
 F
ot

o:
 M

at
ej

 Jo
rd

an

glasilo občine kostanjevica na krki . april 2006 . številka 31 . brezplačni izvod

kostanjeviškenovice
Dekleta, dekleta,
poglejte: pred duri
prinesel zelenja
vam sveti je Jurij.

Oj Marica, sreča
te, Marica, čaka,
oj kmalu boš, kmalu
dobila možaka.

Poglejte kmetiči:
gorice, poljane
z zelenjem in cvetjem
nocoj so postlane.

Na polja, v gorice,
dekletom pred duri
je srečo prinesel
svetnik sveti Jurij.

(J. Cvelbar, Jurijeva)

Pomlad – za mnoge najlepši, naj-
skrivnostnejši in najobetavnejši letni 
čas. Pomlad je tudi simbol za prebu-
jenje, nove začetke. Tudi Kostanje-
vica je z novo občino doživela svojo 
pomlad, a do razcveta ji prav gotovo 
manjka še precej korakov. Morda je 
prvi tisti, ki se poglablja v strugo reke 
Krke, da bi iz nje iztrgal prostor za 
konstrukcijo mostu dolgo pričako-
vane obvoznice. A gradbincem prvi 
dan ni nagajala niti narasla reka niti 
vreme, še manj zahteven teren. Na 
delu so bili drugačni sovražniki, tisti, 
ki sodijo med najbolj nepredvidljive 
in neukrotljive – ljudje, najverjetneje 
en sam član naše skupnosti, ki bi rad 
ustavil tisto, kar klije in brsti, tisti, ki 
bi , če bi se dalo, nastavil tudi oviro 
pomladi, da ne bi mogla zacveteti  
 

in ozeleneti. Le kako si lahko drugače 
razlagamo nedoumljivo potezo, da je 
v noči, potem ko so gradbinci zapičili 
količke v meje obvoznice, le–te nek-
do preprosto izpulil, kot da želi usta-
viti dolgo pričakovano željo po cesti, 
ki bo obvozila naše mesto. Se je mar 
zgledoval po legendi o gradnji ko-
stanjeviškega samostana? So bile na 
delu čestitke, ki se ponovno mašču-
jejo za svojo kamnito ukletost? Ver-
jetno ne, a žal ima Kostanjevica pre-
več okamenelih likov, ki bodo morali 
omehčati svojo skorjo, če bodo hoteli 
uživati v naši skupni prihodnosti. Še 
sreča, da prevladujemo tisti, ki se ve-
selimo, da nam bo pred duri kmalu 
prinesel srečo svetnik sveti Jurij. Naj 
bo ta pomlad srečna za vse!

Melita Skušek
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Minilo je tri mesece odkar ura-
dno deluje naša nova Občina Kosta-
njevica na Krki. Dovolite mi, da vas 
na kratko seznanim, kaj se je v tem 
času dogajalo, kaj smo uspeli in česa 
nismo uspeli narediti.

Naš občinski svet je imel že 6 
rednih in dve izredni seji, na katerih 
smo reševali začetne naloge, ki nam 
jih nalaga Zakon o lokalni samou-
pravi.

Z vso odgovornostjo in pred 
rokom smo sprejeli dva glavna akta 
občine, in sicer Statut Občine Ko-
stanjevica na Krki in Poslovnik ob-
činskega sveta. Še posebej moram 
pohvaliti dejavnost in prizadevnost 
komisije za pripravo aktov, pred-
vsem predsednico Jožico Lešnjak, ki 
je porabila veliko časa za usklajeva-
nje in dokončno ureditev obeh aktov. 
Zahvala velja tudi obema pravnima 
strokovnjakoma, Juditi Lajkovič in 
Bojanu Trampušu.

V pripravi je tudi Poslovnik 
nadzornega odbora, ki ga bo pripra-
vil sam nadzorni odbor in ga v krat-
kem tudi sprejel.

Intenzivno se pripravljamo na 
delitveno bilanco med občinama 
Kostanjevica na Krki in Krško. Čla-
ni naše komisije smo pred kratkim 
sprejeli določena stališča, na katerih 
bomo pri pogovorih vztrajali.

Primopredajo med županom in 
predsednikom Krajevne skupnosti 
Kostanjevica smo opravili. Narejeno 
je bilo finančno poročilo za leto 2006. 
Primopredajna komisija je ugotovila 
za približno 3 milijone sit presežkov 
od prihodkov, terjatev je bilo za 4,5 
milijona sit, obveznosti (do doba-
viteljev za avanse) pa 6,4 milijone, 
kar pomeni skupno razliko okoli 1,9 
milijona sit. Omenjeno obremenitev 
moramo prenesti v proračun za leto-
šnje leto.

Takoj po novem letu smo mo-

rali uradno registrirati občino za fi-
nančno poslovanje pri Upravi za jav-
ne odhodke, pri AJPES in pri Davčni 
upravi R Slovenije. Ker smo s statu-
tarnim sklepom na naši prvi seji ob-
činskega sveta začasno sprejeli stari 
žig Krajevne skupnosti Kostanjevi-
ca, smo morali zaradi neveljavnosti 
žiga sprejeti spremembo statutarne-
ga sklepa, v katerem smo za začasni 
žig občine potrdili žig, na katerem je 
srednjeveški simbol mesta Kostanje-
vica na Krki.

Da bi zadevo s simboli čim prej 
rešili, smo dali izdelati celostno po-
dobo občine Ranku Novaku, prof. 
grafičnega oblikovanja na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani. Celostna podoba bo iz-
delana v kratkem in jo bo sprejel ob-
činski svet.

Tudi na področju infrastrukture 
se je zgodilo nekaj premikov. Pod-
pisana je bila pogodba o izgradnji 
obvoznice. Začetek del je predviden 
v drugi polovici marca. V letošnjem 
letu je predvidena izgradnja mostu 
preko reke Krke, ostala dela pa so 
predvidena v letu 2008 in 2009. Pri-
spevek občine v celotni investiciji je 
okoli 340.000 eur.

Pripravljamo tudi razpis za re-
konstrukcijo ceste skozi naselje Pre-
kopa, potrebno je odkupiti še nekaj 

zemljišč, ki niso bila odkupljena v 
začetku akcije, izdelati je potrebno 
še projekt infrastrukture (kanalizaci-
ja, elektrika, telefon). Prav tako pri-
pravljamo rekonstrukcijo Gorjanske 
ceste, vendar tudi tu manjka projekt 
infrastrukture, ki je v izdelavi. Pri 
rekonstrukciji Gorjanske ceste bodo 
morala gospodinjstva v novo kana-
lizacijo speljati vse svoje odtočne 
kanale, čeprav imajo sedaj to rešeno 
z greznico. To narekujejo posebni 
predpisi.

In še nekaj besed o vzpostavitvi 
naše občinske uprave. Na predlog 
župana bo občinski svet v aprilu in 
maju sprejel Odlok o organizaciji in 
delovnem področju občinske upra-
ve Kostanjevica na Krki. Na podlagi 
tega akta in na podlagi Pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest v občin-
ski upravi bo župan imenoval upra-
vo, predvideno s 5 ljudmi. Pokriti 
moramo splošne in pravne zadeve, 
infrastrukturo, gospodarstvo in obrt, 
družbene dejavnosti, finančno po-
dročje in administracijo. Pogoj za 
vzpostavitev uprave bo sprejet pro-
račun Občine Kostanjevica na Krki 
(predvidoma do konca maja 2007).

Naj naštejem še nekatere od-
mevnejše dogodke in dejavnosti v 
zadnjih treh mesecih: 

– obdaritev otrok za božične prazni-
ke,  

– proslava kulturnega praznika v 
domu kulture¸ 

– dogovori in usklajevanje glede pri-

Spoštovane občanke in občani!

Sestanki občinskega sveta so pogosto v prostorih OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki
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zakaj na otoku 
v Kostanjevici 
omejitev 30 km/h

Kar nekaj razburjenja je pred 
kratkim povzročila zamenjava pro-
metnih znakov na otoku v Kostanje-
vici na Krki, predvsem zato, ker so 
nov prometni režim takoj izkoristili 
možje postave ter nemudoma vzpo-
stavili kontrolo hitrosti. Zaradi pre-
koračitve hitrosti je moralo kar nekaj 
naših občanov precej globoko seči v 
žep.

Prizadeti so se obrnili na obči-
no, naj nekaj naredi, saj je omejitev 
hitrosti na 30 km/uro precej huda 
zahteva.

Občina je takoj sklicala sesta-
nek, na katerem so bili predstavniki 
policije, direkcije za ceste in izvajalci 
vzdrževanja regionalne ceste. Ugoto-
vili smo naslednje:

– obe ulici na otoku sta repu-
bliškega značaja, zato prometno si-
gnalizacijo ureja Direkcija za ceste v 
Ljubljani;

– na predlog policije, da se na-
domesti znak pri mostu pri Štrausu, 
si je zadevo ogledal zaposleni delavec 
direkcije, ki je odgovoren za ureditev 
signalizacije;

– ugotovil je, da je to območje 
starega mestnega jedra in da pri ure-
ditvi po projektih niso izvedeni ploč-
niki, pač pa so urejeni v isti ravnini 
kot cestišče. Že pri projektu je bilo 
znano, da mora biti pri taki ureditvi 
hitrost minimalna, saj le tako lahko 
zagotovimo varnost pešcev in otrok. 
Seveda je bil ta kriterij določen ob 
predpostavki, da bo mesto urejeno 
tako, ker bo zgrajena obvoznica.

Če je res vprašljiva varnost pe-
šcev in otrok, bi bilo smotrno oznake 
za omejitev postaviti že na začetku 
obeh mostov, saj je varnost na mostu 
veliko slabša kot v mestu izven cesti-
šča. Zakaj tega niso upoštevali, nam 
predstavnik ni pojasnil.

To naj bo informacija vsem 
občanom, da upoštevajo omenjeno 
omejitev hitrosti. Seveda pa bo za-
deva bolj logična, ko bo stekla ob-
voznica in bo staro mestno jedro res 
namenjeno pešcem, promet pa bo le 
lokalnega značaja.

     
Mojmir Pustoslemšek, župan

dobitve kulturnega doma v lastni-
štvo občine, 

– sodelovanje na občnih zborih 
društev, 

– sestanki po vaških odborih glede 
tekoče problematike oziroma različ-
nih akcij za leto 2007, 

– obravnava predlogov podjetja 
Kostak za stroške javne službe, 

– udeležili smo se otvoritve novega 
zbirnega centra za odpadke CE-
ROD; center bo zbiral tudi odpadke 
iz naše občine.

V letošnjem letu nameravam 
obiskati vse občanke in občane, ki 
bodo praznovali 80 oziroma 90 in 
več let.

Peskokop Jablance bo prenehal 
z odkopom gramoza še letos, sana-
cija bo izvedena v naslednjih nekaj 
letih.

Sodelovali smo pri prireditvi 
Društva domačih kolin v mesecu fe-
bruarju, drugi del prireditve bo ko-
nec marca skupaj s krajevno oceno 
vin.

V soboto, 21. 4. 2007, bo občina 
organizirala čistilno akcijo. To naj bo 
naš prispevek ob dnevu Zemlje, ki ga 
obeležujemo 22. 4. 2007. Vabim vse 
krajane, da se vključijo v akcijo, v ka-
teri bomo skupaj očistili naše doma-
čije, naš kraj, javna zemljišča in vo-
dotoke. Nosilci akcije so vsa društva, 
šola in seveda občina, ki bo poskrbela 
za odvoz zbranih smeti. Akcijo bodo 
vodili in pri njej dejavno sodelovali 
člani občinskega sveta.

Napravimo našo občino čisto in 
privlačno. Vse to se nam bo obresto-
valo, ko se bodo obiskovalci radi vra-
čali v naš kraj, ki naj bi postal mirna 
in čista oaza med tehnološko razvi-
timi sosednjimi občinami. Pokažimo, 
kaj znamo in kaj lepega in prijetnega 
imamo.

Za pogovor, vprašanja, pohvale 
in graje sem vam še vedno na voljo 
vsako sredo med 15. in 16. uro.

vaš župan 
Mojmir Pustoslemšek
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Približuje se 22. april, svetovni 
dan Zemlje, hkrati pa bomo aprila 
in maja poskrbeli za že tradicional-
no spomladansko urejanje okolja. Že 
drugo leto se s tem projektom vklju-
čujemo v mednarodne aktivnosti v 
okviru Organizacije združenih na-
rodov na temo »Uredimo, očistimo 
svet« (»Clean up the World«), ki že 
potekajo v 121. državah sveta.

Tako povezujemo varovanje 
okolja ter urejanje prostora in turi-
zem. Projekt »Pomladansko urejanje 
in ohranjanje čistega okolja v 2007« 
vam je na voljo na spletni strani TZS 
www.turisticna–zveza.si.

Dogovorjeno je, da bodo tudi 
letos turistična društva in zveze ob 
22. aprilu, svetovnem dnevu zemlje, 
posadila v svojem kraju lipo ali drugo 
avtohtono drevo. Pri tem je treba se-
veda upoštevati strokovna merila in 
se odločiti za primeren prostor.

Na vas se obračamo s prošnjo, 
da pristojna strokovna služba za oko-
lje in prostor skupaj s turističnim 
društvom ali zvezo, predlaga prime-
ren prostor in pomaga z nasveti, da 
bo zasajeno drevo obogatilo kraj in 
simboliziralo povezanost okolja in 
turizma. Zasaditev lipe ali drugega 
avtohtonega drevesa naj bo obeleže-

na s primerno svečanostjo in medij-
sko promovirana.

Za sodelovanje in pomoč se is-
kreno zahvaljujemo.

S spoštovanjem,  
 
Turistična zveza Slovenije

predsednik
Dominik S. Černjak
 

Ministrstvo za okolje in prostor
minister
Janez Podobnik

Obveščamo občanke in občane, 
da bo v soboto, 21. aprila 2007, po-
tekala vsakoletna čistilna akcija.

Vabimo vas, da se nam pridruži-
te ob 8.00 uri pred gasilskim domom 

ČISTILNA  
AKCIJA 

2007
v Kostanjevici na Krki. Za akcijo se 
primerno obujte in oblecite, s sabo 
prinesite škarje, motike, lopate, ko-
sirje, … in dobro voljo.
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 Zemlje
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EKO ŠOLA
V okviru projekta EKO ŠOLA 

smo 9. marca izvedli šolski Eko kviz. 
Učenci so se nanj pripravljali pod 
mentorstvom Martine S. Križnik, 
šolski prvak pa je postal Žan Štokar.

V okviru ekoloških prizadevanj 
naše in sosednjih šol, drugih zavo-
dov in pod pokroviteljstvom Občine 
Krško in Kostaka Krško bo 28. mar-
ca 2008 ob 18. uri v Kulturnem domu 
Krško multimedijska predstavitev 
PODNEBNO SPOROČILO– Uma-
notera – Vida Ogorelec Wagner* in 
okrogla miza o podnebnih spremem-
bah v svetu z naslovom KDO, ČE NE 
MI? KDAJ, ČE NE ZDAJ?

(* Multimedijsko predavanje Podnebno 

sporočilo celovito in slikovito prikazuje proble-

matiko podnebnih sprememb na globalni in na 

lokalni ravni, saj bodo predavanju dodane tudi 

informacije o Sloveniji. Vida Ogorelec Wagner je 

za izvajanje predavanj, na osnovi katerih je nastal 

tudi dokumentarni film in knjiga Neprijetna resni-

ca (An Inconvenienth Truth), pridobila certifikat 

na usposabljanju v Nashvillu v ZDA, ki je potekalo 

v začetku decembra 2006. Izobraževanje je vodil 

bivši ameriški podpredsednik Al Gore skupaj z 

drugimi vodilnimi strokovnjaki na tem področju.)

Naši učenci bodo prireditveni 
prostor obogatili s svojimi izdelki 
na temo ekologije in z razmišljanji o 
naši prihodnosti.

V soboto, 21. aprila, pa se bodo 
naši mladi ekologi ponovno pred-
stavili na EKO TRŽNICI v Krškem, 
kjer boste lahko kupili tudi njihove 
eko izdelke.

EVROPA V ŠOLI
V okviru mednarodnega pro-

jekta Evropa v šoli so naši učenci 

sodelovali na likovnem in literarnem 
natečaju na temo različnosti oziro-
ma enakosti med spoloma. Rezultati 
natečaja bodo znani prav kmalu, za-
ključna prireditev za Posavje pa bo 
25. maja v Krškem.

INTERREG IIIA
Projekt Znanje ne pozna meja 

se bliža svojemu vrhuncu, ko bodo 
sodelujoči predstavili svoj poslovni 
načrt in pokazali, kako so si zami-
slili trženje izdelka, ki so ga ustvarili 
v ustvarjalnih delavnicah. Zaključek 
projekta bo v OŠ Velika Dolina, na 
dvodnevnem taboru 25. in 26. maja 
pa bo sodelovalo okrog 70 učencev 
iz 5 osnovnih šol.

ŠOLA V NARAVI, 
TABORI

Kljub izrazito neugodnim zim-
skim razmeram smo uspeli izvesti 
tudi letošnjo šolo v naravi, ki so se 
je udeležili učenci 5. razreda. V na-

slednjih dveh mesecih pa pripravlja-
mo še celo vrsto različnih taborjenj. 
Najprej se bodo na tridnevno bivanje 
v CŠOD v Rakov Škocjan odpravi-
li učenci, ki so bili identificirani kot 
posebej nadarjeni. Njihova tema bo 
od 13. do 15. aprila predvsem kras in 
njegove značilnosti. To bo poleg obi-
ska Hiše eksperimentov že druga de-
javnost za nadarjene v tem letu. Od 
11. do 13. maja se na podobno tabor-
jenje v CŠOD Fara odpravljajo tudi 
naši tretješolci, za otroke, ki obisku-
jejo vrtec, pa bomo prvič organizi-
rali tridnevno bivanje v mladinskem 
zdravilišču na Rakitni. Vsem tem 
izvenšolskim oblikam bo sledila še 
dvodnevna ekskurzija za učence 9. 
razreda, ki se bodo junija preizkusi-
li še na planinski turi, bivanje v šoli 
kot obliko športno–naravoslovnega 
tabora pa bomo ponudili osmošol-
cem in prvošolcem. Poleg tega nas v 
juniju čaka še letna šola v naravi v 
Nerezinah za četrtošolce in plaval-
ni tečaj za učence drugega razreda 
– predvidoma v začetku junija.

Ob materinskem dnevu so zaplesale tudi najmlajše plesalke skupine Harlekin.
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Naši osnovnošolci na lutkovni predstavi Zverjasec

TEKMOVANJA
Zaključujejo se številna šolska 

pa tudi regijska in državna tekmo-
vanja. 4. aprila bo naša šola gostite-
ljica 42. regijskega tekmovanja mla-
dih matematikov. Pričakujemo blizu 
osemdeset udeležencev s posavskih 
šol. Večina rezultatov državnih tek-
movanj iz znanja do zaključka redak-
cije še ni znana, zato vas bomo o njih 
obvestili naslednjič.

So pa naši učenci zelo uspešni 
tudi v športu, še zlasti v odbojki. 
15. februarja smo gostili četrtfinalni 
turnir starejših dečkov. Nasprotniki 
naših učencev so bili tekmovalci iz 
Malečnika pri Mariboru ter Luč in 
Šempetra v Savinjski dolini. Žal se 
našim le za las ni uspelo uvrstiti v 
polfinale državnega tekmovanja.

PROSLAVE, 
PRIREDITVE

Božiček je tudi letos pridno so-
deloval pri obdaritvi otrok, tokrat 
prvič v novi občini. Iskrena hvala 
vsem organizatorjem vaških priredi-
tev, ki so dali nepozaben pečat novo-
letnemu praznovanju, še posebej pa 
se moramo zahvaliti neutrudnemu 
Romanu Jordanu.

7. februarja smo v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika 
pripravili šolsko proslavo, na kateri 
so nastopili recitatorji, pevci, plesal-
ci, instrumentalisti. Dokazali so, da 
so pravi mali umetniki, naši učenci 
– gledalci – pa, da se zavedajo po-
mena kulture in kulturne vzgoje, ki 
ji v LETU KULTURE namenjamo še 
posebej veliko pozornosti.

16. marca smo ob dnevu žena 
in v počastitev materinskega prazni-
ka v šolo povabili mamice, babice, 
očke in dedke in vse tiste, ki so jim 
blizu prisrčna sporočila najmlajših. 
Na prireditvi BLAZNO RESNO IN 
OTROŠKO so nastopili starejši sre-
dinčki in učenci razredne stopnje.

27. februarja so se predstavniki 

šolskega parlamenta udeležili regij-
skega otroškega parlamenta na temo 
MOJE MNENJE O DEVETLETKI. V 
sejni sobi Občine Krško so v kratkem 
igranem prizoru ponazorili svoje vi-
denje devetletke.

NACIONALNO 
PREVERJANJE ZNANJA

Za tretji predmet na NPZ je 
letos minister za šolstvo določil 4 
predmete: angleški jezik, zgodovino, 
kemijo in fiziko. Naša šola je bila iz-
brana za preizkus iz fizike. Učence 
čaka 4. maja 2007 preizkus iz sloven-
ščine, 7. maja iz fizike in 8. maja iz 
matematike.

PRAZNOVANJA OB 
DNEVU ŠOLE

V okviru praznovanja dneva 
šole bomo letos v aprilu pripravili 
številne prireditve.

2. aprila, na svetovni dan mla-
dinske literature, se bomo spomnili 
na 50–letnico izida ene najlepših slo-
venskih pravljic, Muce Copatarice. 
Na Mucinem popoldnevu se bodo 
otroci ponovno srečali z muco, ki 
nerednim otrokom skriva copatke, 

sodelovali bodo lahko v ustvarjalnih 
delavnicah in si nato ogledali še ma-
čjo predstavo plesne skupine Harle-
kin.

Ob 100–letnici rojstva naše-
ga rojaka Jožeta Gorjupa bomo 20. 
aprila pripravili že tretji Gorjupov 
literarni večer, ki ga bomo združili z 
zaključkom letošnje Eko šole.

24. aprila se bomo na jurjeva-
nju spomnili starih običajev, pekli 
cvrtje in se skupaj poveselili prihoda 
pomladi in svetega Jurija v naše kra-
je.

26. aprila bomo organizira-
li že 18. otroški likovni extempore, 
zaključek z razstavo v Lamutovem 
likovnem salonu pa združili s pra-
znikom – dnevom upora proti oku-
patorju.

VVE
Starše otrok, ki obiskujejo vrtec, 

obveščamo, da smo takoj po prvih 
obvestilih o oporečnosti mivke v ne-
katerih slovenskih peskovnikih, po-
slali na analizo tudi vzorce iz našega 
peskovnika. Rezultat analize je poka-
zal, da mivka ne vsebuje povečane 
vrednosti kadmija in svinca. Prav 
tako smo zaradi večje varnosti otrok 
v vrtcu zamenjali kljuke, tako da 
otroci odslej z notranje strani ne mo-
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zahvala

OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki se zahvaljuje 
Gostilni Kmečki hram za vso 
podporo in pomoč, ki so nam 
jo nudili vodstvo in zaposle-
ni ob praznovanju 100–letnice 
šole. Prav tako se v imenu Od-
bojkarskega kluba Kostanjevica 
na Krki, v katerem sodelujejo 
tudi naši učenci, zahvaljujemo 
za sponzorstvo v letošnji ligaški 
sezoni. Hkrati se opravičujemo, 
ker smo jih v zadnji številki Ko-
stanjeviških novic nehote izpu-
stili iz seznama sponzorjev.

VVE pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki
v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/96, 44/2000, 

78/2003, 100/2006) objavlja

R A Z P I S

vpisa predšolskih otrok za šolsko leto 2007/2008 (od 1. 9. 2007 
do 31. 8. 2008).

Vrtec bo izvajal dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni 
programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v 
šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno šte-
vilo otrok.

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2007 do vključno 3. 5. 2007.
Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignejo 

v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletnih straneh OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki.

Ravnateljica Melita Skušek, prof.

rejo odpreti vrat, saj je za to potrebno 
stisniti poseben gumb, ki otrokom ni 
dosegljiv. Seveda pa pričakujemo, 
da boste starši in drugi obiskovalci 
odslej dosledno zapirali vrata, kaj-
ti noben sistem ne more zagotavljati 
varnosti otrok, če odpove človeški 
faktor.

Melita Skušek

TEDEN KULTURE
V tednu kulture med 5. in 9. fe-

bruarjem so si učenci nižje stopnje 
ogledali lutkovno predstavo Turjaška 
Rozamunda lutkovnega gledališča 
FRU FRU, nato pa so sledile delavni-
ce v 1., 2. in 3. razredu, kjer si je vsak 
učenec izdelal svojo lutko.

V prvem razredu pa so temu te-
dnu dodali še obisk glasbenika Žiga 
Faganela, igralca Matije Stipaniča in 
slikarja Jožeta Marinča. Učencem so 
se predstavili z igranjem na violino, 
odlomkom dramske igre in se z nji-
mi pogovarjali o njihovem delu.

Lidija Stipanič

Violinist Žiga Faganel in študent AGRFT, domačin, Matija Stipanič sta se predstavila 
prvošolcem. 
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S toplejšimi in daljšimi dnevi se 
tudi v galerijskih prostorih začenja 
živahnejši utrip. Tako v nekdanjem 
cistercijanskem samostanu, kjer je 
že dobra tri desetletja sedež Galerije 
Božidar Jakac, kot tudi v ostalih dveh 
razstaviščih, ki sta povezani z delo-
vanjem naše ustanove.

Oblikovani program za letošnje 
leto je vsebinsko bogat in raznolik, 
predstavlja pa tudi kontinuiteto s 
preteklimi leti.

V pomladne, poletne in je-
senske dneve vas vabimo z av-
torskimi programi uveljavljenih 
slovenskih in tujih umetnikov 
ter s predstavitvami dejavnosti 
in fondov Galerije Božidar Jakac: 

 
nekdanja samostanska cerkev

Prehodnost/Transitoriness,
Uršula Berlot,
do 14. 4. 2007
Jože Slak – Đoka
24. 5. – 26. 8. 2007
Roman Makše
14. 9. 2007 – 14. 4. 2008
 

lapidarij
Dušan Tršar
11. 5. – 24. 6. 2007
Anda Klančič
21. 9. – 28. 10. 2007
 

Lamutov likovni salon
Umetnost – slavospev življenju
ob 50– letnici galerijske
dejavnosti
podaljšana do 15. 4. 2007
Ex tempore
26. 4. – 6. 5. 2007
Blaž de Gleria – nagrada
v okviru projekta Pogled 4
15. 6. – 19. 8. 2007
Vlado Stjepič
31. 8. – 30. 9. 2007
Nevenka Arbanas
5. 10. – 5. 11. 2007
 

Gorjupova galerija
Počastitev obletnic rojstva
in smrti Jožeta Gorjupa z
odprtjem prenovljene
Gorjupove zbirke
19. 10. 2007

Predstavljene likovne progra-
me Galerije bomo dopolnjevali še s 
pedagoškimi vsebinami, ki postajajo 
stalnica v našem delovanju (ustvar-
jalnice, poletna delavnica, ki jo bo 
letos vodila hrvaška kiparka Antoni-
ja Balić, …). Programsko razširitev v 
tem delu predstavljajo aktivnosti za 
odrasle, v okviru katerih najavljamo 
julijsko grafično delavnico z aka-
demskim slikarjem in grafikom, Go-
razdom Šimenkom in predavanje dr. 
Andreja Smrekarja, ki bo v petek, 30. 
marca 2007 v Lamutovem likov-
nem salonu spregovoril ob razstavi 
Umetnost – slavospev življenju.

Naj Vas ob koncu tega prispev-
ka povabimo še na dva koncerta. 26. 
junija se nam bosta predstavila zbor 
Carmina Slovenica in zbor Pied-
mont iz ZDA, večerne ure 8. julija 
pa nam bo s svojim letošnjim pro-
gramom obogatil Zoran Predin z 
gosti.

Veselimo se ponovnih srečevanj 
ob predstavljenih programih.

Helena Rožman,
višja kustodinja

Program 
Galerije 
Božidar

Jakac
v letu 2007

Na otvoritvi razstave Umetnost–slavospev življenju Razstavni projekt Uršule Berlot v nekdanji samostanski cerkvi  
Galerije Božidar Jakac
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Vabilo 
k branju,  
vabilo v 

knjižnico

V knjigah je toliko zapisanega, 
o knjigah lahko toliko napišemo. In 
toliko so že zapisali. Zdi se, da so be-
sede o knjigah v teh pomladnih me-
secih bolj cvetoče …

V začetku aprila praznujemo 
Mednarodni dan knjig za otroke in 
IBBY, mednarodna zveza za mladin-
sko književnost vsako leto izbere za 
sponzorja tega praznika eno izmed 
držav članic, v kateri pripravijo po-
slanico otrokom vsega sveta. Leto-
šnja prihaja z Nove Zelandije in je 
posebna. Ni namenjena le otrokom, 
namenjena je vsem. Preberite jo, 
mogoče bo pustila sled tudi v vas.

Kostanjeviška knjižnica se v 
zadnjih mesecih spreminja. Vse več 
užitkov nudi. Upam, da ne le mi 
zaposleni, ampak tudi vi, naši upo-
rabniki, to čutite. Zato vas vabim v 
našo/vašo knjižnico, med knjige, na 
druženje.

Knjižnica je odprta vsak torek 
in četrtek od 12. do 18. ure. Dobro-
došli!

Alenka Žugič Jakovina 

Sporočilo otrokom 
sveta

Nikoli ne bom pozabila, kako sem 
se naučila brati. Ko sem bila še čisto 
majhna, so besede drobencljale mimo 
mojih oči kakor črni hroščki, ki mi po-
skušajo ubežati. A bila sem prebistra 
zanje. Naučila sem se jih prepoznati, 
ne glede na to, kako hitro so tekali. In 
tako sem končno lahko odprla knjigo 
in razumela, kaj je v njej napisano. 
Čisto sama sem lahko prebirala zgod-
be in šale in pesmi.

Seveda, brez presenečenj ni šlo. 
Branje mi je dalo moč nad zgodbami, a 
na nek način je dalo tudi moč zgodbam 
nad mano. Nikdar več jim nisem mo-
gla uiti. Tudi to je del skrivnosti branja.

Odpreš knjigo, sprejmeš vase be-
sede in dobro zgodbo v tebi raznese. 
Tisti črni hroščki, ki tekajo v ravnih 
vrstah prek belih strani, se najprej 
spremenijo v besede, ki jih lahko ra-
zumeš, nato pa v čarobne podobe in 
dogajanje. Čeprav se za določene 
zgodbe zdi, da nimajo nikakršne zve-
ze z resničnim življenjem … čeprav se 
stopijo v presenečenja najrazličnejših 
vrst in rinejo meje verjetnega na to in 
ono stran, kot bi šlo za elastiko, nas 
dobre zgodbe ne nazadnje privedejo 
nazaj k nam samim. Sestavljajo jih 
besede, vsa človeška bitja pa si srčno 
želijo dogodivščin z besedami.

Večina nas začne kot poslušalci. 
Ko smo dojenčki in se mame in očetje 
igrajo z nami, nam recitirajo prepro-
ste pesmice, se dotikajo naših obrazov  
(Pika, pika, pikica …) ali prstov (Ta 

pravi: 'Pijmo!', Ta pravi …) Besede so 
govorjene glasno in že kot čisto majh-
ni jim prisluhnemo in se jim smejemo. 
Kasneje se naučimo brati tisti črni 
tisk na ploskvi straní in celo ko bere-
mo tiho, je ob nas neki glas. Čigav je? 
Morda naš lastni – bralčev glas – mor-
da pa tudi kaj več. Mogoče gre za glas 
same zgodbe, ki spregovori iz bralčeve 
glave.

Seveda, danes obstaja toliko na-
činov, na katere se pripoveduje zgodbe. 
Slednje imata povedati tudi filmsko 
platno in televizor, a tadva ne upora-
bljata jezika na isti način kot knjiga. 
Televizijskim avtorjem ali scenari-
stom pogosto naročijo, naj besedilo 
okrajšajo. »Naj zgodbo pripovedujejo 
prizori,« jim govorijo strokovnjaki. 
Televizijo gledamo skupaj z drugimi, 
a kadar beremo, smo večinoma sami.

Živimo v času, ko je na svetu to-
liko knjig. Del bralčevega potovanja je, 
da išče med njimi, jih prebira in bere 
ponovno. Del bralčeve pustolovščine 
je, da v divjem pragozdu tiska najde 
zgodbo, ki se bo razplamtela kakor fe-
niks … zgodbo, ki bo tako razburljiva 
in skrivnostna, da bo bralca spreme-
nila. Po moje vsak bralec živi za tre-
nutek, ko se vsakodnevni svet nekoliko 
zgane, se umakne novi šali, novi za-
misli, novi možnosti, ki pridobi svojo 
resnico z močjo besed.

»Ja, natanko tako je!« vzklikne 
glas v nas. »Prepoznal sem te!«

Mar ni branje razburljivo?

Margaret Mahy 
dobitnica Andersenove nagrade 2006
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Pusti  
besedam, 

da
odlete

Pred vhodom v kulturni dom 
nobene luči. Še boljše, se vsaj ne vidi 
okrušenosti in dotrajanosti vhodne-
ga stopnišča. Prava groza, kakšen je 
kulturni hram od zunaj, notri še kar 
gre. A klepet občanov, ki se zbirajo v 
dvorani, mi pravi, da je potrebno jav-
no spregovoriti o našem kulturnem 
domu. Razni komentarji, razmišlja-
nja, pobude, kritike in tolažbe, mi 
dajo jasno vedeti, da si Kostanjevčani 
vsak po svoje razlagamo situacijo in 
ozadje »afere« kulturni dom.

Kulturni večer se začne. Z neko 
čarobno močjo besede se nam pred-
stavi Matic S., za katerega si upam tr-
diti, da je umetnik. Umetnik, ki živi 
s Kostanjevico, ki v svojih iskanjih 
išče odgovore na vprašanja dogaja-
nja. Zame predstavlja velik potencial 
in graditelja mozaika kulturnega do-
gajanja v našem mestu.

Vrhunec večera ob počastitvi 
Prešernovega dne je bila vsekakor po-
delitev priznanja Lidii Č. Zelo skrbno 
izbrana nagrajenka in ne kdor koli in 
kar nekaj. Resnično si jo zasluži Lidia 
(Fruli), ki s svojim marljivim delom 
in toplino prispeva h kulturnemu 
razvoju. Še danes, kot v času osnov-
nošolskih dni, je ohranila vztrajnost, 
prizadevnost in človeško toplino. Ve-
dno razpoložena za pomoč, kritična 
in ustvarjalna. Nikoli v ospredju, kot 
pravi voditeljica v obrazložitvi. A 
brez Lidie bi bila marsikatera tekma 
izgubljena, marsikatera predstava 
brez prave vrednosti, marsikatera za-
bava brezglavo odigrana.

Za popestritev večera je vseka-
kor poskrbel A. R. Roza, ki ga je vsak 
razumel, tako kot si je to želel. A v 
njegovi izvirnosti in duhovitosti je 
mnogo več kot izredna igralska žili-
ca, s katero prodre v vsakega gledal-
ca. Njegov glas je klic po kulturnem 
prebujanju Slovencev. Ali bomo znali 
ohraniti našo kulturo, naše korenine 

v naši prvotni obliki ali pa bomo do-
volili, da nam vse to pokradejo, kot 
da nikoli ni bilo naše? Morda pa se 
bomo celo prodali! S svojo odprto-
stjo, sprejemanjem drugačnosti, hi-
trim dojemanjem novega in tujega, 
pozabljamo nase in na lastno kulturo. 
Mogoče je samo vprašanje časa, kako 
nas bo politika odpihnila od naših 
korenin in nas potisnila v kulturni 
molk in osiromašenje. Zato so naši 
kostanjeviški mladi ustvarjalci še 
kako pomembni. Večer so v lepo ce-
loto zaokrožili še osnovnošolski pev-
ci, slavnostni govornik Vlado Žabot 
in godbeniki.

Vsak občan mora, po svojih mo-
čeh in znanju, prispevati h kulturne-
mu, gospodarskemu in duhovnemu 
razvoju. Marsikomu pa je potrebno 
dati tudi možnost.

Lepo bi bilo, da bi si vsak Ko-
stanjevčan lahko kupil slovensko za-
stavo in tako bi plapolale zastave ob 
prazničnih dneh. Drobne stvari, a 
pomembne.

Vsi tisti, ki se niste mogli udele-
žiti prijetnega večera, naj vam bo to 
moje razmišljanje povabilo za drugič. 
Res imamo veliko sposobnih, ustvar-
jalnih občanov, na katerih gradimo 
srce naše nove občine.

Mihaela Kovačič 
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Ob slovenskem kulturnem prazniku je Lidia Ernoša za požrtvovalno delo v kulturi 
prejela bronasto Prešernovo plaketo.Andrej Rozman – Roza
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Tudi letos je sekcija Šelmarija 
pri Turističnem društvu Kostanjevi-
ca na Krki organizirala tradicionalni 
pustni program.

V soboto, 10. 2. je potekala že 15. 
šelmarska degustacija cvička. Med 
osmimi vzorci je bil letos najboljši 
cviček Marjana Jeleniča.

Že nekaj let se udeležujemo tudi 
treh prireditev izven Kostanjevice, 
skupine iz teh krajev pa nam obisk 
tudi vrnejo na naši nedeljski povorki.

V nedeljo, 11. 2., smo se udeleži-
li povorke v Kanalu, v soboto, 17. 2., 
pa smo odšli v Markovce. Markov-
ci veljajo za domovino Kurenta, kar 
se vidi po izredno bogati povorki 
in sodelovanju domačinov pri vseh 
pustnih dogajanjih. Letos se nam na 

obisku pridružil tudi župan Mojmir 
Pustoslemšek, ki se je seznanil z žu-
panom Markovcev.

Že po koncu naših prireditev pa 
smo se udeležili še povorke v Dobovi. 
Te prireditve se tradicionalno udeleži 
zelo veliko pustnih skupin.

Naš program običajno začne-
mo z budnico na pustno nedeljo, 
program pa nadaljujemo popoldne 
s pustno povorko. Poleg našega od-
bora, purgergarde, godbe in konje-
nice nam obisk vrnejo že omenjene 
skupine. Seveda pa moramo omeniti 
še domače skupine, pri katerih pred-
njačijo Malenčani. Želimo si, da bi še 
kakšna vas stopila po njihovi poti.

V ponedeljek smo imeli vedno 
dobro obiskan občni zbor Prforcen-

hausa, na katerem vsako leto izvoli-
mo tudi novega predsednika. Letos je 
to postal Andrej Kerin–Kičo.

V torek smo dopoldne gonili 
medveda, popoldne orali in sejali, 
zvečer pa pripravili še promenadni 
koncert godbe.

V sredo se pustovanje običajno 
zaključi s pogrebom Kurenta, ko ta 
pustni lik zažgemo in vržemo v Krko. 
Seveda pa pogrebci nato odidemo še 
na veselo sedmino. Na sedmini že 
nekaj let podeljujemo tudi prehodni 
kipec Šelme najbolj zaslužnemu čla-
nu. Ta kipec je letos dobil Damjan 
Stanič.

Milan Kuplenik
Fotografije: Matej Jordan

Šelmarija 2007

Oklic Kurenta s pustno povorko po ulicah Kostanjevice
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Pust, pust,  
krivih ust

Društvo prijateljev mladine Ko-
stanjevica na Krki je v sodelovanju z 
Osnovno šolo Jožeta Gorjupa v času 
zimskih počitnic za otroke pripra-
vilo v prostorih osnovne šole dve 
ustvarjalni delavnici, otroke pa smo 
odpeljali tudi na ogled kino predsta-
ve v Novo mesto.

Prva delavnica z naslovom "Po-
slikava obraza" je potekala na pustni 
torek, vodili pa sta jo Mihaela Jarko-
vič in Katja Petretič. V njej so lahko 
otroci svoje obraze s pomočjo barv 
spremenili v prave fantazijske like, ki 
spremljajo pustni čas. V drugi, "ku-
harski delavnici", pri kateri sta nam  
na pomoč priskočili Nuška Abram in 
Slavica Kuhar, pa je dišalo po jabolč-
nem zavitku, jabolčni piti, slastnih 
miškah in pustnih flancatih. Seveda 
so "mladi peki"  te dobrote na koncu 
tudi poizkusili.

Delavnic in ogleda kino pred-
stave se je skupaj udeležilo 54 otrok.

Mihaela Kučič

Konec dober, vse dobro – zaključek skupščine Prforcenhausa v ponedeljek  
z novim predsednikom Andrejem Kerinom.

Predsednik Prforcenhausa Matej Drobnič s princesko Dušanko Požgaj  
in člani Pihalnega orkestra Šentjernej našemljeni v kurjo družino.

Novemu predsedniku Prforcenhasa pomoči ne bo manjkalo.

Vrelec mladosti Štihe, ki bo v bližnji  
prihodnosti nadomestil Jadransko riviero.
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Premiera igrane 
lutkovne predstave 

Zverjasec

V petek, 16. marca 2007, smo bili 
v kostanjeviškem kulturnem domu 
prisotni na premieri igrane lutkovne 
predstave z naslovom Zverjasec, na-
slednji dan pa je sledila še ponovitev. 
Igrano lutkovno predstavo je uprizo-
rilo gledališče Lutkovni oder Kosta-
njevica.

Devetčlanska ekipa je prvič pri 
nas uprizorila svetovno otroško uspe-
šnico Gruffalo, po istoimenski knjigi 
angleške avtorice Julie Donaldson, v 

prevodu Prešernovega nagrajenca 
Milana Dekleve, ki je izšla pri Mla-
dinski knjigi z naslovom Zverjasec.

Režiserka, oblikovalka scene 
in organizatorka predstave je Vesna 
Hrovat.

Lepa, gibljiva prostorska scena 
je pričarala gozd, v katerem ni manj-
kalo ptičjega petja in žuborenja po-
točkov v zvočni kulisi Janka Hrovata. 
Posebej za to predstavo je bila napisa-
na ritmična in melodično nalezljiva 
glasba Aleša Bartlja, z vokalom nje-
gove hčerke Laure, ki nas je popeljala 
v predstavo, kjer glavno vlogo igra 
majcena miška. Miška nato na svoji 
poti skozi gozd z zvitimi izgovori od-
vrne vse gozdne požeruhe, tudi naj-
večjega med njimi, Zverjasca.

Občinstvo, še posebej otroci, so 
se tako vživeli v igrico, da so miški 
z navdušenim aplavzom in skandira-
njem pomagali na vsej poti do cilja 
in še dlje. Na lutkovno predstavo nas 
je privabila domiselno oblikovana li-
kovna podoba Janje Grubar.

Lutke na palicah, ki jih je izdelal 
Dominik Hudoklin, sta na na odru 
doživeto oživljali Anica Srbčič in 
Zlatka Kocman Kuhar. V Zverjasca 
se je preoblekla Lidija Stipanič, ki je 
izmišljeni mrcini vdahnila novo ži-
vljenje.

Lutkovni oder Kostanjevica pa 
namerava s predstavo zaradi zanima-
nja gostovati tudi po drugih krajih v 
Sloveniji.

Vesna Hrovat

Celostna podoba 
turističnih brošur 

mesta Kostanjevica 
na Krki in sejem 

Turizem in  
prosti čas

Na pobudo nekaterih turistično 
usmerjenih društev in posameznikov, 
ki delujejo na območju Kostanjevice 
na Krki, se je v začetku leta 2007 obli-
koval neformalni odbor, sestavljen iz 
pobudnikov sledeče ideje.

Bili smo enotnega mnenja, da 
sta reklama in trženje lastne ponud-
be pomembna, vendar za vsakega 
posameznika zelo velik finančni za-
logaj. Prav tako posameznik kot tak 
ne more zagotavljati kvalitetne ce-
lostne ponudbe kraja. Zato smo se 
odločili, da poskušamo skupaj obli-
kovati zloženko, ki bi predstavljala 
Kostanjevico na Krki kot samostojno 
in prepoznavno blagovno znamko v 
slovenskem turističnem prostoru in 
bi združevala vse turistične ponu-
dnike.

Začeli smo oblikovati skupno 
brošuro, ki bo turistu na enem mestu 

ponujala informacije o celotni po-
nudbi kraja. Skupna zloženka o kraju 
bo sestavljena tako, da bodo vanjo 
vključeni vsako društvo, gostinski 
ponudnik ali posameznik, ki bodo to 
želeli. Oblika zloženke je zamišljena 
kot mapa, v kateri ima vsak posame-
znik, društvo ali zgolj turistična točka 
svoj listič, na katerem so predstavlje-
ne glavne informacije o ponudbi. Na 
notranji strani bo mapa prikazovala 
zemljevid Kostanjevice in ožje oko-
lice, na njem pa bodo označene vse 
znamenitosti. S tem so mišljene tako 
klasične turistične točke (Kostanjevi-
ška jama, Galerija Božidar Jakac…)→ 

Scenaristka in 
režiserka predstave 
Vesna Hrovat

(Desno) Z leve proti 
desni: Zlatka Kocman 
Kuhar, Anica Srpčič  
in Lidija Stipanič v 
kostumu Zverjasca. 

Foto: Matej Jordan
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→ kot gostinska ponudba pa tudi turi-
stične točke, ki se ne tržijo, kot je na 
primer hrast na Malencah, Čestitke, 
Ressljeva pot …

Poleg izdelave brošure smo se 
letos ponovno prijavili na sejem 
Turizem in prosti čas, ki bo potekal 
med 29. marcem in 1. aprilom 2007 
na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani. K sodelovanju so nas povabili 
tako v okviru Sončeve poti kot tudi 
v okviru Krošnjarske poti, projekta 
Next Exit, v sklopu Turistične orga-
nizacije Slovenije. Odločili so se, da 
se pridružimo slednji, saj ponud-
ba našega kraja nenako bolj sodi v 
sklop, ki ga pokriva Krošnjarska pot. 
Tokrat se bo predstavila Kostanjevica 
na Krki kot kraj, s skupno celostno 
podobo in skupno ponudbo, ki jo 
kraj premore. Vključeni bodo lahko 
vsi ponudniki turističnih in kultur-
nih uslug v našem kraju, ki bodo to 
želeli.

Upamo, da bodo ti začetki do-
bra popotnica in temelj za nadaljnji 
turistični razvoj našega kraja.

Ob tej priložnosti obveščamo 
in naprošamo vse, ki bi želeli svojo 
ponudbo predstaviti v zloženki, ali 
kakorkoli sodelovati na sejmu Po-
čitnice in prosti čas, da se nam čim-
prej oglasite na elektronski naslov: 
info@gki.si

Alenka Čuk

Zima, kakršno preživljamo, nas 
spravlja v nelagodje. Po eni strani 
smo zadovoljni s prihranki v kuril-
nicah in z manj zarjavelimi karoseri-
jami, po drugi strani pa je na splošno, 
pa seveda tudi med vinogradniki, 
čutiti zaskrbljenost zaradi možne 
pomladanske pozebe.

Ker narave res ne moremo pri-
krojevati po svoje in bomo o more-
bitni pozebi vse vedeli maja, smo se 
v vinogradniškem društvu pridno 
lotili že lani načrtovanih akcij.

Zadnji petek v februarju smo 
se zbrali v Jeleničevem vinotoču na 
občnem zboru. Če je bila lani cesta 
v hribe zaradi sneženja skoraj nepre-
vozna, je bilo letos tako, kot da smo 
občni zbor prestavili na pomladni 
čas.

Poleg standardnih zadev, ki jih 
na zboru obravnavamo (poročila, ak-
tivnosti v letošnjem letu), smo tokrat 
potrdili tudi nova društvena pravila, 
ki so usklajena z novim zakonom o 
društvih. In po naši lepi navadi smo 
zborovanje zaključili z večerjo in pri-
jetnim druženjem.

Prijava za prireditev Teden cvič-
ka nam tudi letos ni uspela. Priredi-
tev bo ponovno v Novem mestu, na 
njej pa bomo sodelovali z ostalimi 
društvi.

Naj omenim še dejavnosti, ki 
so predvidene za mesec marec. V 
dneh 9.10. in 11. bomo zbirali vinske 
vzorce za društveno ocenjevanje vin. 
Pričakujemo, da se bo nabralo okoli 
150 vzorcev, ki jih bosta 2 strokovni 
komisiji ocenjevali 17. 3. v Gostilni 
Žolnir.

Marca bo organiziralo ocenje-
vanje svojih izdelkov tudi Društvo 
domačih kolin, svečano podelitev 
priznanj pa bomo pripravili na sku-
pni prireditvi odprtega tipa v sobo-
to, 31.3. 2007, ob 19. uri v telovadnici 
Osnovne šole Jožeta Gorjupa.

Prijazno vabilo velja vsem ob-
čankam in občanom – torej na svi-
denje !!

Tajnik društva
Rajko Gorenc

Iz vinogradniških logov

Fo
to

: J
an

i Z
ak

še
k

Fo
to

: J
an

i Z
ak

še
k

Kostanjeviske Novice st. �1.indd1�   1� �.�.�00�   ��:��:1�



1�kostanjeviške novice • april 2007

Silvo Drmaž  
z Dolnje Prekope 
zlati mojster  
domačih kolin

Prazniku domače koline v Ko-
stanjevici na Krki je dalo Društvo 
domačih kolin, ki ga vodi Ivan Ur-
banč iz Podbočja, novo vsebino in 
nov pristop pri sami organizaciji in 
izvedbi. Prireditev je v organizaciji 
Društva domačih kolin, Društva vi-
nogradnikov, Turističnega društva, 
Kulturnega društva ter Aktiva kmeč-
kih žena Pod Gorjanci potekala 20. 
januarja 2007 v gostišču Kmečki 
hram, kjer je koordinacijski odbor 
vodil župan občine Kostanjevica na 
Krki, Mojmir Pustoslemšek. Osnov-
ni namen Društva domačih kolin je 
ohranjanje tradicije pridelave tradici-
onalno pripravljenih jedi – domačih 
kolin ter prenašanje tega poslanstva 
novim rodovom kot način življenja 
oziroma priprave tovrstnih jedi na 
način naših dedov in babic.

Na ocenjevanju je bilo 14 vzor-
cev pečenic, 19 vzorcev tlačenk, 7 
vzorcev prate, 25 vzorcev kislega 
zelja, 38 vzorcev mesenih klobas in 
31 vzorcev krvavic. In kakšni so bili 
rezultati posameznih vzorcev, ki so 
v okusu razdajali veliko mero znanja 
in volje članov Društva domačih ko-
lin?

V pečenicah je prejel najviš-
jo oceno 37,3 in tako zmagal Franci 

Praznik  
domačih kolin  
v Kostanjevici 

na Krki
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Hribar iz Sajevc, drugi z oceno 37 je 
bil Joško Cunk iz Črneče vasi, tretji z 
oceno 36,7 pa Ivan Unetič z Griča.

Pri ocenjevanju tlačenk je bila 
komisija enotna, da je pripravila 
najboljšo Marinka Štemberger iz 
Šentjerneja z oceno 38,8, drugi je bil 
Franc Hribar iz Sajevc z oceno 36,8, 
tretje mesto pa je z oceno 36,2 dose-
gel Stanko Švajger iz Brežic.

Najboljšo mrežno pečenko z 
oceno 40,1 ima Danica Hribar iz Sa-
jevc, takoj za njo z oceno 39,1 Stanko 
Švajger iz Brežic, z oceno 38,2 pa ji 
sledi Jože Somrak iz Dedne vasi.

Joško Cunk iz Črneče vasi ima 
v konkurenci 38 vzorcev z oceno 39,1 
najboljšo meseno klobaso. Takoj za 
njim Marinka Štemberger iz Šentjer-
neja z oceno 38,4, kot tretjo najboljšo 
pa Stanko Švajger iz Brežic z oceno 
38,2.

Najboljše krvavice na ocenje-
vanju so bile od družine Hribar iz 
Sajevc, saj je oče Franc dobil najviš-
jo oceno 34,4, hčerka Nevenka je z 
oceno 37,8 druga, tretje mesto pa je 
dosegel Stanko Švajger iz Brežic z 
oceno 37,7.

Strokovna komisija, ki je oce-
njevala zelje, je ugotovila, da je naj-
boljše zelje pripravil Silvo Drmaž z 
Dolnje Prekope z oceno 76. Kot dru-
gi najboljši je bilo ocenjeno zelje Jo-
škota Cunka iz Črneče vasi z oceno 

64, in kot tretje zelje Jožeta Tomazina 
iz Globočic z oceno 63.

Najboljšo kislo repo je pripra-
vila Nuška Abram z oceno 76. Alojz 
Vimpoljšek iz Lenarta je za drugo 
mesto dobil oceno 68, Franc Bakšič 
iz Rake pa za tretje mesto oceno 67.

V kombinaciji vina, mesenke, 
krvavice in kislega zelja ali repe je 
zmagal in tako osvojil naslov zlati 
mojster domačih kolin Silvo Drmaž 
iz Dolnje Prekope. Drugo mesto 
in naziv srebrni mojster je dosegel 
Stanko Švajger iz Brežic, tretje mesto 
in naziv bronasti mojster pa si je pri-
služil Franci Hribar iz Sajevc.

V gostišču Kmečki hram pa se 
je poleg domačih kolin častilo tudi 
vino cviček, saj so cvičkovi veljaki 
v sobici gostišča postavili posebno 
obeležje, ko se je »na božični večer 
vesoljnega leta 2000 spočela dokonč-
na zaščita cvička«, kakor je zapisano 
na spominskem obeležju. Ob tej pri-
ložnosti so spregovorili in izrazili 
svoje misli in spomine na ta veliki 
zgodovinski dogodek Ivan Urbanč, 
Zdravko Mastnak, Slavica Šikovec in 
Ivo Kuljaj, sicer pa je tudi v samem 
Društvu domačih kolin veliko čla-
nov, ki so tako ali drugače povezani 
s cvičkom, zato sta bila oba dogodka 
združena v istem večeru.

Lea–Marija Colarič–Jakše
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Srečanje starejših  
občanov v organizaciji 

KO RK Kostanjevica 
na Krki

Krajevna organizacija Rdečega 
križa Kostanjevica na Krki je v pred-
novoletnem času novembra 2006 or-
ganizirala tradicionalno srečanje za 
vse občane Občine Kostanjevica na 
Krki, ki so dopolnili 75 let in več. Va-
bilu se je odzvala polovica povablje-
nih, glede na odziv in dobro sprejetje 
srečanja pa bi bilo število brez dvoma 
še večje, vendar mnogim zdravje ni 
dopuščalo, da bi se srečanja udeležili. 
Srečanje je potekalo v Gostilni Žol-
nir.

Tudi letos so s prijetnim progra-
mom večer popestrili učenci 3. razre-
da osnovne šole Jožeta Gorjupa pod 

vodstvom mentorice Staše Jordan, 
ki je tudi poskrbela za voščilnice z 
lepimi željami v novem letu. Ne sre-
čanju se nam je pridružil tudi župan 
Občine Kostanjevica na Krki Mojmir 
Pustoslemšek ter s prisrčnim nago-
vorom pozdravil udeležence. Večer je 
potekal v sproščenem vzdušju, čas pa 
smo si krajšali z medsebojnim pogo-
vorom in petjem.

Za veder prehod v novo leto z 
željo, da se v letu 2007 ponovno sni-
demo, pa je poskrbel naš Jure Dra-
ksler s svojo igrivo harmoniko.

Hvala Faniki Sevšek za njen pri-
spevek ob organizaciji srečanja.

Pred novim letom pa smo ak-
tivistke rdečega križa kot vsako leto 
obiskale tudi naše krajane v domovih 
za ostarele občane v Novem mestu in 
Krškem. Veseli so bili našega obiska 
in drobne pozornosti.

Hvala vsem sodelavkam Rdeče-

ga križa Kostanjevica na Krki za nji-
hovo nesebično delo, pripravljenost 
pomagati bolnim in ostarelim ter s 
prijazno besedo in stiskom roke po-
kazati, da niso sami.

Zahvala gre tudi Občini Kosta-
njevica na Krki, Alenki Zaman in 
vsem vam, ki verjamete v naše huma-
no delo in nam s članarino pomagate 
uresničevati zastavljene cilje.

Predsednica KO RK
Stanislava Sikošek Černoša

Praznik 
vina, kruha 
in »suhega 

sadja«
V Kostanjevici na Krki se je v so-

boto s Praznikom vina, kruha in su-
hega sadja zaključila lokalna cvička-
rija, ocenjevanje salam in klobas ter 
tekmovanje za kombinacijo najbolj-
šega vzorca kruha, »špeha« in vina.

Praznik vina kruha in suhega 
sadja so pripravili Društvo vinogra-
dnikov, Društvo domačih kolin, Ak-
tiv kmečkih žena Pod Gorjanci, PGD, 
Turistično društvo ter Občina Kosta-
njevica na Krki. Vzorce domačih do-
brot in vina so prinesli v ocenjevanje 
pridelovalci od Šentjerneja do Krške-
ga in Brežic, posebne komisije pa so 
delo opravile že v minulem tednu. Na 
zaključni prireditvi, ki se je odvijala 
v telovadnici OŠ v Kostanjevici na 
Krki, so razglasili najboljše ocenjene 
vzorce vin, med katerimi so prevla-
dovali cvički, ter podelili diplome in 
nagrade za najboljše salame, klobase, 
šinke in slanino. Posebna komisija 
je ocenila različne vrste domačega 
kruha, izbrali pa so tudi zmagovalca 

v kombinaciji vina, kruha in »špe-
ha«. Najboljši v tej kategoriji je postal 
domačin Franc Hribar. Obiskovalci 
so poleg vina lahko poskusili tudi 
kruh in suhomesnate dobrote, sode-
lovali pri licitaciji velikonočne šunke 
in tekmovali za najbolj simpatično 
prvoaprilsko laž. V spremljevalnem 
kulturnem programu so sodelovali 
učenci OŠ Jožeta Gorjupa, harmo-
nikarji, Vinogradniški pevski zbor, 
Aktiv kmečkih žena Pod Gorjanci, 
plesna skupina Harlekin in Prfor-
cenhaus, za dodatno kulinarično po-
nudbo je poskrbela gostilna Kmečki 
hram, za glasbo pa ansambel Jerneja 
Kolarja.
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O delu in utripu  
krajevne organizacije  

ZB NOB Kostanjevica 
na Krki

Krajevna organizacija Združe-
nje borcev in udeležencev NOB je 
domoljubna organizacija, ki v svojih 
vrstah združuje borce in udeležen-
ce NOB, aktiviste in pripadnike OF, 
žrtve nasilja okupatorja in njegovih 
sodelavcev.

Ni politična organizacija, zato v 
svoje vrste sprejme vsakogar, ki želi 
ohranjati tradicijo NOB, udeležen-
ce povojne obnove domovine, člane 
mladinskih delovnih brigad in vsa-
kogar, ki želi, da je domovina de-
mokratičnega, socialno pravičnega 
družbenega razvoja, da se zavzema 
za suverenost slovenske države, za 
mir in enakopravni odnos med na-
rodi.

Krajevna organizacija ZZB NOB 
se bo z novim letom 2007 preimeno-
vala v Občinsko organizacijo ZZB 
NOB Kostanjevica na Krki. KO ZZB 
ima 50 članov in se močno trudi, da 
bi sprejela v svoje vrste čim več mla-
dih članov, ne glede na svetovni na-
zor in stranko.

Naloga ZZB je, da sodeluje na 
vseh proslavah ( praporščak z delega-
cijo članov ) na območju Posavja in 
Dolenjske. Že leta sodeluje pri pra-
znovanju KS Kostanjevica na Krki 

– pri praznovanju na pokopališču, 
opozarja koncesionarja, da so grobi-
šča na prostoru KS urejena, zbira in 
išče donatorje za obnovo spomeni-
kov, na grobu kostanjeviških in pre-
kopških talcev izvaja elektrifikacijo 

– večna luč itd. Stalna naloga organi-
zacije je tudi, da obiskuje bolne člane 
in se od preminulih članov poslovi s 
poslovilnim govorom.

ZZB tudi pripravlja in zbira gra-
diva o dogajanjih med leti 1941–1945–
1950. Gradiva je še dovolj, da bi lahko 
izdali brošuro.

Delegacija s praporščakom se 
je udeležila 63. obletnice pohoda 14. 
divizije na Štajersko v Sedlarjevem in 
spominske slovesnosti v Šmarju pri 
Šentjerneju ob 64. obletnici zavzetja 
italijanske in belogardistične posto-
janke Pleterje, ki sta jo izvedli Can-
karjeva in 13. hrvaška brigada.

Spominske prireditve v letu 
2007:

— v soboto, 26. maja 2007, ob 
11.00 uri na Opatovi gori na Gorjan-
cih pri konjeniškem domu pripra-
vljamo skupaj z društvom Gorjanska 
konjenica spominsko slovesnost na 
prvo srečanje slovenskih in hrvaških 
partizanov leta 1942;

— v soboto, 30. junija 2007, 
bomo ob 11.00 uri pripravili srečanje 
borcev in občanov pri obnovljenem 
spomeniku na Oštrcu.

Vabljeni na proslave in sodelo-
vanje!

Krajevna organizacija ZB
Kostanjevica na Krki
Vili Punčuh, predsednik

ZAHVALA IN OPRAVIČILO
Za obnovo spomenika iz 2. 

svetovne vojne na Oštrcu se za-
hvaljujemo Jamarskemu klubu 
iz Kostanjevice na Krki in Poli-
cijskemu veteranskemu društvu 
SEVER – občine Krško.

PRIROČNIK ZA 
SREČNE UPOKOJENCE

Založba Maks Viktor d.o.o. je 
nasploh prvič v Sloveniji izdala pri-
ročnik za upokojensko populacijo z 
naslovom ˝PRAKTIČNI VODNIK 
ZA UPOKOJENCE˝, ki na prijazen 
in poljuden način obravnava vse vi-
dike življenja upokojencev: upoko-
jensko politiko, statistične preglede, 
pokojnine, bolezni, zdravstveno var-
nost upokojencev, socialno varstvo, 
izobraževanje v tretjem življenjskem 
obdobju, turizem, hobije, rekreacijo… 
V 64 poglavjih na 350 straneh vam 38 
strokovnjakov podaja strokovne in 
koristne informacije za upokojen-
sko populacijo, del priročnika pa je 
zasnovan kot pregled turističnih de-
stinacij širom Slovenije. Skoraj sto 
ustanov in podjetij je omogočilo, da 
je priročnik kljub profesionalni za-
snovi, oblikovanju in obsegu cenov-
no dosegljiv vsakomur.

Cena v prednaročilu s 25% po-
pustom je 19,00 €. Ustanovam, ki se 
ukvarjajo z upokojensko populacijo, 
nudimo še dodatnih 10% popusta, 
upokojencem pa 25% popusta. Pred-
naročniške cene veljajo do izida pri-
ročnika v sredini marca, naročila pa 
sprejemamo na brezplačnem telefo-
nu: 080 15 17.
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Učenje s pomočjo računalnika in svetovnega spleta…
Dostop do informacij in svetovanj s področja izobraževanja…

Center vseživljenjskega učenja Posavje že od lanskega leta pripravlja vr-
sto dejavnosti, namenjenih prebivalcem Posavja. V tem času smo:

— razširili dejavnost Svetovalnega središča Posavje na 
šest dislociranih enot, tudi v izposojevališče Valvasorjeve knjižnice 
Krško v Kostanjevici na Krki. Svetovalka vam vsak drugi četrtek v mesecu 
med 15. in 17. uro nudi pomoč pri iskanju informacij o izobraževalnih progra-
mih, o razpisih, o možnosti koriščenja brezplačne učne pomoči in podobno. 
Kontakt: 07/ 488 11 70 in svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

— odprli nove Točke za samostojno učenje,  
v Knjižnici Brežice, na OŠ Sava Kladnika Sevnica in v Bivaku Senovo. Ob 
pomoči računalnika se učite takrat, ko vam najbolj ustreza. Brezplačno si pri-
dobite lahko nova znanja iz računalništva, angleščine, nemščine, italijanščine, 
ponekod pa tudi francoščine, španščine, zgodovine, geografije. Kmalu bodo 
dostopna tudi gradiva za pripravo na maturo 2007! Informacije in rezervaci-
je: Središče Krško 07–488 11 73.

— razvili spletno središče www.cvzu–posavje.si,  
ki vam bo postregel s prvimi informacijami in bazami podatkov o možno-
stih izobraževanja ter učenja v Posavju, do konca leta pa ga bomo dopolnili s 
programi učenja v virtualnih učilnicah. Kliknite na www.cvzu–posavje.si in 
obogatili vas bomo še z dodatnimi informacijami o možnostih prijetnejšega 
učenja.

Vse storitve vam ponujamo BREZPLAČNO. Pokličite: 07/ 488 11 73

Kritično pero
Že lani smo začeli v Kostanjevici 

urejati predel pokopališča. Dodatno 
smo uredili prostor pred poslovilno 
vežico, letos bomo ta prostor uredili 
še hortikulturno.

Žal opažamo, da obiskovalci po-
kopališča ne upoštevajo navodil za 
pravilno odlaganje odpadkov, sveč in 
rož. Na južnem delu je sedaj urejen 
prostor za zabojnik, v katerega se bo 
moral odpadni material obvezno od-
lagati. Žal pa nekateri odpadni mate-
rial odvržejo kjerkoli na pokopališču, 
zato vse občane in obiskovalce poko-
pališča ponovno prosimo, da odla-
gajo odpadke v pripravljen zabojnik, 
občina pa bo skrbela za odvoz tega 
materiala. Pripravili bomo tudi po-
sebne table, ki bodo opozarjale na 
kršenje reda.

Istočasno opozarjamo, da je v ta 
zabojnik prepovedano odlaganje od-
padkov z domačij (kosovni material, 
smeti, … ), saj je le–te potrebno od-
ložiti ali v domače posode za smeti 
ali pa na mesta, določena za kosovni 
odvoz.

V primeru, da bomo posame-
znika, ki se ne drži reda, odkrili, ga 
bomo predlagali v postopek kazno-
vanja.

Mojmir Pustoslemšek, župan

CENIK ZA POKOPALIŠČE 
ZA LETO 2007, ki ga je 22. 1. 2007, 
na svoji 3. redni seji, sprejel občinski 
svet.

grobovi  
enojni: 3.600 SIT / 15,00 EUR  
dvojni: 6.000 SIT / 25,00 EUR  
trojni: 9.600 SIT / 40,10 EUR  
vsak nadaljnji: 3.600 SIT / 15,00 EUR

vežica  
1 dan: 4.200 SIT / 17,50 EUR  
2 dni: 7.800 SIT / 32,50 EUR  
voziček: 2.400 SIT / 10,00 EUR 

izkop  
za krsto: 28.512 SIT / 119,00 EUR  
za žaro: 14.256 SIT / 59,50 EUR Fo
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Tradicionalni 
pohod 

v Krakovo

Dobro je 
vedeti

Zaradi ugodnih vremenskih raz-
mer lahko pričakujemo aktivnejšo in 
številčnejšo pojavnost klopov.

Aktivnost klopa je odvisna od 
zunanje temperature. Klopi postane-
jo aktivni šele, ko se temperatura tal 
dvigne na 5 – 7˚C. Iz istih razlogov so 
številčnejši tudi mali gozdni sesalci, 
ki so glavni rezervoarji povzročitelja 
klopnega meningoencefalitisa.

Klopi prenašajo povzročitelja 
klopnega meningoencefalitisa in 
lymske borelioze.

KLOPNI MENINGOENCEFA-
LITIS je virusno vnetje možganov in 
možganskih ovojnic. Bolezen se po-
javi 10 – 20 dni po ugrizu klopa.

Najuspešnejši način zaščite pred 
boleznijo je cepljenje. Cepi se v zim-
skih mesecih, ko so klopi neaktivni, 
spodnja starostna meja je 3 leta, zgor-
nje starostne meje pa ni.

LYMSKO BORELIOZO povzro-
ča bakterija Borrelia Burgdorferi.

Pri boreliozi pride do kožnih 
sprememb po prostem intervalu 7 

– 14 dni. Kadar se na mestu, kjer se je 
klop naselil, v 7–14 dneh pokaže rdeč 
kožni izpuščaj, se postopno širi, a nje-
gov osrednji del bledi, prepoznamo 
začetno, prvo znamenje borelioze. V 
tem primeru moramo obiskati zdrav-
nika. Bolezen zdravimo z antibiotiki. 

Cepiva proti boreliozi nimamo.
Nevarnost ugriza klopa zmanj-

šamo tako, da:
– oblečemo oblačila iz gladke-

ga materiala, ki klopom otežuje opri-
jemanje;

– vse odkrite dele telesa pre-
mažemo s sredstvi, ki z vonjem od-
vračajo insekte ( posvet v lekarni );

– po vrnitvi domov opravimo 
temeljit pregled telesa;

– če klopa opazimo, ga je po-
trebno čim prej odstraniti.

Pomembno je vedeti, da tudi, če 
nas klop piči, ni treba delati panike, 
vendar moramo opazovati kožo, pre-
poznati značilno rdečino in vedeti, 
da vsi klopi niso okuženi.

Dr. Branka Cepić

Obveščamo vse občanke in občane, da bo v soboto, 14. aprila 2007, tradi-
cionalni pohod po Resljevi poti. Pot je dolga okoli 8 km in ni zahtevna. Ta dan 
bo namenjen predvsem opazovanju ptic in spoznavanju nižinskega gozdnega 
ekosistema.

Zbor bo ob 8.00 uri pri Gostilni Žolnir. Priporočamo gumijaste škornje 
(močvirje !!!!). Vidimo se v Krakovem! Mojmir Pustoslemšek, župan

Odbojkarski klub 
Kostanjevica na 

Krki – prvi del  
sezone 2006/2007

Prvi del tekmovanja za starejše 
dečke je za nami.

V obdobju od septembra do 
23.12.2006 je bilo opravljenih 37 tre-
ningov, odigrali smo 4 turnirje, kar 
pomeni 8 tekem. V začetku je treni-
ralo 9 fantov, danes jih trenira že 15. 
Počasi se oblikujeta že ekipi kadetov 
in starejših dečkov za naslednjo se-
zono.

Cilje, ki smo si jih zastavili pred 
začetkom sezone, smo uspešno reali-

zirali (zadostno število otrok, reden 
obisk vadečih na treningih, pridobiti 
zanimanje večjega kroga ljudi). Za 
prvi del sezone nam je s pomočjo 
staršev in sponzorjev uspelo zagoto-
viti tudi finančna sredstva.

Tudi tekmovalno so bili naši 
fantje zelo uspešni. Končali so na 
tretjem mestu z istim številom zmag 
kot drugo uvrščena ekipa. Ker pa 
ima ekipa Krke boljše razmerje med 
dobljenimi in izgubljenimi seti, na-
preduje v ligo za prvaka (prvi dve 
ekipi), naša ekipa pa bo nadaljevala 
s tekmovanjem v ligi B.

23. 12. 2006 smo v telovadnici 
OŠ Kostanjevica na Krki organizirali 
še zadnji turnir prvega dela tekmova-
nja. Naša ekipa je bila zelo uspešna, 
saj je premagala tako MOK Krka kot 
tudi MOK Kočevje.

Ervin Felicijan

Rezultati v naši skupini /A
 nedelja, 26. 11. 2006 – OŠ Mokronog
KekoVaricon Žužemberk : TOM Mokronog 2:0
Kostanjevica : MOK Krka 0:2
MOK Krka : KekoVaricon Žužemberk 0:2
TOM Mokronog : Kostanjevica 1:2
 nedelja, 3. 12. 2006 – OŠ Žužemberk
Kostanjevica : KekoVaricon Žužemberk 0:2
MOK Kočevje : TOM Mokronog 0:2
TOM Mokronog : Kostanjevica 0:2
KekoVaricon Žužemberk : MOK Kočevje 2:0
 nedelja, 10. 12. 2006 – ŠD Gaj, Kočevje
MOK Kočevje : MOK Krka 0:2
KekoVaricon Žužemberk : Kostanjevica 2:0
MOK Krka : KekoVaricon Žužemberk 0:2
Kostanjevica : MOK Kočevje 2:0
 nedelja, 17. 12. 2006 – OŠ Šmihel, Novo mesto
MOK Krka : TOM Mokronog 2:0
KekoVaricon Žužemberk : MOK Kočevje 2:0
TOM Mokronog : KekoVaricon Žužemberk 0:2
MOK Kočevje : MOK Krka 0:2
 sobota, 23. 12. 2006 – OŠ Kostanjevica
MOK Krka : Kostanjevica 1:2
MOK Kočevje : TOM Mokronog 0:2
TOM Mokronog : MOK Krka 0:2
Kostanjevica : MOK Kočevje 2:0
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opravičilo
Uredniški odbor se iskreno opravičuje gospodu Ivanu Urbanču, predsedniku Društva domačih kolin iz Kostanjevice na 
Krki, ker v zadnji številki pod člankom na 14. strani nismo objavili njegovega imena.

Kaj nas še čaka do 
konca tekmovalne 
sezone 2006/2007

1. Trening in tekmovanje v ligi, 
tekmovanje ekipe starejših dečkov v 
ligi »B«, priprava ekipe kadetov za 
sezono 2007/2008, vadba selekcije 
malčkov in mlajših dečkov;

2. dograditev igrišča za odbojko 
na mivki na Gmajni;

3. zagotovitev zadostnih finanč-
nih sredstev.

V drugem delu bo ekipa starej-
ših dečkov tekmovala v ligi »B«, ka-
mor se je uvrstila po prvem delu tek-
movanja. Tekmovanje se predvidoma 
nadaljuje v mesecu marcu. Do takrat 
bo ekipa trenirala po istem urniku, 

3× tedensko. Treningi se bodo konča-
li predvidoma sredi junija.

Ločeno bodo s treningi v me-
secu maju pričeli kadeti, ki bodo 
trenirali 3x tedensko. Za vključitev v 
ligo bo potrebno zagotoviti zadostno 
število igralcev. Iz sedanje generacije 
starejših dečkov v ekipo kadetov dru-
go leto prestopi 5 vadečih (vsi Kosta-
njevica). Skušali bomo privabiti še 
učence iz Šentjerneja in Podbočja. 
V ta namen bomo organizirali tabor 
odbojke v mesecu juniju.

Do konca junija bo potekala še 
vadba malčkov in mlajših dečkov kot 
interesna dejavnost na OŠ Kostanje-
vica in OŠ Šentjernej.

Nujno bi potrebovali igrišče na 
mivki, ki bi služilo za vadbo naših 
ekip, izvedba poletnega tabora od-
bojke, izvedba turnirjev v poletnem 
času in za popularizacijo odbojke.

Primerna lokacija je nekje ob 
Krki, prostor bi bilo potrebno ogradi-
ti, navoziti zadostno količino mivke 
in fiksirati stebre. Igrišče bi bilo po-
trebno postaviti tako, da bi v primeru 
velikega interesa bila možna postavi-
tev (izgradnja) še enega igrišča (da 
lahko organiziraš večje turnirje).

Do konca tekmovalne sezone bo 
potrebno zagotoviti naslednja sred-
stva:
 minimalni stroški za ekipo starejših dečkov 
Stroški treningov (trener) 770 EUR
Prevozi 170 EUR
Organizacija domačega turnirja 90 EUR
Prehrana 80 EUR
Skupaj 1110 EUR
 dodatni stroški
Priprava kadetske ekipe 260 EUR
Izvedba odbojkarskega tabora 330 EUR
Izgradnja igrišča na mivki

Ervin Felicijan

LESTVICA
1. KekoVaricon Žužemberk
2. MOK Krka
3. Kostanjevica
4. TOM Mokronog
5. MOK Kočevje

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam 
kakorkoli pomagali.

Še posebej pa se zahvaljujemo pod-
jetju Gostilna Kmečki hram, ki je 
bil naš glavni sponzor.
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