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kostanjeviškenovice
Praznovanje šestnajstega roj-

stnega dne naše države je za nami. 
Na vrtu dvorca (Lamutov salon) so 
godbeniki pripravili kulturni večer. 
Ob topli sapici sta bila druženje in 
klepet prav prijetna.

Zakorakali smo v poletje. V čas, 
ko marsikdo komaj čaka na svoj za-
služeni dopust, ko se direndaj okrog 
šole nekoliko umiri, ko na kavi srečaš 
nekoga, ki ga nisi videl že od zime, 
ko se lahko shladiš v naši Krki. Vse 
se dogaja počasi, kot je značilno za 
Kostanjevičane. Mnogi pravijo, da je 
zaspanost kriva, da se tu ne dogaja 
več stvari. Menim, da vse le ni tako. 
Prijatelji in znanci nam zavidajo rav-
no to zaspanost, da je tu nek čar, ki 
vabi in pomirja. Sprehod po mestu je 
nekaj čudovitega in lepega. Čarobna 
moč diha iz starih stavb, ki so v tem 
času prav lepo obdane s cvetjem. Tu 
se čas ustavi, tudi cestna omejitev hi-
trosti je taka, da le nekaj predrznih 
motoristov še vztraja pri dirkanju po 
otoku. Kostanjeviški župnik je uredil 
okolico najstarejše ohranjene stavbe 
v mestu, župnijske cerkve sv.Jakoba. 

Vsekakor predstavlja ta urejenost 
vzpodbudo tudi drugim, da se s 
skrbnim vzdrževanjem reda, čistoče 
in pravočasnim obrezovanjem gr-
mičevja da ustvariti lepo okolico pri 
vsaki, še tako stari stavbi.

Toplo vreme zvabi številne do-
mačine in turiste na Krko. Tu bodo 
morali varuhi reda in miru poskrbeti, 
da se prav povsod le ne vozi z avto-
mobilom in da se ne pleza po vsakem 
kulturnem spomeniku. Verjetno je 
potrebno na to marsikoga opozoriti, 
pa naj bo to domačin ali turist. Res 
je, da se človek navadi na stvari, ki jih 
vsak dan vidi in niti ne pomisli, da 
bi bilo lahko drugače. Vendar je prav, 
da se o tem govori. Lepa beseda lepo 
mesto najde.

Prav je, da znamo ceniti in ohra-
niti lepoto Kostanjevice, ki je res ču-
dovito mesto. Tudi ljudje so prav tako 
dobri, samo znati jim je potrebno pri-
sluhniti. Lepota in toplina mesta smo 
ljudje. Zato pa je potrebno sodelovati, 
sodelovanje pa temelji na medseboj-
ni podpori in zaupanju. Vsaka gene-
racija mora prispevati najboljše. Ne 

moremo samo sanjati o lepem in ka-
kovostnem življenju. Že zgodovina 
nas uči, da je želja po sodelovanju in 
usklajevanju skupnih interesov rodi-
la vizijo in kulturo življenja.

Člani uredništva razmišljajo o 
novi, kvalitetnejši izdaji Novic. Za-
želeno je, da bi se čim več občanov 
dejavno vključilo v delo uredništva 
časopisa Kostanjeviške novice. Ideje, 
vizija razvoja vsakega posameznika 
je dragocen vir bogastva in kvalitete 
našega mesta in okolice. Vsako dru-
štvo, ki jih v Kostanjevici ni malo, bi 
moralo redno sporočati o svojih de-
javnostih, opozoriti na ljudi, ki do-
segajo vrhunske dosežke na raznih 
področjih.

Ali sploh vemo, kako uspešne 
ljudi imamo okrog sebe, kaj vse za-
nimivega se dogaja okrog nas, kaj 
je naš skupni interes in kje se začne 
naša zgodba o uspehu?

Na koncu naj vam zaželim brez-
skrbno in vroče poletje.

Mihaela Kovačič 
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Ko sem se pripravljal, da napi-
šem članek za naše novice, sem se 
zavedel, da je pol leta za nami. Začel 
se je čas dopustov in naš časopis bo 
prišel prav, da si v prostem času pre-
berete kaj novega, kaj, kar se je zgo-
dilo zadnje tri mesece.

Naš občinski svet je v tem času 
zasedal trikrat in obravnaval nasle-
dnje zadeve:

– sprejet je Odlok o organiza-
ciji in delovnem področju občinske 
uprave. Na podlagi sprejetega Odlo-
ka in proračuna je župan izdelal sis-
temizacijo občinske uprave. Razpisi 
bodo objavljeni v mesecu juliju, na-
kar bomo izvedli izbiro in zaposlili 
ustrezen kader. V občinski upravi bo 
zaposlenih 5 delavcev, ki bodo pokri-
vali ustrezna področja.

– na zadnji seji je bil sprejet Od-
lok o proračunu občine, ki je temelj, 
da začne občina samostojno delovati. 
Samo kratek pregled proračuna:

Prihodki skupaj 2.347.372 €
– davčni prihodki 1.403.778 € 
– nedavčni prihodki  150.172 €
– kapitalski prihodki  398.592 €
– transferni prihodki  394.830 €
Odhodki skupaj 2.347.372 €

– tekoči odhodki  650.960 €
– tekoči transfer  761.845 €
– investicijski odhodki  854.917 €
– investicijski transferi  98.490 €

Na sami seji sta bila spreje-
ta tudi dva amandmaja, in sicer za 
zdravstveni dom Kostanjevica, kjer 
se naj bi v naslednjem letu izvedla 
investicija za horizontalno in verti-
kalno izolacijo, drugi amandma pa 
je rešil financiranje rekonstrukcije 
Gorjanske ceste ter pločnikov s ko-
munalno infrastrukturo. Izvedba 
bi v treh letih rešila 750 m cestišča, 
ureditev pločnikov na obeh straneh 
ceste, ureditev kanalizacije v dolžini 
750 m in gradnjo vodovoda v dolžini 
277 m. Na trasi do vodohrana bodo 

zamenjane tudi salonitne cevi. Ob-
čina Kostanjevica na Krki bi letos fi-
nancirala 23.096 €, drugo leto 25.730 
€ in leta 2009 27.168 €. Skupna vre-
dnost investicije je 668.556 €, od tega 
bo občina i prispevala 75.995 € (11%) 
sredstev.

Občinski svet je obravnaval in 
sprejel še:

– Pravilnik o plačah in plačilih 
funkcionarjev občine Kostanjevica 
na Krki, članov delovnih teles občin-
skega sveta ter nadzornega odbora;

– Sklep o izdaji soglasja k ceni 
storitve na domu in določitev sub-
vencije iz proračuna občine Kosta-
njevica na Krki;

– Sklep o izdaji soglasja k siste-
mizaciji delovnih mest v Vrtcu pri 
OŠ Jožeta Gorjupa in sklep o dolo-
čitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ 
Jožeta Gorjupa;

– imenoval je Odbor za razpola-
ganje s sredstvi požarnega sklada;

– Občina Kostanjevica na Krki 
se je vključila v Združenje občin Slo-
venije.

Na koncu naj naštejem še nekaj 
dogodkov in prireditev, ki so se zgo-
dili v zadnjem trimesečju:

– V mesecu maju so potapljači 
iz Posavja in Dolenjske čistili reko 
Krko ( kopališče pod mostom ).

– Občina Kostanjevica na Krki 
je ustanovila svojo civilno zaščito. 
Za poveljnika je bil imenovan Robi 
Zagorc. 25.5. smo pred gasilskim do-
mom izvedli prvi zbor pripadnikov 
CZ in gasilskih enot v sektorju Ko-
stanjevica na Krki.

– Na pobudo posameznikov 
smo začeli s postopkom spremembe 
UN mestno jedro Kostanjevica, ki 
bo reševal posamezne nepravilnosti. 
Vse stanovalce na območju UN (otok 
Kostanjevica in Ljubljanska cesta ), 
da je bil Odlok o ureditvenem načrtu 
sprejet že leta 1995 in je potrebno za 
vsako spremembo glede izgradnje in 
adaptacije upoštevati določila Odlo-

ka. Odlok bomo v poletnih mesecih 
poslali vsem stanovalcem na obmo-
čju ureditvenega načrta, da se z njim 
seznanijo. Še posebno bi poudaril, 
da je potrebno vso kanalizacijo pri-
ključiti na kanalizacijsko omrežje in 
čistilno napravo. Kot smo se seznani-
li, še veliko gospodinjstev na kanali-
zacijo ni priključenih.

– Občina Kostanjevica na Krki 
je dokončno usposobila mestno fon-
tano. Žal pa nekateri s to pridobitvijo 
niso preveč zadovoljni, saj so v noči 
na soboto, 30. junija, v vodo vlili či-
stilno sredstvo, da je voda vsa one-
snažena. Ne zavedajo se, da so občini 
povzročili škodo, ki bo iz občinske-
ga proračuna zahtevala dodatna 
sredstva za sanacijo tega »dogodka«.

– Pripravljen je tudi projekt ce-
lostne podobe občine ( grb, zastava, 
žig, … ). Odlok o tem bo občinski 
svet obravnaval na naslednjih sejah.

– Občina Kostanjevica na Krki 
bo v roku dveh mesecev vzpostavila 
internetno spletno stran, ki bo obča-
nom in vsem drugim nudila tekoče 
informacije.

– Ponovno moram izpostaviti 
problem odlaganja smeti na poko-
pališču. Uporabniki se ne držijo reda, 
saj smeti odlagajo izven predpisane-
ga predela, kjer stojijo smetnjaki, ali 
pa ob samih smetnjakih. Naročili 

Spoštovane občanke in občani!

Milnica v fontani

Foto: Matej Jordan
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bomo video nadzor in posameznike 
predlagali v prekrškovni postopek.

– V jesenskih mesecih bo pripra-
vljen Odlok o pokopališkem redu, ki 
bo celovito rešil delovanje pokopališč 
v naši občini. Tu naj se zahvalim tudi 
občanom na Oštrcu, ki so preudarno 
pristopili k enotni rešitvi.

– Občina Kostanjevica na Krki 
se je udeležila praznovanja praznika 
Občine Krško in Bistrice ob Sotli.

– Tudi letos je bil 26. maja v Ko-
stanjevici na Krki dobrodelni diplo-
matski kolesarski maraton. Prireditev 
je humanitarnega značaja, saj so bila 
sredstva sponzorjev posredovana za 

nakup aparature na Klinični center. 
Organizacijo je vodila ameriška am-
basada. Na sprejemu športnikov na 
ambasadi je bila izražena želja, da bi 
ta maraton postal tradicionalen.

– Občina Kostanjevica na Krki 
je sodelovala pri proslavi 80 – letnice 
PGD Prekopa, ki je tudi v sestavi po-
žarne varnosti občine.

– Župan, predstavniki RK ter 
uprave smo obiskali 80 in 90 letnike 
( Kuhar, Jordan, Hribar, Kranjčič ).

In na koncu naj vsem občankam 
in občanom zaželim prijetno poletno 
počutje, prijeten dopust doma, na 
morju, v hribih, kjerkoli ga boste iz-
koristili in si nabirali moči za jesen-
ske in zimske čase.

V drugi polovici julija in avgu-
sta tudi župan ne bo imel uradnih ur, 
seveda pa bom za nujne primere do-
segljiv na telefonu 041–538–929 ozi-
roma bom v pisarni vsak dan od 8.00 
do 12.00 ure.

Vaš župan 

Moderniziran 
odsek regionalne 
ceste sMednik  
– zaMeško – 
kostanjevica 
uradno predan v 
uporabo

KOSTANJEVICA NA KRKI, 26. 6. 
2007 – Danes popoldne je državni 
sekretar na Ministrstvu za promet dr. 
Peter Verlič slavnostno predal v upo-
rabo moderniziran 1.790 metrov dolg 
odsek regionalne ceste R3–672/3927 
Smednik – Zameško – Kostanjevica. 
Nova pridobitev zagotavlja vsem ude-
ležencem v prometu večjo varnost in 
bolj tekoče odvijanje prometa.

Z deli, ki so obsegala rekon-
strukcijo makadamskega vozišča v 
asfaltno vozno konstrukcijo smo pri-

čeli sredi oktobra 2006 in končali v 
začetku maja 2007. Dela je izvajalo 
podjetje CGP Novo mesto, d. d.

Vrednost investicije, ki znaša 
308.198 EUR, je v celoti krilo Mini-
strstvo za promet, Direkcija Republi-
ke Slovenije za ceste.

Projekt za omenjeno investicijo 

so izdelali v podjetju ACER, d. o. o. iz 
Novega mesta, svetovalne storitve in 
nadzor pa je opravilo podjetje DDC 
svetovanje inženiring, d. o. o. iz Lju-
bljane.

Služba za odnose z javnostmi
Direkcije RS za ceste

Start diplomatskega kolesarskega maratona pred Galerijo Božidar Jakac

Foto: Matej Jordan

Dr. Peter Verlič je prerezal trak skupaj z županom,  
predstavnikom DARS–a, predstavnico DDC–ja in predstavnikom CGP-ja 
Foto: Goran Rovan
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Na podlagi 29. člena zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št.100/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 21/06 – odločba US RS), zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 

– ZJU in 110/02–ZDT–B, 127/06 
– ZJZP in 14/07 – SSPDPO) ter 16. in 
111. člena statuta Občine Kostanjevi-
ca na Krki (Uradni list RS, št.19/07, 
in št.40/07 – popravek ) je Občinski 
svet Občine Kostanjevica na Krki na 
svoji 10. seji dne 21.06.2007 sprejel

odlok o 
proraČunu 
obČine 
kostanjevica 
na krki za 
leto 2007

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino 
Kostanjevica na Krki za leto 2007 
določajo proračun, postopki izvrše-
vanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA 
PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČU-
NA

2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna na ravni 
podskupin kontov se določa v nasle-
dnjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  (v EUR)
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.347.372
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.553.950
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.403.778
 700 Davki na dohodek in dobiček 1.291.742
 703 Davki na premoženje 92.653
 704 Domači davki na blago in storitve 19.383
 706 Drugi davki –
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 150.172
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 33.449
 711 Takse in pristojbine 4.870
 712 Denarne kazni 1.013
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.464
 714 Drugi nedavčni prihodki 107.376
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 424.119
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 43.000
 721 Prihodki od prodaje zalog –
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 381.119
73  PREJETE DONACIJE  –
 730 Prejete donacije iz domačih virov –
 731 Prejete donacije iz tujine –
74  TRANSFERNI PRIHODKI 369.303
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 269.830
 741 Prejeta sredstva iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU 99.473
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.347.372
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) 632.120
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 141.700
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.300
 402 Izdatki za blago in storitve 432.120
 403 Plačila domačih obresti –
 409 Sredstva, izločena v rezerve 48.000
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 761.845
 410 Subvencije 8.220
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 415.680
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 71.528
 413 Drugi domači transferi 266.417
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 854.917
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 854.917
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 98.490
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 47.836
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.654
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) –

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) –
 750 Prejeta vračila danih posojil –
 751 Prodaja kapitalskih deležev –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) –
 440 Dana posojila –
 441 Povečanje kapitalskih deležev  –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) –
VII.  ZADOLŽEVANJE (500) –
 500 Domače zadolževanje –
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) –
 550 Odplačila domačega dolga –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) –
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Posebni del proračuna je sesta-
vljen iz finančnih načrtov neposre-
dnih uporabnikov (PU), ki so razde-
ljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe (PPP), 
glavne programe (GPR) in podpro-
grame (PPR), predpisane s program-
sko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogrami so razde-
ljeni na proračunske postavke (PP), 
te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim na-
črtom.

Posebni del proračuna na ravni 
podskupin kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Obči-
ne Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov se-
stavljajo projekti.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA 
PRORAČUNA

3. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proraču-
na so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. 
člena ZJF, tudi naslednji prihodki 
požarne takse po 59. členu zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 71/93),

Namenska sredstva na postavki 
1219 – Sredstva za usklajevanje plač-
nih nesorazmerij zaposlenih v OU, 
ki niso bila porabljena v letu 2007, se 
prenesejo v leto 2008. Za obseg pre-
nesenih sredstev se poveča proračun.

4. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)

Predlagatelj finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika (v nada-
ljevanju: predlagatelji) je župan in 
občinska uprava.

5. člen
(dodatno pridobljena namenska 

sredstva)

Če se med letom v proračunu 
zagotovijo namenska sredstva, ki v 
prvotnem proračunu niso bila pred-
videna, se sredstva razporedijo na 
postavko, za katero so bila smiselno 
pridobljena ali pa se na predlog pre-
dlagatelja finančnega načrta odpre 
nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz 
prvega odstavka tega člena, se lahko 
prevzemajo le, če so sredstva že na-
kazana v proračun, ali pa je izdan 
sklep ali odločba pristojnega organa 
in podpisana pogodba o dodelitvi 
sredstev.

6. člen
(prerazporeditve pravic porabe, 

o katerih odloča občinski svet)

Na predlog župana občinski 
svet lahko neomejeno odloča o pre-
razporeditvah pravic porabe v okvi-
ru posebnega dela proračuna.

7. člen
(prerazporeditve pravic porabe, 

o katerih odloča župan)

Osnova za prerazporejanje pra-
vic porabe je zadnji sprejeti proračun, 
spremenjeni proračun ali rebalans 
proračuna.

Na predlog predlagatelja lahko 
župan neomejeno odloča o preraz-
poreditvah pravic porabe med po-
dročji proračunske porabe, v kolikor 
se prerazporeditve nanašajo na isti 
projekt.

Na predlog predlagatelja župan 
lahko odloča o prerazporeditvah 
pravic porabe med proračunskimi 
postavkami v okviru finančnega na-
črta posameznega predlagatelja v po-
sebnem delu proračuna.

Občinska uprava lahko preraz-
poredi pravice porabe med konti v 
okviru proračunske postavke. Pri 
tem se pravice porabe ne smejo pre-
našati med konti tekoče in investicij-
ske porabe.

Ob prerazporeditvah iz tretjega 

odstavka tega člena skupno poveča-
nje ali zmanjšanje posamezne po-
stavke ne sme presegati 20 % obsega 
posamezne proračunske postavke.

O opravljenih prerazporeditvah 
župan dvakrat letno poroča odboru 
za finance in občinsko premoženje, 
nadzornemu odboru in občinskemu 
svetu.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih 

programov)

Župan lahko spreminja vrednost 
posameznih projektov ali progra-
mov iz sprejetega načrta razvojnih 
programov do 20 % vrednosti pro-
jekta ali programa. O spremembah 
vrednosti projektov župan dvakrat 
letno obvešča občinski svet.

O spremembah vrednosti pro-
jektov, ki presegajo vrednost iz prej-
šnjega odstavka, odloča občinski 
svet.

Projekti, za katere se zaradi pre-
nosa plačil v tekoče leto zaključek 
financiranja prestavi iz predhodne-
ga v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov na podlagi od-
ločitve občinskega sveta.

9. člen
(prevzemanje obveznosti v bre-

me proračunov prihodnjih let)

Neposredni proračunski upo-
rabnik lahko v tekočem letu za inve-
sticijske odhodke in transfere prične 
postopek za prevzem obveznosti 
za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih progra-
mov. V razpisnih pogojih se morajo 
opredeliti pogoji za sklenitev pogod-
be na način iz naslednjega odstavka.

Neposredni proračunski upo-
rabnik lahko v letu 2007 prevzema 
obveznosti s pogodbami, ki zahte-
vajo plačilo v prihodnjih letih, če 

Kostanjeviske Novice st. 32.indd5   5 12.7.2007   12:22:49



� kostanjeviške novice • julij �007

je izvedel javno naročilo v skladu s 
prvim odstavkom tega člena in pod 
naslednjimi pogoji:

– za leto 2008 do višine 60 % 
obsega pravic porabe, zagotovljenih 
na postavkah investicijskih odhod-
kov in investicijskih transferov pro-
računa za leto 2007;

– za leto 2009 do višine 40 % 
obsega pravic porabe, zagotovljenih 
na postavkah investicijskih odhod-
kov in investicijskih transferov pro-
računa za leto 2007;

Skupni obseg prevzetih obve-
znosti neposrednega uporabnika, ki 
bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za 
blago in storitve in za tekoče transfe-
re, ne sme presegati 25% pravic pora-
be, zagotovljenih na postavkah teko-
čih odhodkov in tekočih transferov 
proračuna za leto 2007.

Omejitve iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ne veljajo za pre-
vzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in zakupnimi pogodba-
mi.

10. člen
(proračunski skladi in proračun-

ska rezerva)

Proračunski sklad je:
1) podračun proračunske re-

zerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 

2007 oblikuje v višini 1,5 % od reali-
ziranih prihodkov proračuna.

Na občinske uprave župan lah-
ko odloča o uporabi sredstev prora-
čunske rezerve za namene iz druge-
ga odstavka 49. člena ZJF do višine 
5.000 EUR. O porabi sredstev prora-
čunske rezerve župan dvakrat letno 
poroča občinskemu svetu.

POSEBNOSTI UPRAVLJA-
NJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE

11. člen
(pooblastilo županu za odpis 

dolga)

Župan lahko dolžniku do višine 
500 EUR odpiše oziroma delno od-
piše plačilo dolga, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve, vendar skupno ne več 
kot 0,2 % primerne porabe določene 
Občini Kostanjevica na Krki za pro-
računsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg 
že odpisan v preteklem letu, v teko-
čem letu ni možno ponovno odpisati 
dolga.

O odpisu dolga župan obvesti 
Občinski svet.

OBSEG ZADOLŽEVANJA IN 
POROŠTEV OBČINE IN JAVNE-
GA SEKTORJA

12. člen
(zadolževanje in poroštva)

Če se zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje 
proračuna ne more uravnovesiti, 
lahko župan odloči o najetju likvi-
dnostnega posojila, vendar največ do 
5 % sprejetega proračuna. 

13. člen
(splošna proračunska rezervaci-

ja)
Za namene splošne proračunske 

rezervacije se v proračunu predvidi-
jo sredstva v višini 18.000 EUR.

O porabi splošne proračunske 
rezervacije v skladu z zakonom od-
loča župan.

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financi-
ranja Občine Kostanjevica na Krki v 
letu 2008, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep župana.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Šifra: 410 – 1/2007 O802

Kostanjevica na Krki, 21. 06. 2007

Mojmir Pustoslemšek
župan

popravek 
statuta obČine 
kostanjevica na 
krki 
(Uradni list RS št. 40/07)

1. člen
Občina Kostanjevica na Krki 

je obmejna občina in samoupravna 
lokalna skupnost, ustanovljena z za-
konom na območju naslednjih nase-
lij: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, 
Črneča vas, Dobe, Dobrava pri Ko-
stanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, 
Globočice pri Kostanjevici, Gornja 
Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Ka-
relče, Kočarija, Koprivnik, Male Vo-
denice, Malence, Orehovec, Oštrc, 
Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, 
Velike Vodenice, Vrbje, Vrtača, Za-
boršt in mesto Kostanjevica na Krki.

Sedež občine je v Kostanjevici 
na Krki, na naslovu Ljubljanska ce-
sta 7.

Občina je pravna oseba javnega 
prava s pravico posedovati, pridobi-
vati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja.

Občino predstavlja in zastopa 
župan.

Območje, ime in sedež občine 
se lahko spremeni z zakonom po po-
stopku, ki ga določa zakon.

Območja in imena naselij v ob-
čini se v skladu z zakonom spremeni-
jo z občinskim odlokom.
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
upravna enota 
krško

Cesta krških žrtev 14, 8270 KRŠKO
Telefon: (07) 498 14 00
Faks: (07) 498 14 07
http://upravneenote.gov.si/upravneenote/krsko/
e–pošta: ue.krsko@gov.si

Delovni čas Krajevnega urada 
Kostanjevica na Krki bo v poletnih 
mesecih nespremenjen, in sicer bodo 
stranke svoje storitve lahko opravile 
v naslednjih terminih:
– sreda od 7.00 do 17.00 ure,
– petek od 7.00 do 13.00 ure.

Na krajevnem uradu izvajamo 
postopke s področja matičnih za-
dev:
– vpisi v matične knjige;
– izdaja izpiskov in potrdil iz matič-
nih in državljanskih knjig oziroma 
matičnega registra;
– sestava zapisnika o priznanju oče-
tovstva in sestava rodbinskih pol;

– sprejem izjave o izbiri priimka za 
pravni promet;
– sestava zapisnika o prijavi zakon-
ske zveze in izdaja potrdila o prijavi 
zakonske zveze ter izdaja potrdila, 
da ni zadržkov za sklenitev zakonske 
zveze.

S področja registra stalnega prebi-
valstva, izdaje osebnih izkaznic in 
potnih listin izvajamo naslednje po-
stopke:
– izdaja potrdila o stalnem in zača-
snem prebivališču;
– izdaja potrdila iz evidence gospo-
dinjstev;
– prijava in odjava stalnega in zača-
snega prebivališča;
– prijava potovanj v tujino nad tri 
mesece in vrnitev iz tujine;
– potrjevanje podpore volivcev;
– potrjevanje knjige gostov;
– sprejem vloge za osebno izkaznico 
in potni list;
– sprejem vloge za vpis spremembe 
naslova v potnem listu;
– sprejem naznanitve pogrešanja 

osebne izkaznice in potnega lista;
– potrditev dovoljenja zakonitega za-
stopnika za potovanje v tujino mla-
doletnim osebam do 15. leta starosti;
– sprejem vloge za izdajo obmejne 
prepustnice in kmetijskega vložka.

Na krajevnih uradih je možno 
podati tudi vlogo za izdajo potrdila o 
vpisu v register društva in potrdila iz 
uradne evidence o tujcih.

Krajevni uradi zagotavljajo tudi 
splošne informacije o preostalih 
upravnih storitvah, tu so na voljo 
obrazci vlog za upravne postopke, ki 
so v pristojnosti upravne enote, prav 
tako pa se na krajevnem uradu stran-
ke lahko naročijo pri uradnih osebah 
upravne enote.

Anton Podgoršek
univ. dipl. prav.,

načelnik upravne enote

Pripravila:
Uradna oseba za posredovanje

informacij javnega značaja
mag. Jožica Volčanjk 

 F
ot

o:
 M

at
ej

 Jo
rd

an

Kostanjeviske Novice st. 32.indd7   7 12.7.2007   12:22:54



� kostanjeviške novice • julij �007

Nacionalno 
preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja 
je obvezno za vse učence 9. razreda. 
Poleg slovenščine in matematike so 
naši učenci pisali tudi preverjanje iz 
fizike. Dosegli so naslednje rezulta-
te:
  povprečni
 rezultat slovenski
Predmet naše šole rezultat

SLOVENŠČINA 72% 64,7%

MATEMATIKA 59,7% 54,9%

FIZIKA 46,4% 46,6%

Valeta
Tudi letos so se devetošolci pod 

vodstvom razrednikov Mojce Jevšnik 
in Janeza Zakška poslovili od učite-
ljev in osnovnošolskih prijateljev na 
zaključnem plesu – valeti. V Gostilni 
Žolnir smo na svečanem delu podeli-
li tudi spričevala, pohvale in nagrade 
najuspešnejšim. Kar 11 učencev od 32 
je bilo odličnih vsa leta šolanja, zato 
jim je posebno pozornost namenil 
tudi župan Mojmir Pustoslemšek, ki 
jim je zaželel še naprej veliko uspe-
hov, izrazil pa je tudi upanje, da se 
bodo po končanem šolanju vrnili v 
domačo občino. Za učenko genera-
cije je bila zaradi številnih uspehov 
razglašena Petra Krašovec, športnik 
šole pa je postal David Čuk.

Šola ni šala

Najuspešnejša učenka generacije 2006/2007 Petra Krašovec prejema čestitke in nagrado  
župana Kostanjevice na Krki Mojmirja Pustoslemška. Foto: Matej Jordan

Tekmovanja
»Žalosten je tak učenec, ki ne 

prekosi svojega učitelja,« je pred sto-
letji ugotavljal Leonardo Da Vinci.

Učitelji in vsi, ki se vsak dan 
trudimo za uspehe naših otrok, smo 
morda še bolj kot oni sami veseli nji-
hovih dosežkov. In teh smo v minu-
lem šolskem letu imeli kar veliko. V 
zadnjem času smo bili zelo ponosni 
na naslednje naše učence:

– Petra Krašovec je na držav-
nem tekmovanju iz zgodovine pre-
jela zlato priznanje, Luka Krošl pa 
srebrno;

– Marko Jordan je na področ-
nem matematičnem tekmovanju 
osvojil srebrno priznanje;

– Žan Štokar (4.r) je bil na 
Eko kvizu deveti v državi;

– David Čuk (krogla) in Pa-
tricija Klemenčič (skok v daljino) 
sta (med)občinska atletska prvaka 
(Krško in Kostanjevica na Krki);

– David Čuk je postal tudi po-
dročni prvak in na državnem prven-
stvu v suvanju krogle osvojil deveto 
mesto.

Valeta 2007

Foto: Jani Zakšek
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Tabori, tečaji
Četrtošolci so pod mentor-

stvom Katarine Zahrastnik opravljali 
kolesarske izpite, pri čemer so jim 
pomagali tudi člani sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu, ki 
ga vodi Stane Oštir. Za pomoč pri 
praktični vožnji se še posebej zahva-
ljujemo Tomažu Pincoliču in Dragu 
Butari.

Učenci drugega razreda so v 
Čateških toplicah na 20–urnem teča-
ju nabirali prvo plavalno znanje in 
se odrezali zelo dobro. Na začetnem 
preizkusu je bil v razredu samo en 
učenec plavalec, ob koncu tečaja pa 
se je mednje vpisalo 9 učencev, ki so 
osvojili bronastega delfinčka, 9 jih je 
iz neplavalcev napredovalo v polpla-
valce, 1 pa tečaja ni obiskoval.

Letna šola v 
naravi

V Nerezine je letos odšlo 24 
učencev 4. razreda. Na končnem 
preverjanju plavalnih zmožnosti so 
osvojili 5 srebrnih delfinčkov, 16 bro-
nastih , 3 pa so še plavalci priprav-
niki. Poleg plavanja so se seznanjali 
tudi z osnovami potapljanja in s 
skoki v vodo, spoznavali pa so tudi 
značilnosti flore in favne morskega 
in obmorskega sveta.

Poleg teh dejavnosti smo izvedli 
tudi tabor za nadarjene učence v 
CŠOD v Rakovem Škocjanu. Udele-
žilo se ga je 14 učencev 8. in 9. razre-
da, medtem ko so se z naravoslovjem 

in športnimi dejavnostmi srečevali 
tudi učenci 1. in 8. razreda na nara-
voslovnem taboru.

V okviru dneva šole smo pri-
pravi že 3. Gorjupov večer, tokrat 
z naslovom OD MENE K TEBI. Na 
njem so se s svojimi literarnimi deli 
predstavili naši učenci, hkrati pa 
smo zaključili tudi projekt Eko šole, 
ki je potekal pod sloganom Ekologija 
medsebojnih odnosov.

Na 18. otroškem extemporu je 
letos sodelovalo 70 učencev sloven-
skih osnovnih šol, ki so v mešani 
tehniki ustvarjali na temo Kostanje-
viške miniature.

Učenci 8. in 9. razreda so bili od 
8. do 10. junija gostje Srečanja učen-
cev, ki v Bosni in Hercegovini obi-
skujejo dopolnilni pouk slovenske-
ga jezika. Obiskali smo njihov center 
v Banja Luki in Združenje Slovencev 
v Bosni in Hercegovini ter na osre-
dnji prireditvi sodelovali v kultur-
nem programu, ki ga je pripravila 
Mojca Jevšnik.

Ob dnevu državnosti smo v 
okviru praznovanja 100–letnice šole 
v Črneči vasi pripravili manjšo raz-
stavo in spominsko slovesnost. Osre-
dnji govornik na prireditvi je bil Jože 
Škufca, nekdanji šolski nadzornik in 
predstojnik Zavoda za šolstvo Novo 
mesto. Jože Škufca je tudi avtor dveh 
osrednjih prispevkov v zborniku Ni-
česar tu ne bodo vzela leta. Prireditev 
je podprla tudi Občina Kostanjevica 
na Krki, iskreno pa se zahvaljujemo 
krajanom Črneče vasi, ki so nesebič-
no pomagali pri pripravi praznova-
nja ter prispevali pecivo in vino.

Vrtec
Na podlagi povečanega števil 

prijav v vrtec in na osnovi zmanj-
šanega normativa otrok, ki so lahko 
vključeni v skupino, kadar je v njej 
tudi otrok s posebnimi potreba-
mi, smo bili prisiljeni za šolsko leto 
2007/08 odpreti še en polovični od-
delek vrtca. S tem bomo vsem star-
šem, ki so želeli vpisati otroka v naš 
VVE, to tudi omogočili. Na podlagi 
normativov smo oblikovali tudi sis-
temizacijo in nove cene programov, 
ki bodo veljale od 1. 9.2007. Cene je 
sprejel tudi občinski svet. Naj pove-
mo, da plačila staršev za leto 2007 
znašajo v povprečju 27,4% cene pro-
gramov, največ staršev pa je uvršče-
nih v 2. plačilni razred, kar pomeni, 
da plačujejo 20% od cene programa.

Program
  kombinirani
 1 – 3 let oddelek 3 – 6 let

trenutno veljavna cena
 480,14 € 358,05 € 313,43 €

osnova za plačilo staršev
 408,96 € 325,60 € 292,60 €

nova cena programa
 477,96 € 357,38 € 319,25 €

osnova za plačilo staršev 2007/08
 416,43 € 328,28 € 284,45 €

Športno – naravoslovni tabor 8. razreda

Foto: Jani Zakšek

Banja Luka

Foto: Jani Zakšek

Na prireditvi ob 100 – letnici šole v Črneči 
vasi je bil slavnostni govornik Jože Škufca 
Foto: Matej Jordan
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Dušan
Tršar in 
Jože Slak v
Galeriji
Božidar
Jakac

Verjamem, da je v Kostanjevici 
dosti takšnih, ki se ob sprehodu po 
Ulici talcev zazremo v domači vrt 
Dušana Tršarja. Če ga kot enega ko-
stanjeviških znamenitosti kažemo 
prijateljem od drugod, lahko samo 
pritrdimo njihovim ugotovitvam, 
da bi takšnih prostorov moralo biti 
v Kostanjevici še več, saj tu začutijo 
duh kraja, o katerem so do sedaj le 
slišali. Če pa merimo korake tam 
mimo sami, nas energija harmoni-
je v prostoru pritegne v spokojnost, 
kljub morebitnim tegobam, ki so 

nam težile misli trenutek prej.
Pred razstavo Življenje v prosto-

ru, ki si jo v Galeriji Božidar Jakac 
lahko ogledate še do 29. julija, nas 
je predvsem zanimalo, kako se bo 
Dušan Tršar spoprijel z majhnimi 
celicami razstavišča lapidarij, ki prav 
tako kot nekdanja samostanska cer-
kev terja od umetnika iskanje sim-
bioze s prostorom. Po pričakovanju 
je Tršar izziv opravil mojstrsko. Naj-
prej nas v prvem prostoru, kot eho iz 
umetnikovih rojstnih krajev, priča-
kajo tri skulpture, ki kot osameli kra-
ški borovci obvladujejo prostor in v 
svoji monumentalnosti vsak zase dr-
zno določajo gabarite. V naslednjem 
prostoru je moč najti podoben izraz, 
ki se začenja v postavitvi polagoma 
gostiti in deluje kot inavguracija v 
naslednja dva prostora, kjer se sreča-
mo s Tršarjevimi miniaturkami, go-
sto posejanimi kot gozd, vendar nas 
nagovarja vsaka skulptura zase s svo-
jo subtilnostjo in ustvarja poetičen 
dialog tako s svetlobo kot s pogledi, 
ki znajo priti čisto blizu ali pa so ulo-
vljena skozi zamrežena samostanska 
okna.

Podobno kot Tršar je svojo su-
verenost v obvladovanju prostora 
dokazal tudi letošnji nagrajenec Pre-
šernovega sklada Jože Slak. V presti-
žnem razstavnem prostoru nekdanje 
samostanske cerkve je z razstavo 
Okostja s premišljeno poetično in-

vencijo prostoru vdahnil novo vse-
bino. V simbolistično prepojenih sli-
karskih objektih je moč najti močan 
vpliv vzhodnjaških kultur in tradicije, 
katere je Slak spoznaval v japonskem 
Kyotu. Če je tega nekoliko manj v 
najbolj dominantni umetnini, ki kot 
silhueta možganov z arhaično pati-
no obvladuje prostor in v harmonič-
no celoto poveže ostale elemente, pa 
lahko te vplive toliko bolj zaznamo 
bodisi v perforaciji ali pa sledovih 
kaligrafskih čopičev na platnu ali kar 
na tleh samostanske cerkve, kjer nas 
preveva izjemna tradicija praznine 
in tišine vzhodnjaških mojstrov. Iz-
jemna avtorska likovna izraznost v 
popolni redukciji. Kot je v katalogu 
zapisala kustosinja razstave Barbara 
Rupel, nas Slak običajno »že s samim 
naslovom razstave usmerja na pov-
sem nove miselne nivoje. Pripoved 
gradi na pojmu okostje kot temelj-
nem ogrodju vsega, kar obstaja v naši 
zavesti. Okostje kot drevo življenja, 
ki se razrašča iz sedimenta minulih. 
Okostje je posameznik, je zemlja, je 
institucija, …, je vesolje. Na okostja 
je vpeto »meso« z raznovrstnimi 
vsebinami, ki se med seboj prepleta-
jo, dopolnjujejo ali odbijajo. Okostja 
se s časom krepijo in razraščajo, vča-
sih pa tudi zakrnijo. V okostenelih 
medprostorih pa se ohranjajo spo-
mini…«.

Goran Milovanović

Mojster Dušan Tršar Foto: Matej Jordan Jože Slak; Okostja Foto: Boris Gaberščik
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JOŽE SLAK
OKOSTJA
specifična postavitev v nekdanji 
samostanski cerkvi
do 26. avgusta 2007

DUŠAN TRŠAR
ŽIVLJENJE V PROSTORU
kiparska razstava
prostori lapidarija Galerije Božidar 
Jakac
podaljšano do 29. julija 2007

BLAŽ DE GLERIA
DIGITALNA RISBA 2003 – 2007
razstava nagrajenca v okviru pro-
jekta Pogled 4
Lamutov likovni salon Galerije 
Božidar Jakac 
do 19. avgusta 2007

Napovedujemo:

VLADO STJEPIČ
slikarska razstava
Lamutov likovni salon Galerije 
Božidar Jakac 
odprtje 31. avgusta 2007

ZORAN PREDIN IN ORKESTER 
ADIJO PAMET
koncert
8. september 2007 ob 20. uri

Vabimo tudi k ogledu stalnih zbirk !

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC

Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

T: 07/49 87 008, 49 87 108

F: 07/49 87 335

Odpiralni čas:

torek – nedelja: od 9.00 do 18.00

Ob ponedeljkih zaprto.

www.galerija–bj.si

info@galerija–bj.si

Letos mineva 135 let od rojstva 
in 50 let od smrti velikega mojstra 
evropske arhitekture Jožeta Plečnika. 
Vsi poznamo njegove mojstrovine, 
kot so na primer Zacherlova hiša v 
središču Dunaja, ureditev predsedni-
ške rezidence na praškem gradu, ki 
jo je naročil prvi predsednik Češko-
slovaške republike Tomaš Masaryk, s 
katerim sta se spoznala že na Duna-
ju, ali pa mnoge umetnine, ki jih je 
Plečnik ustvaril v Ljubljani, od Tro-
mostovja do stavbe Narodne in uni-
verzitetne knjižnice, tržnice, Žal, be-
žigrajskega štadiona, Križank, cerkve 
v Šiški in na Barju ter mnoge druge.

Prav je, da se ob jubileju velikega 
mojstra ponovno spomnimo tudi na 
Plečnikovo povezavo s Kostanjevico 
na Krki. Zanjo pripadajo prav vse za-
sluge magistri farmacije Emiliji Fon, 
ki je s Plečnikom stkala izjemno tesno 
čustveno vez. Eno najtesnejših, ki jo 
je Plečnik ustvaril s komerkoli izven 
kroga njegove družine. O tem pričajo 
ohranjena pisma, ki jih danes hranijo 
v Arhitekturnem muzeju v Ljubljani, 
za knjižno izdajo z naslovom Pisma 
Jožeta Plečnika Emiliji Fon pa jih je 
pred leti za založbo Rokus pripravi-

la kustosinja Arhitekturnega muzeja 
Elizabeta Petruša Štrukelj. Čeprav 
Plečnik Kostanjevice na Krki ni ni-
koli obiskal, kljub temu da se je ne-
kajkrat potikal tod blizu, obisku pa je 
bil morda najbližje v času, ko je delal 
za takratnega jugoslovanskega kralja 
in imel na razpolago avto in šoferja, 
s katerim sta se peljala iz Ljubljane v 
Zagreb in nazaj, a zaradi preobilice 
dela takrat ni uspel realizirati tihega 
namena obiskati še Kostanjevico, je 
tukaj vseeno pustil svoj pečat. Leta 
1933 namreč Emilija Fon pri Plečniku 
izvede prvo naročilo za Kostanjevico, 
in sicer ciborij za župno cerkev sv. Ja-
koba. Izdelati ga je dal pasarju Ivanu 
Kregarju, a ni šlo čisto brez zapleta. 
Zaradi pripomb duhovnika Josipa 
Dostala, katerega Plečnik imenuje 
policaj cerkvene umetnosti, je delo 
ustavil in vse do tedaj narejene dele 
odnesel k sebi domov, a jih čez nekaj 
dni vseeno vrnil Kregarju v dokonča-
nje. Kasneje je bila izdelana tudi re-
plika z latinskimi napisi, ki je v Pragi, 
Plečnik pa je leto kasneje po Emili-
jinem ciboriju zasnoval še ciborij za 
cerkev v Trnovem, kjer je bil takrat 
župnik njegov prijatelj Fran Saleški 
Finžgar. Kasneje ga je Fonova prosila 
za pomoč pri zasnovi njene nove hiše 
in apoteke, ki žal ni ohranjena. Pleč-
nik jo je sicer najprej napotil na svo-
jega učenca Borisa Kobeta, vendar 
se je dela lotil tudi sam. Med II. sve-

Jože
Plečnik

in
Kostanjevica 

na Krki
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tovno vojno ga je Emilija Fon najprej 
prosila za izdelavo Marijine podobice 
za cerkev Matere Božje dobrega sveta 
na Slinovcah. Nato se je ukvarjal še 
z ureditvijo okolice, kapele sv. Jurija 
in pa nekaj segmentov v sami cerkvi 
(preklada vrat in drapiranje Mariji-
nega kipa) na Slinovcah, za kar ob-
staja maketa in mnogi načrti, ki ji 
hrani Galerija Božidar Jakac. Še pred 
koncem II. svetovne vojne ga je Emi-
lija Fon prosila naj razvije embleme 
kostanjeviške Meščanske skupnosti, 
grb, dopisni papir z glavo in ovojni-
co. Izdelal je tudi ex libris in nalep-
ko Emilijine lekarne sv. Miklavža. 
Ob koncu vojne ga je Fonova prosila 
tudi za izdelavo urbanističnega načr-
ta preureditve Kostanjevice na Krki. 
Plečnikov poseg v otok bi bil zelo 
drzen. Staro trško jedro je nameraval 
ohraniti kar se da nedotaknjeno, a je 
kljub temu predlagal prestavitev cer-
kve sv. Miklavža ter tako s tem pose-
gom in s trgom na tem mestu razširiti 
vhod na otok. Zato pa je nameraval 

ustrezno povečati župno cerkev sv. 
Jakoba in jo prilagoditi občestvu. 
Kanil je ponovno oživiti prečno os 
na otoku, sled tega je danes iz ostan-
kov hrastovine nekdanje orehovške 
žičnice zgrajen Tercijalski most, saj 
je nameraval Kostanjevico širiti čez 
okljuk Krke na jugozahod in seve-
rovzhod. Ker mu ni bilo dano v živo 
videti terena, žal ni vedel, da gre za 
močvirnate terene. V sklopu te pre-
nove je Plečnik zasnoval tudi monu-
mentalen Dvor občestva in meščanov. 
Kasneje je zasnoval še nekaj manjših 
del, nekaj nagrobnikov na kostanje-
viškem pokopališču, med njimi tudi 
Fonov družinski grob s spomenikom, 
kamor je bila leta 1984 pokopana tudi 
Emilija Fon. Kot zadnje delo je nare-
dil osnutek table za Rdeči križ. S temi 
deli je pustil trajen spomin na pionir-
ja evropske in slovenske moderne ar-
hitekture tudi v Kostanjevici na Krki.

Goran Milovanović

Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Kostanjevica na Krki
literarni večer ob izidu knjige

poklic: mladost 
z nami bo avtor – filozof, mestni ljudski pevec, večni individualist

Jani Kovačič
z njim se bo pogovarjal Goran Milovanović, kustos Galerije Božidar Jakac

Pogovor z Janijem Kovačičem je vodil kustos Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović

Foto: Matej Jordan

»Plečnikov ciborij« po posredovanju mag. 
Emilije Fon ga je po Plečnikovih načrtih 
izdelal Ivan Kregar
Foto: M. Smerke
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6. tradicionalni 
blagoslov konj na 

Slinovcah pri
Kostanjevici na 

Krki

Društvo Gorjanska konjenica 
Kostanjevica na Krki je v nedeljo, 22. 
aprila 2007, že petič pripravila blago-
slov konj pri cerkvi Matere dobrega 
sveta na Slinovcah pri Kostanjevici 
na Krki.

Že ob prvem blagoslovu konj 
leta 2001 se je zbralo okoli 70 konje-
nikov. Z leti prireditev postaja vse 
bolj obiskana in v letih 2002 ter 2004 
smo kljub slabemu vremenu našte-
li tudi do 100 konj. Tako se je tudi 
lani na 5. tradicionalnem blagoslovu 
zbralo več kot 100 konj, in sicer jez-

deci na konjih in tudi nekaj vpreg, ki 
s svojo okrašeno opremo in vozovi, 
dajo še poseben pridih tradicional-
ni prireditvi, eni največjih tovrstnih 
prireditev blagoslova konj v Slove-
niji. Na prireditev pridejo konjeniki 
iz kostanjeviškega in šentjernejskega 
območja, obronkov Gorjancev, Seno-
vega, krškega polja in okolice.

Vsakoletni blagoslov konj se 
prične s povorko skozi mesto Kosta-
njevica, ki privabi veliko število obi-
skovalcev. Večina teh se pridruži tudi 
blagoslovu konj in maši v cerkvi Ma-
tere dobrega sveta na Slinovcah.

Organizacijski odbor društva
Gorjanske konjenice
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srečanje 
žumberških 
in slovenskih 
partizanov  
1942 – 2007 

Ne vrag,
le sosed bo mejak

V soboto, 26. maja, 2007, je 
pri konjeniškem domu (Rdeči hiši) 
na Gorjancih potekalo srečanje NE 
VRAG, LE SOSED BO MEJAK. 
Srečanje je bilo posvečeno 65. oble-
tnici prvega srečanja gorjanskih in 
žumberaških partizanov maja 1942 
na Gorjancih, ki v svojih nederjih 
hranijo skrivnosti in anekdote iz 

preteklih dni. Dogodek so pripravili 
Občina Kostanjevica na Krki, Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Kr-
ško, Krajevna organizacija ZB NOB 
Kostanjevica na Krki in Društvo 
Gorjanska konjenica Kostanjevica 
na Krki, pomenil pa je pomnik 66. 
obletnici OF in upora proti okupa-
torju, prazniku dela in 16. obletnici 

osamosvojitvene vojne.
Vse prisotne je uvodoma poz-

dravil Viljem Punčuh, predsednik 
Krajevne organizacije Zveze borcev 
Kostanjevica na Krki in hkrati pred-
sednik prireditvenega odbora, ki je 
izrazil zadovoljstvo nad udeležbo 
ter vsem prisotnim zaželel prijetno 
počutje na Gorjancih. Prisotne je v 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Ivan Kristan

Foto: Matej Jordan
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imenu Občine Kostanjevica na Krki 
pozdravila Jožica Lešnjak, slavnostni 
govornik pa je bil Lojze Štih, predse-
dnik Združenja borcev za vrednote 
NOB Krško.

V programu so nastopili Pihalni 
orkester Kostanjevica na Krki, Žen-
ski pevski zbor Aktiva kmečkih žena 
Pod Gorjanci in kantavtor Peter Di-
renbek. V tišini in spokojnem miru 
so se razlegale pesmi Na oknu glej 
obrazek bled, Šivala je deklica zvez-
do, Počiva jezero v tihoti, V gori raste 
zelen bor, Planinska, Avanti popolo 
bandera rosa, deklamacija Nekoga 
moraš imeti rad in druge, ki so med 
množico obiskovalcev obudile moč-

ne spomine na pretekle dni.
Dan pod Gorjanci je minil v to-

plem in prijetnem vzdušju, mavričen 
pa je bil sam dan v naravi pod Gorjan-
ci, odet v zelenje, mogočna drevesa in 
pisano cvetje. In iz plemenitosti nara-
ve sta izstopili dve mogočni drevesi, 
ki imata svoje korenine razpredene 
globoko v slovenski grudi. To sta Ka-
rel Vene in Sandi Medven. Slednji je 
bil tisti, ki je prvi, skupaj z Martinom 
Bajcem, peljal tri skupine partizanov 
na Gorjance. Iz mesta Kostanjevi-
ce na Krki je bilo namreč 50 mladih 
fantov, ki so se priključili ustanovitvi 
Gorjanskega bataljona in leta 1942 je 
bilo že čez 300 fantov v gozdovih na 

lokacijah Planina – Podbočje – Gabr-
je – Kostanjevica na Krki – Šentjernej 
– Novo mesto. To je bil že čas ljudske-
ga prebujanja narodne zavesti proti 
okupatorju.

Kot je ob zaključku dejal Pun-
čuh, ima organizator skromno željo 
in hotenje, da srečanje žumberskih 
in slovenskih partizanov in obča-
nov postane tradicionalno, in sicer 
eno leto v Sloveniji pri konjeniškem 
domu na Gorjancih, drugo leto pa na 
Hrvaškem v Sošicah.

Lea – Marija Colarič – Jakše

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 
KOSTANJEVICA NA KRKI

in
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA

KOSTANJEVICA NA KRKI

tudi v letošnjem poletju organizirata

aktivne 
poČitnice

za vse otroke, ki želijo doživeti zani-
mive, zabavne in hkrati poučne počitnice.

Ponujamo vam sedem aktivnosti in 
delavnic, v katerih boste spoznali nekaj no-
vega, predvsem pa se boste ob tem čudovito 
zabavali:

• OGLED FILMA V PLANETU TUŠ
• MINI ŠOLA JAHANJA
• KUHARSKA DELAVNICA
• LIKOVNA DELAVNICA
• PLESNA DELAVNICA
• NARAVOSLOVNO TEHNIČNE DELAVNICE
• ŠPORTNE DELAVNICE

Naj bo to priložnost in čas, ki ga boste pre-
živeli s svojimi sošolci in prijatelji.

PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!
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petretiČ
Na vhodu v Kostanjevico nastaja 

nov trgovsko – poslovno – storitveni 
objekt družinskega podjetja Petretič, 
katerega otvoritev bo predvidoma 
20. julija 2007.

Prvi del poslopja, ki je name-
njen živilski trgovini z mesnico sku-
paj s skladišči in upravnimi prostori, 
meri več kot 1000 m².

V drugem delu zgradbe pa bo 
hitri servis za avtooptiko in vulkani-
zerstvo za osebna in tovorna vozila 
ter kmetijsko in gradbeno mehani-
zacijo. F

ot
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ni

 Z
ak
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reko krko 

2007

V soboto, 19. maja 2007, je pote-
kala ekološko čistilna akcija, v kate-
ri si potapljači iz vse Slovenije čistili 
dno reke Krke pri južnem mostu.

V akciji so še sodelovali Lions 

klub iz Krškega, Občina Kostanjevica 
na Krki in požrtvovalni domačini, ki 
se vsako leto pridružijo akciji.

V imenu organizatorja hvala 
vsem in nasvidenje naslednje leto!
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Poziv občanom 
pri pomoči
izdelave karte 
divjih odlagališč 
v občini  
Kostanjevica 
na Krki

Namen projekta
Zaradi naraščanja števila ljudi 

in njihovih dejavnosti prihaja do vse 
večjih pritiskov na naravno okolje. 
Vse več je nekontroliranega one-
snaževanja okolja s strani lokalnega 
prebivalstva, turistov in naključnih 
obiskovalcev. Eden izmed najbolj 
očitnih dokazov onesnaževanja je t.i. 
odmetavanje različnih vrst odpadkov 
neposredno v naravno okolje. Smet 
ali dve lahko kmalu prerastejo v div-
je odlagališče odpadkov. Škoda, ki jo 
taka odlagališča povzročajo v okolju, 
je zelo velika (tudi na območju obči-
ne Kostanjevica na Krki).

Glede na specifike naše občine 
(velik del kraškega površja, območja 
s talno pitno vodo) in njeno usmer-
jenosti v turizem, se vsi trije soglasno 
strinjamo, da je ta primitivni način 
onesnaževanja okolja (ki ne sodi v 21. 
stoletje) še kako pereč problem tudi 
pri nas.

Zaradi navedenih dejstev smo se 
odločili izdelati karto območij divjih 
odlagališč v občini Kostanjevica na 
Krki. Pri tem bi želeli k sodelovanju v 
čim večji meri pritegnili lokalno pre-
bivalstvo in lokalno skupnost ter ju 
ob tej priložnosti pozvati za pomoč 
pri lociranju divjih odlagališč.

Metodološki pristop
Izvedba projekta, ki smo si ga 

zastavili, bo potekala v več fazah. 
Najprej bi bilo potrebno pridobiti čim 
več podatkov o potencialnih lokaci-
jah odlagališč. Pri tem se obračamo 
predvsem na lokalno prebivalstvo, da 
nam sporoči oziroma sporoča točke 
teh potencialnih lokacij divjih odla-
gališč.

Sledila bi druga faza, in sicer 
identifikacija in terenski ogled odla-
gališča na osnovi prej pridobljenih 
podatkov. V tej fazi bi bile uporablje-
ne osnovne metode sistematičnega 
kartiranja z določitvijo koordinat in 
popisom značilnosti posameznega 
divjega odlagališča. Ustvarili bi eno-
tno podatkovno bazo divjih odlaga-
lišč na projektnem območju in na 
podlagi teh podatkov izdelali karto 
divjih odlagališč v občini Kostanjevi-
ca na Krki.

V sklopu tretje faze bi bile nare-
jene analize pridobljenih podatkov, 
prioritetna lista za sanacijo divjih od-
lagališč (ob posvetovenju z občino in 
pristojnimi organi) ter končno poro-
čilo in predstavitev karte širši lokalni 
skupnosti.

Kot smo že omenili, bi želeli k 
projektu pritegniti čim večje število 
prebivalcev lokalne skupnosti. S tem 
namenom vas še enkrat naprošamo 
in pozivamo k čimvečjem udejstvo-
vanju in pomoči pri projektu, saj bo 
ta le tako uspešno izvedljiv.

Vse informacije skupaj z lo-
kacijami divjih odlagališč, ki jih 
bomo kasneje podrobneje preučili, 
nam sporočite na e–poštni naslov 
krka–ks@volja.net ali na poštni na-
slov: Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na 
Krki do 5. avgusta, lahko pa tudi prej. 
Opis naj bo kar se da točen ( bližina 
kakšnega markantnega objekta ter 
razdalja in smer oddaljenosti, bližina 
kolovoza ali ceste,...), da kasneje ne 
bo prevelikih problemov pri samem 
iskanju. V pomoč vam povemo, da 
se odlagališča ponavadi nahajajo v 
vrtačah in pogosteje v gozdu. Za vse 
posredovane informacije se vam naj-
lepše zahvaljujemo.

Veselimo se vašega sodelovanja, 
saj bo to ključni element uspešnosti 
projekta.

Ivan Klemenčič,
Alja Picolič

in Gašper Krhin
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 Vlaga
naša

vsakdanja

Kostanjevica na Krki je izjemen 
kulturno zgodovinski biser. Njego-
vi arhitekturni, kiparski in slikarski 
spomeniki pričajo o bogati kulturi 
mesta. Ko se pozorni obiskovalec 
sprehodi med ulicami tega mesta in 
začne odkrivati njegovo arhitekturno 
indentiteto, pa ne more mimo ugoto-
vitve, da je premnoge hiše in kultur-
no– zgodovinske spomenike poleg 
zoba časa krepko načela tudi vlaga. 
Ta neumorno sili iz tal po zidu nav-
zgor in nedavno obnovljene fasade 
kaj kmalu zopet dobijo svoj poprej-
šnji izgled. Kaj sploh je kapilarna vla-
ga in kako nastane? Kakšne možnosti 
imamo v boju zoper njo ter kako jo 
učinkovito, predvsem pa trajno od-
pravimo iz prizadetih zidov?

Večina starih mestnih jedrih je 
prežetih z vlago in Kostanjevica pri 
tem ni izjema. Dolgotrajna preko-
merna vlažnost zgradbe lahko resno 
ogrozi njeno statično trdnost, tako 
da postane ta za bivanje neustrezna. 
Vlažen gradbeni material ima na-
mreč v primerjavi s suhim mnogo 
slabšo nosilnost. Vlaga pa ne uničuje 
le zidov, ometov in premoženja, am-
pak tudi zdravje prebivalcev. Mar-
sikateri občan je prav zaradi vlage 
izpostavljen mnogim boleznim, kot 

so artritis, astma in razne alergije. 
Vlažni in čez čas razpadajoči zidovi 
pa ne znižujejo le vrednosti celotnega 
objekta in zdravja prebivalcev, temveč 
povečujejo tudi stroške za ogrevanje 
prostorov. Ti so namreč prav zaradi 
prisotnosti vlage in s tem mrzlih zi-
dov znatno višji.

Kakšne možnosti imamo v 
boju zoper vlago?

Mnoge objekte poskušamo sa-
nirati na klasičen način z izdelavo 
drenaže, zračnih kanalov – kinet, s 
spodkopavanjem temeljev, ki se jih 
obda z nepropustnim betonom, z 
rezanjem zidov, vrtanjem in z inici-
ranjem zapornih materialov. Gre za 
zelo drago, strah zbujajoče, umazano 
in fizično težko delo. S tovrstno sa-
nacijo le navidezno ali začasno rešu-
jemo nastale težave, saj se vlaga čez 
čas zopet vrne in prične s svojim uni-
čujočim delovanjem. Le redki pozna-
jo fizikalni princip nastajanja vlage. 
Spoznati vzrok pa pomeni najti zanj 
tudi rešitev.

Poznamo štiri vrste vlage:
• atmosferska vlaga ima naj-

enostavnejše rešitve. Poiščemo po-
škodbe na strehi, napuščih in oknih 
ter jih saniramo;

• izlivna vlaga nastaja zaradi 
neurejene drenaže, razpok v instala-
cijah, zasutja z zemljo in posega ve-
getacije v temelje ter stene;

• kondenzacijska vlaga ima 
največkrat vzrok v slabem zračenju, 
zaprtih stropnih odprtinah ali v ne-
primernih oknih;

• kapilarna vlaga je ena najpo-
gostejših, a za sanacijo vsaj na videz 
ena najtežjih in najdražjih rešitev.

Kako sploh nastane kapilarna 
vlaga?

Zaradi različnosti materialov, 
vgrajenih v tla in stene, nastaja med 
njimi električni potencial, ki pod zi-
dovi tvori napete kapljice vode, na-
bite z električnim nabojem. Kapljice 

vztrajno potujejo od tal proti zidu, 
kjer po kapilarah potiskajo druga 
drugo v steni navzgor tudi do tri me-
tre visoko. Pogosto poizkušamo rešiti 
problem s prej omenjeno sanacijo. 
Osnovni fizikalni princip nastajanja 
vlage zato ostane, ostaneta pa tudi 
vlaga in plesen v našem življenjskem 
prostoru.

Z elektroniko nad kapilarno 
vlago

Znanosti je v zadnjih tridesetih 
letih uspelo ustvariti valovanje, ki 
poskrbi, da se napetost v vodnih ka-
pljicah zruši. Z njegovo pomočjo se 
kapljice vode (kapilarna vlaga) prič-
nejo združevati, se zlijejo med seboj 
in začnejo potovati proti zemlji. Mi-
krovalovanje hkrati tudi prepreči na-
stajanje novih kapljic, saj jih že pri sa-
mem nastanku zruši, zato ne zmorejo 
ponovno potovati navzgor. Enostav-
no in čudovito, bi lahko rekli. Pa je 
tudi učinkovito? Pred tremi desetletji 
je bilo potrebno za ustvarjanje takega 
valovanja vstaviti v zidove sonde in 
napeljati električno instalacijo. To je 
bilo zelo drago opravilo in najpogo-
steje tudi nedopustno zaradi posegov 
v stene. Dandanašnja najmodernejša 
tehnologija je omogočila razvoj na-
prav, ki so brezžične, izredno majh-
ne, skoraj neopazne in neverjetno 
učinkovite. Postale so idealen, trajen, 
najcenejši in najvarnejši način od-
pravljanja kapilarne vlage v zidovih. 
S trajno odpravo tovrstne vlage in 
posledično temu tudi plesni v pro-
storih pa so prenekateremu alergiku 
ali astmatiku olajšale življenje ali od-
pravile dotedanje težave.

Kako poteka sanacija objekta?
Montaža mednarodno certifi-

cirane naprave, ki nima nobenega 
vpliva na ljudi in ima moč okoli 5W, 
kar je manj kot pri radijskem spreje-
mniku, je zelo enostavna, hitra in ne 
zahteva nikakršnega posega v zidove. 
Ni potrebno nobeno razbijanje, vr-
tanje ali rezanje zidov. Potrebujemo 
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le priključek na električno instala-
cijo. Po montaži se približno v treh 
tednih sprožijo procesi združevanja 
vodnih kapljic in prične se njihova 
pot navzdol. To je opazno tako, da 
v nekaj tednih skoraj v celoti izgine 
vonj po plesni, v kolikor je ta priso-
ten. V naslednjih tednih in mesecih 
pa se zaradi pritiska vlage navzdol 
poveča vlažnost v spodnjih delih zi-
dov. Neredko moramo zaradi iztoka 
vlage iz zidov dnevno obrisati mokra 
tla. Hitrost sanacije je odvisna od ab-
sorbcije tal in prepustnosti materia-
lov v stenah. Ko se pričnejo odvijati ti 
procesi, moramo objekte intenzivno 
zračiti dokler niso suhi, procesa dvi-
govanja vlage pa ni več. Približno v 
letu dni je vsak objekt suh. Naprava 
ostane trajno priključena, strošek 

vzdrževanja pa je pri porabi borih 
5W skorajda zanemarljiv.

Zavedajoč se vrednosti lastnega 
zdravja in premoženja so se za name-
stitev naprave, ki odpravlja kapilarno 
vlogo, odločili že v številnih zasebnih 
hišah po Sloveniji. Tudi precejšnje 
število cerkva, župnišč in kulturno 
zgodovinskih stavb v Sloveniji je z 
namestitvijo teh naprav rešilo težave 
z vlago in se s tem izognilo propada-
nju. Naj omenimo, da je ta naprava 
montirana v župnijski cerkvi v Ko-
stanjevici, na novo smo jo montira-
li v mlinu pri vhodu v grad, kjer je 
ob vstopu vsakokrat zasmrdelo po 
plesni. Naprava je montirana v treh 
stanovanjskih hišah , ki jih upravlja 
občina Krško, v novoustanovljeni fa-

kulteti za logistiko v Krškem, v treh 
cerkvah na Čatežu ob Savi in še mar-
sikje.

Preden bomo naredili korak in 
se odločili za agresivno, tvegano in 
drago klasično sanacijo naših domov 
in kulturno–zgodovinskih stavb, pre-
verimo še dosežke moderne tehnolo-
gije. S svojo odločitvijo bomo namreč 
težave z vlago rešili trajno, zagotovili 
bomo trdnost objekta, ohranili videz 
zgradbe, zaščitili svoje zdravje ter ob-
varovali kulturno dediščino za seda-
nje in prihodnje rodove.

Anton Rosa

Informacije:
041/414–768
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Dragi
mladi prijatelji!

Šolsko leto se počasi poslavlja 
in v počitnicah zopet prihaja orato-
rij. Kot vsako leto vas tudi letos ani-
matorji prisrčno vabimo, da se nam 
pridružite v tednu zabave, smeha, 
molitve, radosti … Oratorij bo pote-
kal od 9. do 15. julija 2007.

Za vse tiste, ki boste letos prvič 
pogumno pristopili k oratoriju, naj 
vam na kratko opišemo potek dneva. 
Tako kot prejšnja leta se bomo vsak 
dan ob 8.00 uri zbrali pred farno cer-
kvijo, dvignili zastavo, peli himno, 
nato bodo sledile delavnice, najra-
zličnejše igre, malica … Ob 15.00 uri, 
ko zaključimo z dnevno igro, spu-
stimo zastavo in odidemo domov v 
pričakovanju novega zabavnega dne 
na oratoriju.

Še nekaj podrobnosti: vabljeni 
vsi otroci stari od 5 let, za malico in 
vse ostalo bo poskrbljeno, prispevek 
na otroka znaša 5 €, en dan v tednu 
bomo prihranili za pohod, eno do-
poldne je rezervirano za vodne igre.

Prijave in prispevke zbira 
(do 28. 6. 2007):
Katarina Krapež, tel: 041 963 100
Orehovec 19, Kostanjevica na Krki

telefonske 
številke 

Cvetličarna Arh Cirila ��� 7� 0�
Bencinski servis Petretič ��� �1 �0
Endoskopija d.o.o. ��� �� ��
Galerija Božidar Jakac ��� 70 0�
Lamutov likovni salon ��� 7� 0�
Gasilsko društvo ��� 70 ��
Balonarski klub ��� 7� ��
Klub jamarjev ��� 70 ��
Kmečka zadruga ��� �0 �0
Lekarna Kostanjevica ��� 7� ��
Nova LB ��� 7� ��
Petretič Avtoservis ��� 7� 7�
Policijska pisarna ��� 71 0�
Pošta ��� �1 10
Valvasorjeva knjižnica ��� �� 10
Veterinarska postaja ��� 7� 7�
Zavarovalnica Triglav ��� 71 ��
Zavod za gozdove ��� 70 ��
Zdravstveni dom ��� �� �0
Župnijski urad ��� 70 ��
Zobozdravstvo Drganc – Štorman  
 ��� 7� ��
Osnovna šola Jožeta Gorjupa  
 ��1 00 1�
Občina Kostanjevica na Krki  
 ��� 7� 7�
Upravna enota KU   
Kostanjevica na Krki ��� 70 07

središČe za 
saMostojno 

uČenje krško

To je sodobno opremljen učni 
prostor, kjer se odrasli lahko samo-
stojno organizirano učijo. V prosto-
ru so učna mesta, ki so opremljena 
z različno učno tehnologijo / avdio 
in video naprave, računalniki, mul-
timedijski pripomočki. Udeleženci 
pridobivajo, utrjujejo ali nadgrajuje-
jo svoje znanje s pomočjo različnih 
priročnikov, gradiv in multimedij-
skih programov za samostojno uče-
nje. Sami si izbirajo ritem in način 
učenja ter ga prilagajajo lastnim in-
teresom in zmožnostim.

Pred začetkom samostojnega 
učenja udeležencem svetujemo pri 
izbiri programa in jim nudimo in-
formacije in pomoč pri izbiri najbolj 
ustreznega programa in pri uporabi 
učne tehnologije, interneta.

Samostojno se lahko učite ra-
čunalništva, tujih jezikov, sloven-
ščine, naravoslovja, strojepisja. 
Pregledate lahko dnevne časopise, 
revije, napišete seminarsko nalogo, 
prošnjo za zaposlitev… Omogoča-
mo tudi računalniško testiranje pri 
odkrivanju poklicnih interesov.

Središče deluje v prostorih 
Ljudske univerze Krško, na Dalmati-
novi 6 v Krškem. Rezervirajte si svo-
je učno mesto: 07/488 11 73 (70) ali 
info@lukrsko.si

Informatorka in mentorica:
Monika Novšak,  

svetovalka: Vida Andrejaš

DELOVNI ČAS:
Ponedeljek: 8.00 do 18.00
Torek: 8.00 do 16.00
Sreda: 8.00 do 18.00
Četrtek: 8.00 do 16.00
Petek: 8.00 do 12.00

Vse storitve so brezplačne!
Pridružite se nam še vi.

vozni red avtobusne postaje kostanjevica na krki

odhodi v smeri Ljubljana: 5.55 D*, 7.30 D, 8.45 Š, 
10.30 V, 11.5 V, 17.30 P-NE-A

odhodi v smeri Novo mesto: 5.03 D*, 5.46 Š, 5.55 D*, 
6.00 Š, 6.30 ŠP, 6.36 D*, 7.00 Š, 7.30 D, 8.45 Š, 
9.36 D*, 10.30 V, 11.55 V, 13.03 D*, 14.11 Š, 
14.51 D*, 15.40 D*, 17.30 P-NE-A, 21.03 D*

odhodi v smeri Sevno: 6.30 Š
odhodi v smeri Brežice: 6.09 D*, 6.52 D*, 7.09  Š, 9.39 Š, 

10.39 D*, 12.38 D, 14.19 Š, 14.38 D*, 14.43 SO,  
14.44 P-NE, 14.45 Š, 14.57 D*, 15.29 Š, 16.09 D*, 
16.48 D*, 18.38 V, 19.53 Š, 21.44 P-NE-A, 22.52 D*

odhodi v smeri Krško: 7.14 Š, 8.00 Š, 13.04 D*, 14.15 Š
odhodi v smeri D. Prekopa: 12.45 Š, 13.30 Š
odhodi v smeri Črneča vas: 13.30, 13.45 Š

legenda:
v – vozi vsak dan

D – ob delavnikih

D*– ob delavnikih razen sobote

Š – v dneh šolskega pouka

P – ob praznikih in prostih dnevih

šp – v času šolskih počitnic

ne – ob nedeljah

so – ob sobotah

a – vozi zadnji dan praznika in v 

nedeljo, če ni naslednji dan praznik, 

ne vozi 8. 2., 27. 4. in 15. 8. 2007

Vozni red velja do 31. 12. 2007

Kostanjeviske Novice st. 32.indd19   19 12.7.2007   12:23:47



�0 kostanjeviške novice • julij �007

kostanjeviške novice
Izdaja Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, tel: 07 498 72 75, e–mail: krka–ks@volja.net

Uredniški odbor: Janez Zakšek, Marjana Krhnin, Melita Skušek
Priprava: Studio 300, tisk: Utrip Brežice

naklada: 1000 izvodov ISSN 1854–9284

0�. 07. 07 Zoran Predin z gosti Galerija Božidar Jakac, Helena Rožman

�0. 07. 07 Kolesarska dirka  TD KD Landstrass, Andrej Jordan

�1. 07. 07 Tekmovanje v odbojki na mivki ŠD Kostanjevica na Krki, Boris Polovič

�1. 07. 07 Kostanjeviška noč Turistično društvo Kostanjevica na Krki, Matej Drobnič

01. 07. 07 Mangart 2678 Planinsko društvo Polom, Saša Bohinc

10. 07. 07 Komorni Zbor RTV Slovenija Galerija Božidar Jakac, Festival Brežice

�0. 07. 07 Kolesarska dirka  TD KD Landstrass, Andrej Jordan

�1. 07. 07 Tekmovanje v odbojki na mivki ŠD Kostanjevica na Krki, Boštjan Tomazin

�1. 07. 07 Kostanjeviška noč Turistično društvo Kostanjevica na Krki, Matej Drobnič

��. 07. 07 Triatlon za člane ŠD Uroš Bršec

��. 07. 07 Dialogos ( FR ) Galerija Božidar Jakac, Festival Brežice

��. 07. 07 Kamniške Alpe – Kočna 1540 m Planinsko društvo Polom, Matjaž Bohinc

0�. 0�. 07 Turnir v tenisu ŠD Kostanjevica na Krki, Matjaž Drmaž

1�. 0�. 07 Triglav 2864 m Planinsko društvo Polom, Matjaž Bohinc

1�. 0�. 07 5. kolesarski maraton po deželi Cvička Rekreativno kolesarsko društvo Krško, Janko Oblak

0�. 0�. 07 Zoran Predin z gosti Galerija Božidar Jakac, Helena Rožman

0�. 0�. 07 Gradiška tura 793 m, Trstelj 643 m  Planinsko društvo Polom, Saša Bohinc

0�. 0�. 07 22. kostanjeviški tek ob Krki ŠD Kostanjevica na Krki, Polde Bučar

1�. 0�. 07 Ratitovec 1667 m Planinsko društvo Polom, Martin Kastelic

�0. 0�. 07 8. kolesarski vzpon na Polom Kolesarsko društvo Landstrass, Matjaž Krošelj

1�. 10. 07 Veslaška regata ŠD Kostanjevica na Krki, Uroš Bršec

1�. 10. 07 Košenjak 1522 m Planinsko društvo Polom, Saša Bohinc

�0. 10. 07 Mali nogomet za pokal mesta ŠD Kostanjevica na Krki, Janez Polovič

�1. 10. 07 Kostanjev piknik Planinsko društvo Polom, Martin Kastelic

1�. 11. 07 Košarka trojke ŠD Kostanjevica na Krki, Boris Polovič

1�. 11. 07 Čebularska pot Planinsko društvo Polom, Franc Bakšič

0�. 1�. 07 Miklavževanje Turistično društvo Kostanjevica na Krki, Milan Kuplenik

��. 1�. 07 10. tradicionalni pohod na Polom Planinsko društvo Polom, Robert Štokar

��. 1�. 07 Božično – novoletni koncert Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Borut Baznik

0�. 01. 0� 16. tradicionalni pohod na Trdinov vrh PD Novo mesto, PD Polom, Franc Štokar

Koledar prireditev
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