
Pozdravljeni!
Zakorakali smo v jesen. Za mnoge 
začetek novih doživetij, skrbi in od-
govornosti. Za druge spet čas spravila 
pridelkov in trgatve sladkega grozdja. 
Kar nekaj časa je minilo od zadnje šte-
vilke Kostanjeviških novic in prav go-
tovo se je nabralo obilo zanimivosti in 
prijetnega branja. Da bi to postalo še 
bolj del našega druženja, vas vabim, da 
pošljete v uredništvo članek ali namig 
za izboljšanje, koristen nasvet … Vsak 
prispevek je dobrodošel (naslov ure-
dništva Jani.Zaksek@guest.arnes.si ali 
krka–ks@volja.net)

Letos nas je res vse prehitelo, 

trgatev je že minila in marsikje prav 
prijetno zadiši po pečenem kostanju. 
Tudi gobarji so prišli na svoj račun in 
kar pridno hodijo s košaricami po goz-
dnih poteh. Če si še malo bolj pozoren, 
ti srečanje s kakšnim gozdnim prebi-
valcem ne uide. Pogled z bližnjih hri-
bov na Kostanjevico je kot umetniška 
slika, ki nastaja ob prelivanju jesenskih 
barv. Čarobne barve listja se v toplem, 
jesenskem soncu lesketajo nad poča-
sno Krko.

Sprehajalcev je kar veliko, res pa 
je tudi, da bi se vsi najraje zapeljali do 
najmanjšega kotička in parkirali svoj 
avto na vsaki zelenici. Morda pa bi bilo 

le lepo iti tudi peš in pustiti avto na 
prostoru, ki je temu namenjen.

Sicer smo poletje in prve jesenske 
dni preživeli umirjeno, brez večjih ka-
tastrof, seveda če odmislimo, da smo 
občutili šibek potresni sunek.

Skratka, pred nami je lepa jesen. 
Tudi kakšen dež in meglice imajo svoj 
čar. Še preden se začno dolgi večeri, 
stopite na sprehod po ulicah Kostanje-
vice, saj vrtnarja pridno urejata rastoče 
grmovnice in cvetje, posamezne hiše 
zaprte samevajo, spet druge pa dobiva-
jo novo podobo. Torej, počasi, a ven-
dar se dogaja.

Mihaela Kovačič

glasilo občine kostanjevica na krki · oktober 2007 · številka 33 · brezplačni izvod

Konec narivanja prednapete armiranobetonske prekladne konstrukcije mostu za novo obvoznico ali Krka je premoščena.
Z leve proti desni Vlado Žerjav, župan Občine Kostanjevice na Krki, Mojmir Pustoslemšek in Drago Dvanajščak. Foto: Jani Zakšek 

Nagovor župana str. 2

Naša nova celostna grafična podoba str. 4

Šola ni šala str. 5

Nevenka Arbanas: Grafike str. 7

Večer s Sonjo Porle str. 8

Harlekinove novice str. 9

Klepet z ... str. 10

Proslava na Oštrcu str. 11

PD Polom na Triglavu str. 12

Gorjanska Konjenica str. 13

Temovanje ribiške družine str. 13

Odbojkarski klub str. 14

Športno poletje in jesen str. 15

30 let športnega društva str. 16

Kostanjeviske Novice st. 33.indd1   1 17.10.2007   9:14:45



2 kostanjeviške novice • oktober 2007

Poletje je za nami, počitnice tudi, 
čas je, da vam napišem nekaj vrstic, kaj 
smo v tem času naredili.

1. Delitvena bilanca med Občina-
ma Kostanjevica na Krki in Krško še 
ni dogovorjena, trenutno sta odprta še 
dva naslednja problema:

a. RENTA
Občina Kostanjevica na Krki 

vztraja pri zahtevi, da smo upravičeni 
do dela sredstev, pridobljenih iz ren-
te Nuklearne elektrarne Krško ( velja 
posebna uredba, ki opredeljuje rento 
občine Krško).

b. PREKOPA
V proračunu Občine Krško za 

leto 2006 je bilo KS Kostanjevica za-
gotovljenih 30 milijonov tolarjev za 
pločnike v naselju Prekopa. Ker tega 
denarja ni bilo možno porabiti (niso 
bili dokončno izdelani projekti in dr-
žava ni zagotovila sredstev), naj bi se 
ta sredstva prenesla na rekonstrukcijo 
Gorjanske ceste v Kostanjevici. Pri re-
balansu Občine Krško v mesecu okto-
bru 2006, sredstva niso bila odobrena 
v dogovorjenem obsegu, ampak le v 
višini 500.000 sit. Smatramo, da mora 
Občina Krško zagotoviti ta sredstva v 
delitveni bilanci.

Ostale zadeve so dogovorjene in 
zajete v posebnem sporazumu. Konec 
septembra bo znano stališče Občine 
Krško predvsem za sredstva iz Gorjan-
ske ceste. O deležu rente za Nuklearno 
elektrarno pa Občina Krško vztraja, 
da ta Občini Kostanjevica na Krki ne 
pripadajo. Obe občini bosta stališča 
delitvene bilance obravnavali na ob-
činskih svetih. Če sporazuma ne bo, 
bo po zakonskem predpisu o delitveni 
bilanci odločala država.

2. Izgradnja mostu oziroma pro-
jekt obvoznica Kostanjevica na Krki 
lepo napreduje, most bo končan v roku 
enega meseca. Letošnja investicija zna-
ša 2.600.000 eur, občina Kostanjevica 
pa mora svoj delež poravnati do konca 
leta v znesku približno 280.000 eur.

3. Občinski svet je obravnaval 

polletno realizacijo občinskega prora-
čuna. Glede na nekatera odstopanja v 
presežkih oziroma zaradi nerealizira-
nih določenih postavk bo potrebno v 
mesecu oktobru izdelati rebalans ob-
činskega proračuna.

4. Za rekonstrukcijo Gorjanske 
ceste, vključno z izvedbo infrastruk-
turnih objektov, smo v letošnjem letu 
s posebnim projektom pridobili sred-
stva na podlagi regionalnih razvojnih 
programov. Investicija bo potekala v 
treh etapah do leta 2009. Dve tretjini 
bo državnih (iz strukturnih skladov) 
oziroma evropskih sredstev, sama 
občina pa bo prispevala preostalo 1/3 
investicijskega denarja. Po progra-
mu mora biti prva etapa zgrajena do 
konca oktobra letos. Za izvajalca del je 
bil kot najugodnejši ponudnik izbran 
CGP Novo mesto.

5. V začetku oktobra je občina 
izvedla licitacijsko prodajo zemljišč v 
obrtni coni in v naselju ob Ljubljanski 
cesti, ki so namenjena izgradnji indi-
vidualnih hiš. Zanimanje za nakup je 
bilo veliko. Za oba objekta izdeluje 
Savaprojekt Krško projektno doku-
mentacijo za ureditev zemljišč za in-
frastrukturo.

6. Občinski svet je na svoji za-
dnji seji sprejel Osnutek odloka o 
grbu, zastavi in žigu občine. Celostno 
podobo je izdelal prof. Ranko Novak, 
za nadaljnje uskladitve glede celotne 
podobe pa je zadolžena naša krajanka, 
absolventka vizualnih komunikacij Ja-
nja Grubar. Grb je prirejen grb Jožeta 
Plečnika, ki ga je na osnovi kostanjevi-
škega srednjeveškega grba izdelal že v 
letu 1945.

Na naslednji seji bo občinski svet 
odločal o predlogu in ga verjetno spre-
jel. Tako bo lahko občina pri svojem 
poslovanju začela uporabljati simbole.

7. Na predlog Občine Šentjernej 
smo skupaj z Občino Šmarješke To-
plice sprejeli odlok o redarski in in-
špekcijski službi. Nosilec te službe je 
Občina Šentjernej, obe ostali občini 

pa sofinancirata delovanje službe. In-
špektor bo izvajal kontrolo občinskih 
odlokov na območju vseh treh občin. 
Služba bo začela delovati predvidoma 
v začetku leta 2008.

8. Na podlagi sprejetega letošnje-
ga proračuna smo izvedli razpise za 
občinsko upravo. V upravi bo poleg 
župana še 5 zaposlenih, in sicer: direk-
tor občinske uprave, višji svetovalci za 
področja družbenih dejavnosti, financ, 
infrastrukture, okolja in prostora ter 
tajništvo. Razpisi so bili izvedeni v 
skladu z zakonodajo. Komisija je ime-
la s kandidati individualne razgovore. 
Ti so morali z odgovori na vprašanja, 
ki so zadevala njihovo področje občin-
ske uprave, dokazati, da poznajo tako 
zakonodajo kot specifiko področja. 
Predvidevamo, da bodo delovna me-
sta izbrani zasedli v mesecu oktobru in 
novembru, saj ima večina v sedanjih 
službah daljše odpovedne roke. Vse 
zaposlene vam bomo predstavili v na-
slednji številki Novic.

9. Zaposlitev uprave zahteva tudi 
zagotovitev ustreznih prostorov. V 
prostorih bivše pošte na Kambičevem 
trgu trenutno ni možno adaptirati pro-
storov, ker je potrebno objekt statično 
sanirati in pridobiti ustrezna dovo-
ljenja na podlagi izdelanega projekta. 
Zato smo se odločili, da bomo imeli 
prostore občine na obstoječi lokaciji 

Spoštovane občanke in občani!

Ob premostitvi Krke so nazdravili z 
leve proti desni: Vlado Žerjav, Mojmir 
Pustoslemšek, Ivan Kujavec, Sabina Lipar, 
Nedeljko Lukić, Radovan Kotnik in Franc 
Prijatelj. Foto: Jani Zakšek
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Ljubljanske ceste. Pridobili bomo pro-
stor, ki ga trenutno zaseda Policija, ki 
se bo preselila v 1. nadstropje, kjer nam 
je knjižnica odstopila en prostor.

Ribiški družini smo odpovedali 

najemno pogodbo iz leta 1992, s tem 
da smo jim zagotovili druge prostore, 
s katerimi pa se ribiška družina ne stri-
nja in ne upošteva določil pogodbe.

10. Občina je dokončno usposo-
bila mestno fontano na Oražnovi ulici 
pred Lamutovim salonom. Povedati 
moram, da smo imeli med samim de-
lom kar nekaj težav, ker nam je nekdo 
takoj po začetku delovanja vanjo nalil 
pralno sredstvo. Ponovno smo morali 
zamenjati vso vodo. Po tem dogodku 
je neznanec dvignil še cev za odtok 
vode v sredini fontane in s tem pov-
zročil, da je voda stekla mimo črpalke 
v kanalizacijo. Tako je bilo izgubljeno 
preko 200 m³ vode. Obe dejanji bosta 
za občino oziroma vse občane imeli 
tudi finančne posledice, kar lahko po-
meni tudi izpad določenih sredstev na 
drugih področjih.

11. Občina bo v mesecu oktobru 
za krajevni praznik postavila oziroma 
označila mestne ulice in ceste s po-
sebni tablami, ki nam jih je dogovoril 
pri Mestni občini Ljubljana naš rojak 
Andrej Podrepšek. Table je potrebno 
le opremiti z napisi ulic in jih posta-
viti na primernih križiščih. Našemu 
Andreju se za angažiranje še posebno 
zahvaljujemo.

12. Na koncu naj omenim še ne-

kaj dogodkov, ki so krojili naše zadnje 
3 mesece:

• Dne 7. 7. 2007 nas je obiskal 
predsedniški kandidat Lojze Peterle.

• Naš podjetnik Ladi Petretič je 

odprl novo trgovino, ki smo jo v Ko-
stanjevici še posebno potrebovali. Pe-
tretiču tudi v našem časopisu iskrene 
čestitke.

• Konec septembra je v prostorih 
SOP–a svojo trgovino s pestro ponud-
bo odprla Kmečka zadruga Sevnica.

• 25. 8. 2007 je Kostanjevica na 
otoku gostila okrog 900 upokojencev 
iz celega Posavja.

• Vsa društva, ki so se prijavila na 
razpise za svoje letošnje programe, so 
prejela v podpisane pogodbe in sred-
stva iz proračuna. Za področje kme-
tijstva bodo razpisi izvedeni v mesecu 
oktobru.

• 25. 8. 2007 smo na slavnostni 
seji ob občinskem prazniku Občini 
Šentjernej podelili simbolično darilo 

– kopijo kljuke šolskih vrat, ki simboli-
zira povezavo med občinama.

• Na predlog krajanov, ki imajo 
svoje zidanice v Črneškem vrhu, je ob-
čina oprostila komunalnega prispevka 
vse lastnike, ker so vodovod naredili 
na svoje stroške.

• Pustna skupina Prforcenhaus je 
v mesecu juliju uspešno izvedla tradi-
cionalno prireditev Kostanjeviška noč.

• Na začetku šolskega leta smo 
uspešno izvedli akcijo varnosti v ce-
stnem prometu. Pod okriljem Sveta za 

preventivo in varstvo v cestnem pro-
metu občine Kostanjevica na Krki so 
za varnost šolarjev skrbeli člani ZŠAM 
Krško domači prostovljci.

• Konec avgusta je šel v pokoj Jože 

Sintič – Rihtar, ki je vrsto let skrbel 
za čistočo kostanjeviških ulic. Jožeta 
bomo nadomestili z drugim delavcem.

• Na pokopališču je še vedno ve-
liko nereda. Prosim vse uporabnike, 
naj ločeno odlagajo odpadke, kosovni 
material ne spada na to mesto, ker je 
odvoz le–tega organiziran vsaj dvakrat 
letno na posebnih odlagališčih.

• Problematika dimnikarske služ-
be sicer ni vezana na občino, ker pode-
ljuje koncesijo za to dejavnost država 
in občina nima vpliva pri izbiri konce-
sionarja in plačilu uslug. Kot vemo, je 
ta problem pereč v vsej Sloveniji, zato 
bo verjetno država morala zadevo ure-
diti drugače.

• V začetku leta 2008 bo Obči-
na organizirala v prostorih Lamuto-
vega salona razstavo Jožeta Ressla, ki 
je v naših krajih služboval kot gozdar, 
verjetno pa je prav takrat na reki Krki 
izvedel prve poizkuse z ladijskim vija-
kom. Razstava bo potovala po Sloveni-
ji in naša občina bo prva, kjer bo pred-
stavljen izumitelj, ki je bival v naših 
krajih od 1816 do 1821. leta.

Od 1. oktobra dalje bom imel ura-
dne ure za občane vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu od 15.00 – 16.00 ure.

Župan

Jože Sintič – Rihtar
Foto: Jani Zakšek

Srečanje upokojencev Posavja 
Foto: Matej Jordan

Mojmir Pustoslemšek
Foto: Matej Jordan
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Občina Kostanjevica na Krki ima 
novo pridobitev. Grb, s katerim si bo 
zagotavljala prepoznavnost. 

V veliko čast si lahko štejemo, da 
smo kot izhodišče lahko vzeli znak, ki 
ga je oblikoval Jože Plečnik za Meščan-
sko skupnost Kostanjevica na Krki. 
Grb je okrogle oblike s črno obrobo, s 
poglavitnima barvama rdečo in belo. 
To sta barvi vojvodske družine Span-
heimov, pomembnih snovalcev naše 
kulturne zgodovine. Njihova prizade-
vanja so bila v veliki meri odločilna 
za podobo, s katero se danes pona-
ša Kostanjevica na Krki. V sredino 
grba je Plečnik vstavil utrdbo s tremi 
stolpi, podloženimi z valovnicami, ki 
označujejo lego na otoku. Obkroža ga 
napis, za katerega je uporabil svoj zna-
čilni paličasti črkopis, tega prepletajo 
vitice in trilistna deteljica, ki simboli-
zira v veliki meri neokrnjeno naravo 
in naravne znamenitosti kraja. Pečat 
je datiran z letnico 1945. Kljub svoji 
starosti deluje izredno sodobno. Grb 
štejemo med dragocene vrednote naše 
dediščine. 

Ob ustanovitvi občine je bila na-
loga izdelave celostne grafične podobe 
predana Ranku Novaku, oblikovalcu, 
profesorju na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje. Profesor No-
vak je znak uspešno prilagodil potre-
bam in identifikacijskim vrednotam 
naše občine in hkrati v veliki meri 

ohranil izvorno obliko Plečnikovega 
predloga. Napis v pečatu je nadomestil 
napis “Občina Kostanjevica na Krki”. 
Izpisan je v “Makalonci”, tipografski 
različici Lucijana Bratuša, danes pro-
fesorja na ALUO, nekoč pa učitelja 
likovnega pouka na naši osnovni šoli. 
Tipograf je za osnovo Makalonce upo-
rabil Plečnikovo zapuščino, pisavo, ki 
je umetnik sam ni nikoli povsem do-
končal. Makalonca oblikovno odlično 
dopolnjuje grb. Prilagojeni sta še letni-
ci, prva 1252 označuje prvo omembo 
mesta, druga 2006 pa nastanek obči-
ne. 

Grb z vsemi svojimi simbolni-
mi pomeni odlično predstavlja naj-
pomembnejše vrednote našega kraja. 
Likovno in oblikovno je izredno učin-
kovit in bo nedvomno pripomogel k 
prepoznavnosti.

Znak se na aplikacijah v svoji 
osnovni obliki pojavlja na beli podlagi, 
po potrebi dopolnjen še z dodatnim 
napisom “Občina Kostanjevica na 
Krki”. Ena od najpomembnejših apli-
kacij pa je prav gotovo zastava, za kate-
ro se je odprla možnost uporabe znaka 
na zelenem ozadju. Na ta način naj bi 
se ponovila simbolna vrednost narav-
ne dediščine. Ta je sicer že prikazana 
v samem grbu (z viticami in trilistno 
deteljico). Likovna učinkovitost znaka 
se na zeleni podlagi drastično zmanj-
ša. Nujno so potrebna poseganja v sam 

znak, da se omilijo težavni odnosi, ki 
jih takšna kombinacija povzroči. Rde-
ča in zelena sta kontrastni barvi, zaradi 
česar je pri njuni kombinaciji potreb-
na dodatna pazljivost. Črno obrobo, 
ki ju ločuje, je potrebno zamenjati z 
belo. To posledično zmanjša vidljivost 
napisa, ki je na plapolajoči zastavi že 
tako otežena. Napis je sicer lahko na-
domeščen s črno, a se nato pojavijo 
težave pri odnosih z drugimi elemen-
ti na grbu. Ta verižna reakcija, ki jo 
sproži uporaba zelenega ozadja, žal ne 
omogoča dovolj uspešne rešitve. Bela 
podlaga na zastavi deluje bolj elegan-
tno, grb pa pride do takšnega izraza, 
kot si ga zasluži. Danes so materiali za 
zastave že tako dodelani in prilagojeni 
zunanji uporabi ter vremenskim raz-
meram, da se nam za dolgotrajnejšo 
ohranitev beline ni potrebno bati. Za 
občinski praznik bo narejenih nekaj 
zastav, poskusno v zeleni barvi. Tako 
se bo v praksi pokazalo, kako učinku-
je, pomemben faktor pa bo tudi odziv 
občanov, ki bodo konec koncev njeni 
uporabniki. 

V ponos nam je lahko, da se bo 
naša nova občina lahko identificirala s 
tako kvalitetno in subtilno izdelanim 
znakom. Že sam Plečnik je dejal, da 
nikoli ni rušil tistega, kar so stari moj-
stri dobro naredili. 

Janja Grubar

naša nova celostna grafična podoba
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Kako naj bom jaz – jaz?
Kako naj izvem, kaj bi sploh rada?
Vsi skačejo v moj čas!
Zato, ker sem še »mlada«!
Pol dneva sem v šoli,
potem pa naj se še učim!
In noč je za počitek, 
KDAJ naj sploh ŽIVIM?
MUDI SE MI ODRASTI!
Treniram »KAJ ŽELETI!«
Moram se spoznati, 
izgubljati, USPETI! 

B. G. 

V hitenju vsakdana, ko se odma-
knjenost od sočloveka, pohlep po presež-
kih, ki prinašajo trenutno ugodje, vsilji-
vo ponuja tako odraslim kot otrokom, 
je vprašanje »kako naj bom jaz–jaz?« 
tisti ključni očitek, ki ga nam, odraslim, 
pogosto postavljajo naši otroci. Kljub 
neizmerni želji biti veliki, pomembni, 
lepi, podobni drugim, je globoko v njih 
kot nevidna senca dvom o tem, ali je res 
pomembno biti le del cirkusa, kjer se vsi 
klovni postavljajo na glavo, da jim ob-
činstvo ploska, kjer ni prostora za žalost, 
drugačnost, izstop…

Danes je težko biti mlad, ker ti 
ostaja tako malo časa, da bi bila ta 
mladost le tvoja, da bi jo živel, da ne 
bi hitel le naprej in navzgor (po vzoru 
starejših). Le kdaj in kje bo čas za želje, 
tiste pristno osebne, tiste, ki se ne po-
drejajo mislim na uspeh v obliki polne 
denarnice, če ne takrat, ko so tvoje misli 
še neokužene, takrat, ko bi še lahko ob-
jel ves svet in s svojo nepokvarjenostjo 
pokril vse bolečine tega planeta?!

Vsi, ki smo si drug drugemu dani, 
da se dopolnjujemo, skupaj rastemo, se 
veselimo in učimo, se bomo morali tudi 
v novem šolskem letu truditi, da bodo 
takšna vprašanja zgolj izjeme. Na vr-
tiljaku uspešnosti se vsak znajde kdaj 
zgoraj in kdaj drugič spodaj – pomemb-
no je le, da ga pred padcem z njega ulo-
vimo.

šola ni šala

NEKAJ PROJEKTOV V ŠOL. 
LETU 2007/08

• V okviru naravoslovnih in 
družboslovnih dejavnosti bodo mladi 
raziskovalci (biologi in zgodovinarji) 
odkrivali posebnosti rastlinskega in 
živalskega sveta Kostanjevice in okoli-
ce ter zgodovinske, etnološke in etno-
grafske zanimivosti naših krajev.

• Za devetošolce in njihove starše 
bomo pripravili projekt poklicne ori-
entacije »Skupaj zmoremo«.

• Učenci, vključeni v Šolski par-
lament, bodo iskali odgovore na vpra-
šanja, ki tarejo mlado populacijo. Ak-
tivno bodo sodelovali na občinskem in 
področnem otroškem parlamentu.

• Tudi letos se bomo vključili v 
mednarodna projekta Evropa v šoli, 
dodatno pa še v Pomladni dan v Evro-
pi in Evropska vas.

• Aktivno bomo sodelovali v 
mednarodnem projektu EKO ŠOLA.

• Še več pozornosti bomo name-
njali vsebinam zdravstvene vzgoje, saj 
se želimo priključiti mreži zdravih šol.

• Sedmošolci bodo vključeni v 
projekt Rastem s knjigo.

• Učencem razredne stopnje in 
njihovim staršem bo namenjen pro-
jekt Beremo in pišemo skupaj.

• Vsi učenci in učitelji bodo ob 
500–letnici rojstva Primoža Trubarja 

vključeni v šolski projekt z delovnim 
naslovom Moji lubi Slovenci.

• 29. marec 2008 – DAN ODPR-
TIH VRAT

EKOŠOLA

V EKOŠOLO smo vključeni dru-
go leto, radi bi se uvrstili med tiste šole, 
ki so že ponosne lastnice ekozastave. 
Sodelovali bomo v projektu, ki ga raz-
pisuje nacionalna koordinacija, in si-
cer Ekologija medsebojnih odnosov. 
V projekt bodo vključeni vsi učenci in 
zaposleni.

Dejavni bomo še v petih projek-
tih, ki jih razpisuje nacionalna koor-
dinacija: to je zbiranje izrabljenih 
tonerjev in kartuš (pridružite se nam 
tudi občani in tako poskrbite za var-
no odlaganje), tekmovanje Ekokviz za 
OŠ, natečaj eko voščilnic, pripravljali 
bomo prispevke v slovenskem jeziku 
za objavo na spletnih straneh ekošole, 
prodajali božično–novoletne voščil-
nice.

9. maj 2008

V sodelovanju s številnimi inšti-
tucijami (Šport špas, Ekošola, Zdrava 
šola, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Olimpijski komite Slovenije, Društvo 
upokojencev, športna društva, planin-

Ob sprejemu prvošolcev v osnovno šolo so se starši s svojimi malčki prav prijetno zabavali.
Foto: Lidija Stipanič
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ci…) bomo pripravili eko, športno in 
informativno druženje treh generacij 
(otrok, staršev in starih staršev) – Dan 
športa treh generacij.

Prireditev bo pod motom ŠPORT 
– EKO – ZDRAVO – ZA ZABAVO po-
tekala, v petek, 9. maja 2008, na dan 
Evrope, ko bomo pripravili tudi prire-
ditev DAN EVROPE in EVROPSKA 
VAS:
Idejna zamisel

S prireditvijo želimo razširjati ve-
denje o Evropi in njenih značilnostih, 
specifikah, hkrati pa širiti tudi vsebine 
s treh področij: športa, zdravja in oko-
ljevarstva. Naše vodilo je ozaveščanje 
šolarjev, mladih in starejših o kvalite-
tnem življenju, ki ga lahko dosežemo 
zgolj z doslednim spoštovanjem in 
sledenjem zgornjim, med sabo neraz-
družljivo povezanim vrednotam. Ker 
je v naši družbi zaradi načina in ritma 
življenja, žal, vse bolj opazno izginja-
nje medgeneracijskega sodelovanja 
in spoštovanja kot ene tradicionalnih 
vrednot in graditeljev zdrave družbe, 
si prizadevamo, da bi to medgenera-
cijsko povezanost ohranili.
Program

• Postavitev evropske vasi,
• Pohod treh generacij v doma-

čem kraju, vključujoč okoljevarstvene 
vsebine in vsebine medgeneracijskega 
sodelovanja,

• Test hitre hoje,
• Merjenje tlaka, utripa...
• Druženje udeležencev na cilj-

nem prostoru, kjer bo poskrbljeno za:
– športne prireditve,
– prireditve oz. oblike informira-

nja o Evropi, zdravju in okoljevarstvu,
– zabavne prireditve.
ŽE SEDAJ TOPLO POVABLJENI 

NA NAŠE SKUPNO MAJSKO DRU-
ŽENJE!

TEKMOVANJA

Kljub temu da smo šele sedli v 
šolske klopi, so naši učenci že davno 
vključeni v različna tekmovanja. Iz-
vedli smo že šolsko tekmovanje iz 
logike, športniki pa so sodelovali na 

tekmovanju v odbojki na mivki (fan-
tje so zasedli 1. mesto na področnem 
tekmovanju in 3. na polfinalu držav-
nega tekmovanja, dekleta so bila 5. 
na področnem prvenstvu) in v krosu 
(tekmovanje med šolami nekdanje 
krške občine), kje so bili naši učenci 
spet odlični. Zmagali so Urška Gramc, 
Erik Grubar in Miha Štokar, druga je 
bila Tanja Vegel, tretji pa Gregor Bu-
čar.

EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV

Učenci 9. razreda so se v zadnjem 
osnovnošolskem letu že podali na dvo-
dnevno ekskurzijo po Primorski in v 
Gardaland, sedaj pa se polni lepih vti-
som podajajo na pot čim uspešnejšega 
pridobivanja znanja, kajti že v začetku 
maja jih čakajo nacionalni preizkusi 
znanja.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Akcija zbiranja starega papirja se 
je v naši občini dobro prijela. Deve-
tošolci, ki so bili za jesensko zbiranje 
zadolženi, se vsem, ki ste v akciji sode-
lovali, najlepše zahvaljujejo. Zbrali so 

približno 12 ton papirja. Akcijo bomo 
ponovili spomladi.

TEDEN OTROKA

Letos je potekal pod geslom ZA-
BAVA IN PROSTI ČAS MLADIH. 
Naši učenci so se 1. oktobra udeležili 
delavnic na Raki, naslednji dan pa 
smo izvedli tradicionalni ŽIV ŽAV. 
Na njem so lahko otroci ustvarjali z 
različnimi materiali, si poslikali obraz, 
plesali, poslušali pravljico, jezdili, »po-
leteli« z balonom, igrali nogomet, se 
srečali z gasilci in policisti in pojedli 
več kot 400 palačink, veliko kokic in 
lepinj. Starši in ekipa občinskih sve-
tnikov (žal so bili ti v manjšini) so se 
pomerili za 3. pokal starega igrišča. 
Zmagali so starši z rezultatom 4:1.

Iskrena hvala za sodelovanje 
Društvu Gorjanska konjenica, Balo-
narskemu klubu (Marjan Jerele), Po-
liciji (Drago Butara), Gasilcem PGD 
Prekopa, Valvasorjevi knjižnici in 
staršem, ki so dejavno sodelovali pri 
prireditvi.

VRTEC

V vrtec pri osnovni šoli je letos 
vpisanih 78 otrok in je popolnoma 
zaseden. Poleg rednih dejavnosti izva-
jamo tudi obogatitveni program, tabo-
re in bivanja v naravi, popestritev pa 
pomenijo tudi različne popoldanske 
delavnice in nastopi.

Melita Skušek

Učenci zaključnega razreda devetletke z 
razredničarko Jožico Čukajne v Piranu
Foto: Jani Zakšek

Utrinek z otroškega ŽIV ŽAVA. Katja in 
Mihela poslikavata otrokom obraze
Foto: Lidija Stipanič
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NEVENKA 
ARBANAS 
Grafike 
2003 – 2007

V okviru slovesnosti ob občin-
skem prazniku je 5. 10. 2007 ob 19. uri 
v Lamutovem likovnem salonu Gale-
rije Božidar Jakac njegova eksc. g. dr. 
Mario Nobilo, veleposlanik Republike 
Hrvaške v Sloveniji, odprl razstavo Ne-
venka Arbanas: Grafike 2003 – 2007. S 
tem v Galeriji Božidar Jakac z veseljem 
nadaljujemo serijo razstav izvrstnih 
umetnikov, kot so Miroslav Šutej, Zlat-
ko Prica, Edo Murtić, Marijan Detoni, 
Vasilij Jordan, Željko Hegedušič, Petar 
Dolić, Antonija Balić in drugi. Neven-
ka Arbanasova že več kot trideset let 
vedno znova preseneča in navdušuje s 
svojimi deli ter z njimi posega v sam 
vrh sodobne hrvaške grafike. Naj ome-
nim, da je poleg obsežnega grafičnega 
opusa Arbanasova soavtorica tudi pre-

ko 20 bibliofilskih grafičnih map (leta 
2001 je pri založbi Edina s Tonetom 
Pavčkom natisnila mapo z naslovom 
Teči kot reka).

Nevenka Arbanas je končala šo-
lanje na zagrebški akademiji pri prof. 
Albertu Kinertu, ki je takrat vzgojil vr-
sto grafičnih imen zagrebške grafične 
šole (naj omenimo le Dubravko Babić, 
Antona Cetina, Mirjano Zajec Vulić, 
Nado Žiljak in udeleženko kostanjevi-
ške Forme vive 1982 Doro Kovačević). 
Grafike Nevenke Arbanas iz tega ob-
dobja so, tako kot pri Kinertu, izrazno 
asketske, viden je vpliv vzhodnjaških 
filozofij (sumi–e slikarstva). Drugi 
pomemben prelom v njenem ustvar-
janju je izpopolnjevanje v znameni-
tem pariškem »Atelier 17«, pri enem 
od pomembnejših grafikov 20. stoletja 

– Stanleyu Williamu Hayterju. Takrat 
v njen opus zelo izrazito vstopi barva. 
Po Hayterju se je izpopolnjevala v teh-
niki akvatinte in litografije še v Pragi, 
pri prof. Ladislavu Čapeláku, kjer nato, 
že kot zrela umetnica s povsem obli-
kovanim umetniškim credom, preide 
prek informela do lirične abstrakcije z 
izjemno nežnimi strukturami. Danes 
je Nevenka Arbanas izr. profesorica 
na Akademiji likovnih umetnosti v 
Zagrebu ter avtorica mnogih razstav 
tako na Hrvaškem kot v tujini. Med 
odmevni razstavi v tujini prav gotovo 
sodita samostojna razstava v franco-
skem Mulhousu in v samostanu 'Zlata 
koruna' v Češkem Krumlovu.

Tudi pri delih, prikazanih na tej 
razstavi, Arbanasova vztraja pri tradi-
cionalnih grafičnih tehnikah (kjer iz-
kazuje izjemno obvladovanje metjeja) 
in znotraj njih širi in odpira polja, en-
krat v barvnem spektru, drugič spet v 
formatu, tretjič v kolažiranju. Glavnina 
del, ki jih predstavljamo v tokratnem 
izboru, datira v letošnje leto, nekaj jih 
je iz leta 2006, peščica pa je starejših 
in služijo kot povezovalni citati opusa, 
nastalega v zadnji dekadi. Zaključeno 
celoto predstavlja pet listov z naslo-
vom Ritem. Barvne linije odkrito me-
rijo na harmonijo, ritem ustvarja nek 
red, gradi sistem, ki je prisoten tako v 

glasbi kot v slikarstvu.Vertikalne linije 
ponazarjajo gibanje in s tem življenje. 
Po dimenzijah dominanten in tehnič-
no zahteven je vsekakor Hommage 
Bartholdiju, ki deluje v Lamutovem li-
kovnem salonu kot vitraž na katedrali 
umetnosti, kjer Arbanasova naredi niz 
s polaganjem grafičnih plošč v slojih 
in umetnino študijsko gradi ravno 
s temeljnimi kategorijami likovnega 
mišljenja: s svetlo–temno (tonaliteto), 
z barvo, s točko, z linijo in obliko. V 
njenih zadnjih razstavljenih delih, pre-
prosto naslovljenih Grafike, prihaja do 
izraza predvsem transparentnost beli-
ne nasproti bolj ali manj gosto zamre-
ženim sivinam, kjer je prevladujoč ge-
ometrijski element krog ali elipsa, kar 
pri gledalcu odpira slutnje prazačetkov, 
velikega poka, bleska v rojstvo (tudi v 
Jungovi psihoanalizi ima krog pomen 
Sebstva, saj izraža totaliteto psihe z 
vseh zornih kotov). Arbanasova svoja 
dela pogosto gradi s polaganjem več 
grafičnih plošč eno ob drugo, na njih 
kot akcent dodaja barvne ploskve, na 
liste pogosto lepi časopisne izreze, ve-
likokrat za podlogo vzame kakšno 
prejšnje delo v jedkanici, akvatinti, 
suhi igli in ga dogradi z linorezom ali 
kolažiranjem; vse to pa preveva mo-
čan intimističen, lirično metaforičen 
svet. Kljub nenehnim eksperimenti-
ranjem znotraj grafičnih tehnik, kjer 
v njenem raziskovanju prihaja tudi do 
tako nenavadnih združevanj, kot sta 
tehniki jedkanice, linoreza in kolaža, 
ostaja Nevenka Arbanas v celotnem 
grafičnem opusu trdno znotraj svojega 
premišljenega poetičnega jezika.

Goran Milovanović

Nevenka Arbanas bo imela v času 
trajanja razstave v okviru pedagoških pro-
gramov Galerije Božidar Jakac tudi dve 
grafični delavnici: 18. 10. 2007, med 17. in 
19. uro, za otroke od 6. do 12. leta in 31. 10. 
2007, med 10. in 12. uro, za otroke od 12. do 
15. leta. Informacije in prijave: višja kusto-
sinja Helena Rožman (helena.rozman@ga-
lerija–bj.si)

Nevenka Arbanas v Lamutovem
likovnem salonu. Foto: Matej Jordan
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PRAVLJIČNE URICE PRI 
KOSTANJEVEM ŠKRATU

Jesenski vetrc je zopet zapihal in 
v gozdovih na listih dreves pustil ma-
vrično sled. Potresel pa je tudi krošnje 
kostanjev ter po tleh razsul slastne plo-
dove. V eni kostanjevi ježici je nekaj 
zaškrebljalo ... In iz nje je pokukal pra-
vi pravcati škratek: Kostanjev Škrat! To 
drobno, nasmejano bitje, pripoveduje 
pravljice: o dobrih vilah, zvitih lisjakih, 
nagajivih otrocih in prijaznih palčkih. 
Kostanjev Škrat tudi letos komaj čaka 
otroke, da sedejo k njemu in mu pri-
sluhnejo vsak torek ob 17. uri v knji-
žnici!

E–KNJIŽNICA

Kostanjeviška knjižnica je tudi 
e–knjižnica. Uporabniki imate na raz-
polago dva sodobno opremljena raču-
nalnika z dostopom do interneta. Naši 
mladi obiskovalci tu preživijo nešteto 
ur v brskanju in druženju po neskonč-
nosti svetovnega spleta, marsikomu 
smo že pomagali iz zadrege, kje na-
tisniti dokumente, tu lahko poiščete 
informacije o skoraj vsem, dostopate 
do e–uprave … Če z računalnikom še 
niste domači, se lahko dogovorimo in 
v knjižnici vam bomo pomagali pri pr-
vih korakih na tej neskončni poti.

ŽIVETI S KNJIGAMI

Živeti s knjigami pomeni živeti 
radovedno, v sladkem pričakovanju 
nove zgodbe, novega obzorja, novega 
besednega tkanja. Kdor čas preživlja 
v družbi dobrih knjig, ga ne zapravlja, 
ampak plemeniti. Branje ni beg od ži-
vljenja, je eden od načinov vstopanja 
vanj. Bližajo so dnevi v letu, ko sonce 
prej zaide in so večeri daljši. Dolgi, to-
pli večeri so v družbi dobrih knjig še 
lepši.

V četrtek, 4. oktobra, smo pre-
živeli v knjižnici poseben, afriško 
obarvan večer. Naša gostja, Sonja Por-
le, pisateljica, kolumnistka in velika 
poznavalka Afrike, je s seboj prinesla 
veliko sonca in afriških ritmov. Nekdo 
je o njej zapisal, da je enciklopedija, 
zemljevid, roman in poezija te celine. 
To smo se prepričali tudi mi. Ko začne 
Sonja Porle govoriti o Afriki, pripo-
veduje ljubezensko zgodbo. Spoznali 
smo drugačno, srečno Afriko.

Velika zasluga za res uspel večer 
gre gotovo tudi Goranu Milovanoviču, 
kustosu v Galeriji Božidar Jakac, ki je 

vodil pogovor. S svojimi premišljenimi 
vprašanji in opazkami je Sonji »razve-
zal jezik« in kar naenkrat je minila ti-
sta uradna ura pogovora, ki se je krep-
ko raztegnila v prijeten klepet na terasi 
naše knjižnice.

Prepričana sem, da bo jesen pri-
nesla v kostanjeviško knjižnico še ka-
kšnega zanimivega gosta. Že sedaj vse 
prav lepo vabim, da se nam pridružite.

Alenka Žugič Jakovina
Valvasorjeva knjižnica Krško

Izposojevališče Kostanjevica na Krki

drobtinice iz vaše knjižnice 

Večer s Sonjo Porle

BREZPLAČEN VPIS V KNJIŽNICO V MESECU OKTOBRU
Včlanite se v knjižnico in si privoščite branja. Prijazno vabljeni!

Sonja Porle je v knjižnici v Kostanjevici na Krki predstavila svoja potovanja 
po črni Afriki. Foto: Matej Jordan
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harlekinove novičke
Zdi se mi, da je minila že cela 

večnost od zadnje naše prisotnosti v 
Kostanjeviških novicah. Kot da bi bile 
kakšne Trnuljčice, ki spijo in čaka-
jo, da jih prebudi kakšen čeden princ. 
Ampak to, da nismo utegnili ničesar 
napisati, še ne pomeni, da nismo nič 
delali. A to pa ne!

Prav ponosno lahko povem, da 
smo bili preteklo vadbeno leto res pri-
dni. Poleg naših kostanjeviških skupin 
imamo zdaj še dve. Eno v Šentjerneju 
in eno v Podbočju. Res smo veseli, da 
širimo v sosednje kraje ne samo ple-
sno znanje, ampak tudi prijateljstvo 
in medsebojno razumevanje še. Tako 
je Harlekinova družinica v preteklem 
šolskem letu kar malo zrasla. Poleg 
številnih nastopov, ki smo jih imeli, 
smo z otroškimi skupinami oblikovali 
predstavo Murijev božič, se udeležili 
občinske revije, izvedli naš prvi večer 
plesnih miniatur in v juniju končali 
vadbeno leto z zaključno produkcijo, 
na kateri se je zbrala vsa Harlekinova 
družina.

Ponosno lahko povemo, da sta 

se obe naši skupini, članska in otro-
ška reprezentativna skupina, udeležili 
občinske revije na Senovem. Po izbo-
ru selektorice sta se uvrstili tudi na 
medobmočno revijo v Brežicah ter bili 
obakrat deležni lepih ocen in pohval.

V mesecu avgustu pa smo izve-
deli zelo lepo novico, in sicer da se je 
naša otroška reprezentativna skupina 
uvrstila na državno revijo Pika miga! 
Da boste lažje razumeli, kaj to pomeni, 
naj vam povem, da nam je kaj takega 
uspelo pred desetimi leti in da smo 
edina otroška skupina na medobmoč-
ni ravni, ki ji je to sploh kdaj uspelo!! 
Tako smo se na lepo sončno soboto 
odpeljali v Velenje na Pikin festival, 
kjer se je odvijala revija najboljših 
otroških plesnih revij tega leta. Katja, 
Lina, Eva, Pia, Žana, Nikolina, Sara, 
Nejka in Lora Ana so svoje Vesele hi-
ške dostojno predstavile na velikem 
Pikinem odru. Čestitke vsem in za-
hvala Lidii, Lini in Katji. One bodo že 
vedele zakaj.

Zdaj pa še eno pomembno obve-
stilo! Tisti, ki bi se to leto še želeli ple-

sno udejstvovati, DOBRODOŠLI v na-
ših skupinah. Otroci in odrasli. Letos 
imamo dve novosti: BREAKDANCE z 
elementi HIP–HOPA in ORIENTAL-
SKE PLESE za vsa dekleta in žene, ki 
si želijo kaj lepega naučiti in se plesno 
udejstvovati. Vse informacije dobite 
na številki 040 629–079 (Dušanka).

Tako, želim vam lepo plesno jesen 
in dobrodošli na naših nastopih in v 
naših skupinah. En lep plesni pozdrav.

Lucija KUNTARIČ

PLESNE MINIATURE

Drugo leto zapored je ta večer 
namenjen mladim ustvarjalcem in 
njihovi kreativnosti in njihovim ide-
jam. Predstavijo se nam s svojimi na-
stopi v solističnih točkah, v duetih ali 
manjših skupinah. Tako je to večer, 
ko se prepletata ples in poezija, je ve-
čer, ki je prežet z mladostjo, pozitiv-
no energijo in prijetnimi vibracijami 
v zraku. Doživite čarobnost tega ve-
čera s svojo udeležbo.

Starejše članice skupine Harlekin z nastopa v Šentjerneju. Foto: Matej Jordan
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Vrnitev na stara ali nova delovna 
mesta po zasluženem dopustu ali vr-
nitev v šolske klopi zahteva od nas ve-
dno novo energijo, ki je pogoj tako za 
šolsko kot delavno uspešnost. Potreba 
po sodelovanju in usklajevanju sku-
pnih stvari je vodilo rojevanja kulture 
življenja. Velikokrat želimo s silo ure-
diti svoje potrebe. Ali spoznamo svojo 
zmoto ali pa napako ponavljamo in se 
ne oziramo na okolico, ki jo s svojim 
početjem prizadenemo ali ji kako dru-
gače škodujemo?

Ali je to vprašanje primerno za 
vse nas, ki predstavljamo delček male 
skupnosti, ki je lahko uspešna samo s 
timskim delom? Ne morem preko do-
gajanj v naši občini, ko nam nekateri 
kvarijo ugled in razvojne možnosti. 
Ne vem, kako si predstavljate življenje 
v neki skupnosti, ko pa želite enkrat 
zamenjati župnika, drugič učitelja … 
Zakaj? Potrebujete pozornost? Želite 
z negativno energijo uničiti trud in 
delo ljudi, ki delajo v skupno dobro? 
Spoštovani občani, ljudi se ne menja 
kot star kavč, ki ga odpelješ na odpad. 
Spori se rešujejo s konstruktivnim di-
alogom. Kritizira lahko tisti, ki ima 
boljši predlog in pozna rešitev.

Razmišljanje o naših medse-
bojnih odnosih je bilo povod, da 
povabim na klepet gospoda Igorja 
Kalina. Igor je občan sosednje občine, 
podžupan občine Šentjernej, odličen 
sodelavec, družinski človek in človek 
dialoga.

Kakšen pomen ima za vas sode-
lovanje, strpnost, sprejemanje druga-
če mislečih?

V času, v katerem živimo, brez so-
delovanja ne gre. Sodelovanje je zame 
osnovno gonilo odnosov v družini, v 
kolektivu in tudi v lokalni skupnosti. 
Z dobrim sodelovanjem se premaguje 
nestrpnost. Ko je klima sodelovanja 
res dobra, potem ni občutiti nekih na-
sprotij med posamezniki. Vsa odprta 

vprašanja se rešujejo z dialogom. Po-
sebno poglavje so nasprotna mnenja. 
Prepričevanje že prepričanih je izguba 
časa. V takem primeru je trud zaman. 
Verjamem pa, da se s primernim pri-
stopom tem ljudem počasi odpira oči. 
Ko začno sprejemati ideje, ko začutijo 
v besedah, da jim ponujaš roko, da jim 
ne škodiš, takrat svoja stališča nekoli-
ko omilijo.

Sprašujete me o strpnosti ali bolj 
verjetno o današnji nestrpnosti. Zdi se 
mi, da je nestrpnost do neke mere celo 
privzgojena. Veliko je odvisno od star-
šev in okolja. Prav nestrpnost je v tem 
času popularna. Nekateri na podlagi 
nestrpnosti gradijo politično kariero. 
Vendar moramo vedeti, da je v zaho-
dni Evropi demokracija stara stoletja, 
mi pa se je učimo zadnjih šestnajst let. 
Za normalne odnose med ljudmi bodo 
potrebne še generacije.

Imate zelo pozitiven odnos do 
dela in ljudi. Ali to pozitivno energijo 
prenašate na vsakega?

Po naravi sem pozitivno usmer-
jen. Zame ni izgubljenega primera. V 
vsakem človeku je nekaj dobrega, po-
zitivnega. Vedno gradim na dobrem. 
Prva stvar, ki je osnova za delovanje 
kolektiva ali neke skupnosti, je dobra 
volja in pozitivna energija. Ljudi je po-
trebno ujčkati in jim nuditi vse, da ti 
vrnejo vse tisto dobro, kar imajo. Ve-
dno sem pripravljen prisluhniti vsake-
mu in se spustiti na njegov nivo pogo-
vora. Za vsakega si vzamem čas, nikoli 
mi ni težko poslušati in se pogovarjati.

Ali ima sploh smisel, da se človek 
ukvarja z ljudmi, ki nočejo sprejeti  
drugega oziroma drugačnega mne-
nja?

Da. Potrebno se je ukvarjati z nji-
mi. Konec koncev je veliko zadoščenje, 
če jih uspeš prepričati v nasprotno, še 
posebej, če je to dobro za vse nas. Pri 
tem tudi sebe testiraš, kako vplivaš z 
besedami.

klepet z … Poznam vas kot človeka dialoga 
in jasnih načel. Kako usklajujete služ-
bo z delom v občinskem svetu?

Pošteno povedano: vedno težje. 
Na začetku te funkcije privlačijo in ti 
dajejo energijo. Vedno pa ni lahko, še 
posebej takrat, ko ugotoviš, da si med 
kladivom in nakovalom ter moraš 
marsikaj pri tem delu prenesti. Ves čas 
se samopotrjuješ, sebi dokazuješ, da 
delaš v dobro vseh, tudi na račun tega, 
da vsem le ne ugajaš. Vedno je potreb-
no misliti s svojo glavo, na slepo nikoli 
verjeti, vedno je potrebno upoštevati 
moč argumentov. Danes se v politiki 
uporablja argument moči. To je nalož-
ba na kratek rok.

Kako na vaše delo, odsotnost od 
doma, gleda vaša družina?

Tudi ko sem šel v politiko, ko 
sem to sprejel, sem te odločitve sprejel 
v dogovoru z ženo in otroki. Družina 
ima vedno prednost pred političnim 
delovanjem. Kljub temu družina trpi. 
Ni vsakodnevnih pogovorov, večina 
jih opravim na hitro, dopust je že nekaj 
let načrtovan, pred prazničnim Jerne-
jevim. Imam srečo, da imam čudovito 
družino, ki mi stoji ob strani.

Morda še kakšna lepa misel?
Lepa beseda vedno lepo mesto 

najde. Združite vse ljudi dobre volje in 
postali boste uspešna občina.

Hvala za klepet. 
Mihaela Kovačič

Osebna izkaznica

Igor Kalin, doma na Mihovici pri 
Šentjerneju, je rojen 6.1.1962 v Novem 
mestu. OŠ je obiskoval v Šentjerneju, 
nadaljeval šolanje na Gimnaziji Novo 
mesto, nato pa se odločil za pedagoški 
poklic, ki ga danes opravlja na Šol-
skem centru Novo mesto, kjer poučuje 
fiziko. Je poročen, oče dveh otrok ter 
aktiven na številnih področjih javnega 
življenja. Njegov življenjski moto je, da 
vidi svetlo prihodnost človeštva v do-
brem znanju in vzgoji mladih, ki bodo 
svoje znanje izkoristili v delu, to pa jim 
bo zagotavljalo dober zaslužek.
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Proslava ob 
srečanju 
borcev in 
občanov pri 
obnovljenem 
spomeniku 
na Oštrcu

Oštrc, 29. julija 2007 – Pri obno-
vljenem spomeniku na Oštrcu je po-
tekala proslava ob srečanju borcev in 
občanov, ki je bila posvečena 66. oble-
tnici ustanovitve OF in upora proti 
okupatorju, 16. obletnici osamosvoji-
tvene vojne ter 57. obletnici postavitve 
spomenika na Oštrcu. Spomenik, h 
kateremu je tričlanska delegacija po-
ložila venec, je pomnik dogodkov v 
prostoru in času ter pričevalec naro-
dne zgodovine, predvsem pa spomin 
na naše sokrajane, pa tudi opomin in 
svojevrstni pričevalec zgodovine z ar-
hitekturno in kulturno vrednostjo. Na 
njem je vklesanih 46 imen krajanov 
Gorjanskih vasi Frluge, Gradnje, Vr-
bja, Vrtače, Oštrca, Črneče vasi in Dol-
šc. Med udeleženci proslave je bil med 
drugim tudi Martin Jurečič, ki je delal 
ta spomenik, na njem pa je vklesano 
tudi ime njegovega očeta. Prisotna sta 
bila tudi Karel Vene in Sandi Medven, 
borca prve partizanske skupine na 
Gorjancih.

Nosilec dogodka je bila Krajevna 
organizacija ZB NOB Kostanjevica na 
Krki, ki jo požrtvovalno vodi Vilijem 
Punčuh, in je vse prisotne pozdravil 
tudi kot predsednik prireditvenega 
odbora. Prisotne je nagovoril tudi žu-
pan občine Kostanjevica na Krki Moj-
mir Pustoslemšek, ki je bil pokrovitelj 
prireditve. Slavnostni govornik je bil 
član sveta ZZB NOB Slovenije in prvi 
predsednika Državnega sveta Republi-
ke Slovenije dr. Ivan Kristan. Ugota-
vljal je, da bolj ko se oddaljujemo od 
časa NOB, ko je prišlo do usodne de-
litve Slovencev, bolj se vsiljuje misel o 
spravi. Spravo bo mogoče doseči samo 
s priznavanjem zgodovinskih dejstev 
o NOB, nikakor pa ne z rehabilitacijo 
domobrancev. Narodnega izdajstva ne 
smemo pozabiti, pač pa ga moramo 
odpustiti, kajti edino to je prava pod-
laga za spravo: vnuki partizanov in 

domobrancev naj živijo v normalnem 
sosedstvu, ne da bi jim nenehno kdo 
očital, na kateri strani so bili med NOB 
njihovi dedje in babice. »V vsakem pri-
meru pa smo dolžni na mlado genera-
cijo prenašati spomine na padle borce 
in žrtve fašističnega terorja. Če ne bi 
spoštovali spomina na te žrtve, tudi ne 
bi bili vredni uživati sadov svobode, za 
katero so oni dali svoja življenja,« je ob 
zaključku poudaril dr. Kristan.

Z Zdravljico je v uverturi v slav-
nostni dogodek nagovorila Nina Ša-
lamon. V kulturnem programu so z 
glasbo in recitalom pesmi sodelovali 
še Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki, Fantje s Preske, Mladi harmoni-
karji iz Podbočja, gimnazijka Mirjam 
Hribar in kantavtor Peter Dirnbek.

Pripravljalni odbor se prijazno 
zahvaljuje Justini Račič za prireditve-
ni prostor z željo, ki jo izraža Krajevna 
organizacija ZB NOB Kostanjevica na 
Krki, da bi postal dogodek na tem me-
stu tradicionalen.

Modrost pravi: Pogum je cena, ki 
jo življenje zahteva za to, da nam po-
deli mir. In kadar gradimo, mislimo, da 
gradimo za vedno. Na razpotju časa bi 
si verjetno želeli potegniti črto čez pre-
teklost in se veseliti prostranstev nove 
prihodnosti. Pa nas morda ovirajo sta-
re misli, neizživeta čustva in naučena 
ravnanja. Ni tako preprosto stopiti čez 
lastno senco. Stare navade se velikokrat 
bojujejo z boljšimi izbirami, usedline 
preteklosti razpadajo le počasi, mladike 
novega so še nežne in ranljive, vendar 
jim upanje daje hrano in nepopisno moč 
za vztrajno rast. Življenje rado spleta 
gosto pajčevino, v kateri se izgubljamo. 
Raztrgajmo jo z dogodivščinami in poe-
zijo vseh čutil. Prižgimo plamen in vsak 
dan živimo za danes.

Lea–Marija Colarič–Jakše
Oštrc 2007, častna straža 
garde Slovenske vojske
Foto: Matej Jordan

Opravičilo: Uredniški odbor se iskreno opravičuje Lei Mariji Colarič Jakše, ker njen  
prispevek o srečanju borcev ni bil objavljen že v julijski številki Kostanjeviških novic.
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Izhodišče našega letošnjega po-
hoda je bilo Rudno polje na Pokljuki. 
Pohod je bil načrtovan za čas med 18. 
in 20. septembrom in ugodne vremen-
ske razmere so nam dopuščale, da smo 
ga v tem terminu tudi izvedli. Gotovo 
je interes vsakega Slovenca, da pri-
de na vrh Triglava. Vsako leto je veliko 
zanimanje za ta pohod, vendar se vsi 
ne odločijo za naporno hojo na sam 
vrh. Vseeno pa se lahko društvo PD 
POLOM Kostanjevica na Krki pohva-
li z lepim številom prijav. Letos se  je 
zbralo 23 udeležencev različnih staro-
sti, več kot polovica je bilo takšnih, ki 
so bili prvič v visokogorju in prvič na 
Triglavu. Markirana pot nas je vodila 
do Vodnikove koče, koče na Planiki 
čez sam vrh Triglava do koče na Do-
liču. Posebnost te ture je bil prav goto-
vo aktualni predsednik Prforcenhausa  

Andrej Kerin – Kičo, predvsem pa nje-
gov krst s krono na glavi,  v tradicio-
nalno pustni obleki. Zagotovo pa je bil 
prvi predsednik, ki je prišel na vrh v 
času svojega mandata. Naslednji dan 
nas je pot vodila po dolini Triglavskih 
jezer, Zasavske koče do koče na Trigla-
vskih jezerih, zadnji dan pa do planine 
Jezero in v dolino Bohinjskega jezera 

– Stara Fužina. Tu nas je čakal avtobus 
z našim šoferjem Jankom iz Dob. Kako 
so doživljali pohod posamezniki, pa si 
preberite v izpovedi Mateje Tovornik iz 
Celja. Pohod na naš najvišji vrh bomo 
organizirali tudi prihodnje leto, zato 
se lahko tisti, ki ste se letos premislili, 
prijavite naslednje leto. Vsaka tura na 
Triglav je nekaj posebnega, čeprav po 
isti poti, vendar različna, neponovljiva. 
Pridružite se nam!

Franc Štokar             

pd Polom ponovno 
na Triglavu

Člani Planinskega društva Polom so popeljali predsednika Prforcenhausa 
Andreja Kerina–Kičota vse do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Foto: Arhiv PD Polom

moja zmaga
Ne morem spati, želim si nekaj 

novega, dviguje me. Prebliski švigajo 
sem ter tja, vsak vsaj enkrat v življenju 
začuti, da mora zase narediti nekaj, za 
kar misli, da je zanj nemogoče. Hvala, 
Tanja, za nevidni »poriv«, da sem skle-
nila osvojiti Triglav. Z vso resnostjo 
sem se začela pripravljati na ta podvig. 
Kupiti je bilo potrebno opremo, a žal 
v trgovinah ne prodajajo tudi »kon-
dicije«, zato so bili dopustniški dnevi 
polni fizičnih in kondicijskih podvi-
gov ter pohodov in manjših vzponov 
na Celjskem. Na dan odhoda sem bila 
pripravljena. O samem podvigu nisem 
razmišljala, ker je bilo v skupini veliko 
izkušenih planincev. Kot otrok sem se 
veselila, kaj mi bo prinesel naslednji 
korak. Z vsakim metrom vzpona sem 
čutila, da zmagujem. Narava okoli 
mene mi je dajala energijo, da sem se 
po številnih naporih (moram priznati, 
da ni bilo čisto enostavno) povzpela 
na 2864 m visoki TRIGLAV. Nimam 
besed, da bi opisala svoje veselje ob 
zmagi, to lahko povedo le tisti, ki so 
nas spremljali in nas varovali ob vzpo-
nu na najvišji vrh. V tistem trenutku je 
bil pozabljen ves strah, nemoč, da tega 
ne bom zmogla. Na vrhu se je v meni 
sprostila vsa skrita energija, ki sem jo 
delila z vsemi v skupini, se na vse šti-
ri strani neba zahvalila in poslala lepe 
pozdrave vsem mojim. Ostal je le en 
boleč spomin – krst. Predsednik Franc 
Štokar tudi meni ni prizanesel. Vsi ob-
čutki so dobro vidni iz fotografskega 
beleženja. Dovolila si bom napisati tr-
ditev, da sva enake občutke doživljala 
s predsednikom Prforcenhausa, s ka-
terim sva se ves čas spodbujala in si 
delila lepe misli. Tridnevna izkušnja 
z nepozabno planinsko skupino PD 
Polom me je pripeljala do spoznanja, 
da človek, ki ne diha in živi z naravo, 
veliko zamuja. Vsakemu posebej srč-
na hvala, da ste z menoj podelili mojo 
osebno zmago. 

 Mateja Tovornik
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V petek, 18.8.2007, in soboto, 
19.8.2007, je imelo Društvo Gorjan-
ska konjenica iz Kostanjevice na Krki 
priložnost sprejeti in gostiti čudovito 
družino Plešnik iz Pirešice pri Velenju, 
ki se je odločila, da na konjskih hrbtih 
premeri pot okoli Slovenije. Član dru-
štva Konjenica Pirešica Srečko Plešnik 
je s svojo družino v nekaj več kot v 
mesecu dni s konjem prejezdil Slove-
nijo. Na pot se je odpravil 27. junija iz 
Pirešice. Srečko Plešnik je član Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije 
in predsednik Društva konjenica Pi-
rešnica, ki združuje konjenike, konje-
rejce in ljubitelje športnih konj iz treh 
sosednjih krajev: Ponikve, Šentilja pri 
Velenju in Vinske Gore.

Želim povedati, da celotna dru-
žina zasluži pozdrav ob zastavljenem 
izzivu. Ni dolgo tega, kar smo se pr-
vič srečali pri Vodopivčevih na Dobah, 
kjer nam je oče Srečko Plešnik pred-
stavil začrtano pot in namen pohoda. 
Redko srečaš, da vsi v družini jahajo, še 
posebej pa v takšnem številu, na tako 
dolgi poti. Nekateri smo imeli prilo-
žnost jahati del poti okoli Slovenije v 
njihovi družbi, na najdaljši konjeniški 
veselici, kot pravi Srečko.

V petek je družina prijezdila čez 
Gorjance iz smeri Bele krajine. Preno-
čili so na kmetiji Gunde na Vodenicah 
nad Kostanjevico. Kar nekaj se nas je 

zbralo, iz vseh koncev Slovenije, in ko-
njeniške zgodbe so se zavlekle pozno 
v noč. V ranem in svežem jutru so ob 
spremstvu Petra Grgoviča odjezdili v 
smeri proti Kostanjevici in Podbočju, 
kjer sem jih pričakal in jih spremljal 
kar dober del poti. Pot smo nadaljevali 
skozi Cerklje, Krško vas, kjer smo pre-
bredli reko Krko in prešli na Štajersko 
čez star železni brežiški most. Sledili 
smo nasipu ob Savi do Dobove. Na pol 
poti se nam je pridružil tudi Branko 
Jurman, ki odlično pozna območje kra-
jinskega parka Jovsi vse do Bizeljskega. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, 
ki ste nas ob poti pogostili s prigrizkom 
in pijačo oz. nam ponudili vodo ter hra-
no za konje. Še posebej so se potrudili 
v gostilni Cetin na Mostecu, kjer se la-
stnik Pepi ukvarja tudi s kasaštvom, in 
pa pri Jurmanovih v Dobovi, kjer smo 
se posladkali z odličnim »štrudlom«. 
Čeprav sem z družino Plešnik jezdil 
skoraj 40 km, je pot in celoten dan v 
njihovi družbi hitro minil. Poslovili 
smo se na Bizeljskem in še preden sva 
se z Brankom vrnila v Dobovo, so nam 
sporočili, da so uspešno dosegli zasta-
vljen cilj – Bistrico ob Sotli.

Družini Plešnik želimo še veliko 
lepih trenutkov na ježi, ki peljejo skozi 
gozdove, travnike in polja prelepe Slo-
venije.

Emir Šoštarec

gorjanska konjenica

Člani Gorjanske konjenice na Dobah. Foto: Maja Vodopivec 

družinsko 
tekmovanje 
v lovu rib s 
plovcem

Zadnjo soboto v avgustu (25.08.) 
je RD Kostanjevica na Krki organizira-
la tradicionalno družinsko tekmovanje 
v lovu rib s plovcem. Tekmovanje je 
potekalo na ribniku v Karlčah, in sicer 
istočasno v obeh konkurencah – član-
ski in mladinski. Udeležilo se ga je 19 
članov in 4 mladinci, skupno 23 ribičev. 
V vročem in soparnem sobotnem po-
poldnevu edino ribe niso bile pri volji 
za sodelovanje na tako »pomembnem« 
tekmovanju, zato je bil ulov razmero-
ma skromen.

Po triurnem ribolovu se je v član-
ski konkurenci najbolje odrezal Ro-
bert Podbršček iz Velikega Podloga, 
ki je ulovil 4.750 gramov. Drugo mesto 

je zasedel Zlatko Rodič iz Šentjerneja 
z ulovljenimi 3.850 grami, tretji pa je 
bil Jože Andolšek iz Velikega Podloga 
s 3.150 grami. V mladinski konkurenci 
je prvo mesto zasedel Primož Cigler 
s Senovega s 3.350 grami, drugo Jurij 
Strgulec iz Kostanjevice s 1.100 grami 
in tretje Žiga Zupančič iz Kostanjevi-
ce s 40 grami ulova. Prvi trije uvršče-
ni tekmovalci v obeh konkurencah so 
prejeli medalje in praktične nagrade. 
Tekmovanje se je zaključilo z malico in 
prijetnim druženjem ob ribniku.

Robin Hočevar
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Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki
Vsi, ki smo se v sezoni 2006/2007 

spoprijeli z idejo o vadbi odbojke v ob-
čini Kostanjevica na Krki, smo mnenja, 
da je bila odločitev prava in da velja z 
njo nadaljevati. 

V minuli sezoni so bili zastavljeni 
osnovni pogoji, da se je lahko v vadbo 
odbojke vključilo veliko število otrok, 
ki so se udeležili tekmovanj na raz-
ličnih ravneh. V začetku sezone se je 
na trening vpisalo 11 otrok, ob koncu 
sezone pa je odbojko redno treniralo 
že okrog 30 otrok. V prihajajoči sezoni 
želimo, da bi število vadečih še nara-
slo, v tekmovanje bomo vključili še več 
ekip, klub pa bomo skušali tudi orga-
nizacijsko nadgrajevati.

 
Najpomembnejši dosežki v 
letu 2006/2007

V minuli sezoni je bil organiziran 
trening za selekciji starejših dečkov in 
malčkov, mlajše dečke pa smo glede 
na njihovo znanje priključili k eni ali 
drugi skupini.

V ligaškem tekmovanju je ekipa 
dečkov zasedla 1. mesto v ligi »B« v 
svoji skupini.

Z ekipo malčkov smo se udele-
žili državnega tekmovanja in končali 
v tretjem krogu kvalifikacij (odigrali 
smo 3 turnirje).

Državnega prvenstva v odbojki 
na mivki sta se udeležila David Čuk 
in Janez Halas ter zasedla v kategoriji 
dečkov 5. mesto.

Ob koncu sezone je bilo v vadbo 
odbojke vključenih okrog 30 otrok.

Cilji v sezoni 2007/2008

Nadaljevali bomo z zastavljenim 
programom za obdobje štirih let (od 
2006/2007 do 2010/2011), ki smo ga 
sprejeli pred pričetkom lanske sezone.

Osnovni cilj OK Kostanjevica na 
Krki ostajajo enaki:

• zagotoviti organizirano in kvali-

tetno vadbo odbojke,
• vključevanje čim večjega števila 

otrok v redno vadbo odbojke,
• skrb za razvoj odbojke v obči-

ni Kostanjevica in njeni bližnji okolici 
(Šentjernej, Podbočje),

• skrb za usposabljanje in nadalj-
nje izobraževanje trenerjev.

Področja, katerim bomo posve-
čali posebno pozornost so število se-
lekcij, kadeti, starejši dečki, mlajši deč-
ki in malčki. Vzporedno z omenjenimi 
ekipami bomo omogočili treninge tudi 
učenkam, vendar v manjšem obsegu. 

Zagotoviti moramo zadostno šte-
vilo otrok:
selekcija min. št. optimalno št.

malčki 18 30
mlajši dečki 12 15–20
starejši dečki 12 15–20
kadeti 10 15

Poudarek v tej sezoni bo na 
vključevanju najmlajših v vadbo. Po-
leg učencev iz OŠ Kostanjevica in OŠ 
Šentjernej bomo v vadbo vključili še 
učence OŠ Podbočje. Treningi bodo 
potekali na matičnih šolah, organizi-

rali pa bomo nekaj skupnih treningov 
in srečanj med šolami.

Treningi starejših selekcij (kadeti 
in starejši dečki) bodo potekali v glav-
nem v Kostanjevici, mlajše selekcije pa 
bodo trenirale po matičnih šolah.

Za dvig popularnosti odbojke bi 
bilo primerno, da se razmisli o izgra-
dnji novega igrišča na mivki, ki bi bil 
lahko v sklopu urejenega kopališča.

V sezoni 2007/2008 bo v klubu 
delalo 5 trenerjev (vsi z mlajšimi, dva s 
starejšimi dečki in kadeti). Trenerji se 
morajo udeležiti tudi različnih tečajev 
in seminarjev, da ohranjajo in nadgra-
jujejo svoje znanje. 

V delo z najmlajšimi bomo vklju-
čili tudi nekatere igralce kadetske eki-
pe.

Finančni program, ki je predla-
gam, velja za obdobje enega leta in se 
sprejema vsako leto, glede na število 
selekcij v klubu. Glavni vir prihodkov 
zagotovita občina in sponzorji, po-
memben delež pa prispevajo tudi star-
ši vključenih otrok v vadbo.

Ervin Felicijan

Kadetska ekipa Odbojkarskega kluba Kostanjevica na Krki v sezoni 2007/2008
Foto:Boštjan Tomazin
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Športno 
poletje in 
jesen

Program športnega društva teče 
po ustaljenih tirnicah. Do konca me-
seca marca sta potekali nogometna in 
košarkarska rekreacija. Aprila smo iz-
dali zloženko, v kateri smo predstavili 
načrtovane aktivnosti društva. Julij je 
bil rezerviran za triatlon in odbojko, 
september pa za tek. Pod okriljem na-
šega društva je tekmoval tudi Odboj-
karski klub Kostanjevica, o katerega 
izidih smo že poročali.

V okviru Kostanjeviške noči smo 
izvedli tradicionalni turnir dvojic v od-
bojki na mivki. Turnir je bil krajevne-
ga značaja, s poudarkom na udeležbi 
krajanov Kostanjevice in okolice. Prav 
domačini pa so z udeležbo razočarali, 
saj smo na turnirju zaman čakali prija-
vo nekaterih tekmovalcev, ki bi tja vse-
kakor sodili. Zmagala sta tekmovalca 
iz Novega mesta Sašo Volčjak in Blaž 
Brulc, drugo mesto sta zasedla člana 
Odbojkarskega kluba Kostanjevica Da-
vid Čuk in Janez Halas, tretje tekmo-
valca Rock Cafeja Damjan Omerzel in 
Žan Colarič..

Zelo zanimiv je bil triatlon za čla-
ne ŠD Kostanjevica, ki se ga je udeležilo 
devet moških in dve ženski. Potrebno 
je bilo preplavati 750 metrov, prekole-
sariti 13 km z vzponom 280 m n/v ter 
preteči 3,5 km. Najboljši je bil Uroš 
Bršec (57'59), drugi je bil Janez Polovič 
(59'02) in tretji Matjaž Drmaž (1'06'35). 
Med ženskami je bila najboljša Sandra 
Jerele (1'29'02). V bodoče namerava-
mo zmanjšali težavnost kolesarjenja in 
s tem privabiti še tiste, ki so do sedaj 
dvomili v svoje sposobnosti.

V nedeljo, 9.9.2007, smo izvedli 
22. tek ob Krki. Tekmovanje je štelo za 
pokal Dolenjskega lista in za pokal Ob-
čine Kostanjevica. Tek je sodil tudi pod 
okrilje akcije Slovenija teče. Skupno se 
je teka udeležilo 237 tekačev, od tega jih 

je 147 teklo na 8,8 km, nastopili pa so v 
22 starostnih kategorijah.

Na najdaljši, 8,8 kilometra dolgi 
progi, je bil med člani najhitrejši Bo-
štjan Kozan iz AK Portovald (28,11) 
Novo mesto, pred predstavnikom Slo-
venske vojske Davidom Rihtaričem in 
Primožem Kobetom iz novomeškega 
Marathona. V ženski kategoriji je zma-
gala Mateja Šuštaršič (AK Portovald 
Novo mesto), druga je bila Marta Gri-
čar (AK Radeče), tretja pa Maja Kle-
menčič (DTP Trebnje).

Absolutna zmagovalca za pokal 
občine Kostanjevica sta na 8,8 km dol-
gi progi postala Janez Polovič (29'58) 
in Sandra Jerele (45'35). Janez Polovič 
je bil odličen tudi v absolutni konku-
renci, kjer je zasedel 5. mesto, v svoji 
kategoriji pa je zmagal .

V mlajših kategorijah so zmago-
valci naslednji:

Deklice: 2002 in mlajše: Živa Fal-
kner (Lešnica), 1997–2001: Lara Okle-
šen (Novo mesto), 1995–1996: Nina 
Kranjec (OŠ Blanca), 1993–1994: Sabi-
na Borse (OŠ Šentjernej)

Dečki: 2002 in mlajši: Tim Straj-
nar (OŠ Kostanjevica), 1997–2001: Ur-
ban Simončič (OŠ Kostanjevica), 1995–
1996: Oton Strgulec (OŠ Kostanjevica), 
1993–1994: Robert Marizza (OŠ Kosta-
njevica).

Pripravili smo tudi trim pohod 
po obronkih Gorjancev, ki se ga je 
udeležilo 13 pohodnikov. Vsak tekač 
je dobil spominek in toplo malico ter 
bil udeležen v žrebu praktičnih nagrad. 
Trije najboljši v vsaki kategoriji so pre-
jeli medalje.

V okviru prireditev za občinski 
praznik nameravamo izvesti naslednje 
prireditve:

• Turnir v malem nogometu 
– 13.10.2007 ob 9.00 na igrišču OŠ Ko-
stanjevica; k tekmovanju vabimo vse 
vasi in podjetja v občini Kostanjevica.

• Duatlon (tek + kolesarjenje)– 
14.10.2007 ob 15.00 uri na otoku; k 
tekmovanju vabimo vse občane, ki so 
sposobni prekolesariti 20 km in hkrati 
preteči 5 km..

• Veslaška regata (za člane 10 
krogov okoli otoka) – 20.10.2007; k 
tekmovanju bomo povabili klube iz 
vse Slovenije in tudi s Hrvaške. Vablje-
ni ste tudi domači tekmovalci.

• Košarka – turnir trojk – 
10.11.2007; k tekmovanju vabimo ekipe 
iz Kostanjevice in okolice.

Za vse informacije so na voljo Bo-
ris Polovič: 041 385 870, Janez Polovič: 
041 542 754 ter Uroš Bršec 041 339 215.

Vse zainteresirane vabimo, da se v 
čim večjem številu udeležite prireditev, 
če ne kot tekmovalci pa kot gledalci. Ob 
tej priložnosti vas tudi vabimo, da se 
nam pridružite na naslednjih rekreaci-
jah: nogomet (torek od 19.30 do 21.30) 
in košarka (četrtek od 20.00 – 21.45).

Vse, ki jim je šport blizu in želijo 
vplivati na z njim povezane dogodke v 
Kostanjevici, pa vabimo, da se nam pri-
družijo in soustvarjajo program špor-
tnih aktivnosti. Pobude lahko pošljete 
tudi na naš elektronski naslov: sportno.
drustvo.kostanjevica@gmail.com.

Boris Polovič, 
predsednik ŠD Kostanjevica

Zmagovalka 
triatlona za člane 
športnega društva 
je bila Sandra 
Jerele, tretja z 
desne proti levi, 
med moškimi 
pa je slavil Uroš 
Bršec, s kolesom v 
ospredju
Foto: Matej Jordan
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Športno društvo Kostanjevica 
na Krki je bilo ustanovljeno leta 1977. 
Takrat se je, tako kot mnogo športnih 
društev v tistem času, imenovalo Špor-
tno društvo Partizan. Ob ustanovitvi je 
imelo 22 članov, prvi predsednik dru-
štva pa je bil Marjan Vintar. Članstvo 
je kmalu naraslo in v letu 1978 štelo že 
62 članov.

Sprva so se člani društva udele-
ževali predvsem nogometnih turnir-
jev v Posavju, organizirali nogometni 
turnir ob krajevnem prazniku, trim 
kolesarjenje in pohodništvo ter sreča-
nja v košarki. Društvo je organiziralo 
tudi prireditev – prvo poletno veselico 

– Beneško noč, danes Kostanjeviško 
noč, ki jo organizira TD Kostanjevica, 
in za takratni čas dobro združilo pod-
jetniško pobudo in društveni duh.

V času obstoja je društvo izva-
jalo vrsto aktivnosti, sama dejavnost 
in program sta se spreminjala in bila 
pogojena s članstvom oz. vodstvom 
društva. Tako je v začetku devetdese-
tih let pod okriljem Matjaža Zajelšnika 
in Leopolda Bučarja organiziralo tudi 
v slovenskem merilu zelo odmevne te-
kaške prireditve (Tek ob Krki za lovo-
riko »kaveljc, korenina«, Tek po ulicah 
dolenjskih Benetk…), kasneje pa tudi 
veslaške regate.

Leta 1995 se je v skladu s takra-

tnim zakonom o društvih ŠD Partizan 
preimenovalo v ŠD Kostanjevica.

V aprilu leta 1997 je bil v okviru 
sekcije ŠD Kostanjevica na pobudo 
Vinka Stoparja ustanovljen košarkar-
ki klub, ki je združeval vse ljubitelje 
košarke iz Kostanjevice in okoliških 
krajev. Klub je odigral nekaj odmevnih 
tekem v 3. košarkarski ligi in se skoraj 
uvrstil v 2. ligo, nekajkrat napolnil te-
lovadnico kostanjeviške OŠ, nakar je 
zaradi težav s poškodbami igralcev in 
ob pomanjkanju finančnih sredstev v 
letu 1999 prenehal delovati.

Sama realizacija programa in iz-
vedba aktivnosti je bila pogosto pogo-
jena in odvisna od pripravljenosti in 
sposobnosti podjetij oz. sponzorjev v 
kraju in finančnih okvirov, ki jih je za-
gotavljala občina Krško.

Danes je naš program raznolik 
in še vedno večinoma temelji na na-
čelu amaterizma. V letu 2006 je bilo v 
društvo vključenih 51 članov. Zadnjih 
nekaj let organiziramo rekreacijo v ko-
šarki, odbojki in nogometu, kostanje-
viški tek, turnirje v nogometu, tenisu, 
košarki in odbojki, triatlon, smučarski 
izlet in veslaško regato. Poleg tradicio-
nalnih prireditev smo na predlog naših 
članov vedno pripravljeni organizirati 
tudi kaj novega, le zadosten interes in 
dobra volja se mora pokazati.

Vsako leto izdamo zloženko, iz 
katere je razvidna realizacija kratko-
ročnih načrtov, v njej pa so objavljene 
tudi prireditve in ostale aktivnosti, ki 
jih nameravamo izvesti v prihajajočem 
obdobju. Strategija razvoja in delova-
nja je tako danes kot tudi v prihodnje 
odvisna predvsem od glavnih akterjev 
v društvu.

Po ustanovitvi samostojne občine 
namerava društvo še vedno ohraniti 
vlogo osrednjega športnega društva v 
kraju, spodbujati rekreacijo, zdrav na-
čin življenja in druženje, v sodelovanju 
z osnovno šolo in delom z mlajšimi ge-
neracijami pa zagotoviti kontinuiteto 
športa v kraju, tako rekreativnega kot 
tudi tekmovalnega (odbojkarski klub).

V upravnem odboru računamo, 
da bo vodstvo nove občine sprejelo 
ustrezne akte, ki bodo zagotavljali pri-
merno financiranje in razvoj športa v 
kraju. Oblikovanje primerne razvojne 
strategije in infrastrukture bo športu 
omogočilo popestritev turistične po-
nudbe kraja in ponudilo nove prilo-
žnosti.

Matjaž Drmaž, član upravnega 
odbora in bivši predsednik društva

Boris Polovič, 
predsednik ŠD Kostanjevica
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30 let športnega društva kostanjevica

Slovenija teče za zdravje Foto: Matej Jordan
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