
Za nami je odločitev za svojo občino, za nami so voli-
tve, pred nami pa velike naloge! 

Spoštovane občanke in občani, z novim letom so pred 
nami tiste naloge in odločitve, ki smo si jih želeli že vr-
sto let. Končno je pred nami čas, ko bomo začeli izvaja-
ti program izgradnje mostu čez Krko za obvoznico, ko 
bomo začeli postopno urejati naselje Prekopa, ko bomo 
uredili Gorjansko cesto. Vse to pa se nam bo uresničilo, 
če bomo te načrte podprli tudi z denarjem občinskega 
proračuna, kot sofinanciranje izgradnje omenjenih del. 
Morali se bomo odpovedati marsikateri drugi želji, ker 
so ti projekti za razvoj občine Kostanjevica na Krki vi-
talnega pomena. Ker občina s svojim proračunom ne bo 
imela zadosti sredstev, se bomo morali javiti na natečaje 
evropskih sredstev oziroma pridobiti še dodatna sredstva 
iz drugih možnih virov. Poleg tega bomo morali opraviti 
še veliko manjših del v vaseh in naseljih in izpolniti želje 
tudi v vašem kraju. 

V bližnji bodočnosti bomo morali pristopiti tudi k izgra-
dnji Športno-rekreacijskega centra pri osnovni šoli, ki bo 
poleg pedagoške dejavnosti nudil tudi širšo športno in 
rekreacijsko dejavnost. 

Načrti za prostorsko ureditev obrtno-industrijske cone 
in stanovanjske izgradnje so bili pred nedavnim sprejeti 
na občinskem svetu občine Krško, zato bo sedaj možen 
razvoj obrti in izgradnja individualnih hiš.

Vse opisano bo v kraj prineslo napredek in tako bo Ko-
stanjevica na Krki oaza miru v jugovzhodnem predelu 
Slovenije. Do uradne registracije občine Kostanjevica na 
Krki veljajo splošni predpisi in akti občine Krško.

O vsem, kar se bo novega dogajalo v naši občini, vas 
bomo obveščali v Novicah, ki bodo predvidoma izhajale 
trimesečno.

Še naprej moramo razvijati kulturno in turistično ponud-
bo kraja. Žal pa moram večkrat ugotoviti, da imamo na 
nekaterih mestih še veliko nereda. Gozdovi so polni od-
padkov in ne smete mi zameriti, če bom kot župan kate-
rega pocukal za rokav in ga opozoril na nered. Vse to bo 
v korist našega kraja, v korist lepote naše narave. 

Pred nami je zima, ki s svojim prihodom že dolgo odlaša 
in nam prizanaša že dober mesec. Ko bo sneg pobelil po-
krajino, se bomo srečali tudi s problemi na naših cestah. 
Pluženje in čiščenje snega je sicer za letos že dogovorjeno 
preko občine Krško in ga bomo izvajali do stalnih biva-
lišč naših občanov. Sami pa bomo morali počistiti sneg 
na naših dvoriščih, pločnikih in poteh. 

Ker se leto izteka, vam, spoštovane Kostanjevčanke in 
Kostanjevčani, želim vesele božične praznike ter zdravja, 
sreče ter zadovoljstva v leto 2007. Upam, da vam bo to 
zadovoljstvo in srečo nudila tudi naša občina in vam za-
gotavljala prijetno bivanje v »Dolenjskih Benetkah«. 

Vaš župan Mojmir Pustoslemšek

kostanjeviškenovice
glasilo občine kostanjevica na krki . december 2006 . številka 30 . brezplačni izvod
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•   Vsem bralcem in dopisnikom voščimo vesele božične praznike ter srečno novo leto 2007.   •
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27. 11. 2006 je bila v prostorih Gostilne Žolnir prva kon-
stitutivna seja občinskega sveta občine Kostanjevica na 
Krki.

Sejo je do potrditve mandata županu vodil najstarejši 
svetnik Milan Herakovič.

Na seji so člani občinskega sveta sprejeli sklep o začasnem 
prevzemu poslovnika o delu občinskega sveta občine Kr-
ško, predsednik občinske volilne komisije Kostanjevica 
na Krki, Bojan Trampuš, je predstavil delo komisije in 
poročilo o izidu splošnih volitev članov občinskega sveta 
občine Kostanjevica na Krki in izidu splošnih volitev žu-
pana občine Kostanjevica na Krki. V nadaljevanju seje so 
občinski svetniki imenovali in potrdili mandatno komi-
sijo, ki je pripravila predlog sklepa o potrditvi mandatov 
članom občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki in 
predlog sklepa o potrditvi mandata županu občine Kosta-
njevica na Krki. Občinski svetniki so predloga potrdili.

Vodenje seje je prevzel Mojmir Pustoslemšek, ki je v na-
daljevanju predstavil predlog statutarnega sklepa o zača-
snem prevzemu Statuta občine Krško, ki so ga člani ob-
činskega sveta sprejeli.

Po zaključku uradnega dela seje so nekateri povabljeni 
gostje pozdravili zbrane in izrekli dobre želje za delova-
nje nove občine.

14. 12. 2006 je v prostorih pisarne KS, Ljubljanska cesta 
7, potekala 2. seja občinskega sveta občine Kostanjevica 
na Krki.

Člani občinskega sveta so potrdili zapisnik 1. seje občin-
skega sveta, določili dnevni red in podali vprašanja, pre-
dloge ter pobude.

V nadaljevanju seje so imenovali:

~ Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja. Komisijo sestavljajo: Melita Skušek, Joško Cunk, 
Silvo Miklavž, Franc Štokar in Boštjan Tomazin.

~ Normativno – pravno komisijo sestavljajo: Jožica 
Lešnjak, Gregor Jordan, Ladko Petretič, Judita Lajkovič 
Mladkovič in Bojan Trampuš.

~ V Komisijo za občinska priznanja, pritožbe ter so-
delovanje z občinami so bili imenovani: Melita Skušek, 
Marjan Cvelbar, Milan Herakovič, Silvo Miklavž in Tina 
Sintič.

Odbore kot delovna telesa bo imenovala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in jih podala 
v obravnavo na januarski seji.

V nadaljevanju seje so občinski svetniki obravnavali pre-
dlog sklepa o imenovanju predstavnikov občine Kosta-
njevica na Krki v delovno skupino za pripravo predloga 
za sporazumno delitev premoženja in financ med ob-
čino Krško in novoustanovljeno občino Kostanjevica 
na Krki. Imenovani so bili: Mojmir Pustoslemšek, Joško 
Cunk, Silvo Miklavž, Andrej Božič in Stane Tomazin.

Predstavniki Občine Krško so predstavili Dogovor o iz-
vajanju upravnih, strokovnih, organizacijsko-tehničnih, 
administrativnih nalog ter nalog rednega upravljanja, fi-
nanciranja in vodenja javnih financ za občino Kostanje-
vica na Krki. O dogovoru bodo člani občinskega sveta 
razpravljali na naslednji seji. 

Člani občinskega sveta so v nadaljevanju potrdili predlog 
sklepa o izvajanju ustanoviteljskih pravic v javnih zavo-
dih in poslov rednega upravljanja s še nerazdeljenim sku-
pnim premoženjem. •

prva seja 
občinskega 

sveta

Občina Kostanjevica na Krki

Kambičev trg 5

07 49 87 275, 041 929 619.

Občina Kostanjevica na Krki deluje začasno v  
prostorih pisarne KS, Ljubljanska cesta 7,  
vsak delovnik od 8.00 – 11.00. 
Uradne ure župana so vsako sredo od 15.00 – 16.00.
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Člani občinskega sveta 
Občine Kostanjevica na Krki 

2006 – 2010

Joško Cunk 
Črneča vas 25, Kostanjevica na Krki, 041 650 350

Marjan Cvelbar 
Malence 8c, Kostanjevica na Krki 041 746 793

Milan Herakovič 
Oražnova 11, Kostanjevica na Krki, 041 368 300

Gregor Jordan 
Dobrava 8, Kostanjevica na Krki, 041 514 310

Jožica Lešnjak 
Dolšce 20, Kostanjevica na Krki, 031 286 626

Silvester Miklavž 
Velike Vodenice 4, Kostanjevica na Krki, 041 615 301

Ladko Petretič 
Hmeljska 13, Kostanjevica na Krki, 041 635 059

Melita Skušek 
Resljeva 6, Kostanjevica na Krki, 031 678 180

Franc Štokar 
Orehovec 4, Kostanjevica na Krki, 041 773 545

Boštjan Tomazin 
Globočice 3, Kostanjevica na Krki, 041 348 015

 
Župan: 

Mojmir Pustoslemšek 
Grič 10, Kostanjevica na Krki, 041 538 929

V soboto, 21. oktobra 2006, je bila ob 17.00 uri je v prosto-
rih Galerije Božidar Jakac slavnostna seja Sveta krajevne 
skupnosti mesta Kostanjevica na Krki.

Navzočim je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Milan 
Herakovič orisal delo sveta v zadnjih treh mandatih.

Na slavnostni seji so tudi letos podelili priznanja in po-
sebna priznanja krajevne skupnosti ter plakete mesta Ko-
stanjevica na Krki za leto 2006.

Svet krajevne skupnosti se je odločil, da priznanje krajev-
ne skupnosti podeli vsem društvom, ki delujejo v krajev-
ni skupnosti in s svojim delovanjem bogatijo naš prostor 
in svoje člane.

Priznanje krajevne skupnosti za leto 2006 je prejela tudi 
Tatjana Petrič za zasluge pri promociji kraja v medijih.

Posebna priznanja Sveta krajevne skupnosti Kostanjevica 
na Krki za leto 2006 so prejeli:
Robert Hočevar za dolgoletno delovanje v Ribiški druži-
ni Kostanjevica na Krki,
Franc Baznik za vodenje Lovske družine Kostanjevica 
na Krki, 
Polde Bučar za uspešno organiziranje tradicionalnega 
Teka ob Krki,
Roman Jordan za vodenje Čebelarskega društva Kosta-
njevica na Krki,
Marjan Cvelbar za uspešno delovanje Gasilskega dru-
štva Kostanjevica na Krki,
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Člani občinskega sveta, od leve proti desni:  
Milan Herakovič, Marjan Cvelbar, Silvester Miklavž, Franc Štokar, 
Melita Skušek, Gregor Jordan, župan Mojmir Pustoslemšek, 
Boštjan Tomazin, Jožica Lešnjak, Joško Cunk, Ladko Petretič

Slavnostna seja Sveta krajevne skupnosti mesta Kostanjevica na 
Krki je bila v razstavnih prostorih Janeza Boljke v Galeriji Božidar 
Jakac.
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Franc Štokar za vodenje Planinskega društva Polom in 
delovanje v krajevni skupnosti kot član sveta KS in ob-
činski svetnik,
Milan Kuplenik za delovanju v Turističnem društvu Ko-
stanjevica na Krki in Sekciji Šelmarija,
Matej Drobnič za vodenje Turističnega društva Kosta-
njevica na Krki in 
Andrej Božič za aktivno sodelovanje pri izvedbi projek-

tov Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki.
Priznanje s plaketo mesta Kostanjevica na Krki za leto 
2006 pa so prejeli:
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krki
Silvo Miklavž
Melita Skušek
Bojan Božič

Krepko smo že zakorakali v novo šolsko leto in le še do-
ber mesec nas loči od prve ocenjevalne konference, ko 
bodo že vidni sadovi našega dela. 

100 – letnica šole in  
50 – letnica galerijske 

dejavnosti v  
Kostanjevici na Krki

100-letnico šole smo praznovali 11. oktobra, ko je za naše 
učence nastopila pevka Tanja Žagar, razrezali pa smo 
tudi veliko torto, darilo Dolenjskih pekarn. 

Osrednjo prireditev smo pripravili 13. oktobra 2006. 
Učenci in številni krajani ter gosti so se ob 16. uri zbrali 
pred Lamutovim likovnim salonom, poslopjem, kjer je 
bila v Kostanjevici prva šola. S krajšim programom so se 
predstavili učenci razredne stopnje, zbrane je pozdravil 
tudi župan Občine Krško Franci Bogovič. 

Nato smo si ogledali razstavo, ki je nastajala v celoletnem 
šolskem projektu in je povzela zgodovino šole v Kosta-
njevici in Črneči vasi v zadnjih sto letih. Za oblikovanje 
in postavitev razstave je poskrbela Vesna Zakonjšek 

Ob 17. uri smo se v praznično urejeni telovadnici, ki jo 
je scensko obogatila Lidija Stipanič, zbrali na slavnostni 
akademiji. 

V pestrem programu, za katerega je scenarij napisala Me-
lita Skušek, smo se ustavljali ob prelomnih dogodkih za-
dnjih stotih let. Za popestritev so poleg filmskih izsekov, 

ŠOLA NI ŠALA
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Plesalci skupine Harlekin so nas popeljali v čas pionirjev.

Šolski pevski zbor z Mojco Jevšnik

Nastop najmlajših pred Lamutovim likovnim salonom
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ki jih je posnel in zmontiral sodelavec TV Novo mesto 
Boštjan Colarič, poskrbeli pevski zbor pod vodstvom 
Mojce Jevšnik, plesna skupina Harlekin v koreografiji Lu-
cije Kuntarič, telovadci, ki jih je usmerjal Ervin Felicijan 
in številni mladi glasbeniki.

Na prireditvi smo prvič izvedli šolsko himno, ki jo je za 
nas ustvaril znani kostanjeviški glasbenik, zahvalili pa 
smo se tudi ravnateljema, ki sta vsak po svoje zaznamo-
vala preteklih 50 let kostanjeviške šole – Ladu Smrekarju 
in Matjažu Zajelšniku.

Slavnostni govornik je bil Boris Zupančič z Ministrstva 
za šolstvo Republike Slovenije, prireditve pa se je udeležil 
tudi direktor Zavoda za šolstvo RS Gregor Mohorčič..

Osrednji dogodek prireditve je bila predstavitev zborni-
ka Ničesar tu ne bodo vzela leta, katerega urednik je Jani 
Zakšek, strokovne članke pa so prispevali Jože Škufca, dr. 
Andrej Smrekar, mag. Stane Okoliš in mag. Marjetka Bal-
kovec Debevec. 

Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri 
izdaji zbornika. To so:

KRKA, d.d., Novo mesto, KS mesta Kostanjevica na 
Krki in Občina Kostanjevica na Krki, Lipa, d.o.o., Ko-
stanjevica na Krki, Diagnostični center, d.o.o., Bled, LT, 
d.o.o., Šentjernej, FILOTEC, D.O.O. & CO.K.D., Kosta-
njevica na Krki, KTK Tršinar, s. p., Kostanjevica na Krki, 
Trgovina in servis Ladko Petretič, s. p., Kostanjevica na 
Krki, Timi, d.o.o., Agim Krasnici, Drnovo pri Krškem, 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Krško, Ti-
lia, d. d., Krško, NLB, d.d., Krško, Biro bonus, d.o.o., 
Novo mesto, Kobra – team, d.o.o., Šentjernej, Krovstvo, 
tesarstvo, kleparstvo Abram, s.p., Leskovec pri Krškem, 
Gradbena mehanizacija Marko Luštek, s.p., Ledeča vas, 
Gostilna Žolnir, Kostanjevica na Krki, Strojne inštala-
cije Rado Lokar, s.p., Dolnja Prekopa.

Hvala tudi našim dobaviteljem in vsem, ki ste nam ka-
korkoli pomagali pri realizaciji prireditve in pogostitve 
(njihova imena so bila objavljena na prireditvi).

Iskrena hvala tudi tistim staršem, ki ste prispevali pecivo 
in vino.

27. oktobra 2006 so se naši učenci v geometričnem sredi-
šču na Slivni pri Litiji udeležili podelitve priznanja KUL-
TURNA ŠOLA. Naša šola je prejela PRIZNANJE ZA 
ODLIČNOST na področju likovne umetnosti. 

V okviru praznovanja krajevnega praznika pa je OŠ Jože-
ta Gorjupa prejela priznanje s plaketo Krajevne skupno-
sti mesta Kostanjevica na Krki. •

Melita Skušek
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Zbornik Ničesar tu ne bodo vzela leta 
lepo božično-novoletno darilo 

Zbornik lahko še vedno kupite in ga morda  
podarite svojim sorodnikom,  

prijateljem, otrokom…  
Cena zbornika je 7000,00 sit / 29,21 eur.

Visoki gostje na slavnostni akademiji

Ob okusni hrani naših odličnih kuharic je tudi druženje 
prijetnejše.
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8. novembra 2006 smo naše prvošolce sprejeli v šolsko 
skupnost. Prvič so se nam predstavili s pesmicami in igri-
co, njihov vstop med »taprave šolarje« pa so spremljali 
tudi številni starši.

Istega dne so učenci 9. razreda zbirali star papir. Zbrali 
so ga več kot 9 ton.

22. novembra 2006 so učenci pod vodstvom mentorice 
Staše Jordan nastopili na prireditvi, ki jih za starostnike 
pripravlja KO RK Kostanjevica na Krki. 

EKO ŠOLA

Naša šola se je v tem šolskem letu vključila v projekt EKO 
ŠOLA. V okviru projekta bo potekal šolski projekt Eko-
logija medsebojnih odnosov (teme: kulturna različnost, 
mir in varnost ljudi, skupna odgovornost, urejanje pro-
stora), poleg tega pa bomo na šoli izdelovali eko voščil-
nice, za učence razredne stopnje pripravili Eko dan ( 
20. 4. 2007), zbirali plastične in kovinske pokrovčke, iz-
delali eko nalepke z napisi ZAPRI VODO, UGASNI LUČ, 
POBERI SMETI …, uvedli zeleno stražo / eko detektive, 
izdelovali strip Jaz in prijatelji pri igri in učenju ter pla-
kat Ustavimo nasilje, učenci 2. triade bodo izvedli Eko 
kviz, učenci 5. razreda bodo vodili projekt Varčevanje 
z energijo in obnovljivi viri, sedmošolci bodo prodajali 
eko voščilnice… Zaključna prireditev EKO ŠOLE bo 21. 
aprila, ko bomo pripravili tudi Gorjupov literarni večer. 
Koordinatorka Eko šole je Katarina Zahrastnik.
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PROJEKT INTERREG

Letos nadaljujemo z mednarodnim projektom Znanje 
ne pozna meja v okviru Pobude skupnosti Interreg IIIA. 
Začeli smo s podjetniškim krožkom, pripravljamo se na 
videokonferenco in zaključek ustvarjalnih delavnic. Z 
učenci 9. razreda smo izvedli tehniški dan Poklic je moja 
pot. 

TEKMOVANJA

25. novembra je bilo v Brežicah državno tekmovanje Kaj 
veš o sladkorni bolezni.

Naši učenki Larisa Jarkovič in Petra Krašovec sta osvo-
jili srebrno priznanje.

28. novembra so starejši dečki na Senovem postali ob-
činski prvaki v odbojki, starejše učenke pa so dan kasne-
je zasedle 2. mesto. 

PRAZNIČNI SEJEM

1. decembra smo drugič zapored pripravili praznični se-
jem. Na njem smo prodajali izdelke, ki so jih v okviru 
tehničnega dne ustvarili učenci naše šole, sodelovali pa 
so tudi drugi zaposleni, predvsem vzgojiteljice. Izkupiček 
sejma znaša 140.000,00 SIT in je namenjen šolskemu 
skladu. •

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost Skupina raziskovalcev 9. a razreda
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Ob tednu otroka 2006 z naslovom »ENAKE MOŽNO-
STI ZA VSE OTROKE« je Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki v sodelovanju z Društvom prija-
teljev mladine Kostanjevica na Krki in Zvezo prijateljev 
mladine Krško pripravila za otroke različne ustvarjalne 
delavnice (delavnica tiskanja, izdelovanja origamov, po-
slikava obraza, plesna delavnica, izdelovanje lutk iz na-

ravnih materialov ter nogometni troboj med učenci OŠ 
Raka, Podbočje in Kostanjevica na Krki. Ob zaključku 
prireditve so se otroci predstavili v glasbenih karaokah. 
Udeleženci srečanja so se lahko posladkali s palačinkami, 
okrepčali pa s sveže pečenimi lepinjami ter kokicami. •

Mihaela Kučič
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Mar poznate tako šolo, 
ki jo mozaik krasi, 
zraven pa še galerija 
lepša naše šolske dni?

To Gorjupova je šola,
rodni kraj po njej slovi.
lepše šole ni na svetu,
nanjo smo ponosni vsi.

Šolska himna

Prav marljivo se učimo,
s športom krajšamo si dni,
le ko nas obišče šelma, 
staro, mlado, vse znori.

To Gorjupova je šola, 
rodni kraj po njej slovi.
lepše šole ni na svetu, 
nanjo smo ponosni vsi.

Ko postanemo veliki, 
se nam ločijo poti,
vendar nas bo vedno družil
lep spomin na šolske dni.

To Gorjupova je šola,
rodni kraj po njej slovi.
lepše šole ni na svetu,
nanjo smo ponosni vsi.

Poslikani obrazi tria ŠtefaničGlasbene karaoke
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V letu, ki zapira svoja vrata, smo v Galeriji Božidar Jakac 
ves program ustanove izvajali v okviru obeležitve 50-le-
tnice galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki, ki je 
ime našega mesta pod obronki Gorjancev poneslo ne 
le po slovenskem in vsem nekdanjem jugoslovanskem 
prostoru, ampak tudi v širni svet. Leto 2006 pa je bilo 
tudi leto Forme vive, ki so jo, prvič v vseh letih, zazna-
movale tri kiparke: Agnessa Ivanova Petrova iz Bolgari-
je, Magdalena Miočinović iz Srbije in naša Urša Toman 
Drinove. S svojimi deli so obogatile zbirko skulpur, ki je 
tudi še danes mnogokrat sinonim kostanjeviških kultur-
nih aktivnosti. 50 let galerijskih aktivnosti in programov 
v Kostanjevici na Krki smo konec oktobra tudi formalno 
obeležili z otvoritvijo razstave Umetnost – slavospev ži-
vljenju v Lamutovem likovnem salonu, s katero nam je 
njen avtor, dr. Andrej Smrekar, skozi nanizane utrinke 
prikazal vso širino dejavnosti, ki je v preteklega pol stole-
tja potekala v Kostanjevici na Krki.

Razstavna dejavnost je bila, kot je že v navadi, vezana na 
razstavišča v Lamutovem likovnem salonu, prostore la-
pidarija in nekdanjo samostansko cerkev. V slednji smo 
maja odprli razstavo Solze letošnjega nagrajenca Pre-
šernovega sklada Silvana Omerzuja. Razstava, ki je bila 
zaključena v začetku septembra, je pritegnila veliko po-
zornost strokovne in laične javnosti. Drugi razstavni pro-
jekt v tem okolju pa predstavlja postavitev Uršule Berlot, 
Prehodnost, ki bo na ogled še do 15. aprila 2007. V štirih 
prostorih lapidarija so gostovali trije umetniki, in sicer 
Antonija Balić Šimrak, ki je z razstavo Na cedilu nadalje-
vala niz predstavitev in sodelovanj s hrvaškimi umetniki 

UTRINKI 
PROGRAM 

SKEGA 
LETA 2006 
V GALERIJI 

BOŽIDAR 
JAKAC
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in ustanovami, Boštjan Drinovec, ki se je po sodelovanju 
na Forma vivi 2004 kostanjeviški in ostali publiki pred-
stavil še s samostojno razstavo Oseminštiridesetkratoko-
lisveta. Zadnja pa je Naca Rojnik, ki je z razstavo Nekaj 
v, nekaj iz, nekaj za … zaokrožila letošnji program v tem 
razstavišču. Tudi program Lamutovega likovnega salona 
smo, vsaj v njegovem prvem delu, oblikovali v sodelo-
vanju z sorodnimi ustanovami – tokrat so bile to Obal-
ne galerije Piran, ki so nam posredovale razstavo Žarka 
Vrezca, Dela na papirju, s katero smo odprli sezono, nato 
pa so sledila Barvna žarenja, Franca Novinca, rednega 
profesorja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 
Kostanjeviško poletje je sooblikovala tudi bienalna raz-
stava Pogled 4: Risba v kontekstu, na kateri so sodelovali:  
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Silvan Omerzu,  Solze

Umetnost – slavospev življenju; avtor razstave dr. Andrej 
Smrekar s predsednikom SAZU dr. Boštjanom Žekšom in 
novomeškim škofom msgr. Andrejem Glavanom

- 
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Tudi v letošnjem letu smo imeli v nekdanji samostanski 
cerkvi koncerta, ki sta potekala v okviru Festivala Brežice, 
s nastopom Tartini kvarteta pa smo ponovno sodelovali 
z ustanovo Imago Sloveniae/Podoba Slovenije. Eno naj-
vidnejših prireditev v tem sklopu pa vsekakor predstavlja 
koncert Komornega godalnega orkestra Slovenske filhar-
monije, ki je ob krajevnem prazniku izvedel Pergolesijevo 
Stabat Mater, s solistkama Urško Žižek in Mirjam Kalin.

V in ob galerijskih prostorih pa se je v letošnjem letu od-
vilo še kar nekaj dogodkov, naj izpostavim le 1. Festival 
vin vinorodne dežele Posavja in pa predvsem dobrodelni 
kolesarski maraton za Darfur, pobudnik katerega je bil 
predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, in ki 
je v Kostanjevico na Krki, poleg športnih navdušencev, 
privabil tudi zelo veliko osebnosti iz diplomatskih kro-
gov. 

Naj zaključim pregled letošnjega dogajanja s povabilom 
in željo, da se tudi v naslednjem letu čim pogosteje sreču-
jemo v prostorih Galerije Božidar Jakac, pa naj bo to na 
naših razstavah ali pa na kateri od prireditev, ki, nekatere 
že tradicionalno, potekajo v prostorih naše ustanove. •

Helena Rožman 
višja kustosinja – pedagoginja

V oktobru 2006 se je v organizaciji FLOKarta zgodil 
streetart dogodek z naslovom Futulandstrass, na ka-
terem je devet avtorjev razmišljalo o podobi našega 
kraja v prihodnosti in svoje misli izrazilo v likovnih 
delih - grafitih.

To je bil že drugi grafitarski dogodek, ki smo ga izpe-
ljali. V septembru 2005 smo z Bajkami in povestmi o 
Gorjancih poživili zid pri Rock cafeju. Želimo si, da 
bi ta način izražanja v Kostanjevici lahko zaživel in 
se še naprej razvijal, da bi podobni dogodki postali 
tradicionalni in privabljali k sodelovanju vedno več 
ustvarjalcev, pa tudi obiskovalcev, ki jih ta veja ume-
tnosti zanima. Načrti za naslednji streetart dogodek 
se že snujejo, želimo si ga obogatiti tudi s kakšnim 
koncertom in še s katero od uličnih umetnosti. Lepo 
pa bi bilo tudi, če bi se v Kostanjevici našel še kak dol-
gočasen zid, ki bi se prepustil naši stilski preobrazbi. 

Želimo vam tople in prijetne praznične dni in vse lepo 
v letu, ki prihaja! •

Urška Kuplenik, FLOKart

Andrej Blažon, Suzana Bricelj, Tina Brinovar, Blaž de 
Gleria, Martina Koritnik Fajt, Kristina Krhin, Jože Ku-
mer, Vladimir Leben, Robert Lozar, Jože Marinč, Petra 
Matijevič, Nataša Mirtič, Silvan Omerzu, Janko Orač, 
Jure Perpar, Marija Rus, Vojko Pogačar, Apolonija Simon, 
Jože Slak, Uroš Weinberger in Mateja Kavčič, ki je s svojo 
slikarsko ambientalno postavitvijo Krog zaznamovala še 
vrt Lamutovega likovnega salona. 
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Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek v Galeriji 
Božidar Jakac ob dobrodelnem kolesarskem maratonu za Darfur

V Galeriji smo sredi septembra gostili SPOT 2006 – raz-
stavo in mednarodni posvet o fotografiji, ki ga je v sode-
lovanju z našo ustanovo in Javnim skladom za ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti Republike Slovenije organizirala 
Hiša fotografije – Slovenija.

Likovno dogajanje v matičnih prostorih pa dopolnjujejo 
še gostovanja v drugih ustanovah. Izbor risb iz znameni-
tih risarskih dnevnikov Božidarja Jakca smo predstavili 
najprej zgodaj spomladi v kulturnem centru Banski dvor 
v Banji luki, jeseni pa še v Anini galeriji v Rogaški Slatini. 
Bogato sodelovanje s hrvaškimi likovnimi ustanovami 
pa smo zaokrožili v galeriji Forum v Zagrebu, kjer smo 
poleti gostovali z razstavo del Roberta Lozarja. 

Predstavljene razstave smo dopolnjevali s pedagoškimi 
programi, med katerimi naj izpostavim le julijsko kipar-
sko delavnico z Uršo Toman Drinovec, v okviru katere so 
otroci, ki so ves teden prihajali v Galerijo, ustvarili insta-
lacijo Moje mesto. Na dan odprtih vrat v slovenski kulturi, 
3. decembra, ko kulturni delavci obeležujemo obletnico 
rojstva Franceta Prešerna, pa smo imeli v Lamutovem 
likovnem salonu tematsko predavanje dr. Andreja Smre-
karja ob razstavi Umetnost - slavospev življenju. S tem 
predavanjem smo v Galeriji prvič pripravili program v 
okviru pedagoških aktivnosti za odrasle.
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7. oktobra 2006 je bila ob obnovljenem spomeniku 
žrtvam 2. svetovne vojne na Oštrcu osrednja proslava 
krajevnega praznika Krajevne skupnosti mesta Kosta-
njevica na Krki.

Na slovesnosti, ki se jo je udeležilo več sto ljudi in je 
potekala pod pokroviteljstvom Občine Krško, je bil 
slavnostni govornik Silvo Gorenc, član glavnega odbo-
ra ZZB NOB Slovenije. Organizator obnove spomenika, 
Vili Punčuh, ki vodi krajevno organizacijo ZZB NOB je 
uspel pridobiti številne sponzorje, ki so omogočili, da 
je spominsko obeležje po 56.letih dobilo novo podo-
bo. V kulturnem programu so sodelovali: Pihalni or-
kester Kostanjevica na Krki, Harmonikarji iz Podbočja, 
učenci OŠ Jožeta Gorjupa, recitatorji Kulturnega dru-
štva Lojzeta Košaka in ženski pevski zbor AKŽ »Pod 
Gorjanci«. Sredstva za obnovo so prispevali: Občina 
Krško, Tovarna zdravil Krka Novo mesto, UNI Podbo-
čje d.o.o., Zavarovalnica Triglav Krško, Nova LB Krško, 
Ladko Petretič Kostanjevica na Krki, Tine Petretič Kosta- 
njevica na Krki, Andrej Abram, Kmečka zadruga Kosta-
njevica na Krki, Sandi Tršinar, Anton Olovec, Krajevna 
skupnost mesta Kostanjevica na Krki, Krajevna skupnost 
Podbočje, Krajevna skupnost mesta Krško, Lipa Kosta-
njevica na Krki, Društvo prijateljev Kostanjevice na Krki, 
Savaprojekt Krško, Bojan in Jože Črtalič Novo mesto, 
Turistično društvo Kostanjevica na Krki, LT d.o.o. Šen-
tjernej, Stane Močnik, Hipot RR d.o.o., Jože Mojstrovič 
s.p., Uroš Kučič Črneča vas, SIMKOL Šentjernej, Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki, Lovska družina Kostanjevi-
ca na Krki, Oton Petrinčič, Branka Cvek, Mile Haralovič, 
Miloš Haralovič, Rado Lokar, Sonja Stanič, Anton Jarko-
vič in Marko Luštek. •

Vili Punčuh
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Matic Petrič v akciji

Prijetno druženje ob lovskem golažu

Obnovljen spomenik na Oštrcu

Podpisnike PETICIJE NA KVALITETO uslug 
dimnikarskih storitev koncesionarja: Dimnikar-
ske storitve Ana Jelančič, Ribniki 12, 8290 Sevnica 
obvešča, da bo občinski svet peticijo obravnaval 
na januarski seji, ko bo že opravljen razgovor s 
koncesionarjem.
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Aktiv kmečkih žena 
pod Gorjanci

Aktiv kmečkih žena Pod Gorjanci deluje v okviru Dru-
štva kmetic Krško že dvanajst let, kot Ženski pevski zbor 
AKŽ »Pod Gorjanci« pa enajst let. Zbor so v teh letih vo-
dile Mojca Jevšnik, Katarina Štefanič in Jožica Čelesnik. 
Aktiv se lahko pohvali s številnimi samostojnimi koncer-
ti in gostovanji. Lani so ob 10. obletnici Ženskega pev-
skega zbora AKŽ izdale zgoščenko in kaseto z naslovom 
»Težaven je kmečki naš stan«. Obletnico so slavnostno 
proslavile z jubilejnim koncertom na grajskem dvorišču 
Galerije Božidar Jakac. Na koncertu so sodelovali tudi 
številni gostje.

Članice aktiva s predsednico Nuško Abram so v okviru 
aktiva izvedle že vrsto kuharskih tečajev, ki so se odvijali 
v OŠ Podbočje in so bili brezplačni za vse udeleženke. V 
prihodnje bodo v svoja izobraževanja vključile tudi stro-
kovna zdravstvena predavanja, ki se bodo navezovala na 
spoznavanje telesa in zdravstveno preventivo. Poleg izo-
braževanj in rednih vaj enkrat tedensko zelo rade prisko-
čijo na pomoč s svojim glasom in domačimi dobrotami. 

V novem letu in novi občini si želijo, da bi njihovo dru-
štvo še naprej delovalo in povečalo svoje članstvo. Medse 
vabijo vse žene in dekleta iz okolice Kostanjevice na Krki. 
Obenem bi se rade od srca zahvalile OŠ Jožeta Gorjupa 
in Radioklubu Prekopa, saj so jim odstopili svoje prosto-
re za njihova srečanja. Gospa Nuška Abram pa je med 
drugim povedala, da si želijo prostor nekje v Kostanjevici, 
kjer bi se vsa društva lahko shajala in nemoteno delovala 
ter se družila. •

S. Sintič

Razvitje društvenega 
praporja

V okviru krajevnega praznika smo čebelarji 28.10.2006 
prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa razvili svoj dru-
štveni prapor.

Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki neprekinjeno 
deluje vse od leta 1948. Ustanovitelj in prvi predsednik 
društva je bil pokojni Jože Špiler.

Zadnja leta dajemo v društvu največ poudarka izobraže-
vanju naših članov. Organiziramo razna strokovna pre-
davanja, pa tudi strokovne ekskurzije.

Nekaj naših članov je opravilo šolo za poklicno kvalifi-
kacijo čebelar – čebelarka. Evropska unija tudi od nas 
čebelarjev zahteva, da se vključimo v pridelavo zdrave, 
kakovostne hrane, kamor spadajo tudi čebelji pridelki.

Da bi bilo društvo bolj prepoznavno, smo se odločili, da 
nabavimo svoj društveni prapor. Zasnovala ga je aka-
demska slikarka Jožica Medle. Za samo društvo je bil to 
velik zalogaj, zato smo zaprosili za pomoč druga društva 
in ustanove. Nad odzivom smo bili prijetno presenečeni. 

Glavno pokroviteljstvo nad praporjem je prevzela Kra-
jevna skupnost mesta Kostanjevica na Krki. Pridružili so 
se še: Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Galerija Božidar Ja-
kac, Lipa Kostanjevica, Vinogradniško društvo Kostanje-
vica na Krki, Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, Planin-
sko društvo Polom, občina Krško, Zavarovalnica Triglav 
Novo mesto, Evrosad Krško, Mizarstvo Vili Vrhovšek, 
Krka, tovarna zdravil Novo mesto, Vinska klet Leskovec, 
Vinotoč Jelenič, Ribogojstvo Goričar, Društvo upokojen-
cev Kostanjevica na Krki, Ribiška družina Kostanjevica 
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Članice pevskega zbora AKŽ »Pod Gorjanci« so nastopile tudi 
na Oštrcu.

Člani čebelarskega društva Kostanjevica na Krki s praporjem
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na Krki, Kovačič Janez, stavb. kleparstvo Šentjernej, Trši-
nar Sandi, krovstvo, Gor. Prekopa, Suhač Matej, Čebelar-
ska zveza Krško, Čebelarsko društvo Senovo – Brestanica, 
Čebelarsko društvo Raka, Čebelarsko društvo Leskovec, 
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja za Dolenjsko in Belo 
krajino, Čebelarsko društvo Šentjernej, Gasilsko društvo 
Kostanjevica, Radio klub Iskra Prekopa.

Vsem sponzorjem in donatorjem iskrena hvala v imenu 
ČD Kostanjevica.

Posebna zahvala gre Pihalnemu orkestru Kostanjevica 
na Krki, Gostišču Kmečki hram in Osnovni šoli Jožeta 
Gorjupa za vso pomoč pri organizaciji in izvedbi naše 
prireditve. •

Roman Jordan 
Predsednik Čebelarskega društva Kostanjevica na Krki

Tudi v društvu vinogradnikov se veselimo tega dogodka 
in verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dokazali, da 
je bila odločitev za samostojno občino pravilna.

Narava nam je letos pomagala, da bomo ob izjemnem 
dogodku nazdravljali z izjemno kapljico. Enologi ocenju-
jejo, da bo (mi pa, »da je«) letošnji letnik vrhunski, za 
kar so v glavnem odgovorni sončni dnevi, seveda pa brez 
pridnih rok in dobrega kletarjenja na koncu ni pravega 
veselja. 

Da bi bilo veselja ob zaključku letine deležno čim več na-
ših članov, je društvo tudi letos organiziralo predavanja s 
področja vinogradništva in kletarjenja, nekaj za obnovi-
tev in nekaj za pridobitev novih znanj. 

Ob koncu novembra smo organizirali tako imenovano 
»vodeno degustacijo« mladih vin, ki je prva priložnost 
za preizkus kvalitete in morebitno odkrivanje napak, ki 
se pojavljajo pri kletarjenju. Priznana strokovnjaka Kata-
rina Merlin in Samo Hudoklin (oba sta tudi člana naše-
ga društva) sta anonimno ocenila preko 40 vzorcev. Kar 
nekaj vzorcev je bilo deležnih vrhunskih ocen, odkritih 
pa je bilo tudi nekaj napak, ki pa so v večini popravljive 
s pravim enološkim pristopom. Istočasno z ocenjevalce-
ma smo tudi vsi prisotni poskusili ocenjevani vzorec in 
si tako ostrili sposobnosti odkrivanja vinskih napak, pa 
tudi lepih »vinskih teles« (kot pravijo enologi).

Živela  
nova občina!  

Na zdravje!
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Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki vabi na BOŽIČNO - 
NOVOLETNI KONCERT, ki bo 
v torek, 26.12.2006, ob 19.00 uri v 
Kulturnem domu Kostanjevica na 
Krki.
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Potomko štiristo let stare Modre kavčine (Žametne črnine) z 
mariborskega Lenta so letos obirali prvič.

Obvestilo društvom

Dokumentacija za javni razpis Občine Krško in 
Občine Kostanjevica na Krki za družbene dejav-
nosti, ki je bil objavljen v Posavskem obzorniku 
14. 12. 2006, najdete na spletnih straneh Občine 
Krško. Rok za oddajo dokumentacije je 15. 1. 2007.
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Izlet oziroma strokovna ekskurzija je po zaključenem 
delu že naša tradicija in tako je bilo tudi letos. Kar za dva 
skoraj polna avtobusa se nas je v začetku decembra pe-
ljalo proti Slovenskim goricam. Naš prvi cilj je bil vinska 
klet Kapela. Za našega predsednika, ki je bil (kot vedno) 
organizator izleta, je bil to kar krepak zalogaj, saj je težko 
našel gostišče z dovolj velikimi kapacitetami, da smo se 
lahko vsi vrnili siti in dobre volje. Marsikateri udeleženec 
je bil prijetno presenečen, ko sta se avtobusa ustavila na 
parkirišču v bližini Ptuja, in je bilo pred njimi v hipu po-
stavljeno omizje, ki se je šibilo od dobrot. Za ta dogodek 
so bili v glavnem »krivi« člani Društva domače koline 
Kostanjevica, ki jih tradicionalno povabimo na izlet.

V Kapelski vinski kleti so nam dali na pokušino vse, kar 
najboljšega premorejo, in moramo priznati, da so na svo-
jem področju res strokovnjaki. Radi se pohvalijo s tra-
mincem, ki na njihovem območju baje dosega najboljšo 
kvaliteto, poznajo pa tudi (z malo zavisti) cvičkov, torej 
naš uspeh. 

DRUŠTVO DOMAČIH KOLIN
KOSTANJEVICA NA KRKI

Mineva šesto leto od ustanovitve Društva domačih kolin 
Kostanjevica na Krki. Danes društvo povezuje 111 članov 
iz Šentjerneja, Kostanjevice, Krškega, Brežic in Podbočja. 
Ohranjanje tradicije domačih kolin kot dejavnost društva 
daje društvu svojstveno mesto v slovenskem prostoru, saj 
je edino društvo, ki si je zadalo za nalogo ohranjanje in 
razvijanje zgodovinske tradicije, ki vse bolj popušča v 
boju z novimi časi in na žalost počasi izginja. Zato je to-
vrstna dejavnost društva toliko bolj pomembna, obenem 
pa tudi priložnost, da ob tem razvijamo tudi svojstvene 
kulinarične in turistične dogodke. Ocenjevanje krvavic, 
domačih klobas, pečenic ter žolce oziroma tlačenke v 
zimskem času ter salam, slanine, domačih klobas in šin-
ka spomladi sta tradicionalna dogodka, kjer so proizva-
jalci »domačih kolin« predstavili svoje izdelke, ki smo jih 
ocenili in najboljše tudi simbolično nagradili.

V želji, da bi se še bolj približali tradiciji, ko so koline po-
menile praznik, smo v letu 2006 v spomladanskem delu 
pričeli malo drugače. V Podbočju smo 1. aprila organizi-
rali prireditev z naslovom »Praznik vina, kruha in suhega 
sadja« ter kot posebnost nagradili še zmagovalca kombi-

nacije v kruhu, cvičku in »špehu«. Prireditev je dosegla 
velik odmev v slovenskem prostoru, pa tudi velik obisk 
na sami prireditvi. To pa nam je vodilo, da tudi v letu 
2007 organizirano prireditev na podoben način. 

K ocenjevanju krvavic, pečenic, domačih klobas in tla-
čenke letos dodajamo še mrežno pečenko (prato), kislo 
zelje in mlado vino (cviček). 

V kombinaciji kislega zelja, krvavic, domače klobase in 
cvička bomo 20.1.2007 v Kmečkem hramu na prvem 
prazniku domačih kolin dobili »mojstra domačih kolin 
za leto 2006«. Novost tega dogodka bo tudi v tem, da bo 
to ena prvih prireditev pod pokroviteljstvom občine Ko-
stanjevica na Krki, pri organizaciji pa bodo poleg našega 
društva sodelovali še društvo vinogradnikov, kulturno in 
turistično društvo, aktiv kmečkih žena in gostišče Kmeč-
ki hram.

Prireditev bomo popestrili tudi s kulturnim programom, 
saj je to čas praznovanja sv. Antona, zavetnika te dejav-
nosti. Skratka, 20.1.2007, bo takoj po vstopu v novo leto 
v novi občini prijetna in zanimiva kulinarično-turistična 
prireditev, za veseljake in sladokusce pa pravi praznik. O 
vseh podrobnostih pa bomo širšo javnost še obvestili. •

Društvo domačih kolin Kostanjevica na Krki

Od Kapelske kleti nas je pot peljala na Kog, kjer smo se na 
turistični kmetiji Pri Hlebcu lepo podprli in se nato vrni-
li proti domu. Za zaključek smo obiskali še klet družine 
Jarkovič (naših članov) v Gadovi peči, kjer smo poskusili, 
kar je letos njim namenila mati narava. Po vzdušju sodeč 
je bila splošna ocena zelo dobra, le nekateri so dejali, da 
je bilo petje po odhodu iz kleti manj ubrano. Tako je tudi 
naše društvo, ki ob koncu leta šteje 208 članov, zaključilo 
še eno sezono. »Taveliki« so izkoristili močnó podaljšano 
lepo jesensko vreme in že marsikaj postorili v vinogradih, 
drugi pa že z malo nestrpnosti gledamo v februar, ko se 
bomo z upanjem, da bo ponovno uspešna, podali v novo 
sezono. 

Pred nami je še kar nekaj počitka in čas, ko si voščimo 
vesele praznike in srečno novo leto in prav to slednje v 
imenu društva vinogradnikov voščim vsem krajankam 
in krajanom občine Kostanjevica na Krki 

Pa še enkrat: na zdravje!! •

R. Gorenc, tajnik društva
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Športno društvo  
Kostanjevica na Krki

Odbojkarski klub 
Kostanjevica na Krki

ZAKLJUČNI TURNIR - VABILO

Vabimo vas, da si ogledate zadnji kvalifikacijski turnir v 
odbojki za starejše dečke, ki bo v soboto, 23. 12. 2006, v 
telovadnici Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki.

Urnik tekmovanja

sobota, 23. 12. 2006, ob 10.oo, OŠ Kostanjevica

 Kostanjevica  :  MOK Krka

 MOK Kočevje  :  TOM Mokronog

 TOM Mokronog  :  MOK Krka

 Kostanjevica  :  MOK Kočevje

Dosedanji nastopi ekipe Odbojkarskega kluba  
Kostanjevica na Krki

Projekt »Odbojka v novi občini Kostanjevica na Krki« je 
že v polnem teku. Poleg treningov, ki se odvijajo trikrat 
tedensko, naša ekipa zelo uspešno nastopa v 1. ligi za sta-
rejše dečke. Po prvem delu predtekmovanja smo dosegli 
tri zmage in tri poraze, čaka pa nas še sodelovanje na za-
dnjem, odločilnem turnirju. Dokazali smo, da smo resen 
kandidat za nastop v ligi za prvaka, kamor se uvrsti naj-
boljših 14 ekip iz predtekmovanja.

Sistem tekmovanja v odbojkarski ligi za starejše dečke

Ekipe so razvrščene v 6 skupin, znotraj skupine se v pred-
tekmovanju odigra 5 turnirjev, vsaka ekipa odigra na tur-
nirju dve tekmi. Najboljši dve ekipi se uvrstita v zaključni 
boj za naslov državnega prvaka.

Naša ekipa tekmuje v skupini A skupaj z ekipami MOK 
Krka, MOK Kočevje, OK Žužemberk in TOM Mokronog. 
S tekmovanjem smo pričeli 26. 11. 2006 v Mokronogu. 
Zadnji turnir predtekmovanja gostimo v Kostanjevici, v 
soboto, 23. 12. 2006, ob 10 uri v šolski telovadnici. 
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Odbojkarska ekipa Kostanjevica na Krki z leve proti desni 
stojijo: Tomaž Bregar, Janez Halas, David Čuk, Miha Bregar, 
Simon Šuštaršič, Matej Kadunc, trener Boštjan Tomazin, 
čepijo z leve proti desni: Tadej Magdalenič, Jan Kuhar,  
Nejc Tomazin, Gašper Jordan in Jan Zakšek.

Rezultati odigranih tekem

OK Kostanjevica na Krki : TOM Mokronog 
2:1 (22:25, 25:23, 16:14)

OK Kostanjevica na Krki : MOK Krka  
0:2 (22:25, 17:25)

OK Kostanjevica na Krki : Žužemberk  
0:2 (12:25, 13:25)

OK Kostanjevica na Krki : TOM Mokronog  
2:0 (25:23, 25:14)

OK Kostanjevica na Krki : Žužemberk  
0:2 (19:25, 23:25)

OK Kostanjevica na Krki : MOK Kočevje  
2:0 (25:6, 25:14)

Trenutni vrstni red

1. mesto Žužemberk 12 točk 
2. mesto OK Kostanjevica na Krki 6 točk  
3. mesto MOK Krka 4 točke 
4. mesto TOM Mokronog 2 točki 
5. mesto MOK Kočevje 0 točk
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kostanjeviške novice

Izdaja Občina Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 5
Uredniški odbor: Janez Zakšek, Anica Žugič, Lea–Marija Colarič, Marjana Krhnin, Melita Skušek,

Priprava: Studio 300

16. 12. 2006, ob 17.00 
Obisk Božička v Črneči vasi 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki 

16. 12. 2006, ob 18.00 
Obisk Božička na Oštrcu 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki 

22. 12. 2006, ob 17.00 
Obisk Božička na Prekopi (Gasilski dom) 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki

22. 12. 2006, ob 18.00 
Obisk Božička v Kostanjevici na Krki (OŠ) 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki

23. 12. 2006, ob 16.30 
Obisk Božička na Malencah 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki 

23. 12. 2006, ob 17.30 
Obisk Božička na Vodenicah 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki

23. 12. 2006, ob 18.30 
Obisk Božička na Orehovcu 
Društvo prijateljev mladine Kostanjevica na Krki 

26. 12. 2006, ob 9.00 
9. tradicionalni pohod na Polom 
Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki 

26. 12. 2006, ob 19.00 
13. Božično – novoletni koncert 
Pihalni orkester Kostanjevica na Krki 

20. 01. 2007, ob 19.00 
Društvo domače koline Kostanjevica na Krki 

18. – 21. 02. 2007 
Šelmarija 2007 
TD Sekcija Šelmarija Kostanjevica na Krki
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Božiček je bogato obdaril najmlajše na Oštrcu in v Črneči vasi.

program prireditev
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