. Jakoba. Foto: Matej Jordan

Oklic kurenta. Foto: Matej Jordan

Oranje in sejanje. Foto: Matej Jordan

Novi predsednik Andrej Jordan s šolsko mladino. Foto: Matej Jordan

Na ustanovnem sestanku etnološkega društva, z leve proti desni: predse-
dnik društva Milan Kuplenik,Andrej Kerin, Franc Curhalek in Lea Marija 
Colarič Jakše. Foto: Matej Jordan
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Nemir. Vrvež. Pričakovanje. Veseli obrazi, morda malo zaskrbljeni, 
a polni vedrine in optimizma. Tako so se odvijale priprave na 
veliki spektakel, ki ga je organizirala in hkrati predstavila svoje 
ustvarjalno delo Maja Hodnik, bolj znana Strajnar. Letos praznuje 
frizerski studio Maja peto obletnico delovanja in za ta jubilej 
so predstavili  modne pričeske s čudovito revijo.  Modeli, ki so 
se predstavili, so izražali umetniško roko striženja, oblikovanje 
najbolj modnih in tudi nevsakdanjih pričesk. Skratka, predstava 
je bila nekaj čudovitega. Odvijala se je v prostorih Lamutovega 
likovnega salona, kjer je trenutno razstava umetniških fotografij 
T. Pinterja.
 Morda  kdo od obiskovalcev frizerskega studia zadnje dni 
pred predstavo ni bil deležen vse pozornosti, saj je imela Maja 
ogromno dela s celotno organizacijo in vsakodnevno pripravo 
frizur. To je vsekakor opravičljivo, saj se take prireditve ne loti 
vsak, niti je s finančnega vidika ne moreš organizirati kar mi-
mogrede. Majhen lokalček na Ljubljanski cesti, kjer se dogajajo 
številne preobrazbe, od barvanja, striženja in še kaj, je delovni 
prostor prijaznih frizerk Maje in Anje. Z veliko ljubeznijo in 
pozornostjo se lotijo še tako zahtevnih in nagajivih las.
Maja je pokazala svojo odločnost in zrelost. Prerasla je v ume-
tnico frizerskih storitev, tako v striženju, oblikovanju pričesk, 
ličenju in poslikavi obraza in nenazadnje tudi v urejenosti 
človeka kot celote.
 Volja in želja po ustvarjalnosti je vodilo k umetniškemu delu. 
Modeli so izražali svežino, prefinjenost in kvaliteto frizerskih 
rok.
 K čudoviti predstavi so prispevali tudi vsi nastopajoči, ki so 
v igri glasbe in plesa pripravili prireditev, ki si jo Kostanjevica 

UMETNOST JE VSE, KAR USTVARIMO Z ROKAMI
zasluži in predstavlja novost v umetniškem izražanju.

Maja, kako bi sama ocenila večer "Nasmeh pomladi"?
Nad prireditvijo sem navdušena. Ko sem prišla iz frizerskega 
salona, kjer sem ves dan frizirala in frizirala deset minut do 
začetka predstave in sem videla vse modele v celostni podobi, 
me je prevzel nepozabni občutek. Vsi nastopajoči so se  potrudili 
in odlično odrezali. Težko je biti organizator in glavni delavec. 
Zadnji dan nisem mogla več vsega nadzirati in tako sem morala 
vsem nastopajočim popolnoma zaupati. Vsi so bili čudoviti in 
iskreno se jim zahvaljujem. Hkrati naj se zahvalim gospodu B. 
Božiču, ki nam je zaupal ta čudoviti Lamutov likovni salon in 
vsem sponzorjem, ki so mi pomagali, da je prireditev uspela.
 
Kakšne načrte imaš za prihodnost?
Imela sem že dve modni frizerski prireditvi. Trudila sem se, da 
bi bila druga boljša od prve in mislim, da mi je uspelo. Če bom 
imela še kakšno, obljubim, da bo še boljša. In upam, da mi bodo 
ljudje priskočili na pomoč kot sedaj. Za peto leto delovanja 
frizerskega salona si zaslužim oceno pet, kajne?
 
Seveda. Čez deset let bodo standardi ocenjevanja višji in takrat 
moraš doseči oceno deset.
Če se vam je zdela predstava odlična, bo naslednja odlična plus. 
Sicer pa ti veš, kako gre.

Maja, hvala za klepet in veliko uspehov pri tvojem ustvarjalnem 
delu.
• Mihaela Kovačič

Naša kulturna 
dediščina
Cerkev sv. Jakoba. Ena od lepot mesta Kostanjevica. Stranski 
oltar je posvečen sv. Antonu Puščavniku, ki je za naš okoliš še 
posebno pomemben, saj se je prav zaradi njega ohranil običaj 
licitacije klobas, krač in drugih dobrot, ki jih pridobimo pri 
domačem prazniku – kolinah.
Anton puščavnik iz Tebaide v starem Egiptu velja za ustano-
vitelja meniškega življenja in je zavetnik vseh domačih živali. 
S svojo skromnostjo in ponižnostjo, z globoko srčno kulturo 
se je čutil navezanega na preprostega človeka. In tako je bil 
zavetnik pastirjev, živinorejcev, mesarjev in pekov. Pri nas je 
največkrat upodobljen s prašičkom, z zvoncem in s palico v 
obliki črke t.
Na letošnji praznik, 17. januarja 2008, je oltar zažarel v vsej svoji 
veličini in lepoti. Z obnovo je opravljeno veliko delo in prispe-
vek k bogati kulturni dediščini, ki jo Kostanjevica prav gotovo 
ima. Mojstrsko prenovljen oltar je dokaz dobrega in skrbnega 
gospodarjenja  in hkrati izraža velik posluh za umetnost, tako 
župnika kot vseh tistih, ki so po svojih močeh prispevali, tako 
ali drugače, da se je ta del cerkve obnovil. S skupnimi močmi 
in dobrim sodelovanjem se da marsikaj postoriti. Še enkrat 
vsa pohvala!  
• Mihaela Kovačič

Zverjasec na turneji
Lutkovni oder Kostanjevica je popeljal Zverjasca na turnejo 
po slovenskih krajih.
Igrano lutkovno predstavo so si konec lanskega leta ogledali 
otroci v Novem mestu, Šentjerneju, Kostanjevici pred kratkim 
pa so nastopili v Lutkovnem gledališču Maribor. V Mariboru so 
v nabito polni dvorani  profesionalnega lutkovnega gledališča 
poželi bučen aplavz publike in dobili dobre ocene tamkajšnih 
strokovno podkovanih kritikov.   
Lutkovni oder Kostanjevica qq namerava v letošnjem letu 
pripraviti še dve novi predstavi. Vse pa je poleg entuziazma, ki 
ga spodbuja dober odziv publike, odvisno tudi od sredstev. Zato 
si Lutkovni oder Kostanjevica  želi  sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi, delovnimi organizacijami, posebej pa z občino 
Kostanjevica na Krki.
• Vesna Hrovat

Društvo vinogradnikov
V Društvu vinogradnikov smo bili tudi v zimskem času aktivni, 
tako v vinogradu kot na drugih področjih. V začetku marca 
smo izvedli občni zbor društva, na katerem smo obravnavali 
blagajniško stanje, prijavo za 36. Teden cvička, ter ostale 
dogodke preteklega leta. Soglasno pa smo sklenili tudi, 
da bo ocenjevanje cvička potekalo po novi metodi, ki 
dodaja še parameter pitkosti. Kot vsako leto pa smo 
tudi letos pripravili ocenjevanje vin, na katerem smo 
ocenili preko 150 vzorcev vina, poleg cvička je bilo 
na ocenjevanju tudi veliko sortnih vin, pri katerih 
gre izpostaviti modro frankinjo, laški rizling, rumeni 
muškat in renski rizling. Predsednik ocenjevalne komi-

sije g. Roman Šepetavec je zatrdil, da  so bili cvički korektne 
kakovosti in da je bilo na letošnjem ocenjevanju sorazmerno 
malo napak pri cvičku, najbolj pogosti sta bila boesker (h2s) 

in oksidacija.
Konec marca pa smo z Društvom domačih kolin ter 

Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci pripravili že 
tretji Praznik vina, kruha in "suhega sadja". Na podelitvi 
so bila tako podeljena priznanja najboljšim vinarjem, 
salamarjem in pekom kruha. Najboljši cviček sta tako 
pridelala  Jože Kržičnik in Tone Unetič, po novi metodi 
ocenjevanja sta dobila kar 17,20 točk.
• Matej Jordan, tajnik društva

Poslikanimi obrazi  skrivajo: z leve proti desni Sandro Gubenšek, Lauro Alič in Manco Nikič. Foto: Matej Jordan

Foto: Matej Jordan Lutke na palicah sta na odru igrali Anica Srbčič in Zlatka Kocman Kuhar, 
Zverjasca pa je oživela Lidija Stipanič. Foto: Matej Jordan

Ocenjevanje vin v vinoteki Gostilne Kmečki hram. Foto: Matej Jordan
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Čas, ko se pripravljamo na prva spomladanska opravila, je prav 
tako čas, ko se ponavadi pripravijo tako finančni kot tudi vsebinski 
pregledi delovanja društev in sekcij v preteklem letu.
 Za Pihalni orkester Kostanjevica na Krki predstavlja leto 
2007 v marsičem pomemben mejnik v njegovem delovanju, 
saj sta ga zaznamovala dva pomembna dogodka, in sicer usta-
novitev samostojnega kulturnega društva in prva organizacija 
božično-novoletnega koncerta v telovadnici osnovne šole.
 Slednja je za člane orkestra predstavljala velik organizacijski 
in logistični zalogaj, saj je bilo potrebno poleg osnovne opreme 
orkestra v telovadnico pripeljati in razporediti tudi okoli 450 
stolov, ki sta nam jih prijazno odstopila Občina Kostanjevica 
na Krki in osnovna šola. Da bi zagotovili čim boljši zvok in 
s tem večje zadovoljstvo publike, so člani obesili ob stenah 
telovadnice približno 90m zaves, za končno ustrezno podobo 
in izvedbo koncerta pa  je bilo potrebno postaviti še oder, ki 
smo si ga prav tako izposodili, in primerno okrasiti dvorano. 
Naj se ob tej priliki zahvalimo Janji Grubar za pomoč pri okra-
sitvi dvorane in članu Robiju Jordanu za izdelavo res izvirnih 
kovinskih stropnih okrasnih bučk. 
 Na srečo se je naš trud izplačal in prispeval, da je koncert 
potekal v lepem, prazničnem vzdušju in specifičnost prostora 

PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI
ni motila glasbene izvedbe, kot se to rado dogaja v podobnih 
prostorih. 
 6.10.2007 smo člani Pihalnega orkestra sprejeli odločitev, 
da ustanovimo samostojno kulturno društvo Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki. Kot sekcija Kulturnega društva smo 
delovali od ustanovitve, ideja o samostojnem društvu pa je 
zorela že dalj časa. K temu nas niso vodili slabi odnosi ali 
nerazumevanje znotraj kulturnega društva, kjer smo ves čas z 
vodstvom in ostalimi sekcijami delovali zgledno in brez težav, 
ampak le osnovna želja po večji samostojnosti.
 Z ustanovitvijo samostojnega kulturnega društva pa se je 
odprla tudi možnost, da se nam pridružite kot podporni člani 
orkestra tudi ostali občani. Z vašim prispevkom v obliki pla-
čane članarine boste brez dvoma prispevali k lažji uresničitvi 
zastavljenih ciljev orkestra in prispevali k nemotenemu in ka-
kovostnejšemu delovanju. Zato prijazno povabljeni, da se nam 
pridružite. Najlažje nas dobite ob nedeljah od 10. do 12. ure v 
vadbenih prostorih orkestra ali pa se obrnete kar neposredno 
na predsednika orkestra Boruta Baznika ali pa na katerega od 
članov. 
• Lidia Černoša

 Kulturno društvo Matična številka: 2309432
 Pihalni orkester Davčna številka: 25249100
 Kostanjevica na Krki trr: si56 9067 2000 0480 017

pristopna izjava
Ime in priimek: 
Zakoniti zastopnik:
                                                        (za člane do dopolnjenega 15. leta)
Letnica rojstva: 
Domači naslov:
Poštna št.in pošta: 
Domači telefon:   gsm:
Naslov elektronske pošte: 

S podpisom potrjujem, da želim postati član(ica), podporen(na) član(ica) (ustrezno podčrtaj) 
Kulturnega društva Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, da sem seznanjen(a) s pravili 
društva in da z njimi soglašam ter se zavezujem, da bom redno plačeval(a) članarino. 

Kraj, datum:   Podpis člana:               
                         Podpis zakonitega zastopnika:

Izpolni društvo

Soglašam s članstvom: 
Kraj, datum:

Dirigent:   Predsednik društva:

Letna konferenca 2008 – poročilo predsednika
Poročilo o delu združenja borcev za vrednote nob – Krajevne 
organizacije Kostanjevica na Krki.
 Združenje borcev za vrednote nob oziroma naša Krajevna 
organizacija Kostanjevica na Krki je del civilne družbe v po-
vezavi z drugimi krajevnimi organizacijami v krški in kosta-
njeviški občini in je širše v sklopu Slovenije v Zvezi združenj 
borcev za vrednote nob Slovenije, katere je predsednik  Janez 
Stanovnik.
 Krajevna organizacija zb Kostanjevica na Krki je domoljubno 
društvo, ki v svojih vrstah združuje borce in udeležence nob, 
žrtve nasilja okupatorja, aktiviste in pripadnike of.
 Ni politična organizacija, zato v svoje vrste sprejema vsakogar, 
ki želi ohranjati tradicijo nob, udeležence povojne obnove, člane 
mladinskih delovnih brigad in vsakogar, ki želi, da je domovina 
demokratična, socialno pravičnega družbenega razvoja. Da se 
zavzema za suverenost slovenske države, za mir in enakopravni 

odnos med narodi.
 Vloga in delo izhajata iz novega statuta (2007) ter programa, 
ki je vodilo pri uresničevanju izročil in vrednot narodno osvo-
bodilnega boja in je poudarek in bistvo našega dela in to:

jubilejne spominske prireditve1. 
negovanje kulturne dediščine – spominska obeležja nob 2. 
na prostoru občine Kostanjevica na Krki
mednarodno sodelovanje in proslave (Hr vaška 3. 
– Žumberak)
sprejem novih članov, izleti, srečanja, obiski starejših 4. 
članov.

Katero praznovanje ima večjo težo – 27. april v Mladju, Planina, 
Oštrc, Javorovica, Ržišče, Malence, Rdeča koča na Opatovi gori, 
Sromlje, letališče Cerklje, Bedinac (Hrvaška), Sedlarjevo (14. 
divizija), Jevše na Bohorju – to so kraji, ki imajo spominske – 
jubilejne prireditve in se jih udeležujemo posamezniki z našim 

Božično-novoletni koncert 2007. Foto: Matej Jordan



kostanjeviške novice  April 200824 April 2008    kostanjeviške novice 25

8. marec – dan žena
Vsako leto, ko ga praznujemo, to pač počnemo več ali manj 
slovesno že desetletja, se marsikdo vpraša, kaj pravzaprav 
praznujemo na ta dan. Ali gre zgolj za veselo druženje ali pa je 
to dan skromnih simbolnih obdarovanj, izkazovanja posebne 
pozornosti s strani življenjskih sopotnikov in prijateljev. Morda 
je to dan, ko naj bi ženske govorile o sebi, o svojih željah in 
potrebah, vizijah, pričakovanjih, o preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti. Resnica je v tem, da ljudje doživljamo ta praznik 
na različne načine. Postal je del praznične zavesti večine ljudi, 
ki je tudi različne ideologije ne morejo izpodriniti.
 Čez dve leti bomo proslavljali 100-letnico, odkar je nemška 
socialistka Klara Zetkin predlagala na kongresu, da naj bo 
8. marec  sprejet kot svetovni dan žena. Poudarek je bil na uve-
ljavljanju njihovih pravic in svoboščin, boju proti diskriminaciji 
in neenakosti.
 V preteklih sto letih se je marsikaj spremenilo. Obči civiliza-
cijski napredek, razvoj demokracije, predvsem ozaveščanje žena 
in njihov boj, so bistveno pripomogli k izboljšanju in umeščanju 
njihove vloge v socialnem, družbenem in političnem pogledu. 
Žal ne povsod in ne v enaki meri. Še danes imamo države in 

predele sveta, kjer so ženske brez osnovnih človekovih pravic in 
brez možnosti, da bi o sebi in svojem življenju lahko odločale 
same.
 Tudi v družbah z razvitejšo demokracijo še vedno ostajajo 
odprti problemi. Razvoj in svetovna globalizacija pa prinašajo 
vedno nova vprašanja in dileme, s katerimi se ženske soočamo. 
V tem smislu je praznik še vedno aktualen. Ni demokratične 
družbe z deklariranimi človekovimi pravicami, če teh pravic 
nimajo vsi njihovi člani ne glede na spol, socialni položaj in 
njihovo prepričanje.
 Iz drobcev zgodovine slovenskega ženskega gibanja od začetka 
prejšnjega stoletja dalje razvidimo organizirano delovanje žensk 
za pridobitev volilne pravice, bilo je organiziranih  več ženskih 
zborovanj in protestnih akcij proti odpuščanju žensk iz javnih 
služb, proti njihovem zaposlovanju na delovnem mestu in za 
izenačitev plač moških in žensk za isto delo. Boj slovenskega 
delavstva za delavske pravice je bil istočasno tudi boj za ženske 
pravice.
 Slovenske ženske so imele ogromni delež v narodno osvobo-
dilnem boju kot borke, aktivistke, bolničarke in politične delavke. 
Veliko je bilo padlih, ranjenih, interniranih, izgnanih.
 Kongres Antifašistične fronte žena, ki je bil leta 1943 v 
osvobojenem Dobrniču, je opredelil vlogo slovenskih žensk 
ne samo v boju proti okupatorju, temveč tudi vlogo žensk pri 
graditvi nove družbe, vključno s volilno pravico, ki so jo dobile 
po osvoboditvi. Tudi v vojni za osamosvojitev Slovenije je bil 

praporščakom.
 Varovanju kulturne dediščine smo namenili veliko dela pri 
obnovi spominskih obeležij nob, in to:

obnova črk na spomeniku pri Kulturnem domu  š
Kostanjevica na Krki – 117 črk
pokopališče Kostanjevica na Krki – prekopški talci – 362  š
črk
pokopališče Oštrc – obnova napisov – 167 črk š
spominsko obeležje pri "vagi" v Kostanjevici na Krki – 120  š
črk
obnova črk na šoli v Črneči vasi – 250 črk š

Največja investicija in delo pa je bilo po 56. letih obnova spome-
nika na Oštrcu, na katerem je vklesanih 46 imen krajanov vasi 
Frluga, Gradnje, Vrbje, Vrtača, Oštrc, Črneča vas in Dolšce.
Spomenik je pomnik na žrtve pa tudi opomin in svojevrsten 
pričevalec zgodovine z arhitekturno in kulturno vrednostjo.
 V letu 2006 in 2007 smo imeli naslednje prireditve:

7. oktobra 2006 smo imeli proslavo ob prenovljenem spo- š
meniku na Oštrcu s kulturnim programom in slovesnim 
govornikom, članom glavnega odbora zb Slovenije, tov. 
Silvom Gorencem. Sodelovala je sv s častno stražo ob spo-
meniku iz  letalske baze Cerklje. Prisotnih je bilo približno 
350 ljudi.
21. oktobra 2006 je bila komemoracija na pokopališču v  š
Kostanjevici na Krki. Prisotnih je vilo okrog 50 ljudi. Prvič 
po letu 1945 je bil prisoten tudi g. župnik Tone Prijatelj.
26. maja 2007 je bilo srečanje  pri konjeniškem domu (rde- š
ča koča) na Gorjancih. Srečanje je bilo posvečeno 65. oble-
tnici prvega srečanja gorjanskih in žumberskih partizanov 
maja 1942. Govornik je bil predsednik Združenja borcev za 
vrednote nob Krško, tov. Lojze Štih. Izvedli smo tudi kul-
turni program, na proslavi pa je sodelovalo tudi Društvo 
Gorjanska konjenica Kostanjevica na Krki, za kar se jim 
tudi javno zahvaljujem. Zbralo se je okrog 250 ljudi.
30. junija 2007 je bilo pri spomeniku na Oštrcu drugo sre- š
čanje krajanov in borcev Gorjanskega bataljona. Slavnostni 
govornik je bil dr. Ivan Kristan. Sodelovala je častna straža 
Enote za protokol pri Generalštabu sv. Izvedli smo tudi 
kulturni program. Prisotnih je bilo 450 ljudi.
21. oktobra 2007 je bila komemoracija na pokopališču  š
Kostanjevica na Krki. Prisotnih je bilo okrog 110 ljudi, kar 
je največ do sedaj.
Na vseh proslavah so sodelovali: š
Pihalni orkester Kostanjevica na Krki – dirigent Toni  š
Homan
Fantje iz Preske š
Aktiv kmečkih žena š
Mladi harmonikarji Podbočje š
recitatorji OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki š
domačinke iz Oštrca, za kar se jim zahvaljujem š

Vodja programov in povezave na proslavah je usmerjala magistra 

turizma  Lea Colarič Jakše. Sodelovala je tudi recitatorska skupina 
Lojze Košak pri krajevni organizaciji ZB Kostanjevica na Krki 
v sestavi Mirjam Hribar, Maja Colarič in Bernardka Mežič.
 Članstvo Krajevne organizacije zb Kostanjevica na Krki 
skuša opravljati številne povezovalne vrednote med preživelimi 
borci, njihovimi družinskimi člani in ostalimi krajani – ustvarjati 
odnose, kar je najbolj pomembno, da s takimi odnosi krepimo 
sodelovanje pri organizaciji in udeležbi proslav.
 Po evidenci članstva 8. marca 2008 naša Krajevna organi-
zacija zb šteje 95 članov, od tega 35 članic.
Struktura članstva: 2 člana nad 90 let, 14 članov 80 do 90 let, 
10 članov 70 do 80 let, 21 članov 60 do 70 let, 23 članov 50 do 
60 let, 11 članov 40 do 50 let, 11 članov 30 do 40 let, 2 člana 20 
do 30 let in 1 član pod 20 let.  Najstarejša  je Rozalija Palčič iz 
Kočarije v 93 letu.
 Od leta 2002 do 2008 je umrlo 19 članov.
 19.12.2007 smo organizirali silvestrovanje v gostilni Kmečki 
hram s pogostitvijo in zabavnim programom – vzdušje je bilo 
zelo dobro – kar trdijo prisotni.
 V letu 2008 smo ob mednarodnem prazniku, dneva žena, 
ob 8. marcu, povabili članice zb in povabljene goste na srečanje 
generacij v gostilno Kmečki hram. Spoštovana Olga Gorenc je 
govorila o vlogi žena včeraj, danes in jutri. Za popestritev sobo-
tnega druženja je poskrbela dramska igralka spoštovana Jerca 
Mrzel in domači nastopajoči recitatorji Lea, Mirjam, Bernardka 
in na koncu Franci Mežič s solo pesmijo En starček.
Hvala za pozornost!
• Vili Punčuh, predsednik

prispevek žensk neprecenljiv.
 Kljub napredku, uveljavljanju demokracije, pa še vedno 
ne moremo biti zadovoljni s položajem žensk v  naši družbi. 
Dogajajo se številna nasilja, kjer so žrtve predvsem ženske in 
otroci. Fizično najtežja dela v panogah z največ zaposlenimi 
ženskami so slabše plačana. Praviloma mora ženska za dosego 
svojih ciljev vložiti več truda in premagovati več težav. Velik 
problem ja zastopanost žensk v javnem življenju, v politiki, 
v vladi in parlamentu. Še vedno se uveljavlja demokracija po 
meri moških. Zelo majhen je delež  žensk na vodilnih mestih v 
gospodarstvu in javnih službah. Tudi s kadrovsko zastopanostjo 
žensk v Posavju, kljub hvalevrednim štirim podžupanjam ne 
moremo biti povsem zadovoljni. Trdimo, da je za uspešno vo-
denje države in družbe nasploh potrebna enakovredna moška 
in ženska energija in znanja, ki se dopolnjujejo.
 Naj končam z željo, da praznična spoznanja in obljube ne 
bodo kampanjske, prenesimo jih vsak dan v letu. Udejanjanje 
naših ciljev pomeni tudi ohranjanje in uveljavljanje vrednot  
narodno osvobodilne borbe, za katere si še posebej prizadevamo 
v naši organizaciji Zveze borcev. Prizadevanje za te vrednote 
pomeni ne samo uveljavljanje ženskih pravic, ampak večno 
človeško stremljenje k pravični družbi in blaginji vseh ljudi.
• Olga Gorenc

Prijeten večer ob praznovanju 8. marca, dneva žena , je popestrila igralka Jerca Mrzel Foto: Matej Jordan
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Tradicionalno vsako leto 26. decembra ob dnevu samostojnosti 
(Štefan dan) pd polom Kostanjevica na Krki organizira pohod 
na Polom-Mirčev križ. Zbrali smo se na parkirišču Galerije 
Božidar Jakac, za ta čas presenetljivo veliko, skupaj 53 poho-
dnikov. Polovica prisotnih pohodnikov je bila iz pd Brežice, 
prav oni so pripomogli, da se nas je ob 10-letnici pohodov na 
Polom zbralo tolikšno število. Ob uvodnem nagovoru smo 
zvedeli nekaj o napotkih za zimsko hojo, ob zadostnem številu 
vodnikov glede na udeležbo pa smo se lahko potem pogumno 
podali proti cilju.
Bilo je megleno jutro, snega zaenkrat ni bilo veliko, vendar kljub 
temu hoja v hrib ni bila lahka, posebej ne za tiste spredaj. V 
dolgi gosji vrsti smo šli skozi vas Grič, mimo Ivanjš, Podstrma 
do cerkve Marije pomočnice na Velikih Vodenicah. Od tu je 
prelep razged na nekdanji samostan, samo Kostanjevico na 
Krki in njeno okolico. Žal nam dan tega ni omogočal, kajti bela 
zavesa je bila pregosta za poglede v dolino. Ustavili smo se pri 
Pirčevi zidanici, kjer sta nas Ivan in Zofka postregla s toplim 
čajem, kuhanim vinom, pa tudi dodatki-prigrizki niso manj-
kali. Pohod smo nadaljevali čez Gabrovc in naprej v strmino 
pobočja do kapelice na Mirčevem križu. Tukaj nas je pričakalo 
sonce. Prijetno nastavljanje žarkom, malica in kozarec cvička 
sta razvezala jezike, nekateri so si pozvonili, da bi se jim ob tri-
kratnem pritrkavanju zvona uresničile želje za boljši jutri. Snega 
je bilo ravno prav za dobro vzdušje, posebej mladi so bili veseli 
nad pravo zimsko idilo, pa tudi starejša planinka iz Brežic, ki 

Tradicionalni 10. Pohod na polom
je napolnila 82 let, se ni pritoževala. Zbrani planinci-pevci so v 
krogu zapeli planinsko himno Oj Triglav moj dom in že smo se 
odpravili po krajši poti čez Štembuh, Kala, mimo jame Čestitk 
do razcepa poti. Razdeli smo se na dve skupini, večja skupina 
je šla po lažji Rutenski poti do vasi Orehovec, nekateri mlajši 
planinci pa so šli s podporo izkušenih vodnikov po zahtevni poti 
čez Rigle. Pot je sicer na novo urejena, na izpostavljenih mestih 
zavarovana z jeklenico in klini, vendar v zimskem času nevarna 
za zdrse. Spustili smo se do nogometnega igrišča v Orehovcu in 
nadaljevali do kapele, kjer sta se obe skupini združili, do cilja 
pa nas je čakal še dober kilometer skupne hoje. 
Morda še nekaj misli iz našega planinskega glasila.
Srečno in zadovoljno živijo tisti, ki znajo že v mladosti najti zdravo 
mero dela in užitka. Pri pedesetih skoraj vsi vemo, kaj je prav in 
kaj narobe Predvsem pa vemo, kaj bi naredili drugače, če bi lahko 
čas zavrteli nazaj. Če bi res živeli tako, potem bi bila odveč skrb za 
naše zdravo življenje, vendar življenje ne deli vedno dobrih kart. 
Šport, hoja, tek, kolesarjenje, so gotovo dobra karta za uspešno in 
zdravo življenje, še je čas, da se rekreirate in da privoščite svojemu 
telesu več sprostitve, posebno v zdravem okolju-naravi.
      Vsem, ki radi zahajate v gore, uspešno hojo in varen korak, 
vsem, ki bi se radi pridružili našim pohodom, pa so vrata našega 
društva odprta. Zaupajte našim vodnikom, spoznali boste še 
veliko neodkritega sveta.
Lep planinski pozdrav!                                                     
• Franc Štokar         

Pomlad se počasi prebuja in nas bolj ali manj uspešno prepri-
čuje, da zapustimo varna zavetja športnih dvoran in gremo ven 
v naravo. Najvztrajnejši trenirajo celo zimo, ostali pa bomo, 
preden bomo prvič sedli na kolo ali zunaj odigrali nogometno 
oz. košarkarsko tekmo počakali, da sonce pokaže malo več 
svoje moči.  
 Zimska sezona rekreacije (nogomet in košarka) je uspešno 
končana. Brez opaznejših poškodb in s solidno udeležbo. 
Razveseljuje dejstvo, da na rekreacijo hodi čedalje več mladih, 
ki počasi, a vztrajno polnijo vrzeli, ki nastajajo z odhodom 
oziroma neaktivnostjo nekaterih “starejših” članov.
 Konec leta smo določili okvirni program prireditev za le-
tošnjo sezono. Načrtujemo izvedbo prireditev v okvirih iz leta 
2007. Če se bo pojavila kakšna dodatna pobuda, jo bomo tudi 
skušali realizirati. V nadaljevanju so predstavljene prireditve po 
mesecih izvedbe. Vse načrtovane aktivnosti in tudi pregled dela 
v lanskem letu smo predstavili v zloženki. Vsem članom društva 
je bila zloženka že posredovana, če pa jo še kdo želi, mu jo lahko 
pošljemo, zanjo naj piše na elektronski naslov društva.
V letu 2008 načrtujemo izvedbo naslednjih prireditev:

julij – odbojka na mivki – moške dvojice š
Povabili bomo ekipe iz Kostanjevice in okoliških občin.  š
Pričakujemo 5-10 ekip.

julij – triatlon (v primeru neprimerne Krke bo duatlon) š
Povabili bomo vse rekreativce v občini in posameznike iz  š
sosednjih občin. Pričakujemo 10-20 tekmovalcev.
14. september – 23. kostanjeviški tek ob Krki  š
Povabili bomo tekmovalce iz vse Slovenije. Pričakujemo  š
150-250 udeležencev. Organiziran bo tudi tek za mlajše in 
rekreativni pohod.
konec septembra –  tenis  š
Povabili bomo člane  š šd ter vse rekreativce v občini. 
Pričakujemo 10-20 tekmovalcev.
oktober – Turnir v malem nogometu  š
Povabili bomo vse večje vasi in vsa večja podjetja v občini  š
Kostanjevica. Pričakujemo 5-10 ekip.
oktober – Veslaška regata  š
Povabili bomo klube iz vse Slovenije in Hrvaške.  š
Pričakujemo 50-100 čolnov.
november – Košarka – turnir trojk  š
Povabili bomo ekipe iz Kostanjevice in okolice.   š
Pričakujemo 5-10 ekip.

Čim več športnih užitkov!
• Boris Polovič, predsednik ŠD Kostanjevica

Pomladni športni utrinki

Zasnežena idila. Foto: Robi Štokar

Z leve proti desni stojijo: Matjaž Čuk, Davorin Saje, Marko Bučar, Jani Polovič, Karl Mladkovič, Marjan Zupančič, Boris Polovič in Uroš Bršec. Čepita 
Jasmina Pisek in Damjana Polovič
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Na podlagi 6. in 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki 
(Uradni list rs, št. 19/07 in 40/07 - popravek) je občinski svet 
občine Kostanjevica na Krki, na svoji 15. seji, dne 06.03.2008  
sprejel 

sklep
o  določitvi cen leto 2008 
za pokopališče Kostanjevica in Oštrc

1. člen
Cena najema grobov na pokopališču v Kostanjevici na Krki 
znašajo:
enojni 17,00 eur 
dvojni 28,00 eur 
trojni 44,00 eur
vsak nadaljnji grobni prostor 17,00 eur

Cena za sofinanciranje vzdrževanja poslovilne vežice in 
vozičkov:
1 dan 30,00 eur
2 dni 47,00 eur   

Cena za izkop jame za:
krsto 131,00 eur
žaro 65,00 eur
V zneske je vključen ddv.

Cenik za pokopališča

Zahvala
Zdaj več  nisem svetna stvar,
nisem roža in ne kamen,
sem le zate svetel plamen.
(A.Gradnik)

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti izrazili glo-
boko sožalje. Hvala gospe Danici Barbič, osebni zdravnici dr. 
Branki Cepič, gospodu župniku Toniju Prijatelju, osebju kc 
Ljubljana, bolnišnici Brežice in občini Kostanjevica za nesebično 
in iskreno pomoč. 
Vsem svojcem, prijateljem in znancem, upokojencem, gasilcem, 
čebelarjem, pevcem, instrumentalistom, gospodu župniku 
Trpinu in pogrebnikom, iskrena hvala, da ste pospremili mojega 
moža na zadnji poti.
• Jožica Kovačič in domači

2. člen
Cene za pokopališke storitve začnejo veljati s 1. marcem 
2008.

3. člen
Ta sklep se objavi v Kostanjeviških novicah.
• Mojmir Pustoslemšek, župan

Na  podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list rs, št.100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba Us rs), zakona 
o javnih financah (Uradni list rs, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – zjU in 110/02–zdt-b, 127/06 – zjzp in 14/07 – sspdpo) ter 16. in 93. 
člena statuta občine Kostanjevica na Krki (Uradni list rs, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je občinski svet občine Kostanjevica na Krki na svoji  
16. redni seji dne  19.03.2008 sprejel

odLoK                                                            
o prorAČUNU obČINE KostANjEVICA NA KrKI zA LEto 2008

I. spLošNA doLoČbA

1. člen
(vsebina odloka)

s tem odlokom se za občino Kostanjevica na Krki za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIšINA spLošNEgA dELA prorAČUNA IN strUKtUrA posEbNEgA dELA prorAČUNA

2. člen
(obseg in struktura proračuna)

splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

a. bilanca prihodkov in odhodkov v eur 
konto naziv konta proračun 2008 
1 2 3 
i. skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 2549727 
 tekoči prihodki (70+71) 1626617 
70 davčni prihodki (700+703+704) 1505917 
700 davki na dohodek in dobiček 1347517 
703 davki na premoženje 93200 
704 domači davki na blago in storitve 65200    
71 nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 120700 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 14800 
711 takse in pristojbine 2500 
712 denarne kazni 500 
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 15000 
714 drugi nedavčni prihodki 87900 
72 kapitalski prihodki (720+722) 547065 
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 93000    
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 454065 
73 prejete donacije  500
730 prejete donacije iz domačih virov 500
731 prejete donacije iz tujine -
74 transferni prihodki 375545
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 375545
741 prejeta sredstva iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU 
ii. skupaj odhodki (40+41+42+43) 2548732
40 tEKoČI odhodKI (400+401+402+404+409) 655376
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 101600
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 18300
402 Izdatki za blago in storitve 486316
403 plačila domačih obresti -
409 sredstva, izločena v rezerve 36000
41 tekoči transferi (410+411+412+413) 790389
410 subvencije 17000
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 379306
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 76210
413 drugi domači transferi 317873
42 investicijski odhodki (420) 1009126
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1009126
43 investicijski transferi (430) 93841
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  29384
                 ki niso pU 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 64457
iii. proračunski preseŽek (i. - ii.) +995
b. račun finančnih terjatev in naložb 
iV. prejeta VračiLa danih posojiL in 
                 prodaja kapitaLskih deLeŽeV (750+751) -
750 prejeta vračila danih posojil -
751 prodaja kapitalskih deležev -
V. dana posojiLa in poVečanje 

Foto: Matej Jordan
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                 kapitaLskih deLeŽeV (440+441) -
440 dana posojila -
441 povečanje kapitalskih deležev  -
Vi. prejeta Minus dana posojiLa in 
                 spreMeMBe kapitaLskih deLeŽeV (iV. - V.) -
c. račun financiranja
Vii. ZadoLŽeVanje (500) -
500 domače zadolževanje -
Viii. odpLačiLa doLGa (550) -
550 odplačila domačega dolga -
iX. spreMeMBa stanja sredsteV na 
                 računu (i.+iV.+Vii.-ii.-V.-Viii.) 995
X. neto ZadoLŽeVanje (Vii.-Viii.) -
Xi. neto finanCiranje (Vi.+X.-iX.) -995

posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (pU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe (ppp), glavne programe (gpr) in podprograme (ppr), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (pp), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.
posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
občine Kostanjevica na Krki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. postopKI IzVršEVANjA prorAČUNA

3. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zjF, tudi naslednji prihodki požarne 
takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list rs, št. 71/93),
Namenska sredstva na postavki 1219 – sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij zaposlenih v oU, ki niso bila porabljena v letu 2007, se 
prenesejo v leto 2008. za obseg prenesenih sredstev se poveča proračun.

4. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)

predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji) je župan in občinska uprava.

5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila  predvidena, se sredstva razporedijo na 
postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali  pa je izdan 
sklep ali odločba  pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

6. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)

Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
7. člen

(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se 
prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta 
posameznega predlagatelja v posebnem delu proračuna. 
občinska uprava lahko prerazporedi pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. pri tem se pravice porabe ne smejo prenašati 
med konti tekoče in investicijske porabe.
ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 20 %  obsega 
posamezne proračunske  postavke. 
o opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča odboru za finance in občinsko premoženje, nadzornemu odboru in občinskemu 
svetu.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20 % vrednosti projekta 
ali programa. o spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
o spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt ra-
zvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in transfere prične postopek za prevzem obveznosti za 

celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe 
na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2008 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel 
javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
za leto 2009 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna 
za leto 2008;
za leto 2010 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna 
za leto 2008;
skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009 za blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 25%  pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2008.
omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi 
pogodbami.

10. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)

proračunski sklad je:
podračun proračunske rezerve, oblikovane po zjF,
proračunska rezerva se v letu 2008 se oblikuje v višini do 1,0% od realiziranih prihodkov proračuna. 
Na predlog občinske uprave župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zjF do 
višine 5.000 EUr. o porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

IV. posEbNostI UprAVLjANjA IN prodAjE stVArNEgA IN FINANČNEgA prEmoŽENjA obČINE

11. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)

Župan lahko dolžniku do višine 500 EUr odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,2% primerne porabe določene občini Kostanjevica na Krki za proračunsko leto.
dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
o odpisu dolga župan obvesti občinski svet.

V. obsEg zAdoLŽEVANjA IN poroštEV obČINE IN jAVNEgA sEKtorjA
12. člen

(zadolževanje in poroštva)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega 
posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna. 

13. člen
(splošna proračunska rezervacija)

za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 10.000 EUr.
o porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.

VI. prEhodNE IN KoNČNE doLoČbE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja občine Kostanjevica na Krki v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep župana.

15. člen
(uveljavitev odloka)

ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike slovenije. 

šifra: 410-8/2008
Kostanjevica na Krki,  19.03.2008        
• Mojmir Pustoslemšek, župan
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Na podlagi 9. člena zakona o financiranju občin (Uradni list rs, št. 123/06 - zFo1), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list rs, št. 
100/05 - zLs-Upb-1, 21/06 - odločba Us rs in 14/07 - zspdpo), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list rs, št. 3/07 - Upb) ter 16., 85 in 92. člena 
statuta občine Kostanjevica na Krki (Uradni list rs, št. 19/07 in 40/07 - popravek) je občinski svet občine Kostanjevica na Krki, na svoji 14. 
seji, dne 13.12.2007, sprejel

odLoK
o obČINsKIh tAKsAh V obČINI KostANjEVICA NA KrKI

I. tEmELjNE doLoČbE

1. člen
(predmet odloka)

ta odlok določa obveznost plačila občinskih taks na območju občine Kostanjevica na Krki, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, 
postopek odmere, obračuna in plačila takse. 

Vrsta in višina takse je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
(taksni predmeti in storitve)

V občini Kostanjevica na Krki so predpisane občinske takse za naslednje taksne predmete in storitve:
uporaba javnih površin za prirejanje prireditev,
oglaševanje na javnih mestih,
druge oblike uporabe javne površine, če tako določa zakon oziroma na njegovi podlagi predpisan podzakonski predpis.
plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način 
plačila.
za javne površine se po tem odloku štejejo kategorizirane ulice, ceste, trgi, pločniki, ter zelenice, parkirišča, javni prostori, objekti in naprave 
ter druge urejene in neurejene javne površine v lasti ali v upravljanju občine Kostanjevica na Krki.

3. člen
(višina občinske takse)

občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del 
tega odloka.
občinski svet občine Kostanjevica na Krki enkrat letno na začetku koledarskega leta s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih 
taks iz prvega odstavka tega člena na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju republike slovenije, ki ga objavi 
statistični urad republike slovenije.
z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini Kostanjevica na Krki znaša vrednost točke taksnih tarif  0,05 EUr.

4. člen
(taksni zavezanci)

taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.

5. člen
(postavitev taksnega predmeta)

taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje ali soglasje oziroma 
odločbo občinske uprave občine Kostanjevica na Krki za vse taksne predmete, ki fizično posegajo ali neposredno vplivajo na javno površino 
ali so postavljeni na javnih napravah ali objektih.

6. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)

taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem 
odstranitve ali prenehanja uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve. 

7. člen
(prijava taksne obveznosti)

taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi občine Kostanjevica na Krki pred začetkom uporabe oziroma 
namestitve taksnega predmeta. 
prijava taksne obveznosti mora vsebovati: potrebne podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis 
taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev vrste in višine občinske takse.
taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca, ki bi lahko vplivala 
na obračun občinske takse, prijaviti občinski upravi občine Kostanjevica na Krki v roku 15 dni od nastale spremembe.

8. člen
(odmera občinskih taks)

takso odmerja občinska uprava občine Kostanjevica na Krki oziroma nosilec javnega pooblastila, izterjuje pa pristojni organ po predpisih 
o izvršbi.
občinske takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete in storitve ter se plačujejo v naprej oziroma tako 
kot je določeno z odločbo.

Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena za enega taksnega zavezanca ne presega vrednosti 200 točk, se odmeri v 
višini 200 točk. 
V primerih, ko je taksa določena na osnovi letnega zneska, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma 
pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo občine Kostanjevica na Krki o 
odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih oz. izvajanju storitve, se odmeri taksa 
po podatkih, ki jih pridobi pooblaščena oseba občinske uprave občine Kostanjevica na Krki in po evidencah taksnih predmetov.
okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

9. člen
(plačilo občinske takse)

V primerih, ko je občinska taksa določena v letnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso v  15 dneh od vročitve 
odločbe.
V primerih, ko je občinska taksa določena v dnevnem znesku, oziroma, ko gre za začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je 
taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta pridobiti odločbo občinske uprave občine Kostanjevica na 
Krki in plačati predpisano občinsko takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le ta prisilno izterja. za zapadle in neplačane občinske takse po pravnomočnosti 
odločb, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.
prihodki od občinskih taks so prihodek proračuna občine Kostanjevica na Krki.

10. člen
(prisilna izterjava in zavarovanje)

prisilno izterjavo občinskih taks opravlja organ, ki je pristojen za izterjavo.
pravica do izterjave občinske takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
pravica do izterjave preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
zastaralni rok začne teči oziroma se računa tako, da se čas od dneva, v katerem bi moral biti taksa plačana oziroma preveč plačana taksa 
vrnjena, do zadnjega dneva v letu izpusti. zastaranje začne teči vselej od 1. januarja naslednjega leta. 

11. člen
(oprostitve plačila takse)

občinske takse se lahko oprostijo plačila državnim in občinskim organom v občini Kostanjevica na Krki.
glede na namen se lahko plačilo občinske takse oprosti za humanitarne prireditve in prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v 
javnem interesu s sedežem v občini Kostanjevica na Krki ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. plačilo občinske 
takse se oprosti pri objavah političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju, če tako določa zakon.
Župan občine Kostanjevica na Krki lahko na predlog občinske uprave občine Kostanjevica na Krki oprosti taksnega zavezanca plačila občinske 
takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino Kostanjevica na Krki in so sofinancirane s strani občine 
Kostanjevica na Krki, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
s prireditvami in promocijami, ki jih organizira občina Kostanjevica na Krki, država ter javna podjetja in javni zavodi, kadar ne gre za tržno 
dejavnost in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina Kostanjevica na Krki,
s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih ustanov,
s kulturno zabavnimi dejavnostmi povezanimi z revitalizacijo mestnega jedra Kostanjevica,
v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes.

II. NAdzor NAd IzVAjANjEm odLoKA

12. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave občine Kostanjevica na Krki.
pooblaščena oseba občinske uprave občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena 
ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero 
taksne obveznosti ali občinska taksa ni bila delno ali v celoti plačana v roku, navedenem v odločbi, lahko pooblaščena oseba občinske uprave 
občine Kostanjevica na Krki odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja 
storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitve na javni 
površini določa zakonodaja.

III. doLoČbE o sANKCIjAh

13. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)

z globo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost: 
 če ne prijavi nastanka taksne obveznosti,•
 če v prijavi taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti,•
 če uporablja javno površino brez dovoljenja občinske uprave občine Kostanjevica na Krki,•
 če ne upošteva odredbe pooblaščene osebe občinske uprave občine Kostanjevica na Krki iz drugega odstavka 12. člena tega odloka.•

z globo 500,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika 
ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
z globo 250,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka fizična oseba.
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IV. prEhodNE IN KoNČNE doLoČbE

14. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)

zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno 
obveznost prijaviti občinski upravi občine Kostanjevica na Krki najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka. taksna obveznost v tem 
primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v občini Krško (Uradni list rs, št. 16/97, 67/98 in 14/06).

16. člen
(začetek veljavnosti)

ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu republike slovenije.

številka: 007-5/2007
datum: 13.12.2007
• Mojmir Pustoslemšek, župan 

posEbNI dEL
tArIFE obČINsKIh tAKs

tArIFNA štEVILKA 1
Za uporabo javnih površin za prirejanje prireditev:
za vsak m2 dnevno                       
cirkusi, luna parki, zabavišča 3 točke
sejmi  50 točk
glasbeni dogodki in druge prireditve s profitnim namenom 20 točk

pojasnila:
taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnih površin ali prireditelj prireditve.a. 
za javne površine se štejejo kategorizirane ulice, ceste, trgi, pločniki, in zelenice, parkirišča, javni prostori, objekti in naprave ter druge b. 
urejene in neurejene javne površine v lasti ali v upravljanju občine Kostanjevica na Krki.

tArIFNA štEVILKA 2
Za oglaševanje na javnih mestih (reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah, jumbo plakati in ostali reklamni transparenti):
Reklamne table, transparenti 
do 1 m2, letno                   800 točk
od 1 do 2 m2, letno                   2.000 točk
od 2 do 5 m2, letno                   4.000 točk
nad 5 m2, letno                   10.000 točk
nad 9 m2, letno                  15.000 točk
do 1 m2, dnevno                  10 točk
od 1 do 2 m2, dnevno                20 točk
od 2 do 5 m2, dnevno               40 točk
nad 5 m2, dnevno         50 točk
nad 9 m2, dnevno                  120 točk
Jumbo panoji                       
enostranski, kom, letno          10.000 točk
Oglaševanje na in z vozili in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja 
dnevno 120 točk
letno 15.000 točk

pojasnila:
taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zave-a. 
zancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na katerih je taksni predmet.
dvostranski reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah, jumbo plakati in ostali reklamni transparenti se pomnožijo s faktorjem b. 
1,7.
za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba podjetja, na zgradbi podjetja, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim c. 
predpisom.

tArIFNA štEVILKA 3
Za druge oblike uporabe javne površine: 
gradbišča, prekopi, za vsak m2 dnevno 3 točke
gostinske terase oz. vrtovi, za vsak m2 dnevno 6 točk
kioski: 

za vsak m2 dnevno 20 točk
za vsak m2 letno 3.300 točk
prodaja po potujoči prodajalni, za vsako vozilo (kombi) dnevno 100 točk

pojasnila:
potujoča prodajalna je prodajalna v prirejenem vozilu, ki omogoča trgovanje z blagom na drobno iz vozila. a. 
za javne površine se štejejo kategorizirane ulice, ceste, trgi, pločniki in zelenice, parkirišča, javni prostori, objekti in naprave ter druge b. 
urejene in neurejene javne površine v lasti ali v upravljanju občine Kostanjevica na Krki.

Na podlagi 5. člena statuta občine Kostanjevica na Krki (Uradni list rs, št. 19/2007 in 40/2007 – popravek) in 78. člena poslovnika o delu občinskega 
sveta občine Kostanjevica na Krki (Uradni list rs, št.) 24/2007 je občinski svet občine Kostanjevica na Krki na 16. seji dne 19.03.2008 sprejel

odLoK
o obČINsKEm prAzNIKU IN spomINsKEm dNEVU 

obČINE KostANjEVICA NA KrKI

1. člen
občina Kostanjevica na Krki ima svoj občinski praznik.
občina Kostanjevica na Krki ima svoj spominski dan.

2. člen
praznik občine Kostanjevica na Krki je 16. avgust, dan, ko se Kostanjevica na Krki v pisnih virih prvič omenja kot mesto (judenburška listi-
na, 16. avgust 1252).
spominski dan občine Kostanjevica na Krki  je 21. oktober,  spomin na streljanje nedolžnih talcev v Kostanjevici (21. oktober 19943).

3. člen
občina Kostanjevica na Krki obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri podeljuje občinska priznanja občine Kostanjevica 
na Krki.
spominski dan se obeležuje s slavnostno komemoracijo pri spomeniku talcev na kostanjeviškem pokopališču in žalno sejo.

4. člen
ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike slovenije.

številka: 081-1/2008 
Kostanjevica na Krki, 19.03.2008
• Mojmir Pustoslemšek, župan 
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Koledar prireditev
datum ura  dogodek  kraj prireditelj 

25.04. 19.00 19. Otroški extempore Lamutov likovni salon OŠ Jožeta Gorjupa

25.04. 19.00 Proslava ob dnevu upora proti  Lamutov likovni salon Občina Kostanjevica na Krki
  okupatorju

27.04. 15.00 Blagoslov kapelice v Črneči vasi Črneča vas Vaščani Črneče vasi

27.04.   Kepa   PD Polom 

30.04. 10.00 Kresovanje pri Konjeniškem domu Opatova gora Društvo Gorjanska konjenica

09.05.   Iztok Maroh Lapidarij Galerija Božidar Jakac

10.05. 8.00 Dan druženja treh generacij OŠ Jožeta Gorjupa OŠ Jožeta Gorjupa

18.05.   Ratitovec   PD Polom 

23.05.   Sandi Červek Samostanska cerkev Galerija Božidar Jakac 

24.05.   Diplomatsko kolesarjenje Parkirišče GBJ Galerija Božidar Jakac 

24.05.   Gremo po cviček     

31.05. 10.00 Srečanje občinskih svetnikov Lamutov likovni salon Občina Kostanjevica na Krki

07.06.   Višarje, Kamniti Lovec   PD Polom 

07., 08.06   11. Gorjanska konjenica Dobe pri Vodopivcu Društvo Gorjanska konjenica 

08.06. 9.00 Tradicionalno srečanje z občani  Bivak LD Kostanjevica na  LD Kostanjevica na Krki
   Krki na Ravneh 

14.06.   Stol, Golica   PD Polom 

20.06.   Prvi listi Lamutov likovni salon Galerija Božidar Jakac 

22.06.   Kolesarjenje   PD Polom 

25.06. 9.00 Promenadni koncert   Pihalni orkester
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