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DSO Trebnje praznuje

Prvi šolski dan
Septembru bo minilo deset let, odkar je Dom starejših občanov Trebnje
odprl svoja vrata prvim stanovalcem. V počastitev tega dogodka pripravljamo od 31. avgusta do 4. septembra vrsto prireditev in dejavnosti. Med
njimi bo v sredo, 2. septembra, ob 15. uri svečano odprtje prizidka. Letos
pa obeležujemo tudi drugo obletnico delovanja enote v Šmarjeti.
Program ob 10 letnici:
PONEDELJEK, 31. 8. 2009
• 9.30 – delavnica izdelkov domače in umetnostne obrti;
• voden ogled doma ob 10.30 in 15.30;
• 15.00 - Marko Marin bo predstavil grad Speča lepotica, program pa bo
spremljala skupina Cantamus iz Šentruperta.
TOREK, 1. 9. 2009
• 9.30 – delavnica o zeliščih, ki jo bo vodil Jože kukman;
• 14.00 – nastop pevskih zborov (Vesele Trebanjke, pevski zbor Svoboda
Mirna, Zagriški fantje) in recitacije predstavnic literarne skupine, ki deluje v domu.
SREDA, 2. 9. 2009
• 15.00 – osrednja prireditev v počastitev 10-letnice in odprtje prizidka
pred domom z gosti z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
lokalne skupnosti.
ČETRTEK, 3. 9. 2009
• 9.30 – delavnica o čebelarstvu;
• 16.00 – lutkovna predstava skupine Mokre tačke iz Mokronoga.
PETEK, 4. 9. 2009
• 14:00 – prireditev ob drugi obletnici delovanja enote v Šmarjeti.
Vljudno vabljeni, da se udeležite praznovanja obletnice doma!
DSO Trebnje

Šolske počitnice se bližajo koncu in nezadržno se približuje začetek
novega šolskega leta. Ob začetku šole, se bo na cestah, predvsem v
okolici šol in poteh, ki vodijo proti njim, ponovno pojavilo veliko šolarjev, od katerih bo večina z mislimi še na počitnicah. Otroci že tako
spadajo med najbolj ogrožene udeležence v prometu in so velikokrat
žrtve neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Veliko bo na
cestah tudi takšnih udeležencev – otrok, kateri letos vstopajo v prvi
razred osnovne šole in je to za njih velika sprememba v življenju.
Starši, poskrbite za varen prihod in odhod svojih najmlajših v in iz
šole. Opozarjajte jih na nevarnosti, ki prežijo na njih, poučite jih kako
varno prečkati cesto in jim tudi s svojim ravnanjem in obnašanjem
dajajte zgled, kako se je potrebno obnašati na cesti. Poskrbite, da
bodo otroci vidni, naj nosijo svetla oblačila in predmete, ki izboljšujejo vidnost. Vozniki upoštevajte, da so na cestah tudi otroci, šolarji,
odstopite jim prednost. Prilagodite hitrost vožnje razmeram in dosledno upoštevajte omejitve hitrosti. Na območjih v bližini šol vozite še posebej previdno, izven naselij pa vozite po sredini voznega
pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem oziroma otrokom. Še posebej bodite pozorni na ravnanje otrok, ki nosijo rumene rutice.
SKUPAJ ZA VARNOST
VAŠA POLICIJA



občanov občine Trebnje

Baragov dan –
spominski dan občine Trebnje

Drage občanke, dragi občani!
Začetek novega šolskega leta je pred durmi.
Šola je za najmlajše uvod v resnejšo družbeno socializacijo, uvod v spoznavanje z avtoriteto, ki ni starševska in spoznavanje prvih
temeljev na katerih bo kasneje zrasla hiša
osmišljene življenjske poti. Za srednješolce je
to že korak naprej, je hoja po poti poklica, ki
je za človeka eno najbolj pomembnih poslanstev.
Poklic človeka ne samo osmišljuje in mu daje
kruh, temveč ga tudi osrečuje. Za človeški
rod je izjemno pomembno, da si čim več prihodnjih rodov izbere poklic, ki jih bo tesal v
zadovoljne ljudi in življenjsko izpolnjeval.
Šola je tista, ki nas lahko spravi na pravo pot,
nam odpre oči in podari temeljno podlago za
nadaljnje življenje. V času, ko sta pohlep in
materialno pehanje začela izgubljati boj proti
moralno – etičnim vrednotam, bo šola še
bolj pridobila na vrednosti. Zato dajmo svojim zanamcem pomagati, ne samo pri prvih
šolskih korakih, temveč tudi pri izbiri poklica. Dobra izbira poklica je na koncu mati zadovoljstva.
Srečno!

mag. Igor Teršar,
urednik

Ustanovitelj in izdajatelj:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm,
Ivanka Višček, Bogdana Brilj, Jožko Tomšič, Dušan Zakrajšek,
Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Graﬁčna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave ali
krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi
možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi pravico, da
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Nenaročeni in
nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 1000 znakov skupaj s
presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. Slike, ki bodo
prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne bodo objavljene.
Prispevki političnih strank in poslancev DZ so lahko dolgi največ
2000 znakov skupaj s presledki oziroma 1500 znakov skupaj s
presledki in sliko, županov prispevek pa 2500 znakov s presledki.
Uredništvo bo objavilo le prispevke strank, ki bodo pisale o svojem
delu, načrtih in aktivnostih. V Glasilu občanov je možna tudi
brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov iz naše
občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov
s presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, Goliev
trg 5, Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo številko je
10. september 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.
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25. junija je bila slovesna sveta maša v župnijski
cerkvi Marijinega Vnebovzetja Trebnje, ki jo je
vodil vikar Božidar Metelko skupaj z domačim
župnikom Milošem Koširjem. Metelko je v nagovoru vernikom čestital ob občinskem in državnem prazniku in poudaril skupno odgovornost za dobrobit domovine. Sledila je slavnostna
akademija v Baragovi dvorani, ki se je pričela z
državno himno, ki jo je zapel Martin Banovec.
Ob prisotnosti župana Alojza Kastelica in podžupana Jožeta Povšiča je občinstvo nagovoril
podžupan Marjan Pavlin, ki je na kratko orisal
potek in pomen Baragovih dnevov, ki jih praznujemo od leta 1996.
Slavnostna govornica dr. Tamara Griesser Pečar je Barago izpostavila kot najpomembnejšega slovenskega misijonarja in orisala širino njegovega duha in odmevnost njegovega dela.
Povezovalec prireditve Matjaž Merljak je v razgovoru predstavil dve zanimivi osebnosti, Berto
Golob in Petra Škerla. V pogovoru s povezovalcem programa sta razkrila, kako je nastajal strip
o Frideriku Baragi Črna suknja (izšel leta 2002).
Glasbeni del programa na akademiji in kasnejši
otvoritvi razstave so vrhunsko oblikovali profesorji in učenci Glasbene šole Trebnje: Martin
Banovec, Miro Dizdarevič, Tomaž Rožanec,
Matic Uhan, Gašper Zupančič, Mojca Rebolj,
Mirjana Tumpej, Barbara Lotrič, Boštjan Dimnik, Matej Kopar, Mateja Kralj in Klemen
Bregar.
Na otvoritvi razstave Arhiva Republike Slovenije, Muzeja novejše zgodovine, Nadškofijskega
arhiva v Ljubljani in Družine d.d. »Boj proti veri
in cerkvi« (od leta 1945 do 1961) je ponovno
spregovorila dr. Tamara Griesser Pečar, tokrat
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kot avtorica razstave, katere je v Trebnjem že
sedma postavitev in si jo je do sedaj ogledalo že
več kot 9000 ljudi.
Razstava se omejuje na obdobje popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki
v Sloveniji. »To je bil čas, ko je oblast skušala zatreti vernost na Slovenskem, kljub temu da se je
na ljudskem štetju 31. marca 1953 še 83, 3 %
Slovencev opredelilo za katoličane … Oblast je
hotela Cerkev zatreti podobno kot je zatrla politično opozicijo. Kmalu pa je morala spoznati,
da ima Cerkev premočno zaslombo v prebivalstvu, zato je spremenila svojo taktiko. Skušala je
Cerkev podjarmiti in njene predstavnike v očeh
vernikov moralno onemogočiti – in s tem čimbolj znižati njen vpliv. Pri tem so ji prišla prav
vsa sredstva, pa če so bila še tako moralno vprašljiva,« je med drugim povedala Griesserjeva.
Razstava, ki jo je svečano odprl podžupan Marjan Pavlin, je bila na ogled do sredine avgusta,
nato so jo prenesli v frančiškanski samostan na
Sveti gori pri Novi Gorici.
Na sobotnem pohodu po Baragovi poti je pohodnike pospremil na pot Občinski pihalni orkester. Tokrat so se (zaradi še nedograjene avtoceste in spremljajočih povezav, tudi pešpoti) iz
Trebnjega do Male vasi odpeljali z avtobusom:
pohod se je pričel v Mali vasi in se nadaljeval
preko Knežje vasi, Dobrniča, Šahovca, Vrhtrebnjega do trebanjskega gradu, kamor so prispeli
ob 13.30, in se lahko vključili v ogled viteških
iger. Na lokacijah Mala vas, Dobrnič in Vrhtrebnje so domačini tudi letos predstavili Barago oz. svoj kraj.
Ivanka Višček
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Kanalizacija in ČN Veliki Gaber
Kdo bo občanom plačeval višje
položnice za odvoz komunalnih
odpadkov?
Nadaljevanje iz prejšnje številke Glasila občanov
V prejšnjem Glasilu občanov si je župan z dvostranskim vložkom v sredini
časopisa privoščil samospev o svojem uspešnem vodenju občine. Nič ni
narobe, da se promoviraš, če bi se dalo zasluge za opisane in poslikane
projekte pripisati županu. Kdor situacijo malo bolje pozna, ve, da je večino
naštetega delo Direkcije za ceste RS, Družbe za avtoceste, krajevnih skupnosti, javnih zavodov oz. društev ali delo generacije prejšnjega mandata.
Tega očitka pa ni mogoče pripisati projektu »kanalizacija in ČN Veliki Gaber«. Vendar ni pošteno s strani župana, da zavaja javnost, da bo 2/3 sredstev za program dala EU. Kakšna bo vrednost celotne investicije, še bog ne
ve. Bo pa gotovo več kot 2 mio € in le dobrih 800.000 € od celotne investicije bo iz evropskega sklada. Po končnem obračunu se zna zgoditi, da to ne
bo niti 1/3. To pa je zelo pomembno, saj se za višino nepovratnih sredstev
zmanjša višina komunalnega prispevka, ki ga bodo morali plačati krajani
– bodoči uporabniki ČN. Višina komunalnega prispevka po gospodinjstvu (hiši) že od samega začetka gradnje buri duhove v Velikem Gabru.
Kljub večkrat zastavljenemu vprašanju na občinskem svetu več kot pred
letom dni odgovora s strani odgovorne osebe občine ni.
Jalovo je tudi hvalisanje s tem projektom, ki bi moral biti končan v septembru 2009, pa se že danes ve, da bo težko končan do septembra 2010. Nejevoljo in hudo kri povzroča med občani počasno delo izvajalca, večmesečni neprimerni obvozi in stanje cestne infrastrukture, ki ostane vsa
razkopana s polno luknjami po končanem polaganju cevi. Krajani že razumemo, da se čez noč takega projekta ne da izvesti. Vendar je bil izbrani
izvajalec ob podpisu pogodbe seznanjen, do kdaj je potrebno projekt zaključiti in v kolikor mu ni bilo naloženo, da je po končani gradnji dolžan
vzpostaviti prometno infrastrukturo v prvotno stanje, je še en dokaz več,
da je z delom in sposobnostjo našega župana nekaj zelo narobe.
Mag. Janez Slak, član občinskega sveta
in krajan Velikega Gabra

Vir: Komunalno podjetje Trebnje
In tako pridemo do vprašanja, ki sem ga zastavil na samem začetku
članka. Ali je občinska uprava Občine Trebnje kot pričakovana nosilka projekta sploh sposobna zastaviti, voditi in izpeljati ta projekt?
To je vprašanje, ki sem si ga prvič zastavil, ko sem prejel gradivo za
februarsko sejo Občinskega sveta, v katerem je župan predlagal, da
naj se vse aktivnosti v zvezi s tem projektom prenesejo na Komunalo
Trebnje, d. o. o. Prav predlog o prenosu vseh pristojnosti projekta na
podjetje Komunala Trebnje vzbuja dvom in se tako postavlja vprašanje že samo o morebitnem iskanju »grešnega kozla«, na katerega se
bo kazalo, ko bodo občani zahtevali pojasnila o propadlem projektu.
Kako pa naj si razlagam dejstvo, da je minilo že več kot eno leto od
sprejetja zgoraj navedenega operativnega programa, pa Občini Trebnje še ni uspelo doseči s potencialnimi občinami več kot le ustnega,
neobvezujočega dogovora. Tudi Občinski svet Občine Trebnje se je
ob seznanitvi z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za obratovanje deponije Globoko že v januarju 2008 strinjal s strategijo oblikovanja deponije Globoko v regijski center ter kasneje na seji, dne 9. 10.
2008, tudi potrdil idejno rešitev in naložil občinski upravi, da z vso
resnostjo in ažurnostjo pristopi k temu projektu. Vendar so to bile le
pobožne želje.
Župan Občine Trebnje je šele dva meseca kasneje, dne 14. 12. 2008,
sklical sestanek v zvezi z odprtimi vprašanji na projektu, zopet mesec
kasneje, dne 6. 1. 2009, je bil sklican sestanek županov in direktorjev
komunalnih podjetij občin, ki naj bi po državnem operativnem programu sodili v CERO1. Sprejeti zaključki tega sestanka se niso pričeli
izvrševati. Zopet mesec dni kasneje, dne 18. 2. 2009, je bil sestanek na
Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem so predstavnike naše občine seznanili z že znanim. Župan in občinska uprava še vedno ne
ukrepata. Dne 3. 3. 2009 je bil na pobudo RRA Notranjsko-kraške
regije, d. o. o., sklican sestanek na MOP, kjer so župani izrazili željo,
da ustanovijo svoj regionalni center za ravnanje z odpadki oz. objekte
za MBO. In šele potem, dne 9. 3. 2009, je bila s strani naše Občine
poslana ostalim občinam pogodba o sofinanciranju projekta.
Nadaljevanje v prihodnji številki Glasila občanov.
mag. Bojan Rajer,
občinski svetnik
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»Znanje uresničuje sanje«

sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

CIK Trebnje obvešča, da je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) 22. maja 2009 objavil javni razpis »Znanje uresničuje sanje« (Ur.l. RS št. 38/2009). Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
V okviru javnega razpisa lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje stroškov, ki so nastali z vključitvijo v
1. jezikovne tečaje, 2. tečaje računalništva, 3. priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja (temeljnih) nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij in
preverjanje in/ali potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
Na javni razpis se lahko prijavijo zaposleni (ﬁzične osebe), ki so v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali zavodih in imajo največ V. (peto) stopnjo
izobrazbe ter se sami vključujejo ali so že vključeni v eno ali več navedenih izobraževanj.
Naslednji (tretji) rok oddaje vloge je 11. september 2009, do 12. ure.
Informacije in pomoč pri oblikovanju vloge:
CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje, tel: 07/34-82-103,
34-82-104 ali na Točki vseživljenjskega učenja (041/567-772).
CIK Trebnje
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15. letni tabor SDS v Lepeni

Člani Občinskega odbora SDS Trebnje
smo se v nedeljo, 2. avgusta 2009, udeležili osrednje prireditve 15. spominskega
gorniškega tabora dr. Henrika Tume oz.
letnega tabora SDS v Lepeni. Prvo srečanje prijateljev gora in demokratičnih
vrednot je bilo že leta 1994. Pobudo zanj sta oblikovala legenda slovenskega gorništva dr. Tone Jeglič in predsednik SDS Janez Janša.

Delegacija NDK Trebnje položila
ikebano na Medvedjeku

Na spominski svečanosti Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje, v počastitev dneva državnosti in praznika občine Trebnje,
je delegacija Neodvisnega demokratskega kluba NDK Trebnje v sestavi
Milka Poljanc, Jože Povšič in Andrej Jevnikar položila ikebano k spomeniku žrtvam vojne za Slovenijo na Medvedjeku. Poleg vojaških žrtev so
bili na Medvedjeku ubiti tudi domačin z Medvedjeka in vozniki kamionov, ki so bili v barikadi ob napadu vojaških letal jugoarmade, ki so odmetavala prepovedane kasetne bombe. Obiskovalcev spominske svečanosti
na Medvedjeku je bilo letos veliko več kot v preteklih letih, kar kaže na
čedalje bolj spoštljiv odnos do žrtev te vojne in tudi zavest politikov in
ostalih obiskovalcev, da zaradi teh dogodkov danes živimo v neodvisni in
samostojni državi Sloveniji.

Osrednji govornik Janez Janša je spomnil na začetke letnega taborjenja v Lepeni pred petnajstimi leti, ko so v državnozborskih klopeh
sedeli le štirje poslanci iz vrst SDS in kot je dejal »optimizma tudi
takrat ni manjkalo«. Izrazil je veselje nad tem, da SDS nadaljuje tradicijo izpred 2. svetovne vojne, ko so se demokratične stranke letno
zbirale na podobnih srečanjih. Zahvalil se je bovškemu županu in
poslancu Danijelu Krivcu ter vsem prostovoljcem za organizacijo
letnega tabora SDS. Za konec je izrazil željo, da Slovenija postane
prava domovina za vse, ki tu živimo in da bodo zastave plapolale visoko. Simbolično so visoko nad prizoriščem zaplapolale slovenska,
evropska in strankarska zastava. Kot je sklenil predsednik SDS, predstavljajo vse, za kar se zavzema Slovenska demokratska stranka.
Predsednik SDS je diplomantom in diplomantkam Akademije Jožeta Pučnika in Nove politike podelil diplome ob zaključenem izobraževanju. Sledil je piknik z gorniškim plesom ob živi glasbi, ki so ga
obiskali prijatelji iz občinskih odborov SDS iz cele Slovenije.
Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Ves čas smo se zavzemali in upali, da bodo tudi politične stranke kontinuitete v občini Trebnje imele toliko modrosti in zavesti, da bi v Občinskem
svetu Občine Trebnje potrdile praznik občine Trebnje kot spomin na žrtve vojne za Slovenijo na Medvedjeku. Žal se to (še) ni zgodilo. Člani
NDK Trebnje tudi negujemo spoštljiv odnos do vseh tistih zavednih Slovencev in naših občanov, ki so se kjerkoli in kadarkoli, z besedo, peresom
ali orožjem brez političnih predznakov ali revolucije borili za slovensko
domovino.
Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

SLS prevzema vodenje strank
koalicije v občinskem svetu

dvoumnosti njihovega naziva, da bi vse vedeli in znali. Le s skupnimi
močmi lahko premagamo gospodarsko krizo, ki se je zajedla tudi v občinski proračun. Zato bi morali koalicijo v občinskem svetu okrepiti
tudi s preostalimi svetniki. Če politik niti v krizi ni sposoben stisniti zob
in pozabiti na osebne interese in zamere za dobro občine in njenih občanov, se vprašam, če si to mesto zasluži. V občinskem odboru SLS že
vrsto let poskušamo presegati delitve in združevati opcije, da se izpelje
čim več kakovostnih projektov, ki vplivajo na kakovost življenja občanov. Ker v prihodnjem polletju prevzemamo odgovornost za vodenje
koalicije strank v Občinskem svetu Občine Trebnje, obljubljamo, da ne
bomo delovali izključujoče do drugače mislečih in njihove pripombe
upoštevali in jih skrbno pretehtali. Časi so težki, začnimo se tako tudi
obnašati!
Matjaž Glavan, predsednik OO SLS Trebnje

Opažam vedno večjo delitev političnega prostora v Trebnjem na
leve in desne, ki je še dodatno
vzpodbujena s strani državne politike. Tak občutek dobiš, ker nas
redno prepričuje ena ali druga stran, da se ji pridružimo, ker naj bi obstajale neke naravne povezave z enimi ali drugimi. Vprašam se: »Ali
lahko rečemo, da je neko cesto naredil levi ali desni politik, če v žakelj za
investicijo prispevamo tako levi kot desni in neodvisni volivci? Kaj so
potem ceste leve, desne ali celo neodvisne? Ali levi volivci uporabljajo
leve in desni volivci desne ovinke? Očitno NE, ker bi se začeli vrteti v
krogu – v začaranem krogu ozkosti razmišljanja, kjer imajo samo eni
prav. Kaj pa neodvisni, ali se vozijo samo po prednostni cesti? Kaj ti
storijo, ko pridejo v križišče enakovrednih cest? Se obrnejo v smer vetra? Ali obstaja le ena resnica ali jo sestavlja več pogledov na svet? Politik lokalnega kova mora presegati smeri! Res je, da pripada neki opciji, a
v svoji kulturi do sobivanja in razumevanja MORA BITI PRIPRAVLJEN NA KOMPROMIS. Župan ni bog, še najmanj svetniki, kljub
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VABILO

Vse ljubitelje pohodništva vabimo 30. avgusta na tradicionalni pohod
po Baragovi poti. Začetek pohoda bo ob 8. uri pri motelu v Trebnjem.
Med potjo si bomo ogledali kulturno zgodovinske znamenitosti tega
območja. Za pohodnike bo organizirana malica.
OO SLS Trebnje
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NSi je znova na poti vzpona

Psi lajajo, karavana gre dalje

NSi se po vzponih in padcih zopet vzpenja. Stranka se v zadnjih letih
volivcem ni izneverila, zato smo prepričani, da se nam bo uspelo vrniti v parlament, kar kažejo tudi rezultati zadnjih volitev v Evropski
parlament. Slovenija potrebuje stranko, kot je NSi, ki deluje v interesu tistih Slovencev, ki želijo živeti in delati v duhu trajnih in tradicionalnih slovenskih in krščanskih vrednot, za kar je bila stranka ustanovljena in zaradi česar tudi deluje.
Po mnenju predsednice NSi Ljudmile Novak Slovenija trenutno ni
samo v gospodarsko-finančni krizi, pač pa tudi moralni, socialni in
politični, saj je slovenska politična elita izgubila kompas. Že nekaj
časa so glavne novice slovenske politike afere in obtožbe, v katere so
vpleteni tako gospodarstveniki kot politiki. Glavne novice so napovedi tožb proti nekdanjim ministrom, tajkunom, nadzornikom in
direktorjem, vendar se na koncu ne zgodi ničesar. Tisti, ki so dejansko manipulirali, jim ne moremo ničesar dokazati, kar pomeni, da
kaznujemo kurje tatove. Kdor je dejansko naredil škodo, pa ostaja
nekaznovan. Novakova je bila kritična tudi do menedžerjev. Ti se
namreč po njenem ukvarjajo predvsem s svojimi lastniškimi deleži
in poštnimi nabiralniki v tujini, namesto da bi se ukvarjali z racionalizacijo in konkurenčno sposobnostjo svojih podjetij. Zato se tudi
ruši slovensko gospodarstvo.
V NSi menimo, da je treba v slovenski družbi razviti takšna pravila
igre, da bomo imeli vsi državljani možnosti za razvoj lastne ustvarjalnosti in da bo vsakdo, ne glede na politično pripadnost, neovirano
razvijal svoje intelektualne, kulturne in podjetniške potenciale.
OO NSi Trebnje

Arabski pregovor najbolje označuje dogajanja na področju investicij (pa
tudi sicer ) v občini Trebnje. Iz sicer hvalevredne postavitve varnega železniškega prehoda na Mirni se nismo ničesar naučili. Investicijo, za katero
še ne vemo, ali so vsa plačana dela zares opravljena, se je podražila za 50%.
Pri investiciji v prenovo POŠ Dolenja Nemška vas, ki bo časovno zgledno
opravljena, smo pravočasno opozarjali na neustrezno – potratno zasnovo
ogrevanja in prezračevanja. Neodvisno strokovno mnenje je temu pritrdilo, še več, vsako leto bo šola plačevala 9.000 EUR višje stroške za utekočinjeni naftni plin. S toplotnimi črpalkami bi v življenjski dobi ogrevalnih
naprav (30 let ) prihranili 216.000 EUR po poplačilu nekoliko višje investicije. Še cela vrsta drugih strokovnih opozoril za izboljšanje investicije, ki so
na občino prispela v marcu in bi jih lahko upoštevali brez ogrožanja roka
za končanje, so uradnice odpravile s kratkim: »projekt je zaključen«.
Podobno se dogaja z investicijo v čistilno napravo Veliki Gaber. Novinarji
poročajo, da se bo investicija podražila za 40 odstotkov na 2,800.000 EUR,
in to za 200 priključkov. To pomeni strošek v višini 14.000 EUR na priključek. Za bistveno manj denarja bi lahko nabavili in postavili male biološke
čistilne naprave, opremili Komunalo za odvažanje mulja, ne bi razbili in
uničili okolja, zmanjšali bi stroške vzdrževanja in pocenili storitev za občane. Bomo razmislili pri opremljanju preostalih razpršenih naseljih v občini? Ni posebnega upanja za kaj takega. Ta karavana v občini gre svojo pot.
Vsa opozorila, da bo končala v »živem pesku«, ne zaležejo. Saj to ne bi niti
motilo, če ne bi z njo v »živi pesek« izginjali stotisoči evrov davkoplačevalskega, javnega, občinskega, torej našega skupnega denarja. Naj si »živi pesek« privoščijo za lastne denarje!!!
Gorazd Marinček, DROT

DeSUS je uspešna stranka

Občinska organizacija Demokratične
stranke upokojencev Trebnje je 15. junija 2009 v dvorani Doma starejših občanov v Trebnjem izvedla posvetovalno in delovno skupščino članov.
Preteklo je dve leti od zadnje skupščine, v tem času pa so se zgodili zanimivi, predvsem pa pomembni dogodki, ki so bili po ocenah razpravljavcev
uspešni tudi za stranko. Pomembna je povezanost članstva, ki z veliko
pomočjo Izvršnega odbora deluje v skladu s Statutom in Pravili stranke.
V svojem poročilu je predsednik stranke mag. Franc Žnidaršič pohvalil
izredna prizadevanja občinskega volilnega štaba DeSUS s Cirilom Pevcem na čelu, ki je bistveno pripomogel k odličnemu rezultatu državnozborskih volitev, saj smo zbrali kar 1667 glasov ali 469 glasov več, kot
leta 2004 in seveda dobili poslanski mandat. Za uspešno zbrana ﬁnančna
sredstva, ki so bila potrebna za izvedbo volilne kampanje, je najzaslužnejši Ivan Gole. Članstvo se je v zadnjih dveh letih povečalo na 405 članov in
se še povečuje. Če bomo do lokalnih volitev število članstva povečali na
500 članov, lahko postanemo vodilna politična stranka v občini, kar bi
omogočilo večji vpliv za hitrejši razvoj občine, je razmišljal predsednik.
Čeprav se svetniki trudijo, da bi s svojimi zahtevami in predlogi izboljšali
odnose med njimi in občinskimi veljaki, se stanje zaradi trmoglavosti župana ne izboljšuje. Nasprotno. Sredstva za nemoteno delovanje strank je
občina blokirala od lanskega junija do maja letos. DeSUS je bil oškodovan
za cca 3500 evrov. Tako predsednik Žnidaršič, ki pa ni zadovoljen niti z
nekaterimi rešitvami samega vrha stranke, ker so preveč diktatorske, kot
na primer določba, ki omogoča Svetu stranke, da o kandidatih za poslance odloča mimo volje lokalne DeSUS. Prisotni člani so v celoti podprli
prizadevanja mag. Žnidaršiča za izboljšanje stanja na vseh ravneh.
Najzaslužnejšim desetim članom so podelili pismena priznanja.
Dušan Zakrajšek
št. 42/28. avgust 2009

Vroče poletje

Kaj je boljšega, kot sedeti v senci na vroč poletni dan, piti osvežujočo
pijačo in uživati v počitnicah? No, letošnje poletje mogoče ne deluje
ravno najbolj stereotipno, sonce bolj sramežljivo kaže svoje žarke,
ponoči pa nam nebo osvetljujejo strele ob glasni zvočni spremljavi.
Letošnje poletje nikakor ni tako umirjeno, kot bi si morda želeli tudi v
ostalih ozirih. Politika se ukvarja z določanjem meje med Slovenijo in
Hrvaško, gospodarstvo se trudi izkopati iz rdečih številk, vremenoslovci se jezijo na globalne vremenske spremembe, vsi ostali pa na
vremenoslovce. V javnosti se čuti manj optimizma in splošnega zadovoljstva, kot bi ga pričakovali v poletnih počitniških dneh.
Mogoče pa nam manjka samo druga perspektiva. Recimo temu rožnata očala. Za poletje se spodobi, da si vsi vzamemo kak teden oddiha in se z družino, prijatelji ali pa kar sami odpravimo nekam stran,
daleč od sveta, ki ga vsakodnevno živimo. Pa pojdimo na kakšno skrito plažo ... čisto, modro morje nam obliva noge, ko sedimo na beli
mivki in poslušamo glasbo, ki se sliši od lokalčka v ozadju, kjer barman neutrudno meša koktajle. Rahel vetrič ziba palme nad nami,
skozi veje sije toplo sonce. Galebi krožijo po nebu, ki je čisto in oprano po jutranjem dežju in vse diši po novem. Mogoče pa imamo v tem
trenutku pravo perspektivo na življenje. Ko je vse dobro in se zavemo, da nam bo prej ko slej posijalo sonce. Doma, v politiki, gospodarstvu in na nebu.
Pa lepo poletje vam želimo!
ObO SD
5
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Obisk spominskega centra Potoćari

Člani OZVVS občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert smo
obiskali spominski center Potoćari in mesto Sarajevo.
Spominski center se razprostira na več hektarih zemljišča na katerega polovici obeležja že stoji 8372 kamnov. Vsak kamen ima ime identiﬁcirane
žrtve. Polovica zemljišča je še prazna, ker več tisoč žrtev še ni prepoznanih. Podoba, ki se kaže obiskovalcu budi občutek bolečine, žalosti, razočaranja tudi nad mirovnimi silami, se krepko zaje v zavest in budi občutek
sramu česa vsega je zmožen človek. Ubijanje, klanje, preganjanje tisočev
ljudi zaradi pohlepa po zemlji in drugih dobrinah, za politično ali versko
prevlado. Nehote se ob kamnih , kjer so zapisana imena potopiš v spoznanje, da je človek najkrvoločnejše bitje planeta Zemlja. Vse moške od dvanajst let starosti dalje, ki so jih zajeli, so pobili. Da se ne bi odkrili veliki
zločini, so grobišča večkrat prekopavali in premeščali. Profesor Azir
Osmanović , ki je govoril o dogodkih v Srebrnici, je povedal, da so večkrat
sestavili truplo, ki je bilo najdeno na petih različnih lokacijah. V njegovih
očeh so se nabirale solze, glas je od bolečine postal teman, še po tolikih
letih lica zadrhte ob pripovedi nekdanjih dni. Tudi on je bil zajet. Po nekem čudežnem dogodku se je rešil, vendar je spomin na vse tisto kar se je
dogajalo v njem živ kot da se je to dogajalo včeraj. Bo lahko kdaj pozabil?
Bo lahko kdaj popolnoma zacelil rane? Najbrž ne! V spomin na vse preminule v tej grozni vojni, so veterani položili venec in prižgali sveče.
V zapuščeni, s tisoči krogel in rafali razstreljeni tovarni so bile med vojno
nameščene mirovne sile, ki pa so svojo nalogo po pričevanju preživelih
opravljale zelo slabo, v določenih segmentih pa sploh ne. V tej stavbi so
uredili spominsko sobo in prostor kjer o najhujših dogodkih pokažejo
film. Nehote roka poseže k očem, da zakrije pogled na okrutne usmrtitve.
Koliko ljudi različnih spolov in starosti je bilo pogubljenih. Na rami začutim roko, nato tesen, gorak objem.
Ženska, ki pomaga pri vodenju ogledov me krepko drži, obe
jočeva,spregovori:«Slišali smo o Vas, nekaj družin se je v Srebrnico vrnilo.
Povedali so, da so bili v zbirnem centru na Čatežu. Občanom občine
Trebnje in vsej Sloveniji se zahvaljujejo za zatočišče, ki je mnogim rešilo
življenje.
Iz Srebrnice smo krenili v Sarajevo. Mesto si počasi celi rane, med vojno
posekani parki dobivajo mlada drevesca, mimoidoči pa ne more spregle-

dati belih kamnov, ki so posejani po zelenicah, vrtovih, povsod, kjer je bilo
prostora vsaj za en grob. Na križišču glavne ulice sredi mesta stoji spominski kamen s številko 502. Na tem prehodu je bilo v času obleganja
Sarajeva, ko je bilo mesto brez plina, elektrike in vode, so ostrostrelci ubili toliko ljudi. Žalosten je pogled tudi na mestno knjižnico, ki jo je sovražna vojska razstrelila z zažigalnimi bombami . Uničenih je bilo 2 milijona
knjig.
O dogodkih v Sarajevu nam je pripovedoval generalni sekretar Unije veteranov Mirza Hajdarević. Z nami je preživel ves dan, skupaj smo si ogledali Tunel življenja, ki je bil dolgo časa edina vez obleganega Sarajeva z
okolico. Vračali smo se po poti, kjer še danes ob cesti na več kilometrih
ceste ponoči ne vidiš razsvetljenega okna. Samota, tišina in grozljiva podoba razrušenih hiš, ki jih prerašča grmovje in briše njihove sledi.
Lep izlet, ki je bil tudi lepo in brezhibno organiziran, za kar se sekretarju
Mirotu Resniku zahvaljujemo. Obžalujemo le, da predsednik Janez Bobnar ni mogel z nami zaradi službenih dolžnosti.
Pavlina Hrovat

Zbor KS Račje selo

Zbor krajanov je bil sklican 23. julija v prostorih gasilskega doma na Račjem selu.
Udeležili so se ga naslednji gostje: župan
Alojzij Kastelic s sodelavci, namestnik komandirja Policije Trebnje Agnič in sodelavec Slapšak, predstavnici CSD Trebnje Lipoglavškova in Peskarjeva, romski svetnik
Matija Hočevar, nadalje predsednik regijske civilne iniciative Mesojedec in Marinka Vovk, strokovni vodja projekta Globoko.
Zbora se je udeležilo 45 krajanov.
Župan je predstavil aktivnosti v zadnjih letih. Poudaril je, da je bilo v romskem naselju skupno
vloženih v javno infrastrukturo 420.000 evrov. Po predstavitvi aktivnosti na področju romske
problematike vseh gostov je Hočevar izrazil željo, da bi bili odnosi s krajani dobri. V razpravi so
krajani izpostavili probleme, ki jih imajo zaradi Romov (škoda na okoliških kmetijskih in gozdnih površinah, odlaganje kosovnih odpadkov ob lokalni cesti). Po daljši razpravi je zbor sprejel naslednje sklepe: ozemlje romskega naselja se ne sme širiti, ne dovolijo priseljevanje drugih
Romov, občina naj pospeši legalizacijo, če Romi povzročajo drugim krajanom škodo, naj jim jo
občina povrne.
Glede informacije o deponiji Globoko je župan predstavil dosedanje aktivnosti, Vovkova pa
velikost prihodnje deponije. Krajani so postavili veliko vprašanj, predvsem pa izpostavili, da
zahtevajo individualno izplačilo rente bližnjim krajanom. V prihodnji deponiji je predvidenih
okoli 20 delovnih mest. Krajani podpirajo srečanje vasi SELO na Račjem selu leta 2011. Predlagajo, da je to srečanje vseh vasi SELO naše občine.
Tone Zaletel, redsednik KS Račje selo
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Visoko gasilsko
odlikovanje

Na seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije,
ki je tokrat potekal v Kočevju, je Ivan Repovž, član PGD Velika Loka, na predlog
zvez Dolenjske regije prejel visoko gasilsko
odlikovanje kipec gasilca (z leve proti desni): Matjaž Klarič – poveljnik GZS, nagrajeni Ivan Repovž in Anton Strah, predsednik GZ Trebnje.
M. F.
št. 42/28. avgust 2009



Druženje generacij, ki dobro mislijo

Na pobudo Krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Mirna
in njenega prizadevnega predsednika Ivana Zupanca so ob otvoritvi prenovljene plošče, posvečene šestnajstim padlim domačinom med NOB na
koči PLAZ na Debencu, organizirali srečanje vseh članov že na lanski dan
borcev, ki je bil v nekdanji skupni državi Jugoslaviji praznik in dela prost
dan.
Tudi letošnji 4. julij je bil dan, ko se je na Debencu zbralo skoraj 3oo članov območnega združenja, ki zajema občine Trebnje, Mokronog–Trebelno in Šentrupert. Čeprav je vreme nekoliko ponagajalo, je bilo razpoloženje izredno veselo.
Uvodne besede je Zupanc namenil prisrčnim pozdravom prisotnim borkam, borcem, vsem članom ter posebnim gostom: mag. Andreju Šuštaršiču, generalnemu sekretarju glavnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije Bogdanu Osolniku, Marku Bulcu, Lojzetu Leniču,
Ladu Kocijanu, Tonetu Žibertu, Avgustu Gregorčiču, Francu Žnidaršiču,
Antonu Mavru, predstavnikom Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Trebnje. Pozdrava so bili deležni tudi občinski svetniki iz KS
Mirna, motorizirana partizanska enota z Malkovca, predsednica KS Mirna, pohodniki z Mirne, članice Pododbora društva Dobrnič Mirna, praporščaki, krajanke in krajani KS Mirna, pevski zbor DU Mirna ter vsi
ostali, ki so se v tako velikem številu zbrali v okolju, kjer so med NOB
potekale pomembne aktivnosti protifašističnega gibanja.
Srečanje je namenjeno vsem generacijam, ki dobro mislijo, zato sem prepričan, da bo postalo tradicionalno, je dejal Zupanc in nadaljeval: »Obuditi želimo spomin na pomembno obdobje naše zgodovine, ki ga nekateri danes poskušajo prikazati v drugačni luči, vsi pa se zavedamo, da brez
te preteklosti ne bi bilo sedanjosti«.
Glavni govornik Dušan Jakopin je v imenu Območnega združenja ZB
poudaril pomen teh srečanj in predstavil delovanje organizacije, ki si je za
naslednje obdobje postavila sledeče naloge:
- gojiti in utrjevati domoljubna in uporniška protifašistična izročila slovenskega naroda in se zavzemati za vsestranski razvoj patriotske zavesti
državljanov, še posebej mladine;
- skrbeti za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o NOB in vseh demokratičnih pridobitvah tega boja;
- gojiti vzajemno solidarnost, humane medsebojne odnose in tovarištvo,
vzpodbujati in razvijati razne oblike prostovoljne in družbene pomoči
ter samopomoči v skrbi za ostarele, bolne in onemogle borce, vojne invalide ter druge člane;
- vzpodbujati in organizirati zaznamovanje pomembnejših obletnic in
zgodovinskih dogodkov iz časa NOB ter drugih obdobij slovenskega
uporništva;
- skrbeti za vzdrževanje pomnikov, spominskih znamenj in grobišč
NOB;
- vzpodbujati in podpirati raziskovalno, zgodovinopisno ter spominskopričevalno delo, muzejske in spomeniškovarstvene dejavnosti, umetniško ustvarjalnost, kulturno ter razvedrilno in športno-rekreacijsko de-

Ivan Zupanc
javnost, navezano na tematiko NOB ter drugih obdobij slovenskega
uporništva;
- aktivno sodelovati s programsko sorodnimi veteranskimi organizacijami, političnimi strankami in drugimi organizacijami civilne družbe;
- na podlagi izkušenj NOB in obrambne vojne za Slovenijo 1991 prispevati k krepitvi varnosti in obrambni moči republike Slovenije.
»Vsakdo, ki podpira naš program, je dobrodošel v naših vrstah. Lahko se
pohvalimo, da naša organizacija tudi številčno raste, še najbolj smo veseli,
da v organizacijo vstopa vse več mladih, kar je dober znak, da smo z zastavljenimi cilji na pravi poti,« je med drugim poudaril Dušan Jakopin.
Vseh članov občinske organizacije ZB je že več kot 370. V dolenjski regiji
je najbolj aktivna prav mirnska KO ZB za vrednote NOB.
Najzaslužnejšim so podelili priznanja. Tone Žibert je prejel zlato plaketo
Glavnega odbora ZZB Slovenije; Avgust Gregorčič pa srebrno plaketo
GO ZZB Slovenije.
Dolgoletnim zaslužnim članom občinskega združenja Trebnje so podelili pisna priznanja, novim članom pa članske izkaznice.
Za še boljše razpoloženje vseh prisotnih je z dobro hrano in pijačo ter
glasbo poskrbel novi oskrbnik koče PLAZ.
Dušan Zakrajšek

Bivalna enota odprta

Sožitje Trebnje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju, je junija ob svoji 30. obletnici delovanja odprlo bivalno enoto,
v kateri bo lahko samostojno zaživelo 12 oseb, za 15 pa bo poskrbljeno
dnevno varstvo. Enoto so začeli načrtovati že pred desetimi leti, naložba pa je stala 1,1 milijona evrov. Odprtja se je med drugim udeležil tudi
Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, ki je prepričan, da je v Sloveniji skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju že
na primerni ravni. »Se pa oblike te skrbi razlikujejo in mislim, da bo
treba v prihodnje razvijati nove, bolj odprte in tudi varovancem bolj
prijazne. Ta objekt v Trebnjem je dober primer za kaj takega,« je še
povedal.
Ž. Z.

Blagoslov križa na Hudejah

V vasi Hudeje so domačini obnovili križ, župnik Miloš Košir pa ga je
blagoslovil. Ob tej priložnosti se je zbralo veliko število vaščanov Hudej.
št. 42/28. avgust 2009
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Sprejem najboljših učencev pri
županu

Tudi letos je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic ob zaključku šolskega
leta konec junija učence, učitelje in ravnateljice nagradil za njihovo znanje, delo in ustvarjalnost. Učenkam in učencem je podelil nagrade za zlata priznanja iz znanja, za posebne dosežke s področja športa in glasbe ter
za dosežke po predlogu šole. Nagrade so prejele tudi ekipe za športne
dosežke. Posebej je pohvalil vse mentorje, učitelje in ravnateljice treh
osnovnih in glasbene šole.
Na uradnih tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju je v šolskem letu
2008/2009 zlata priznanja osvojilo enajst učenk in učencev, in sicer na
naslednjih področjih: osem zlatih priznanj na državnem tekmovanju
mladih tehnikov, dve iz kemije in eno iz znanja o sladkorni bolezni.
Ti učenci so bili: Ana Hrastar, Nejc Kukenberger, Jernej Slak, Dejan Breznikar, Tadej Glivar, Gregor Makše, Aljaž Glavan, Simon Vrhovec, David
Gliha, Matej Tomšič in Blaž Potokar (vsi iz OŠ Trebnje).
Na področju športa so učenci iz OŠ Trebnje ekipno dosegli 2. mesto na
državnem prvenstvu v rokometu in 3. mesto na državnem prvenstvu v
atletiki. Iz OŠ Mirna so na državnem prvenstvu v badmintonu med posamezniki dosegli medalje Urša Arih (2. mesto), Mitja Šemrov (2. mesto) in
Leja Bevc (3. mesto), ekipno pa so učenci dosegli 1. mesto na državnem
prvenstvu v mini rokometu, 2. mesto na državnem prvenstvu v smučarskih tekih in 2. mesto na državnem prvenstvu v badmintonu.
Za posebne dosežke so bili nagrajeni: po predlogu Glasbene šole Trebnje
Aljaž Hrastar, ki je na tekmovanjih iz diatonične harmonike prejel dve
srebrni priznanji in zastopal šolo na državni reviji učencev diatonične
harmonike glasbenih šol Slovenije, s svojim igranjem pa je popestril tudi
številne kulturne prireditve v občini in izven nje; po predlogu OŠ Trebnje
učenci 1. c razreda, ki so se na regijskem srečanju otroških gledaliških
skupin predstavili s predstavo »Debela repa«, ki je bila kot edina izbrana
za državno srečanje otroških gledaliških skupin z območja Dolenjske,
Bele krajine in Posavja za leto 2009 in Viljem Hočevar, ki je prizadeven
učenec in nastopa na različnih prireditvah na šoli; po predlogu OŠ Veliki
Gaber pa so bili nagrajeni učenci, ki so v okviru projekta »Naredimo film«
posneli igrani film z naslovom »V prijateljstvu je moč«.

Učenke in učenci 1. c razreda OŠ Trebnje z županom Alojzijem Kastelicem in mentorico Martino Zupančič.

Dan odprtih vrat na strelišču

Na strelišču je 19. 6. potekal dan odprtih vrat Strelskega društva Trebnje in razglasitev rezultatov društvene lige. Pri cicibanih je tekmovalo
šest tekmovalcev. Prvo mesto je zasedel Jan Čibej s 1409 krogi. Pri
pionirjih je tekmovalo osem tekmovalcev. Prvo mesto si je pristreljal
Anže Razdrh z rezultatom 1529 krogov. V skupini, kjer so tekmovala
dekleta, so bile tri tekmovalke. Prvo mesto je zasedla Veronika Gabrijel s 1211 krogi. Pri kadetih je tekmovalo sedem tekmovalcev. Zmagal
je Žiga Falkner z 2509 krogi. V skupini, kjer so tekmovali s pištolo, je
tekmovalo šest tekmovalcev. Prvi je bil Miha Bahun z 2180 krogi.
Po končani podelitvi so lahko vsi prisotni preizkusili svoje sposobnosti pri streljanju z različnimi vrstami strelskega orožja.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili staršem, ki nam zaupate vaše
otroke, jim dajete moralno podporo in pomoč pri prevozih na tekmovanja.
Franc Cugelj

Župan se je ob koncu zahvalil vsem ravnateljicam treh osnovnih šol in
ravnateljici Glasbene šole Trebnje.
Oddelek za družbene dejavnosti
Foto: Aleš Leban

Nova podoba zdravstvenega doma

Junija so v Trebnjem namenu predali obnovljen in nadzidan zdravstveni
dom, ki je tako po več kot 30 letih prišel do nove podobe. Naložba je bila
vredna 1,8 milijona evrov, največja pridobitev pa je ambulanta nujne medicinske pomoči.
Ž. Z.

Otvoritev železniškega prehoda na Mirni. Železniški prehod sta odprla župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in predsednica KS Mirna
Barica Kraljevski. Poleg moderno izvedenega prehoda so na obeh
straneh prehoda zgrajeni še pločniki, odbojna ograja, podaljšanje
ceste 200 m, odvodnjavanje in smerne table.

občanov občine Trebnje

8

št. 42/28. avgust 2009



Taborjenje gasilske mladine GZ
Trebnje

Srečanje konjenikov Krtinska
deteljica

Člani in prijatelji Turistično konjeniškega društva Krtina so 25. julija
že petič pripravili srečanje konjenikov na Krtini. Konjeniki so se
zbrali ob vaškem križu, kjer jim je šentlovrenški župnik Jože Erjavec
podelil blagoslov. Potem so se pomerili v dveh tekmovanjih. Pri natikanju deteljice je bil najbolj natančen Marjan Možina z Velike Loke,
v spretnostnem jahanju pa se je najbolj izkazal Jure Struna s Temenice. Tekmovalni in zabavni program sta vodila Jože Rajnar in Roman
Kovačič. Po podelitvi pokalov in priznanj je zbranim obiskovalcem
zaigral ansambel Sreča in s poskočno glasbo popestril preostanek
popoldneva in večer, tako da je prijetno druženje ob dobri hrani in
pijači trajalo še dolgo v noč.
V zgodnjih jutranjih urah so se še vedno razigrani obiskovalci in tudi
prireditelji pomerili še v tekmi metanja podkve. Največkrat je zadel
domačin Pij Vavtar.
Glavni in edini dobitek letošnjega srečelova je bil tokrat enoletni žrebiček Bongo, ki je dobil novo domovanje v Kamniku.
TKD Krtina se vsem prijateljem, ki so pri pripravi srečanja pomagali
z delom, materialom in prispevki, iz srca zahvaljuje, obiskovalce pa
vabi na 6. srečanje na Krtini prihodnje leto!
Mladinska komisija GZ Trebnje je tudi letos organizirala mladinsko taborjenje v kampu Veli Jože v Savudriji pod vodstvom GZ Škofja Loka s
predstavnikom Rudijem Zadnikom. Mladi gasilci, stari od sedem do šestnajst let, iz 15 gasilskih društev GZ Trebnje so lahko v dveh terminih pod
vodstvom dvanajstih mentorjev mladine in pomočnikov uživali v čarih
taborjenja v naravi, v medsebojnem druženju in v izpopolnjevanju v gasilskih veščinah. Življenje v taboru je zaznamoval razgiban urnik, ki je bil
zaznamovan z urjenjem v gasilskih veščinah, z različnimi delavnicami ter
seveda s kopanjem v morju. V obeh terminih je bilo vreme prekrasno,
vzdušje med otroki pa prav veselo. V tem kratkem času so se marsikaj
novega naučili, predvsem s področja gasilstva, spletla so se nova prijateljstva in tudi simpatije. Večeri so bili popestreni s petjem in plesom ob zvokih harmonike, še posebej pa je bil zabaven zadnji večer, ko so otroci prejeli priznanja za uspešno zaključeno izpopolnjevanje v določeni veščini in
ko so lahko izbrali miss in mistra tabora. Tako kot vsako leto se je tudi letos izkazalo, da je tako taborjenje izvrstna ideja, to pa so dokazali nasmehi
otrok ob zaključku tabora.
Brigita Praznik
Turistično konjeniško društvo Krtina

Dvigalo v OŠ Trebnje

Da bi lahko gibalno ovirani učenci obiskovali predmetno stopnjo na
trebanjski osnovni šoli, so zgradili dvigalo, ki je Občino Trebnje stalo
dobrih 80 tisoč evrov. To pa je le ena izmed letošnjih naložb v šolo, ki
so skupaj vredne okoli 800 tisočakov, je povedal župan Alojzij Kastelic.
Dela zdaj najbolj intenzivno potekajo v športni dvorani, kjer obnavljajo
pomožne prostore in sanitarije.
Ž. Z.
št. 42/28. avgust 2009

Spominska slovesnost Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Trebnje na Medvedjeku, dne 21. 6. 2009. Delegacija Občine Trebnje, v kateri so bili župan Alojzij Kastelic in podžupana Jože
Povšič in Marjan Peter Pavlin, je položila cvetje k spomeniku žrtvam
vojne za Slovenijo.
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Grb občine Trebnje

Ob prazniku občine Trebnje, 25. 6. 2009, sem jaz kot tudi nekateri sokrajani opazili izobešene občinske zastave. Opazili smo tudi, da grb na zastavah ni pravilen. V Sklepu o uporabi grba in zastave Občine Trebnje je v
točki »II.Oblika in barve grba« v 3. členu jasno določeno – citiram: »Grb
je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so
obrobljeni polkrogi in zeleno polje.« Na izobešenih zastavah je obroba
ČRNE barve.
Kot ponosni občani občine Trebnje zahtevamo, da se omenjena nepravilnost čimprej odpravi, saj mislimo, da si občina Trebnje, potem ko je po
dolgotrajnih prizadevanjih končno dobila svojo občinsko zastavo, zasluži
pravilno izdelavo in uporabo le-te.
Zastava in grb sta ponos in simbol občine, s katerima se predstavljamo
povsod po svetu, zato je izrednega pomena, da se zastave takoj popravijo
(uskladijo z odlokom) in tako zmanjšajo morebitne posledice.

OBVESTILA

Izdaja biometričnih potnih
listov s prstnimi odtisi

Občan Trebnjega

Zbiralna akcija plastičnih zamaškov

Na upravnih enotah se je 29. 6. 2009 ob sprejemu vloge za
potni list začel zajem prstnih odtisov za izdajo potnih listov nove generacije s prstnimi odtisi.
Zamenjava veljavnih potnih listov (brez prstnih odtisov) ni
potrebna.
Cene potnih listov s prstnimi odtisi so ostale nespremenjene.
Upravna enota Trebnje

Mirnski taborniki smo vedno aktivni, tudi med počitnicami, ko marsikdo misli, da počivamo. Letos je malo drugače, namreč odločili
smo se pomagati 24-letnemu Anžetu, ki je letos januarja v hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti izgubil desno nogo. Nakup nožne
proteze mu bo približal športno in aktivno življenje, ki ga je živel
pred nesrečo. Zato mora do 24. septembra zbrati 40.000 eurov in pri
temu mu lahko pomagamo z zbiranjem plastičnih zamaškov. Zato
pozivam ne le naše tabornike, ampak vse, da se vključijo v zbiralno
akcijo plastičnih zamaškov in to ne samo v dobro naše matere Zemlje, temveč v dobro Anžeta (ni iz naše občine, je pa naš vrstnik).
Stori to za svojega vrstnika, stori to za Zemljo in predvsem stori to,
ker želiš nekomu pomagati. Naj bo to tvoje dobro delo za danes.
Zamaški so lahko od steklenic, detergentov, čistil, olja, itd.
Zamaške bomo vsako sredo pred osnovno šolo Mirna zbirali od
13.00–15.30 ure. Vabljeni k sodelovanju in pomagajte Anžetu na najbolj enostaven način. Zbirajte zamaške.
Taborniški pozdrav,
Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!
Nika Starina

Vozniška dovoljenja v obliki
polikarbonatnih kartic

S 13. 7. 2009 smo na upravnih enotah začeli sprejemati vloge za vozniška dovoljenja v obliki polikarbonatnih kartic.
Novo vozniško dovoljenje bo izdelovala družba Cetis d.d. iz Celja,
stranki pa se bo lahko vročalo na upravni enoti ali po pošti.
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic, ki je začel
veljati 13. 7. 2009, je določena cena obrazca novega vozniškega dovoljenja, in sicer 3,18 EUR.
Upravna enota Trebnje

Šuštarjeva razstava potuje po
Sloveniji

Razstava o življenjski poti dr. Alojzija Šuštarja z naslovom Božjo voljo
spolnjevati se po slovesnem odprtju v Trebnjem lanskega junija že
dobro leto uspešno seli po Sloveniji. Po lepo obiskanih postavitvah v
Ljubljani in v knjižnici Teološke fakultete v Mariboru se je spet vrnila
na Dolenjsko, in sicer v Baragov zavod v Novem mestu. Do sredine
avgusta je bila na ogled v Črnomlju, prav sedaj se seli v Beltince, nato
verjetno v Koper in Kranj. Tudi to je uspešna oblika promocije Trebnjega in našega uglednega rojaka.
Ivanka Višček

V počastitev praznika občine Trebnje je 24. junija potekala slavnostna
seja Občinskega sveta Občine Trebnje, na kateri so podelili občinska
priznanja. Nagrajenci Občine Trebnje v letu 2009 od desne proti levi:
Anton Starič je prejel priznanje za tvoren prispevek pri delu v PGD Mirna, Društvu invalidov Trebnje in krajevni skupnosti Mirna. Cvetka Bunc
je prejela plaketo za ustanovitev Univerze za tretje življenjsko obdobje
in strokoven prispevek k razvoju učenja starejših. Anton Zaletel pa je
prejel plaketo za aktivno delo v krajevni skupnosti Račje selo in v PGD
Račje selo ter prispevek k razvoju kmetijstva in društvenih dejavnosti.

občanov občine Trebnje
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Učenci glasbene šole v Dobrniču

Prisluhnili sijajnemu koncertu v
Slovenski filharmoniji

7. junija je Kulturno turistično društvo Dobrnič že tretje leto zapored v
goste povabilo učence Glasbene šole Trebnje. Na koncertu so se predstavili številni solisti in skupine. Tako smo imeli priložnost slišati prav vse
skupine glasbenih inštrumentov in vse glasbene zvrsti. Koncert je v prvi
vrsti namenjen predstavitvi tistih učencev, ki izhajajo iz dobrniške doline.
V preteklem šolskem letu je glasbeno šolo obiskovalo 12 učencev iz KS
Dobrnič, Knežja vas in Svetinja. Večina, kar šest učencev, se uči sintesaizer, dva klarinet in preostali klavir, kitaro, solopetje in harmoniko. Na
koncertu se je KTD Dobrnič zahvalilo tudi učiteljem, ki širijo glasbeno
kulturo na naše najmlajše člane družbe. Ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič se je zahvalila za povabilo in izrazila navdušenje nad takimi dogodki. Predsednik KTD Dobrnič Anton Perpar se
je ob koncu zahvalil zvestim obiskovalcem prireditev in jih povabil, naj se
tudi sami aktivno vključijo v kulturno dogajanje v KS Dobrnič.
Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Festival stare glasbe pod nazivom Seviqc Brežice smo lahko in
bomo še lahko spremljali do konca avgusta na različnih lokacijah.
Tudi v naši občini sta se v juliju zgodila dva koncerta na Zaplazu in
v Dobrniču, lahko pa smo in bomo še lahko obiskali koncerte tudi
v naših novih dveh občinah. V petek, 21. avgusta, ob 20.30 uri bo
koncert gostila cerkev Sv. Duha na Vihru, 24. avgusta pa cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni gori ter 28. avgusta cerkev v Šentrupertu.
V sklopu koncertov stare glasbe je potekal sijajni koncert skupine European Union baroque orchestra s sopranistko Mario Keohane v
Ljubljani v Slovenski filharmoniji 31. julija zvečer. Trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je izvedla organiziran
ogled tega vrhunskega glasbenega dogodka.
Našemu povabilu se je v času dopustov odzvalo lepo število ljubiteljev tovrstne glasbe. Izvrstnemu glasbenemu dogodku je prisluhnil
tudi predsednik naše države Danilo Türk.
M. F.

JSKD Območna izpostava Trebnje in CIK Trebnje –
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
vabijo na ogled razstave

JANEZA SUHADOLCA
stoli, projekti, risbe
v Baragovo galerijo Trebnje
od 20. avgusta do 15. septembra 2009.
Prijateljska otvoritev razstave je bila 20. avgusta 2009, kjer sta
spregovorila avtor razstave arhitekt in oblikovalec Janez Suhadolc
ter župan Občine Šentrupert gospod Rupert Gole.
Svečano bomo razstavo odprli skupaj z razstavo v Galeriji likovnih
samorastnikov Trebnje
v četrtek, 10. septembra 2009, ob 18. uri, kjer bo imel slavnostni
nagovor Mitja Rotovnik, direktor Cankarjevega doma Ljubljana.

Prireditev Iz trebanjskega koša je osrednja kulturna in turistična
prireditev v občini Trebnje. Na podlagi javnega razpisa ga je v juniju
2009 uspešno izvedlo Turistično društvo Trebnje. Slavnostni govornik je bil dr. Marjan Rožič iz Turistične zveze Slovenije. Priznanja
»trebanjski koš« za dosežke na področju javnega dela so letos prejeli: Turistična zveza Slovenije za tvorno sodelovanje na turističnem
področju, Zdravstveni dom Trebnje za uspešno izvedeno investicijo
v zdravstveni dom, Osnovna šola Veliki Gaber za dopolnilno izobraževanje svojih učencev v EKO šoli Veliki Gaber, Čebelarsko društvo
Trebnje za skrbno gospodarjenje in obnovo Lanšpreža, ter Vinogradniško turistično društvo Čatež za izobraževanje svojih članov, kvalitetno pridelana vina in prejeto visoko mednarodno priznanje njihovemu članu Francu Kozlevčarju.

Vabljeni.
Razstava je odprta:
od poned. do petka od 16. do 19. ure,
ob sobotah in nedeljah od 8. do 11. ure.
INFO: 07 348 12 50 ali 07 3482 106.
Razstavo so omogočili:
Občina Trebnje, Občina Šentrupert,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Župnija Trebnje
št. 42/28. avgust 2009
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42. mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje
V Trebnjem je junija potekal že tradicionalni 42. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga je letos udeležilo 7 umetnikov: trije kiparji iz
Slovenije in slikarji iz Bolgarije, Finske, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Z obiskovalci so delili svoja občutja o Sloveniji, pripovedovali o svojem življenju in državah, iz katerih prihajajo.

Sue Princ, slikarka iz Velike Britanije, je Mattov Triglav naslikala kot panjsko končnico v svojem delu Sedaj žanjemo tudi drugačno žetev, kjer je
upodobila značilnosti treh dežel: Švedske, Slovenije in Anglije. Na delu je
med drugimi motivi naslikala Trebnje, Otočec, slovenske gore, pa tudi
svojo kmetijo in družino v Angliji. Najbolj pa jo je vznemirila lipa. Reliefi
iz lipovega lesa so jo obkrožali v galeriji, pri kosilu je opazovala lipovo
drevo, izvedela je za pomen lipe v Sloveniji … Zato se je odločila in izdelala posebno sliko z motivom lipe sredi vasi. Napisala je tudi pesem Molitev lipi, ki govori o povezanosti lipe in ljudi. Med pogovori nam je skromno zaupala, da osebno pozna celo princa Charlesa, ki je bil že večkrat
gost na njeni kmetiji.
Lena Koski nas je presenetila že ob prihodu. S seboj je prinesla nedokončano delo, ki ga je dokončala na taboru in ga podarila galeriji, poleg tega
pa stekleno kroglo, v kateri so delci zlata, ki ga išče njen mož v rekah na
severu Finske. Poklonila nam je del njene ljubljene Finske, ki jo upodablja
tudi na svojih delih. Modrina na slikah je modrina finskega neba, stotine
jezer in morja. Naslikala je zakonca, ki stojita na granitni skali ob morju/
jezeru. Ob njiju pa stoji lisička, ki ju gleda s premetenimi očmi; pomeni pa
povezavo ljudi z naravo.
S težkimi srci smo se poslovili od umetnikov, ki so en teden s svojim delom razveseljevali obiskovalce. Mogoče se prihodnje leto vrnejo, ali pa
bomo spoznavali nove umetnike in drugačne tehnike.

Domačin Stane Novak nam je izdal, da je na taboru že osemnajstič. Pripovedoval je o preteklih časih, o tem, da je včasih na taboru sodelovalo tudi
štirideset umetnikov naenkrat. Kako lepo je bilo, ko so skupaj ustvarjali
slikarji in kiparji, izmenjevali izkušnje …
Tomaž Maurin pa je z nami delil svoja doživljanja ob različnih gostovanjih
na tujem, kjer pogosto sodeluje na kiparskih simpozijih. Izvedeli smo, da
je bila njegova ideja za kip že večkrat izbrana za izvedbo v zelo močni
konkurenci v tujini. Potem so ga organizatorji natečaja seveda povabili, da
je kip tudi izdelal. Tako je obiskal Rusijo in Švico. Pripravil je tudi več samostojnih razstav.
Jože Protner svojo ljubezen do vinogradništva kaže v pripovedovanju kakor tudi v svojem kiparjenju. Otrokom, ki so prišli obiskat umetnike na
taboru, je z veseljem razlagal, kako v svojem vinogradu prideluje grozdje in
ga predeluje v vino. Kazal jim je upodobljene prizore, od trgatve pa vse do
stiskanja. Njegovo kiparstvo je že v svojem izvoru vezano na vino, saj so
podlage za njegove reliefe deli sodov ali kadi za grozdje. Najbolj pogumne
otroke je med njihovim obiskom v galeriji posadil na koleno in jim ponudil
dleto in kladivo. Z navdušenjem so začeli udarjati in soustvarjati relief.
Ko so se kiparji, ki so groba dela opravili izven galerije, sredi tedna preselili v galerijo, so imeli priložnost opazovati pri delu tudi slikarje in ti njih.
Najpogosteje si je dela drugih ogledoval bolgarski umetnik Rosen Rashev,
ki nam je izdal, da običajno dela ponoči. V Trebnjem se je veliko sprehajal
in opazoval ljudi. V svojem ustvarjanju uporablja vrvico, ki jo naprej premaže s čebeljim voskom, nato pa z njo šiva po platnu. Na koncu pa ustvarjeno celoto premaže z oljnimi barvami. Oblikuje neverjetne podobe ljudi
in živali, zanimivo pa je, da njegova dela preveva ljubezen do ljudi. Povedal nam je, da ima v Bolgariji več ateljejev, v katerih ustvarja. Vsakih nekaj
tednov se seli in v vsakem ima drugačno vzdušje, v katerega se potopi.
Američana Matt Sesow je tudi navdušilo mesto Trebnje. Tudi on se je v
zgodnjih jutranjih urah rad sprehajal in občudoval naravo in ljudi. Ko pa
je prišel v galerijo, je ustvarjal z veliko vnemo. Ob raziskovanju Slovenije
pred prihodom v Trebnje je opazil panjske končnice, ki so se mu usidrale
v spomin. Zato je v galeriji ustvaril več interpretacij panjskih končnic.
Največjo med njimi je podaril Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.
Na eni od manjših del je upodobil tudi Triglav. Navdušen je bil nad obiskovalci, jim z veseljem razlagal pomen njegovih del in jih spraševal, če
prepoznajo upodobljene živali.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Z mešanim pevskim zborom
Strune po svetu

6. junija smo v Šentlovrencu lahko doživeli popotovanje okoli sveta
malo drugače. Mešani pevski zbor Strune je pripravil letni koncert
ljudskih pesmi z vsega sveta.
Popotovanje se je začelo na domačih tleh, s pesmijo Vesna, nadaljevalo z Marko skače in Da Gora ta Škarbinina. Ko smo zapustili Slovenijo, smo najprej spoznali Rusijo, nato Švedsko, Mehiko, Portugalsko
in Izrael. Ustavili smo se tudi pri naših sosedih – v Dalmaciji. Popotovanje se je zaključilo spet na domačih tleh, na Gorenjskem, s pivskima pesmima Jamniška in Puštalska.
Kot gost večera je nastopila dramska skupina PLIN s Čateža, ki je
predstavila snemanje mehiške nadaljevanke v različnih načinih – jokajočem, muzikaličnem, smešnem in erotičnem – ter sprožila mnogo smeha pri poslušalcih.
Večer je bil za pevce še posebej slovesen. Gospod Stane Peček jim je
namreč v imenu Javnega sklada za kulturo podelil bronaste, srebrne
in zlate Gallusove značke. V zboru sta dva pevca dobila zlati znački,
kar pomeni, da pojeta že 25 let in več. To sta Jože Golob (tenor) in
Stane Novak (bas). Čestitamo!
Jana Smolič

Povabilo na delavnico ilustracije

Od 3. oktobra do konca novembra bodo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje potekale likovne delavnice – 8 srečanj po 3 šolske
ure. Prvi sklop tečaja bo obsegal likovne tehnike v štirih enotah, razvijali bomo zgodbo skozi posamezen predmet ter ga ovrednotili.
Skozi tečaj bomo osvojili: spoznavanje črno-bele in barvne tehnike,
spoznavanje kolažne tehnike, prosta izbira – abstrakcija. Predznanje
ni potrebno, le dobra volja in želja po likovnem izražanju.
Po zaključku prvega sklopa delavnic bomo skupaj pripravili razstavo,
ki jo bomo svečano odprli 2. decembra 2009.
MENTOR: Peter ŠKERL, ilustrator iz Trebnjega
KOTIZACIJA: 20,00 € na osebo, ki jo boste plačali na osnovi predračuna, ki ga bomo poslali na podlagi prijave.
PRIJAVE zbiramo do petka, 25. septembra 2009, na JSKD OI Trebnje po telefonu 07 348 12 50, 041 609 265, ali po e-pošti. Na navedenih številkah smo dosegljivi tudi za dodatna pojasnila.
JSKD Območna izpostava Trebnje

občanov občine Trebnje
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Vzgaja buče velikanke
Pogovor z Jankom Lovšetom

Med brskanjem po svetovnem spletu je Janko Lovše iz Velike Ševnice naletel na buče velikanke in se odločil, da naroči semena iz Amerike. Po treh
letih mu je uspelo vzgojiti več buč z zavidljivo težo. Največja med njimi
tehta kar okoli 400 kilogramov.
Je vzgajati buče velikanke težko?
Prvo leto mi ni šlo prav dobro. Vzgojil sem okoli 30-kilogramsko bučo.
Potem sem pa na spletu odkril forum z ameriškimi gojitelji. Malce sem si
prebral njihove nasvete, saj imajo res velikanske buče. Dobil sem različne
zamisli in navodila, kako sploh vzgojiti bučo velikanko. Lani sem tako prišel do 165 kilogramov. Letos mi je pa kar uspelo. Buča še kar raste in pridobiva približno osem kilogramov dnevno.
Vse buče vzgajate iz ameriških semen?
Ta buča velikanka je iz ameriških semen. Najlepša oranžna buča, ki je težka že čez 200 kilogramov, pa je zrasla iz semen moje lanske buče, ki je
imela 165 kilogramov. Tako da se da tudi iz lastnih semen vzgojiti bučo
velikanko.
V primerjavi z ameriškimi bučami velikankami kako težke so vaše?
Ta s 400 kilogrami je zelo velika. Res je, da imajo v Ameriki boljše pogoje
in so na tem področju že precej izobraženi, a tudi Evropejci ne zaostajamo veliko.
Kako morate buče vzgajati, da postanejo tako velike?
Najprej je potrebna dobra zemlja, veliko humusa in hlevskega gnoja, potem pa malo gnojil. Ko dobi veliko listno maso, pa sama raste naprej.
Kaj boste storili z bučami?
Z najtežjo bom šel na tekmovanje v Avstrijo. V začetku oktobra je tam
tehtanje in bomo tja peljali tudi našo. Upam, da jo bomo sploh lahko dvignili!
Kako pa jo nameravate dvigniti?
Na tem še delam, tako da še ne vem natančno. Zdaj to še raziskujem,
verjetno pa bomo spodaj dali gurtne in jo z bagrom dvignili na paleto.
Potem bo pa lažje – samo da je enkrat na paleti.
Kako se sicer ugotovi težo buče – brez tehtanja?
Obstajajo mere, do katerih so prišli Američani skozi dolgoletna raziskovanja. Izmerita se obsega buče in potem se mere skupaj sešteje. Iz tabele
lahko potem odčitaš kar precej natančno težo.

Se nameravate udeležiti kakšnega tekmovanja v najtežjih bučah tudi v
Sloveniji?
V Sloveniji zaenkrat še ni takih tekmovanj na veliki ravni, gre predvsem
za sejme, kjer buče tudi tehtajo. Eden takšnih je v Gornji Radgoni, kamor
bom šel z eno manjšo bučo.
Kakšen rezultat pričakujete?
Po njihovih besedah bo prva buča.
Živa Zakšek

Največ zanimanja za sončne elektrarne

Projekt, ki ga izvaja DROT – društvo za razvoj in oživitev Trebnjega
za območje Dolenjske in Bele Krajine, je namenjen možnim vlagateljem. Delavnice so potekale v aprilu in maju,in sicer: o sprejemnikih
sončne energije za ogrevanje vode, o toploti in elektriki iz bioplina, o
napravah za pridobivanje toplote iz lesne biomase, o spreminjanju
starih mlinov v nove male hidroelektrarne in o najmodernejših – vesoljskih tehnologijah za pretvarjanje sončnega sevanja v elektriko.
Vseh udeležencev je bilo prek 220, več kot polovica se jih je udeležila
delavnic z zgovornim in obetavnim naslovom »Sončna elektrarna na
domači strehi«. Dobrodošlo naključje je bilo v tem, da je vlada RS v
maju sprejela Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS št. 37/2009), tako da so
znani vsi potrebni pogoji obratovanja. Skratka, investicija v sončno
elektrarno na domači strehi se povrne prej kot v 10 letih, življenjska
doba naprave pa je vsaj 25 let.
Ker velja »bolje enkrat videti, kot tisočkrat slišati«, so si udeleženci
delavnic ogledali Energetiko Vransko, podjetje v izključni lasti občine, ki se ukvarja z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso, s proizvodnjo elektrike iz sončne energije, postavlja malo vodno elektrarno in gradi naselje pasivnih hiš. Na kmetiji Flere v Letušu so v živo
videli pretvarjanje bioloških odpadkov in biomase v elektriko in naravi prijazna gnojila. Ekskurzijo so zaključili v Termah Snovik, kjer
toploto za svoje goste in bazene pridobivajo s pomočjo geosond, biomase in sonca, elektriko pa proizvajajo v mali vodni elektrarni.
Žal nam zemljevid Slovenije z označenimi napravami za izrabo obnovljivih virov energije potrjuje tisto neprijetno razvojno pravilo:
»bolj južno - bolj tužno«. Udeleženci projekta smo odločeni, da ga
bomo vsaj malce spremenili!
Gorazd Marinček, vodja projekta,
Evropski energetski menedžer

JSKD Območna izpostava Trebnje
vas in vaše prijatelje vabi na

predstavitev ilustratorja in ilustracij Petra Škerla
v četrtek, 17. septembra 2009, ob 18. uri
v Baragovo galerijo Trebnje.

V programu bodo sodelovali ilustrator Peter Škerl iz Trebnjega, prof.
Jožko Zupan iz Šentruperta, gostja gospa Tilka Jamnik, Glasbena šola
Trebnje z glasbenimi izvajalci ter Alma Zupan, SGBŠ Ljubljana.
Razstava ilustracij bo na ogled od 17. do 27. septembra 2009,
od ponedeljka do petka od 16. do 19. ure
in ob sobotah ter nedeljah od 8. do 11. ure.
št. 42/28. avgust 2009
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Kmetijska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
tel.: (07) 346 06 75, fax (07) 346 06 73,
E-mail: amezan@siol.net

Letos se je v Kinološkem društvu
Mirna pokazalo, da smo dobro
zastavili plan dela in ga tudi sproti izvrševali. Udeležili smo se veliko strokovnih seminarjev, s tem
pridobili nova znanja in tudi povečali inštruktorsko zasedbo.
Večkrat smo tudi gostili državnega prvaka v športni kinologiji ter z
njim opravili treninge. Teh so se udeležili bodoči tekmovalci, ki bodo
izšolani v našem društvu. Takšne treninge redno opravljamo tudi z
ostalimi vrhunskimi vodniki psov. Da smo delo opravljali res kvalitetno, pa že dokazujejo naši člani, ki se že pripravljajo na prve izpite iz
reševanja. Ti za treninge uporabljajo tudi naše vadišče, ki je z rekviziti najbolj opremljeno na Dolenjskem. Naša Betka in Charly pa že
končujeta usposabljanje pri Tačkah pomagačkah, ki so edine v Sloveniji, ki šolajo pse terapevte in tudi podeljujejo te nazive.
V zadnjem času pa veseli ugotavljamo, da se lastniki psov vse bolj
zavedajo pomena šolanja mladičev, saj je le to v porastu. Ti psi ne
bodo nadležni ne lastniku ne družbi, postali bodo čudoviti spremljevalci in ne bremena, kot se je to neredko dogajalo pri nepravilno
vzgojenih psih.
Z namenom ponuditi članom društva čim več in jim omogočiti zares pristen kontakt s psi, smo tudi letos organizirali tabor izobraževanja in druženja na Dvoru. Pri komisiji za šolanje pri KZS smo dobili
zelo dobro oceno s pohvalo, da smo ena boljših šol v Sloveniji, saj
sledimo trenutnim trendom šolanja, ki so se izkazali za najuspešnejše. Z mirnskim društvom smo tako zapolnili vrzel med Grosupljem
in Sevnico ter tako prinesli visoko raven kinološkega znanja na Dolenjsko.
Pred začetkom jesenskih tečajev pozivamo lastnike psov, ki želijo od
šolanja nekaj več, da se nam pridružijo. Z našimi metodami bo vaš
štirinožni prijatelj delal z veseljem. Pridite na uvodni sestanek, ki bo
v petek, 4. 9., ob 18. uri na našem vadišču.
Kinološko društvo Mirna

Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 7. 8. 2009,
objavilo javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.
Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Do podpore so upravičeni
vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 oziroma so dopolnili 40
let v letu prijave na javni razpis in prvič lastniško prevzemajo kmetijo.
Višina dodeljenih sredstev za pomoč znaša največ do 40 tisoč EUR na
upravičenca. Nepovratna sredstva iz naslova pomoči mladim kmetom za
prevzem kmetije so namenjena za delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo
iz naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s strani mladega
kmeta na podlagi izročilne oziroma darilne pogodbe. Vlogo lahko oddajo
kmetije, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, razen pašnih in agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje.
V soboto, 1. 8. 2009, je potekalo v Srebrničah pri Novem mestu v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Kmetijske šole GRM
Novo mesto, Strojnega krožka, Občine Straža in Zotks 32. regijsko tekmovanje v oranju. Tekmovalci so tekmovali s plugom krajnikom in z
obračalnimi plugi na strnišču. Prvotni namen tekmovanja je razvijanje in
uvajanje novih tehnik oranja ter prenos novih znanj iz teorije v prakso.
Tekmovanja v oranju so se udeležili Andrej Murn, ki je zasedel odlično
prvo mesto v oranju s plugom krajnikom, Jože Verce je bil v isti kategoriji
drugi in Anton Kukenberger četrti. Gregor Lampret in Primož Ramovž
sta bila v tekmovanju z obračalnim plugom četrta in peta. Omenjeni tekmovalci so tekmovali pod okriljem Strojnega krožka Temenica-Mirna in
Kmetijsko gozdarskega zavoda NM – Izpostave Trebnje. Prvouvrščena
tekmovalca Murn Andrej (plug krajnik) in Igor Pate (obračalni plug) bosta zastopala regijo na 53. državnem tekmovanju v oranju, ki bo 1. in 2.
septembra v Tešanovcih pri Moravskih Toplicah. Dva najboljša tekmovalca z državnega tekmovanja se udeležita Svetovnega prvenstva v oranju, ki bo 4. in 5. septembra v občini Moravske Toplice. V letu 2009 bo to
največji mednarodni dogodek v Sloveniji, ki se ga bodo udeležili predstavniki 30 držav s štirih kontinentov. Za slovensko gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je to prvenstvo z vsemi spremljajočimi prireditvami izredna organizacijska odgovornost, izziv stroki in poslovna priložnost. V
soboto, 5. 9. 2009, bo organiziran ogled svetovnega prvenstva v oranju s
strani Strojnega krožka Temenica Mirna v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom NM – Izpostavo Trebnje.
KGZ Novo mesto Izpostava Trebnje
Anja Mežan, univ.dipl.inž.zoot.
občanov občine Trebnje

Bio paradižnik

V Pesku pri Pekoljevem Andreju je opaziti bio paradižnik, ki bahavo
raste poleg debla breskve ob Andrejevi zidanici. Kaže, da ima Andrej
res pravo roko in predvsem pravo veselje in ljubezen do gojenja paradižnika.
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Prostovoljstvo jo izpopolnjuje

Kaj pa po tvojem mnenju sploh pomeni prostovoljstvo?
Zame je prostovoljstvo eden temeljnih kamnov civilne družbe, ki si prizadeva za mir, svobodo, pravičnost in priložnost. Kajti že sama beseda pomeni, da je to privilegij tistega, ki ima moč, voljo in znanje ter zmore deliti to moč s tistimi, ki so nemočni, nevedni, vendar si želijo pridobiti neko
novo znanje.

Pogovor s Polono Kužnik

Kako ti uspe usklajevati službo, prostovoljno delo in prosti čas?
Stvar je samo v tem, kako se organiziraš. Če sem do sedaj imela tri delovna območja, se ukvarjala s prostovoljstvom in še študirala, bo tudi zdaj šlo.
Imaš več izkušenj in veš, kako delo poteka. Poznaš pozitivno in negativno
stran te dejavnosti in se potem tudi lažje organiziraš. Najpomembnejši se
mi zdita volja in želja.
Živa Zakšek

Izpeljali kar tri tekmovanja

Polona (druga z leve) z mamo in mlajšima sestrama
Med približno stotimi prostovoljci, ki jim je predsednik države dr. Danilo
Türk podelil priznanja za prostovoljno delo, je tudi Polona Kužnik. 22letna diplomirana medicinska sestra, doma z Reve pri Dobrniču, je zaposlena na Gastroenterološki kliniki v Ljubljani, v prostem času pa se prek
Rdečega križa posveča prostovoljnemu delu.
Si ena izmed letošnjih naj prostovoljcev. Kaj ti to priznanje pomeni?
Pomeni mi dokaz, da se je v vseh teh letih nabralo že kar veliko projektov,
pri katerih sem sodelovala, in da sem nekaj naredila tako zase kot za napredek in razvoj družbe. Gre za prijetno izkušnjo, skupek celote, na kateri sem do sedaj gradila in na kateri bom gradila še naprej. Prostovoljstvo
me osebno tudi izpopolnjuje.

Člani Lovske družine Trebnje so 23. avgusta na strelišču Lovske družine Trebelno pripravili tradicionalno družinsko in meddružinsko
tekmovanje ter zaključno tekmovanje v vseslovenski lovski ligi. S
tem so postali prvi v 100-letni zgodovini slovenskega lovstva, ki jim
je uspelo izpeljati tri tekmovanja hkrati. Tekmovanj se je udeležilo 19
družin iz vse Slovenije. 16 pokalov je šlo v roke Trebanjcem, kar
osem med njimi pa je osvojil Peter Flis.
Ž. Z., Foto: Janez Janežič

Kdaj si se prvič srečala s prostovoljstvom?
S prostovoljstvom sem se srečala že v osnovni šoli v Dobrniču, ko sem se
pridružila dobrniškim gasilcem. Dejavna sem bila kot pionirka, mladinka
in zdaj kot članica. Ko sem prišla na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani,
pa sem se v okviru zdravstveno-vzgojnih vaj povezala z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana in njegovo koordinatorico za mlade, Emo
Vernik.

Rezultati tekme
Lovske družine Trebnje:
Skupna uvrstitev:
1. Peter Flis
2. Klemen Sadar
3. Ivan Slak
Glinasti golobi:
1. Peter Flis
2. Franjo Zorman
3. Klemen Sadar
Malokalibrska puška:
1. Peter Flis
2. Klemen Sadar
3. Ivan Slak

Kaj počneš v okviru Rdečega križa?
Začela sem z delavnicami »Samo eno življenje imaš«. Šli smo v osme in
devete razrede osnovnih šol. V dveh šolskih urah smo jim predstavili
prvo pomoč. Prva ura je bila teoretično obarvana, druga pa praktično.
Učenci so se seznanili tudi s pomenom prostovoljstva, krvodajalstva in
Rdečega križa.
Kakšen je bil odziv med učenci?
Na podlagi ankete, ki sem jo med osnovnošolci naredila lani, sem ugotovila, da so si v teh dveh urah veliko zapomnili. Zelo so bili navdušeni nad
delavnicami, zato smo se odločili, da začnemo pripravljati tekmovanja iz
prve pomoči za osnovnošolske ekipe. Letos je potekalo že drugič. Prvo
šolsko leto sem trenirala štiri, letos pa dve ekipi.

Meddružinska tekma:
Ekipe: 1. LD Trebnje
Veterani: 3. Janez Žurga, LD
Trebnje
Člani:
1. Peter Flis, LD Trebnje
2. Andrej Pangerc, LD Velika
Loka
3. Klemen Sadar, LD Trebnje

Kako se učenci med seboj pomerijo?
Pokazati morajo teoretično znanje iz prve pomoči ter rešiti CPP teste in
tri praktične primere. Priprave na tekmovanje se začnejo že jeseni. Letos
sem sodelovala tudi pri organizaciji tekmovanja, prihodnje leto pa naj bi
vodenje prevzela.
št. 42/28. avgust 2009
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Glinasti golobi:
1. Andrej Pangerc, LD Velika
Loka
2. Klemen Sadar, LD Trebnje
3. Peter Flis, LD Trebnje
Malokalibrska puška: 1. Peter
Flis, LD Trebnje
Zračna puška:
1. Peter Flis, LD Trebnje
2. Jože Golob, LD Trebnje
Tekma na izpadanje: 1. par
Pangerc-Garden
Vseslovenska lovska liga 2009:
Člani:
1. Flis Peter LD Trebnje 47 točk
3. Sadar Klemen LD Trebnje 41
točk
Ekipe: 1. LD Trebnje 15 točk

občanov občine Trebnje



»Hvala, da ste nam greli hišo!«

svečke na torti. Vse to štejemo za energijo. Tako natančno je to narejeno.
Kakšno je med ljudmi zanimanje za tovrstne hiše?
Ljudje se zanimajo, so precej ozaveščeni. Zaenkrat hodijo le po informacije, ker čakajo na spremembe občinskega prostorskega načrta. Ko bodo
njihove parcele zazidljive, pa bodo šli v takšno gradnjo. Pasivne hiše so
sicer držaje, a naj bi se naložba povrnila v 10 do 15 letih.
Živa Zakšek

Pogovor z Joži Uhan

Stališče ZEG do sprejetja DIIP

Ekološka patrulja Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) Slovenije že
od leta 2003 redno spremlja ekološko stanje Mirnske doline do reke
Save. Prek javnih občil (Delo, 27. junij 2009) je ZEG seznanjen, da je
Občina Trebnje v sodelovanju z Občinama Mokronog-Trebelno in
Šentrupert sprejela Dokument identifikacije investicijskega projekta
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE MIRNSKE DOLINE«, ki vključuje čiščenje odpadnih voda za naselje Mirna. Ta strategija je v popolnem nasprotju s smernicami evropskih direktiv, veljavne
zakonodaje v RS, varstva okolja nasploh, spoštovanja NATURE 2000
in porabe sredstev EU ali lokalne skupnosti, ker ni racionalen in okoljevarstveno sprejemljiv.
V ZEG smo z ekološkim stanjem Mirnske doline dobro seznanjeni.
Poznamo dejstvo, da Občina Trebnje že ima čistilno napravo na Mirni,
ki deluje dobro in ima uporabno dovoljenje od leta 1992, zadnje vodnogospodarsko dovoljenje od 2005 dalje za 6.000 PE, izdano od MOP
RS. Po uradnih podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto,
ki strokovno nadzira čiščenje odpadnih voda na ČN Mirna, ta čisti odpadne vode do 97,9 %, kar je v skladu z veljavnimi predpisi. Torej, naselje Mirna ima zgledno urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V
prihodnosti pa so potrebne samo tehnološke posodobitve obstoječe
čistilne naprave.
ZEG Slovenije nasprotuje gradnji nove ČN, ker je Mirnska dolina občutljiva za posege v naravo, njene značilnosti spadajo med podeželje z
razpršeno poselitvijo, na obrobju je dolina, obdana z griči, s povirji več
vodotokov, ki se izlivajo v glavni vodotok, reko Mirno, ki pa je uvrščena
med posebna varstvena območja Natura 2000.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala nedvoumni dokument: »Idejne rešitve odvajanja in
čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene poselitve kot nadgradnja operativnih programov«. V njem je tudi Shema faznega reševanja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju razpršene poselitve,
kot je Mirnska dolina, saj so prednosti takšnega sistema manjše čistilne
naprave, manjši stroški investicije, nižji stroški vzdrževanja, ki ob izpadu delovanja ne povzročijo velike ekološke škode, pri lokalnem prebivalstvu se kaže pozitiven vpliv na skrb za vodne vire. Omenjeni DIIP
teh idejnih rešitev sploh ne upošteva, enostavno jih ignorira.
Dolgi linijski gradbeni objekt, kot je kanalizacija ob reki Mirni od naselja Mirna pa vse do naselja severno od železniške proge pri Jesenicah,
vasi Most, v dolžini cca 7 kilometrov, in to ob reki Mirni, ki je zaščitena
z Naturo 2000, je absolutno nesprejemljiv iz okoljevarstvenega, ekološkega, zakonodajnega in ekonomskega vidika. Nesprejemljivo je, da bi
država s sredstvi EU kot tudi občina Trebnje – zapravljala davkoplačevalski denar za tako dolgo kanalizacijo, zato da bi zadostila ozkim lokalnih političnih grupacijam! Občina Mokronog-Trebelno naj uredi čiščenje z manjšo čistilno napravo za naselje Mokronog in neposredno
okolico. Občina Šentrupert pa naj zgradi sodobno manjšo čistilno napravo za naselje Šentrupert in neposredno okolico, saj čistilne naprave
sploh nima. ZEG bo uporabila vsa pravna in civilizacijska sredstva, da
se »politični« projekti, ki so celo nezakoniti in škodijo naravi in okolju,
v Mirnski dolini in ob zaščiteni reki Mirni ne bodo gradili. Župani in
občinski svetniki pa bi morali upoštevati smernice, direktive in zakonodajo in bi se morali pri gradnji takih objektov odločati na podlagi ciljev
varstva okolja, ekologije, zaščitenih območij Nature 2000 in ekonomike
davkoplačevalskega denarja.
Karel Lipič, predsednik ZEG

Na Fakulteti za arhitekturo je lani oktobra steklo izobraževanje prve projektne skupine, v kateri je bilo sedem udeležencev, med njimi tudi Trebanjka Joži Uhan. Junija so postali prvi projektanti za pasivne hiše v Sloveniji s certifikatom.
Kaj je bil namen projektne skupine?
Na fakulteti za arhitekturo je Konzorcij pasivna hiša, kjer so zbrani predvsem posamezniki, ki ponujajo material za izdelavo hiš. Projektantov pa v
Sloveniji dejansko še ni bilo – razen pionirjev, ki so se učili v tujini. Namen skupine je bil tako, da se projektanti, ki že delamo v praksi, naučimo
detajlov, ki so popolnoma drugačni. Na primer, okno se ne vgrajuje v odprtino stene, ampak se ga porine ven na toplotno izolacijo in se ga pritrdi
le točkovno.
Kako je izobraževanje potekalo?
Najprej smo imeli predavanja, kjer smo se spoznali s teorijo, nato smo
imeli individualne pogovore. Delali smo na konkretnih primerih, vmes pa
smo si šli pogledat nekaj pasivnih hiš – predvsem to, kako se gradijo in na
kaj moraš biti pozoren pri detajlih. Izdelali smo konkretne projekte, ki so
na fakulteti za arhitekturo tudi predstavljeni. Vsak si je moral izbrati svojo
hišo, ki jo je nato obdelal z vsemi detajli. Jaz sem si izbrala popolnoma
klasično gradnjo, ker je ta pri nas najbolj zastopana. Zamislila sem si dvokapno streho, ker je na Dolenjskem zelo težko narediti kakšno drugačno.
Pasivne hiše so dejansko bolj kompaktne gradnje, oblikovni faktor pa je
zelo pomemben. Pri pasivni gradnji je sicer bistven neprekinjen toplotni
ovoj.
Mentorji so nam izdelali izračun, na kaj moramo biti pozorni, če imaš na
primer preveč oken na jugu in jih moraš zasenčiti ali pa če imaš na severu
preveč odprto in podobno. Ves čas so nas računsko kontrolirali s posebnim programom.
Kaj pa je sploh pasivna hiša?
To je predvsem hiša, ki ne rabi nekega velikega ogrevanja, ampak se lahko
samo dodatno ogreva. Bistvo so nižji stroški ogrevanja, vedno svež zrak v
hiši in drugačno bivalno ugodje. Pri klasični gradnji se stena hiše pozimi
ohladi, okna pa niso tako močno zatesnjena, zato je prepih večji in kroženje zraka drugačno kot pri pasivni hiši. Pasivna hiša pa ima močan toplotni ovoj, izmenjava zraka je manjša, zato je ugodje človeka večje.
Kako pa je s svežim zrakomv hiši?
Nekateri se bojijo, da ne bodo smeli odpirati oken. To ni res, ravno tako
jih lahko odpiraš. Ampak jih sploh ni treba, saj je ves čas v hiši zrak svež.
Za pasivno hišo velja namreč en tak »štos«. Ko pridejo gostje na obisk, se
jim zahvališ: »Hvala, da ste nam greli hišo!« Projektant naj bi pobral vse
podatke – od tega, kdo bo v hiši živel, koliko bo računalniških zadev do
občanov občine Trebnje
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Prebivalci Vrbovca nadaljujemo s
pohodništvom in druženje

Izlet KS Račje Selo

Na občinski in državni praznik smo se krajani Krajevne skupnosti
Račje selo podali na planinski izlet na Golico. Na letošnji, že peti pohod po vrsti, se nas je podalo kar 65, staro in mlado lahko rečemo.
Ob sončnem vremenu smo uspešno osvojili prvi cilj – Kočo pod Golico, 1582 m, se okrepčali, nato pa tisti, ki smo hotel še pogledati k
sosedom, osvojili še vrh Golice 1835 m. Razgledi so bili čudoviti…
Koroška pod nami, v daljavi Triglav, čisto blizu Stol, Begunjščica. Ob
lahni osvežujoči sapici smo sestopili z vrha do Planine pod Golice,
kjer so nas osvežile dežne kaplje. »Pr Čopu« smo si privoščili okusno
obaro in jabolćni zavitek, si ogledali miniaturo Alp, se na pokopališču
poklonili alpinistu Joži Čopu in se rahlo utrujeni podali proti domu.

Lani smo se oglasili prvič z vzpona na Debelo peč. S pohodništvom in
druženjem pridno nadaljujemo. Letos smo začeli z domačimi logi (Šmaver, Ostri vrh, Lisec), sredi junija pa smo se spet ozrli proti visokogorju. Z
avtobusom in šoferjem Binetom smo se peljali na Ljubelj, od tam pa počasi krenili do smučišča in uživali v veličastnih razgledih na pogorje Košute v ozadju, ostenje Begunjščice na levi in greben Ljubeljščice. Pot nas je
nato v rahlem vzponu pripeljala do rušja, kjer se je začela strmina. Prišli
smo na kolovoz in strmina se je ublažila. Tu smo prečkali ledeni koridor,
na obeh straneh poti je bilo več kot dva metra snega, ki nas je pošteno
ohladil. Petnajst minut zatem smo že stali pred kočo na Zelenici, nad njo
se je dvigovala mogočna Vrtača. Pred kočo smo se okrepčali z dobrotami
iz nahrbtnika. Večina nas je odšla še do koče pri izviru Završnice. Pred
nami so se odpirali od pomladnega cvetja posuti pašniki, v ozadju so se
dvigovale mogočne stene Stola, v daljavi pa se je lesketalo Blejsko jezero z
otočkom. Proti Zelenici smo se vračali mimo studencev Završnice, kjer
smo se odžejali. Po krajšem postanku pri koči na Zelenici smo se vrnili na
Ljubelj. Na poti domov smo obiskali še Brezje.
Konec avgusta odhajamo na Vršič in Slemenovo špico. Pridružite se
nam.
Ana Murn

Da smo bili pohodniki varni so poskrbeli planinski vodniki: Lojze Šalehar, Marjan Pajk in Rudi Germovšek. Maja Kos pa je predstavila
turistične znamenitosti. Predsednik KS Račje selo Tone Zaletelj in
podpredsednik Darko Pekolj sta bila zadovoljna, da smo si krajani
vzeli čas za druženje, okrepili in morda nekateri sklenili nova prijateljstva. Kujejo se že načrti za naslednje leto, sta dejala! Prav, pridemo!
Majda Šalehar

Pohod na Vremščico

S Trebanjci do brona

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v rokometu v Egiptu 2009 so
naši reprezentanti osvojili bronasto medaljo po zmagi nad gostitelji.
K temu uspehu so velik delež prispevali tudi trije člani iz RK Trimo
Trebnje: Staš Skube, Klemen Ferlin in Uroš Paladin ter še en trebanjec, Blaž Rojc, ki igra v Novem mestu.
ČESTITKE!
Rokometni klub Trimo Trebnje

št. 42/28. avgust 2009

30. maja smo s planinskim krožkom OŠ Trebnje in podružničnih šol odšli
na Vremščico, ki je zadnji tisočak na poti proti morju. Nahaja se nasproti
Nanosa. Loči ju le avtocesta.
Na izhodišču pohoda so nas presenetili s čokoladnimi žepki in sokovi. Ko
smo se posladkali, smo se odpravili proti vrhu. Hodili smo po borovem
gozdu. Malo pod vrhom pa nas je pričakala lepa jasa, kjer je bilo polno
različnih rož. Tam smo odprli nahrbtnike, se malo odpočili in se naužili
lepot okoliških gričev in naselij. Nadaljevali smo pot do vrha, kjer smo
lahko videli morje, Nanos, Snežnik in Slavnik.
Na poti nazaj smo si ogledali še kapelico, ki se nahaja malo pod vrhom.
Ob vrnitvi k avtobusu smo se posedli v travo in počakali na podelitev
priznanj in značk za opravljene pohode.
Za nagrade, ki smo jih prejeli ob podelitvi priznanj in značk, se zahvaljujemo sponzorjem.
Na pohodu smo se imeli lepo in smo resnično uživali.
Zahvala mentoricama in planinskim vodnikom, ki so nas na naših poteh
spremljali in poskrbeli za našo varnost.
Alenka in Matevž Šuštaršič
17
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Antonu Perovšku v slovo

no, potem še nekajkrat. Tudi mama ga je obiskala, prav tako sestri in drugi sorodniki. Sicer pa ga je mama vse do svoje smrti v pismih obveščala o vsem, kar se je
dogajalo v domačem kraju. Vesel je bil teh pisem, telefonskih pogovorov, tega živega stika z domom, pričakoval obiske svojih v Argentini in tudi sam ali z družino
prihajal v Slovenijo in se veselil napredka, vsake pozitivne spremembe … Ne le v
pismih, tudi ob obiskih je ohranjal stike z mnogimi rojaki, tako se je nekajkrat srečal
tudi z Alojzijem Šuštarjem. Z njim sta si bila blizu, saj sta oba občutila trpkost tujine, le da Zvone za vedno. Posebej je bil vesel, da mu je lahko stisnil roko ob njegovem imenovanju v ljubljanskega nadškofa in metropolita. Kljub vsemu se je postaral v Buenos Airesu ob ženi in sinovi družini s pogledom zazrtim čez ocean …
Žena Micka in sin Aleksander sta izpolnila njegovo poslednjo željo in iz daljne
Argentine prinesla žaro z njegovimi posmrtnimi ostanki, da so jo ob pogrebni
slovesnosti položili v družinski grob v Trebnjem.
Naj domača zemlja zagrne vse bolečine …
Ivanka Višček

Anton s sestro Cveto pred svojim domom v Buenos Airesu leta 2005
»Luba zlata Slovenija,« je bil pogosti vzklik Antona Perovška – Zvoneta (kot so ga
vsi klicali), od katerega smo se 5. avgusta poslovili na trebanjskem pokopališču,
kjer se spet pridružuje svojim, od katerih je bil tako siloma in nerazumljeno odtrgan in pahnjen v negotovost, internacijo in kasneje izseljenstvo.
Anton Perovšek se je rodil 15. 7. 1925 v Novem mestu mami Mihaeli Perovšek
(roj. Stupica) in očetu Antonu Perovšku.
V številni družini, kjer je bila zgodaj prepuščena vsa skrb materi Mihaeli, Trebanjcem znani po najboljšem pecivu, so ob Zvonetu rasli še naslednji otroci: Metoda in Cveta, ostali pa so že pokojni: Janez in Silvica sta umrla v zgodnjem otroštvu; prav tako sta pokojna Marinka in Jože.
Oče Anton je želel omogočiti izobrazbo svojim otrokom, zato se je tudi Zvone
vpisal v novomeško gimnazijo. Vojni čas in italijanska okupacija tega območja in s
tem tudi nadzor nad novomeško gimnazijo je bil razlog, da so nekega dne sredi
pouka prišli v razred in odpeljali 4 dijake, med njimi tudi Zvoneta Perovška. Najprej so ga namestili v novomeški zapor, nato sta sledili premestitvi v Ljubljano in
Koper ter leta 1943 internacija v italijansko taborišče Roka Spanevetti. Mlademu,
vedoželjnemu dijaku, športniku, članu orlov … so se v trenutku in za vedno porušile mnoge sanje. Ožigosan brez prave krivde, morda zato, da je bila pri ostalih dijakih dosežena večja pokorščina, ali zato, ker je nekdo moral izpolniti normo zaslišanih, zaprtih, ali je to usoda … težko je iskati in še težje najti pravo razlago. Tudi
očetu Antonu je bila sinova nenadna aretacija nesprejemljiva. Poskušal je posredovati pri italijanski oblasti, a dosegel le to, da so še njega zaprli. In tako je bila mama
Mihaela v zanjo najtežjih časih (zaradi vojne, številne družine) res sama.
Konec vojne ga je navdajal z novim upanjem in strahom. Vrniti se v ljubljeno Slovenijo k svojim ali bežati dalje brez razloga – obe poti sta bili tvegani in negotovi.
Odločil se je za izseljenstvo, tako mu je v rokah ostalo življenje in nerazumna bolečina, ki ga je vedno spremljala. Prijavil se je za Argentino in si začel košček za
koščkom sestavljati porušene sanje. Našel je življenjsko sopotnico Micko Šuštaršič
iz Horjula, se leta 1951 poročil, imel sina Aleksandra. Ker je bila žena izučena
pletilja, sta osnovala svoje pletiljsko podjetje in z delom in skrbjo za dom, družino
in podjetje je odrival nekdanje sanje in bolečino. 15 let po vojni je obiskal domovi-

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, sestre,
babice in prababice

FRANČIŠKE POŽES

po domače Bavtkove Fani
iz Dolenjega Podboršta 14
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in
znancem, ki ste nam stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje,
sveče in sv. maše ter jo pospremili na njeno zadnjo pot. Zahvala tudi
pogrebni službi Novak, gospe Logar za spoštljive besede slovesa,
pevcem, izvajalcu Tišine in gospodu župniku za lepo opravljen
obred. Posebno se zahvaljujemo ZD Trebnje, dr. Munkovi, patronažnim sestram, novomeški bolnišnici in negovalkam iz DSO Trebnje
za nego na domu.
Vsem iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni.

Golf@Club Trebnje

organizira začetni tečaj za pridobitev dovoljenja za igra golfa.
Začetek tečaja bo 10. septembra 2009 na vadišču za golf na
Blatu. Tečaj bo vodil Matjaž Car, prof., učitelj golfa. Cena začetnega tečaja je 150 eur. (20 ur vadbe, skupina 4 do 6 udeležencev). Informacije in prijave na gsm 041 /319-607 do 5. septembra 2009.
Tone Zaletel, sekretar kluba

V SPOMIN
mineva žalostno leto, odkar je od nas odšel naš dragi sin, brat,
nečak, vnuk in bratranec

JOŽE LAH
Migolica 4, Mirna
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate svečke,
se ga spomnite v molitvi in darujete za svete maše!
Vsi njegovi

občanov občine Trebnje
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ZAHVALA

»Pošle so ti moči, zaprla si oči, zdaj boš mirno spala,
a v naših srcih za vedno boš ostala.
Srce tvoje je zastalo, zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala, spomin za vedno bo živel.«

Šestega julija je v 79. letu starosti ugasnilo življenje naše drage
mame in babice

LJUDMILE KOVAČ
iz Gor. Medvedjega sela pri Trebnjem

V 81. letu nas je zapustila naša draga mama

ANA KASTELIC
iz Pristavice pri Velikem Gabru.

Tridesetega maja pa je minilo šestnajst let, odkar je za vedno odšel
naš dragi oče in stari oče

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, podarili cvetje, sveče
ter darovali za svete maše. Posebno zahvalo smo dolžni domačemu župniku in gospodu Cirilu Oražmu za lepo opravljen obred,
cerkvenemu dekliškemu zboru za zapete žalostinke, Ambroževi
mami za večerne molitve, osebju Zdravstvenega doma Trebnje in
pogrebni službi Perpar. Hvala tudi vsem, ki ste našo drago mamo
pospremili na njeni zadnji poti.

ANTON KOVAČ
Hvala vsem, ki se ju spominjate ali se zaustavite ob njunem grobu.
Vsi njuni

Vsi njeni.

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
In v naši zavesti
prižigal lučke spomina …

Dragi dedi!
Ko jutro rano nastopilo je,
Se nisi ti prebudil še …
Bila usoda taka je,
da smrt te v večni dom vzela je.
Nisi stisnil nam roko,
Slovo bilo je žalostno.
Dedi, ti si nas imel tako rad!

V 60. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš
dragi oče, ata, brat, tast, stric in prijatelj

Tvoji vnuki Maja, Katja, Borut, Nika in Val

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dobri mož, oče,
dedek in brat

JOŽE GLAVAN

STANISLAV VIŠČEK
iz Stana pri Mirni.

po domače Anžlev Jože iz Rožemplja 4 pri Dobrniču.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali
cvetje, sveče in sv. maše ter ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti. Iskrena zahvala LD Dobrnič, KD Trebnje in
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Zahvala tudi pogrebni
službi Novak. Vsem skupaj se še enkrat iskreno zahvaljujemo.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše,
osebju novomeške bolnišnice, dr. Bojani Tratar in sestri Vlasti
Rajkovič za lajšanje bolečin v času bolezni. Zahvaljujemo se tudi
župniku Robertu Hladniku za lepo opravljeni obred, pogrebni
službi Novak in ostalim. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi.

Žalujoči: vsi njegovi.
št. 42/28. avgust 2009
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Državno prvenstvo v spretnostni
vožnji z motocikli

Moto klub Trebnje je 27. 6. pripravil tekmo za DP Trebnje 2009 v spretnostni vožnji z motornimi kolesi različnih kategorij. Tekmovanje je potekalo
pod okriljem Zveze moto klubov Slovenije in rezultati tega tekmovanja
štejejo za državno prvenstvo.
Prireditev se je odvijala v okviru prireditve Iz trebanjskega koša, samo tekmovanje pa je potekalo na cesti, pred trebanjsko galerijo. Razpisanih je
bilo 7 kategorij. Na startu se je zbralo 40 tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo brez zapletov, kljub temu da se je na sosednjem prizorišču odvijal
kulturno-zabavni del Trebanjskega koša.

23. državne kmečke igre

4. julija so v Mislinji na Koroškem pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija potekale 23. državne kmečke igre. Po upokojitvi zmagovalne ekipe, ki je
osvojila 1. mesto v Semiču 2006 in Trebnjem 2007 ter 4. mesto v Slovenskih Konjicah 2008, je letos za DPM Trebnje nastopila prenovljena in pomlajena ekipa šestih tekmovalcev in tekmovalk. Svoje pomanjkanje izkušenj so nadomestili z mladim borbenim srcem in na
svojih prvih igrah osvojili 14. mesto. Ostale ekipe iz Dolenjske in
Bele krajine so osvojile naslednja mesta: 13. mesto Suha krajina, 6.
mesto Semič (osvojil 1. mesto v dramski predstavitvi regije).
1. mesto na 23. državnih kmečkih igrah je osvojila ekipa DPM Novo
mesto in tako po dveh letih igre ponovno pripeljala na Dolenjsko. Več
informacij na spletni strani: http://www.dpm-trebnje.si/
Matjaž Glavan

Člani domačega Moto kluba Trebnje so zasedli kar nekaj zavidljivih mest
in znova dokazali, da so spretni vozniki motorjev. Ob koncu prireditve je
organizator na velikem odru pred občinsko stavbo podelil pokale za najboljše tri tekmovalce v posameznih kategorijah. Posebnega aplavza so bili
deležni člani domačega MK Trebnje. Pokale sta podelila predsednik Turističnega društva Trebnje Dušan Mežnaršič in predsednik domačega
Moto kluba Trebnje Janez Prosenik.
Moto klub Trebnje

Častitljiv življenjski jubilej

Ekipa Dobrniča ponovno
dokazuje premoč

27. junija so v Dobrniču potekale tradicionalne 6. vaške igre med vasmi KS Dobrnič. Tekmovalci šestih ekip so se pomerili v petih šaljivih
igrah: še slepa kura zrno najde, ko pijem, ne vozim, pirhov ni nikoli
preveč, za žensko prstan grem iskat, počasi se daleč pride. Tekmovalci
so se navkljub spremenljivemu vremenu, ki je razmočilo igrišče, dobro znašli in pokazali vse svoje spretnosti. Ob koncu je slavila ekipa
IZKUŠENI DOBRNIČ, drugo mesto je zasedla ekipa MLADI ŠAHOVEC in tretje mesto IZKUŠENI ŠAHOVEC.
Več na www.dobrnic.si.
Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

občanov občine Trebnje

95-letnico svojega življenja je 22. julija praznovala Ana Cugelj iz Dolenjega Medvedjega sela pri Trebnjem. Rodila se je leta 1914 v vasi
Jesenice pri Mokronogu, od koder se je z družino preselila v našo
vas. Življenje ji ni bilo postlano z rožicami. V svoji mladosti je morala
veliko pretrpeti in s pokojnim možem Francem trdo delati, da si je
ustvarila dom in ljubečo družino. Rodila je šest otrok, ki so ji podarili enajst vnukov, ti pa prav tako enajst pravnukov. Njihovi obiski so ji
v veselje. Sosedje in vaščani smo ji v velikem številu prišli voščit za
njen praznik. Nad obiskom je bila vidno ganjena. Vse nas je razveselila s svojo živahnostjo. Še zdaleč ne kaže let, ki jih doživela. Zapela je
z nami, ko smo ji podarili šopek cvetja z iskrenimi željami, da skupaj
praznujemo še mnogokrat. Najmlajše je obdarila s čokoladami, z
nami pa nazdravila s kozarčkom. Tudi tokrat ji kličemo »Na zdravje,
teta Cugljeva!« kot ji rečemo domačini.
Iz vsega srca
»Vaška skupnost« Medvedje selo in Praproče
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