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Občina Trebnje
in

Osnovna šola Trebnje

vabita na slovesno odprtje 
prenovljene podružnične šole v Dolenji Nemški vasi 

z novo telovadnico, 
ki bo v petek, 2. oktobra 2009, ob 16. uri.
Z dogodkom in dosežkom bomo obeležili tudi 

100-letnico šole v Dolenji Nemški vasi.

V kulturnem programu sodelujejo
učenci in učenke PŠ Dolenja Nemška vas in

Občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretkami.

Pridite in delite veselje z nami!

 Ravnateljica Osnovne šole Trebnje Župan Občine Trebnje
 Rožica Zakšek Alojzij Kastelic
  
  

Za trebanjske mažorete – skupina senior sekcija KUD OPO Trebnje in skupina 
junior iz OŠ Trebnje – je bil drugi vikend v septembru močan izziv in tudi velik 
napor hkrati, saj so za vožnjo v Francijo, v zibelko mažoret, kjer je poteklo enajsto 
evropsko prvenstvo, potrebovale kar polnih 24 ur, za povratek pa še toliko. Kljub 
temu so dobro izvedle tekmovalne nastope in osvojile 6. mesto. Na tekmoval-
nem prostoru se je sicer zvrstilo prek 1200 mažoret.
Mažorete, ki so jih spremljale Darja Korelec, Jana Šeničar in Mara Kovač, so ve-
sele in predvsem hvaležne tistim, ki so prisluhnili njihovim potrebam in se od-
zvali. Hvaležne pa so tudi vsem, ki so jim kakorkoli pomagali, mislili nanje in jih 
vzpodbujali.  

M. F.,
foto: Jana Šeničar

Trebanjske mažorete 6. v Evropi

»Že čriček prepeva, ne more več spat, 
v trgatev veleva, spet pojdemo brat …«
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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:  Tomograf, Novo mesto
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, 8210 Trebnje. Rok oddaje prispevkov 
za naslednjo številko je 10. oktober 2009. Prispevki, ki bodo 
prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši 
številki, če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani!

Poletje bledi v jesenske barve. Čas, ki ga pre-
življamo je nestabilen, a po svoje tudi pravičen, 
saj živimo v obdobju, ko morajo ljudje pokazati 
svoj pravi obraz. Razmere v svetovnih »trgovin-
skih migracijah«  so manipulatorje in goljufe 
prisilile, da hočeš nočeš razkrijejo svojo pravo 
podobo. Ta je pokazala, da je veliko ljudi, ki so 
svoje zgolj papirnato in po pohlepu drhteče 
bogastvo zgradili na plečih osiromašenega pro-
letariata. Kolikor je današnji čas težak, je tudi 
pravičen: kdaj v zadnjih letih je bilo razkritih 
toliko finančnih malverzacij in goljufij? Kdaj
nas je narava tako strastno opozarjala, da jo 
nehamo trpinčiti in izkoriščati zgolj v materia-
listične namene?

Drage občanke, dragi občani, recimo, da živi-
mo v enem najbolj zanimivih obdobij zadnjih 
stotih let, če preskočimo največje deviacije dvaj-
setega stoletja, ki jim rečemo vojne, lakote, itn. 
Človeška slika se najbolj izkristalizira, ko nasta-
ne kriza. Takrat spoznamo ljudi, takrat spozna-
mo človeka, takrat spoznamo sopotnika. Zato 
stopimo v čas jeseni z dvignjeno glavo, ker so 
iskrenost in poštenje, ljubezen in toleranca tiste 
prave vrednote, ki ne uničujejo našega sveta. 
Te vrednote na dolgi rok nikoli ne propadejo. 
Zato bi Vam rad rekel, da je v življenju najbolj 
pomembno biti Človek. Takrat nič ne razpade 
in se nič ne zdrobi.

mag. Igor Teršar, 
urednik

AKTUALNO

»Spoštovane občanke in občani 
občine Trebnje, dragi Romi, ce-
njeni romski predstavnik v ob-
činskem svetu Trebnje, spošto-
vani župan in drugi spoštovani 
gostje!
Zahvaljujem se vam za povabilo 
na današnjo slovesnost in si šte-
jem v veliko čast, da lahko sode-
lujem ob tako pomembnem do-
godku, kot je za nas Rome odprtje 
vrtca v romskem naselju. Še jese-
ni leta 2008, ko ste bili predstav-
niki Trebnjega na obisku v rom-
skem vrtcu Romano na Pušči, da 
si pogledate naše izkušnje, je bilo 
mnogo dvomljivcev, da bo sploh 
kdaj stal vrtec v romskem naselju 
Hudeje. Nekateri ste upravičeno 
vztrajali, verjeli in si prizadevali 

in danes je na tem mestu zrasel 
čudovit vrtec. 
Čeprav je danes vesel dan, mo-
ram omeniti, da stanje ni povsod 
tako vzpodbudno. Številni rom-
ski otroci – na Dolenjskem se 
ocenjuje, da celo velika večina – 
vrtcev ne obiskujejo, posledično 
pa tudi zaradi drugih socialnih 
in sistemskih vzrokov prvi stik z 
izobraževalnim sistemom dobijo 
šele z vstopom v osnovno šolo. 
Za te otroke je šolanje težje, saj 
so avtomatsko postavljeni v slab-
ši položaj, saj zaradi odsotnosti 
predšolske vzgoje v prvi razred 
pridejo z zelo slabim znanjem 
slovenščine, pogosto pa tudi iz 
naselij brez vode in/ali elektrike.

A danes se bom ognil opozarja-
nju na težave – kajti s tem delom, 
borbo za izboljšanje stanja, se  
ukvarjam vsak dan in se ji bom 
posvetil že jutri. Danes je po-
trebno pohvaliti napredek in da 
je romska skupnost v Trebnjem 
v sodelovanju z občino uspe-
la preseči sistemske omejitve. 
Temu vrtcu je občina dala hišo, 
otroci mu bodo dali življenje, od 
vzgojiteljic pa pričakujemo, da 
mu bodo dale dušo, kajti prav ta 
vrtec je lahko srce razvoja tega 
romskega naselja in vozovnica za 
boljši jutri naših – romskih, slo-
venskih – otrok.
Današnja otvoritev vrtca je za 
prebivalke in prebivalce celotne 
občine resnično velik dogodek, 

saj si vsi skupaj lahko predstav-
ljamo, kako bo to spremenilo 
življenje romskih staršev in nji-
hovih otrok ter zmanjšalo ali celo 
odpravilo marsikatero skrb ter 
zagotovilo predpogoje za uspeš-
no izobraževanje romskih otrok. 
Izredna pohvala gre delu in pri-
pravljenosti občine Trebnje, ob-
činskemu svetu ter predstavniku 
romske skupnosti za velik napre-
dek pri urejanju položaja romske 
skupnosti v občini. 
Kot romski predstavnik danes 
z velikim veseljem spremljam 
rezultate teh prizadevanj, saj je 
za življenje Romov in njihovih 
otrok otvoritev vrtca nepozabno 
doživetje, hkrati pa pomemb-

na pridobitev okolja. Vrtec je 
ustanova, ki skozi najrazličnejše 
aktivnosti pomembno prispeva 
k živahnemu utripu kraja in kva-
liteti življenja njegovih prebival-
cev, verjamem pa, da nas tudi po 
današnjem dnevu čaka še veliko 
dela.
Dogodek je izrednega pomena 
tudi za državo, saj smo pripad-
niki romske skupnosti državljani 
Slovenije in vsi skupaj si delimo 
skupno domovino, vozimo se po 
skupnih cestah, pijemo isto vodo, 
dihamo isti zrak. Ne bom rekel, 
da smo obsojeni na sobivanje, 
ampak da imamo čudovito pri-
ložnost prijateljskega življenja. 
Dobri odnosi in vzpostavljen 
dialog med vsemi akterji znotraj 
lokalne skupnosti predstavljajo 
edino pravo pot k uspešnemu in 
učinkovitemu reševanju proble-
mov ter kakovostnemu življenju 
vseh prebivalcev skupnosti. 
Naj zaključim z željo, da bi bilo 
tovrstnih dogodkov v prihodnje 
čim več tudi v drugih občinah in 
da se jih bomo s ponosom ude-
ležili vsi, predstavniki romske 
skupnosti, predstavniki občine, 
predstavniki države, Romi in 
neromi – skupaj z istim ciljem 
– izboljšati položaj pripadnic in 
pripadnikov romske skupnosti 
v Sloveniji ter skozi sprejemanje 
drugačnosti in učenje o drugač-
nih kulturah in načinih razmiš-
ljanja bogatiti sebe in v sožitju 
živeti na našem skupnem pros-
toru.
Zato, da bo vsem našim otrokom 
v prihodnosti življenje zaznamo-
vala strpnost in sobivanje.

Končna misel: Ne moremo tu-
lipana prisiliti v to, da postane 
vrtnica, lahko pa ga spodbudimo 
v njegovem razvoju.«

Darko Rudaš, 
predsednik Foruma romskih 

svetnikov Slovenije,
foto: Ž. Z.

Trimo prejel potrdilo 
Pooblaščen gospodarski subjekt
V Trimu smo že v juniju pridobili potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta (ang. »Authorized 
Economic Operator«), uradno pa nam ga je direktor Carinskega urada Ljubljana Zoran Taljat na kole-
giju v Trimu predal 21. septembra. Tako smo eno od 18-ih podjetij v Sloveniji, ki to potrdilo ima, drugo 
na Dolenjskem. 

Podjetje Trimo

Ob odprtju romskega vrtca na Hudejah

mailto:glasilo.obcanov@trebnje.si
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Usmeritve in aktivnosti stranke 
DeSUS v kriznem obdobju

Svet stranke DeSUS je sprejel resolucijo o de-
lovanju stranke v kriznem obdobju. 
V njej je izrecno poudarjeno, da DeSUS ne 
bo pristajala na zmanjševanje obsega pravic 
upokojencev. Pokojnina je ekonomska kate-
gorija, zato je potrebno pokojninsko blagajno 

takoj očistiti vseh socialnih izdatkov, ki vanjo ne sodijo. Poudariti je treba, da 
pokojninska blagajna ni v finančni  krizi. Nujno pa je KAD vrniti v upravljane
SPIZ-u, da bi se preprečila uporaba sredstev tega sklada za pokrivanje izgub 2. 
pokojninskega stebra ali še kaka druga neupravičena raba tega sklada. Tako ni 
nobenih tehtnih razlogov za zamrznitev pokojnin, kar predlaga vlada. 
Vsako zmanjševanje osebnih denarnih prejemkov vpliva na zmanjšanje blago-
vnih tokov in končno na stabilnost gospodarstva. Kje bi lahko država dobila 
manjkajoča proračunska sredstva, je znano vsem, le pot je težja do tja, a bo mo-
rala kreniti po njej, če bo hotela imeti mir v državi.
Stranka odklanja nesocialen neoliberalizem in od kapitala zahteva odgovornost 
do družbenih norm in obveznosti do zaposlenih in varovanja okolja. Pravico do 
kakovosti življenja kot temeljne vrednote imamo vsi, ne pa samo peščica bogatih 
posameznikov. 
Ker se določila koalicijskega sporazuma ne uresničujejo, stranka vztraja na ures-
ničevanju dogovorjenega, zlasti na ustanovitvi urada za starostnike in gradnji 
domov iz državnih sredstev.
Vsi ti cilji bodo ostali mrtve črke na papirju, če ne bo dovolj odločnosti, dosled-
nosti in poštenosti pri našem vodstvu stranke in v poslanski skupini. Na to mo-
ramo člani naše stranke vodstvo stalno opozarjati ter hkrati skrbeti, da se bo 
članstvo v stranki stalno obnavljalo zlasti z aktivnimi člani, sicer stranki grozi 
razsulo. Dobro se moramo kadrovsko pripraviti na lokalne volitve. V stranko va-
bimo vse, ki so pripravljeni delati na uresničevanju naših ciljev. Kdor se nam želi 
pridružiti, naj se oglasi ob prvih treh ponedeljkih v mesecu v naši pisarni v gasil-
skem domu v Trebnjem od 8. do 11. ure, ali pa pokliče na telefon 07/ 3044904.

Štefan Kamin

Vsi lahko pomagamo in to brez 
vsakega odrekanja!

V skladu z Zakonom o dohodnini 
lahko rezident zahteva, da se del 
dohodnine nameni za financiranje
splošnih koristnih namenov. S tem 

je vam, občanom – rezidentom, dana možnost, da prosto razpolagate z de-
lom dohodnine, ki jo na podlagi vaše zahteve davčni organ nakaže organi-
zacijam, ki delujejo na tem področju.
Za splošne koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekolo-
ški, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so navedeni v 
seznamu, ki je objavljen na spletni strani DURS. Iz občine Trebnje so upra-
vičenci razna društva (invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju, 
planincev, Taja), lovske družine, gasilske zveze in društva, združenja (rdeči 
križ, šoferji in avtomehaniki) ter športna kluba (rokometni in kegljaški). 
Upravičenci, ki bi želeli izpolniti pogoje za upravičence do donacij, naj se 
obrnejo na ministrstvo oziroma vladno službo, pristojno za področje, na 
katerem delujejo.
Občan lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 do 0,5 % dohodni-
ne, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Občan lahko odda 
zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije preko sistema eDavki na 
spletni strani http://edavki.durs.si ali pisno oz. ustno na zapisnik pri DURS. 
Na omenjeni spletni strani je tudi objavljena zahteva. DURS upošteva ve-
ljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se 
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme 
novo zahtevo ali preklic zahteve.
Zato DROT poziva vse:
1. dobrodelne organizacije, da se obrnejo na pristojna ministrstva in službe, 
da bodo uvrščena na seznam upravičencev in imela možnost pridobitve 
dodatnih denarnih sredstev ter
2. občane – rezidente, da podajo zahtevo za namenitev dela dohodnine za 
donacije dobrodelnim organizacijam, ki delujejo v občini Trebnje, najkas-
neje do konca letošnjega leta.
Na ta način boste občani namenili denarna sredstva dobrodelnim orga-
nizacijam v občini Trebnje, ki imajo širši družbeni in neprofitni namen, za
njihovo družbeno koristno delovanje, hkrati pa ne boste imeli nič manj v 
vaših denarnicah. Razlika je le ta, da z delom dohodnine razpolagate Vi in 
ne država.
Člani DROT smo to že storili.

Mag. David KLARIČ

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Prenovljena podružnica v Dolenji 
Nemški vasi

V vrtincu aktualnih dogajanj v 
občini Trebnje se v občinskem 
odboru Nove Slovenije najbolj 

veselimo otvoritve obnovljene podružnične šole v Dolenji Nemški vasi in 
nove, moderne telovadnice, saj je naša nekdanja poslanka Marjeta Uhan 
orala ledino pri uresničevanju ideje o obnovi šole in izgradnji telovadnice. 
Z vztrajnostjo in s pomočjo dr. Alenke Šverc, tedanje sekretarke na Minis-
trstvu za šolstvo in šport, in nekdanjega ministra za finance dr. Andreja
Bajuka je dosegla, da je poleg občine tudi država izpolnila dane obljube. 
Naj si ob prizadevnih učiteljih, ki se skupaj z učenci veselijo ustreznejših 
pogojev, ti otroci z osvojenim znanjem in pozitivnimi vrednotami na širo-
ko odprejo vrata v kraj, kjer živijo, v domovino in svet! 
Prav tako si bomo prizadevali za gradnjo prizidka in rekonstrukcijo pod-
ružnične šole v Dobrniču ter za dozidavo telovadnice. Slednje bo potrebna 
in pomembna pridobitev za učence in ostale krajane. V Trebnjem pa bomo 
poskušali najti skupno in trajnejšo rešitev za vrtec, saj so naši najmlajši in 
zaposleni v premajhnih in le za silo primernih prostorih.

Zamrznitev pokojnin pomeni rušenje socialne države
V Novi Sloveniji se ne strinjamo z namero Pahorjeve vlade, ki želi zamrz-
niti pokojnine in ne s predsednico ZDUS dr. Matejo Kožuh Novak, ki v 
imenu vseh upokojencev daje zeleno luč Vladi RS, da poseže v pravico ljudi 
do pokojnine, ki so si jo zaslužili s svojim delom. Pokojnina je pravica iz dela 
in ne socialni transfer. V N.Si ugotavljamo, da ZDUS ne dela za upokojen-
ce, ampak očitno postaja peti član koalicije, ki od obljubljenih 1000 EUR 
namerava prej kot v enem letu pokojnine celo zamrzniti.

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje

Nova podoba Stranke mladih 
Slovenije

Do 2. kongresa v juliju imenovana Stranka 
mladih Slovenije, se po novem imenuje Stran-
ka mladih – zeleni Evrope (krajše ime SMS 
Zeleni). S prenovljenim statutom (novo ime in 
grafična podoba) in ozelenjenim programom, 
je stranka SMS – ZELENI poudarila svojo so-

cialno noto in se tudi uradno umestila na moderno zeleno, socialdemokratsko 
oz. levo politično polje. Na kongresu stranke, ki se je odvijal pod imenom »ZE-
LENA REVOLUCIJA«, so delegati soglasno podprli vodstvo in potrdili, da mag. 
Darko Krajnc ostaja predsednik, Jože Vozelj glavni tajnik, Uroš Brežan podpred-
sednik in Drago Žura predsednik sveta stranke. Na čelo konvencije stranke je bil 
izvoljen Igor Jurišič. Zbrane so uvodoma nagovorili mag. Darko Krajnc, predsed-
nik stranke, Dominik S. Černjak, prvi predsednik stranke in sedanji predsednik 
SMS MO Ljubljana, ter visoka gosta iz EGP – EVROPSKE ZELENE STRANKE 
– Tommy Simpson ter Laturi Panu. Več o kongresu in sprejetih smernicah si 
lahko preberete na spletni strani www.sms.si. 

Mag. Bojan Rajer

http://edavki.durs.si
http://www.sms.si


|4| št. 43/september 2009

Regijska deponija v Globokem DA 
ali NE?

Na sedanji občinski deponiji v Globokem naj 
bi po zadnji varianti odlagali odpadke od 13-
0.000 ljudi (danes od 18.000). Poleg občanov 
iz območja nekdanje občine Trebnje še iz ko-

čevskega, ribniškega, notranjskega in logaškega bazena in občine Šmartno pri 
Litiji, skupaj torej iz 19 občin. 
Župan občine Trebnje Kastelic je do sedaj že podpisal pogodbo s 15 občina-
mi, da bodo lahko po izgradnji regijskega centra Globoko v Trebnjem odlagali 
odpadke na tej deponiji. Občinski svet je ostro obsodil podpis take pogodbe. 
Občinski svet ne nasprotuje izgradnji regijskega centra v Globokem v skladu 
s predpisi, ki jih zahteva EU direktiva. Po zagotovilih stroke naj bi se odpadke 
delno ločevalo že na izvoru, ostalo na sami deponiji, jih mehansko biološko 
obdelalo in šele nato odlagalo na odlagalnem polju. Občinski svet pa ostro na-
sprotuje temu, pod kakšnimi pogoji se drugim občinam dovoljuje odlaganje 
odpadkov na naši deponiji. Župan je zanemaril vse dosedanje vložke občine 
Trebnje v to deponijo in ostalim občinam omogočil odlaganje pod enakimi 
pogoji in za enako ceno, kot bo to veljalo za Trebanjce.  Župan Kastelic se je 
postavil na stran županov ostalih občin, namesto da bi branil stališča svoje 
občine. Nerazumljivo je, da se dosedanja vlaganja (po grobih ocenah več kot 

2.000.0000 €) v to deponijo iz trebanjskega proračuna ne ocenijo, in se za to 
višino sredstev za občino Trebnje zniža strošek potrebnih vložkov za izgrad-
njo regijskega centra CERO Globoko. Povsem jasno je, da so ostale občine brez 
razmišljanja podpisale pogodbo, s katero se jim dovoljuje odlaganje odpadkov 
v Globokem, saj jim država od 15. 7 2009 dalje na njihovih neprimernih me-
stih, kjer so odlagali odpadke do sedaj, tega ne dovoli več. Občani Trebnjega 
so svoja davkoplačevalska sredstva v preteklosti vlagali v deponijo (zato ima 
Globoko gradbeno dovoljenje in je zgrajeno po vseh tedaj veljavnih predpisih), 
ostale občine pa so sredstva namesto za izgradnjo deponij namenjala za vrtce, 
šole, kulturne domove, športne objekte, v cestno infrastrukturo ..., zato je pov-
sem logično, da Občinski svet Občine Trebnje zahteva od župana Kastelica, 
da pripravi drugo pogodbo, s katero se bodo občine pristopnice obvezale ob-
čini Trebnje povrniti pretekla vlaganja v deponijo Globoko.
Smešno, otročje, predvsem pa zavajajoče je izjavljanje župana Kastelica, da bo 
za občane Trebnjega odlaganje odpadkov 4 do 6 x dražje, če Občinski svet ne 
dovoli izgradnje CERO Globoko. Kastelic ne ve niti tega, koliko bo stalo čiš-
čenje odpadnih voda na ČN v Velikem Gabru, pa za projekt obstaja vsa doku-
mentacija in se kanalizacija gradi že dve leti. Kako naj bi po tej logiki Kastelic 
vedel, kolikšni bodo stroški odlaganja odpadkov na bodoči regijski deponiji 
Globoko, za kar ne obstajajo niti idejne rešitve. 
Torej, regijska deponija DA, vendar pod določenimi pogoji.

Svetnik LDS, mag. Janez Slak

Poslanski kotiček
Jesen je. Malo bolj zgodaj kot 
druga leta imamo trgatev, ki na 
Dolenjskem že močno zazna-
muje vsakdan.
Učencem, učiteljem in star-
šem, ki so začeli novo šolsko 
leto, ob tej priliki želim veliko 
motivacije, dobre volje in strp-
nosti drug z drugim. Nismo vsi 
mojstri za vse, skupaj pa lahko 
naredimo zelo veliko. 
Delo v Državnem zboru je za-
stalo zaradi parlamentarnih 
počitnic, vseeno pa je kaj po-
vedati. 

Število zaposlenih v javni upravi se je od novembra 2008 do junija letos 
povečalo za več kot 1500. V javni upravi je zaradi recesije predvidena za-
mrznitev plač ali progresivno generalno znižanje plač. Katerakoli vlada bi 
morala v sedanjih gospodarskih razmerah nekako ukrepati. Predlagani 
dvig sodniških plač, ki ga je obravnaval Odbor DZ za pravosodje in notra-
nje zadeve, je velika napaka, saj so bile sodniške plače osnova za določanje 
plačnih razmerij.
Otoplitev odnosov s Hrvaško in dogovor o umaknitvi slovenske blokade 
hrvaških predpristopnih pogajanj je pozdravila tako evropska kot ameri-
ška politična javnost. Nekaj se je res premaknilo.  Če pa dogovor pogleda-
mo z drugega zornega kota, ni več videti tako lep. Slovenija s pogajanji ni 
iztržila ničesar. Premierja sta se osredotočila zgolj na hrvaške interese, na 
slovenske pa pozabila. Ravnanje lahko blago ocenimo kot neodgovorno in 
za Slovenijo škodljivo. Vodja hrvaške opozicije je rekel: »Pahor je sprejel, kar 
smo ponujali že pred letom dni, vprašanje je le, kako bo to pojasnil doma.« 
Za dobro Trebnjega in Mirne Peči se vseskozi aktivno zavzemam. Za bolj 
učinkovito delo bi si želel aktivnega sodelovanja občine Trebnje na podro-
čju 3. razvojne osi (Povišati je potrebno prioriteto v programu državnih 
cest) in na področju Centra za ravnanje z odpadki.
Lepo vas pozdravljam. 

Zvonko Lah,
poslanec SDS

Kaj je realnost?
V zadnjem času buri duhove v trebanjski občini kar 
nekaj vprašanj. Pa vendar je trenutno najbolj izpo-
stavljeno vprašanje CERO Globoko. Ne želimo se 
spuščati v detajle, kaj se je zgodilo in zakaj, želimo 
samo navesti nekaj konkretnih dejstev, za katera se 
zavzemamo:

• občina Trebnje ne potrebuje priviligiranega položaja, zahtevamo samo 
realnost;

• realno pa je, da je potrebno upoštevati dosedanja vlaganja v odlagališče 
Globoko tako, kot bi se dogodilo, če bi bilo začetno stanje 0 – torej se ne 
moremo enačiti z občinami, ki se bodo priključile projektu in v rešitev 
problematike odlaganja odpadkov do sedaj niso vložile niti evra;

• realno je tudi, da občina Trebnje spoštuje svojo lastnino in da ne pod-
pisuje pogodb v svojo škodo zato, da bi bila nekomu všečna.

Želeli pa bi izpostaviti tudi pomembno vprašanje pristojnosti nekaterih ob-
činskih uslužbencev, ki so članu našega predsedstva »prodajali« lažne in 
zavajajoče informacije v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom in »Stra-
tegijo občine o prostoru«. Predvidevamo, da ni bil edini, ki je bil deležen 
takšne obravnave na Oddelku za okolje in prostor. Na ta način in s takšnim 
pristopom se širijo napačne informacije in povzroča slaba volja med ljud-
mi. 

Ali je kdo tem uslužbencem povedal, kakšno je realno stanje na tem po-
dročju? Ali vedo, kaj obravnava in sprejema občinski svet? Ali vedo, kakšne 
so njihove realne pristojnosti? Ali vedo, da tudi po njihovi krivdi Občinski 
prostorski načrt še ni ugledal luč sveta? Ali vedo, kakšne zahteve so bile 
dane  s strani ObO SD in s strani drugih strank pred izdelavo tega, po na-
šem mnenju, najpomembnejšega dokumenta za prihodnost trebanjske ob-
čine? Ali jim je kdo povedal, kakšen bi moral biti odnos do strank?

Ne želimo, da bi bila to realnost trebanjske občinske uprave in občine na-
sploh! Seveda bomo storili vse, da se situacija razjasni in da bodo tudi neka-
teri uslužbenci spoznali, kaj je kruta realnost vsakdanjega življenja in malih 
težav ljudi, ki iz občinske stavbe včasih odhajajo z večjim problemom, kot 
so ga imeli, preden so vstopili.

Če se je to zgodilo vam, nam to sporočite na sd.trebnje@gmail.com in spro-
žili bomo ustrezna vprašanja ter zahtevali pojasnila na občinskem svetu.

ObO SD Trebnje

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

mailto:sd.trebnje@gmail.com
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Alenka Jeraj obiskala OO SDS Trebnje
Počitnic je konec, poletje se izteka. Z novimi močmi 
in energijo stopamo v bogato jesen. 1. septembra nas 
je obiskala poslanka v DZ Alenka Jeraj, ki se je ude-
ležila seje Izvršilnega  odbora OO SDS Trebnje. Po-
govarjali smo se o delu v DZ in kritično ocenili delo 

Vlade RS. Z zanimanjem smo odpirali aktualna vprašanja o recesiji in brezposel-
nosti, izbrisanih, o grobiščih in o Resoluciji o totalitarnih režimih, ki jo je sprejel 
Evropski parlament. 

Slovenska demokratska mladina Trebnje 
V ponedeljek, 31. 8. 2009, je v Trebnjem potekala volilna konferenca Občinskega 
odbora Slovenske demokratske mladine (v nadaljevanju SDM) Trebnje. Člane in 
članice Občinskega odbora SDM Trebnje so pozdravili gostje: predsednik SDM 
Gregor Horvatič in članica IO SDM Jasna Ajtnik, predsednik regijske koordina-
cije SDS Dolenjske in Bele krajine Bojan Kekec ter poslanec v Državnem zboru 
RS Zvonko Lah. 
Za predsednika Občinskega odbora SDM Trebnje je bil izvoljen Gregor Lindič, 
v  Izvršilni odbor SDM Trebnje pa Gregor Avguštinčič, Alenka Drenik, Damjana 
Marn, Silvester Sinur, Beno Smole in  Irena Smrekar. 
Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo. Veseli smo, da se 
mladi zavedajo, kako pomembno je njihovo vključevanje  v politično dogajanje, 
saj le to zagotavlja nadaljnji razvoj in rast.
Vsi, ki se želite pridružiti in aktivno sodelovati, lepo vabljeni. Obiščite našo 
spletno stran: www.trebnje.sds.si ali pokličite na tel. št. 040 899 988 (Nada Pe-
pelnak). Občinski odbor SDS Trebnje

Nada Pepelnak, predsednica

Baragov pohod SLS 2009
V nedeljo, 30. 8. 2009, smo se člani in sim-
patizerji podali na tradicionalni pohod po 
Baragovi poti. Letos se nam je na pohodu 
pridružila tudi podpredsednica SLS Olga 
Franca. Spremljalo nas je čudovito vreme 

in prijazni ljudje, ki so nas na več točkah prijazno pogostili. Ob ogledu kulturnih 
in naravnih znamenitosti, ki jih ponuja Baragova pot, smo osemurno druženje 
izkoristili tudi za navezovanje in poglabljanje stikov. Ob ustavljanju na župnijski 
in podružničnih cerkvah smo iz župnijske kronike obnovili njihovo zgodovino 
ter izvor opreme. Predno smo se podali na zadnji del poti preko gradbišča avto-
ceste, smo si ogledali še razstavo o življenju in delu Friderika Ireneja Barage v 
Mali vasi. 

Matjaž Glavan,
predsednik OO SLS Trebnje

Odgovor na članek Kdo bo 
občanom plačeval višje položnice 
za odvoz komunalnih odpadkov?
V prejšnji številki Glasila občanov na strani 3 je Bojan Rajer kar pod poli-
tično znamko SMS zavajal javnost z gornjim naslovom. V tem članku je 
toliko laži, neresnic, polresnic in natolcevanj, da je nemogoče na tem mestu 
vse pojasniti in odgovoriti. 
Občanke in občane Občine Trebnje obveščamo, da bodo pravočasno sez-
nanjeni z vsemi strokovnimi informacijami glede projekta CERO Globoko, 
ki se mu z drugimi besedami reče tovarna za predelavo sekundarnih suro-
vin, ki bo morala iz odpadkov pridobiti do 80 % uporabnih surovin, ostale 
pa predelati in jih odložiti v obliki, ki je podobna kompostu. Idejne rešitve 
o CERO Globoko je Občinski svet Občine Trebnje sprejel soglasno. Ker je 
Občina Trebnje s svojim številom prebivalcev premajhna za tak projekt, 
mora skleniti pogodbo z ostalimi 18 občinami na Dolenjskem in Notranj-
skem, da bo zadostila osnovni zahtevi Kohezijskega sklada, to je najmanj 
100.000 prebivalcev. V času pisanja tega odgovora je pogodba v pregledu 
pri pravni službi na Ministrstvu za okolje in prostor RS. Pogodba mora 
biti strokovna, ščititi mora dosedanja vlaganja Občine Trebnje v Globoko, 
mora biti usklajena z evropskim pravnim redom, saj je sestavni del doku-
mentacije za nepovratna evropska in državna sredstva.
Če kdo misli, da politični veljak ve o projektu več kot strokovnjaki s tega 
področja, se prav gotovo moti. Če bi Rajer imel poštene namene pri gradnji 
te tovarne, bi pomagal! Vsekakor pa ne bi nagajal in zavajal! 
Ne glede na to, koliko bo Občina Trebnje prispevala k projektu, se bo v 
vsakem primeru izognila velikim stroškom v višini preko 3,5 mio EUR, če 
bi zaradi tega morala zapreti dosedanjo deponijo. Torej, če projekt CERO 
Globoko pade zaradi politikantov v občini Trebnje, se deponija Globoko v 
sedanji obliki zapre, veliki stroški pa ostanejo! Projekt CERO Globoko bi se 
moral pričeti že v mandatu župana Pungartnika in direktorja Slaka, in bi 
moral danes že delovati. Občine namreč zamujajo polnih 10 let! 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje 

Delamo za razvoj in aktivno 
sodelujemo pri projektih Občine 

Občanke in občane občine Treb-
nje obveščamo, da smo na vseh 
dosedanjih sejah občinskega sve-

ta kot neodvisna svetniška skupina NDL Trebnje, ki jo sestavljata občinska 
svetnika Jože Povšič in Andrej Jevnikar, podprli vse javne projekte in inves-
ticije, ki se odvijajo na področju šolstva, zdravstva, otroškega varstva, social-
nega varstva, komunalne in cestne dejavnosti. Ne podpiramo le gradnje še 
ene čistilne naprave za naselje Mirna, 7 kilometrov z Mirne pri Pijavicah, v 
drugi občini. S tem bi z dolgo in drago 7 km kanalizacijo uničili reko Mirno, 
zaščiteno z Naturo 2000. Sedanja čistilna naprava ima državno obratovalno 
dovoljenje in amortizacijsko dobo 40 let, do leta 2035. Odpadne vode čisti 
nad 90 %.
Prav gotovo ste opazili, da imamo nov zdravstveni dom, prizidek doma 
starejših občanov, dom za osebe s posebnimi potrebami, prenovljeno osnov-
no šolo v Dolenji Nemški vasi, dodatne oddelke otroškega vrtca v stari menzi 
v Trebnjem in na Hudejah. Podprli smo tudi dodatne oddelke otroškega 
vrtca v Velikem Gabru in Sela-Šumberku.
Obveščamo vas tudi, da je podžupan Jože Povšič s polnimi pooblastili 
nodomeščal župana Občine Trebnje v času dopustov v avgustu 2009 na 
podlagi uradnega pooblastila župana. Vodil je tudi nekaj sej občinskega sve-
ta. Kljub dopustom je občinska uprava delovala, bilo je veliko operativnega 
dela in aktivnosti. Seveda pa ostaja še polno odprtih vprašanj in izzivov v 
prihodnje. Na zadnjem sestanku na DARS-u in DDC-ju je podžupan Jože 
Povšič zahteval, da obvoznica mimo Trebnjega proti Mirni zaživi vsaj v sre-
dini leta 2010.
Projekt CERO Globoko kot projekt izgradnje popolnoma novega koncepta 
ravnanja z odpadki, kot tovarne za predelavo sekundarnih surovin z novo 
cesto, podpiramo! Želimo, da opozicija v občinskem svetu ne bi tako močno 
in politično zavirala tega projekta, saj bi si v nasprotnem primeru občina na-
kopala velike stroške zaprtja obstoječe deponije. V pogodbi je naša občina 
zavarovana glede že vloženih sredstev. Tudi javne rente so normalna zade-
va.

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE



|6| št. 43/september 2009

DOGODKI

Gasilski izlet
Komisija veteranov pri Gasilski zvezi Trebnje je prvo soboto v septembru 
v skladu z letnim delovnim planom izvedla organizacijo izleta veterank in 
veteranov prostovoljnih gasilskih društev vseh treh občin po t. i. velikem 
železniškem krogu v soorganizaciji Slovenskih železnic. Izlet je potekal v 
kombinaciji vlak-avtobus-vlak. V program je bil vključen ogled Štanjela s 
prigrizkom pršuta in pokušino terana, nadaljevanje poti do Nove Gorice, 
od tam pa z avtobusi do Goriških Brd in ogled vinske kleti, nato vožnja do 
Mosta na Soči, kjer smo imeli tudi kosilo, vožnja z ladjico po jezeru na Soči. 
Sledila je vožnja z vlakom na Bled ter dalje proti domu. Po tej poti so bili 
udeleženci zaradi krajšega dne prikrajšani za panoramske poglede. 
Izleta se je udeležilo 200 veteranov in veterank, pa tudi nekaj izven te kate-
gorije, ker je bila zaradi dodatne vlakovne kompozicije ponujena možnost 
udeležbe tudi ostalim gasilcem. Izlet je bil zanimiv, navdušenje med udele-
ženci je bilo in kako ne bi bilo, saj so bili med njimi tudi harmonikarji, kar je 
še dodatno popestrilo dogajanje.   

Gasilska zveza Trebnje

Izvir Žibrščice urejen
V Stranjah pri Vapči vasi je bilo 13. avgusta zelo živahno. Potekala so zaključ-
na dela ob izviru Žibrščice. Utrdili so brežino, da se izvir ne bo mogel ponovno 
zasuti. Dela so potekala v okviru KS Dobrnič. Obnovo je organizirala in vodila 
Lojzka Prpar. 
Ko bo okrog njega ponovno zraslo še zelenje, bo podoba izvira približno taka, 
kot se je  spominja Rozalija Smolič, ki je najbližja soseda in pozna izvir že od 
rane mladosti, saj je v njem prala, hodila po vodo … Vendar pa v izviru nikoli ni 
opazila človeške ribice, ki je bila odkrita lani, 22. 9. 2008, ob prvem čiščenju od-
padkov iz izvira. Velika škoda je bila, da je bil izvir praktično zasut in vode ni bilo 
več. Želja vaščanov je bila, da se ta naravni vir čiste vode uredi vsaj za spomin na 
nekdanje čase.
Izvir bo dobil novo vrednost v okviru načrtovane učne poti OB ŽIBRŠČICI. Ker 
je v njem poleg človeške ribice še veliko drugih živih bitij in rastlin, bodo ob njem 
lahko raziskovali učenci v različnih delavnicah. Je pa tudi rezervni vir vode in 
ponuja možnosti za razvoj eko turizma. 
In še povabilo. Slovesnost ob otvoritvi obnovljenega izvira in postavitve table bo 
v nedeljo, 18. 10. 2009, ob 14. uri ob izviru.
Ob tej priliki bodo v izvir – njeno naravno okolje – vrnili človeško ribico, za ka-
tero so v času obnovitvenih del poskrbeli na fakulteti v Ljubljani.

Ivanka Višček,
foto: Lojzka Prpar

Nova pot – nov pohod
Zadnjo soboto v avgustu se je dober ducat pohodnikov podal na prvi pohod »Po 
sledeh Jurija Kozjaka«. Nova pot povezuje deset kulturnih in naravnih zname-
nitosti v eni najmanjših KS v občini Trebnje, v krajevni skupnosti Knežja vas. 
Tik pred ploho so se udeleženci pohoda po štirih urah in pol vrnili na letošnje 
izhodišče pred Baragovo rojstno hišo. Med pohodom so se okrepčali in spoči-
li na Ekološki kmetiji Marinček, kjer so zvedeli marsikaj, tako o Keltih, turških 
vpadih, Auerspergih, pa o železarstvu v teh krajih, do današnjega življenja in dela 
na najstarejši (270 let) naseljeni in delujoči kmetiji v Trebnjem.

Gorazd Marinček,
foto: Tamara Marinček 

Slovenska narodnoosvobodilna 
udarna brigada
Ob 67-letnici ustanovitve Gubčeve brigade se je na Trebelnem v soboto, 
5. septembra, zbrala množica državljanov, ki so obujali spomine na slavno 
brigado, ustanovljeno iz številnih partizanskih grupacij 4. septembra 1942 
v okrilju gozda pod vasjo Trebelno, ko je kakih 800 partizanov formiralo 
II. slovensko narodnoosvobodilno brigado, kasneje imenovano IV. SNOUB 
Matije Gubca.

Kulturni program je s skladbami za take prilike popestril pihalni orkester iz 
Trebnjega. Slavnostni govornik minister za finance France Križanič je orisal
legendarno bojno pot Gubčeve brigade med NOB. Od 3015 borcev, kolikor 
se jih je borilo  v brigadi, jih je padlo 613. »Današnja slovesnost je priložnost, 
da se poklonimo vsem padlim v veliki vojni za rešitev človeštva pred naci-
stičnim barbarstvom,« je med drugim dejal minister Križanič. Dotaknil se 
je tudi finančne in gospodarske krize, ki je zajela ves svet. Okrcal je prejšnjo
vlado, saj se mora sedanja koalicija zaradi nepremišljene davčne reforme 
ter zapravljivosti ukvarjati s sanacijo posledic finančne krize. Minister je
še zagotovil, da se bo nova vlada zapletene situacije lotila s spoštovanjem 
vrednot solidarnosti in na način, ki bo Slovenijo popeljal med najbolj razvita 
evropska gospodarstva.                                                                Dušan Zakrajšek

Vabilo: Zadnjo nedeljo v septembru bodo ekološke kmetije po vsej Evropi 
odprle vrata. Tudi Marinčkovi vas vabijo na ogled kmetije po 13. uri v ne-
deljo, 27. septembra 2009.
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Prireditev v počastitev 10-letnice 
delovanja DSO Trebnje
Prvi teden v septembru je bil v Domu starejših občanov Trebnje še posebej slove-
sen, saj so se ob 10-letnici delovanja Doma, otvoritvi prizidka k DSO in ob drugi 
obletnici enote Šmarjeta, ves teden odvijale družabne in kulturne prireditve. 
Osrednji prireditvi v sredo, 2. septembra 2009, ob 15. uri, na prostoru pred do-
mom so dali svojevrsten pečat tudi gostje z  Ministrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve, predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki posameznih društev 
in ustanov ter vsa širša javnost. 
Po kulturnem programu so direktorica Branka Kržič, nekdanja direktorica 
Majda Ivanov, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Aleš 
Kenda in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, simbolno, s prerezom traku, 
svečano predali namenu prizidek k domu. Vsi gostje so bili vabljeni na ogled 
prostorov.
Prireditev se je zaključila ob klepetu in pogostitvi, ki jo je pripravila ekipa kuhi-
nje Doma.   

DSO Trebnje

Sedem  pokalov v GZ Trebnje
V nedeljo, 6. septembra, je v organizaciji Gasilske zveze Šentjernej potekalo 
regijsko gasilsko tekmovanje. Iz naše zveze se ga je udeležilo 22 ekip iz 13 
PGD. Osvojile so 7 pokalov, in sicer: ekipe PGD Štatenberk so osvojile kar 5 
pokalov, v PGD Ševnica pa sta ekipi odnesli 2 pokala – mladinci za 1. me-
sto, člani A pa za 3. mesto. Prihodnje leto bodo na državnem tekmovanju 
zastopale našo zvezo 4 ekipe – 3 iz PGD Štatenberk in 1 iz PGD Ševnica. 

M. F.

Mladinci PGD Ševnica – 1. mesto

DOGODKI

Po najkrajši poti od Preske do Reve
V program obnove krajevnih cest je KS Dobrnič uvrstila tudi obnovo do sedaj 
neprevozne poti med Presko in Revo, ki je najkrajša poveza med vasema. V prvi 
fazi je urejena makadamska izvedba, v prihodnosti pa se načrtuje tudi asfaltna 
prevleka. Ta povezava je še pomembnejša, ker se je v okviru izvajanja teh del ure-
dila tudi okolica luže Močilo in izvira Žleb, ki slovi po zelo dobri vodi. 
Brez požrtvovalnega dela vaščanov Preske in Reve ne bi mogli tako dobro opra-

viti načrtovanih del. Pri tem ima največ zaslug Jože Zupančič, lastnik parcele. 
Vložil je veliko ur svojega prostovoljnega dela in imel tudi precej materialnih 
stroškov. Tudi predsednik KS Dobrnič  Silvester Prpar je bil z opravljenim delom 
zelo zadovoljen.                                                                             Ivanka Višček, foto: Lojzka Prpar

Srečanje starejših v Dobrniču
V drugi polovici avgusta je Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) 
Dobrnič pripravila že tradicionalno srečanje starostnikov. Pred srečanjem 
v kulturnem domu so se krajani lahko udeležili svete maše, ki jo je prav 
zanje daroval naš domači župnik Florijan Božnar, zatem pa je v dvorani, ki 
je pokala po šivih, za uvod v kulturni program raztegnil harmoniko mladi 
Dejan Pekolj. Lepo so donele tudi narodne pesmi v izvedbi cerkvenega pev-
skega zbora naše župnije.
Po pozdravnih besedah predsednice KO RK so navzoči prisluhnili zani-
mivim pogledom na starost oziroma tretje življenjsko obdobje, kot jih je 
predstavila gostja, naša (bivša) krajanka Angelca Žiberna, ki je kljub že kar 
»lepim« letom še vedno zelo aktivna. Je predsednica projektivnega sveta 
»Starejši za starejše« pri ZDUS.
Na naše povabilo se je srečanja udeležil tudi Jože Povšič, podžupan občine 
Trebnje. V prijaznem nagovoru zbranim je predstavil tudi nekaj načrtov v 
zvezi s Krajevno skupnostjo Dobrnič, kar je vse zelo zanimalo. 
Majda Miklič, sekretarka Območnega združenja Rdečega Križa Trebnje 
(sedaj že upokojena), je povedala, da je bilo sodelovanje vseskozi lepo uskla-
jeno in bo na KO RK Dobrnič oz. njene prostovoljke ohranila lepe spomi-
ne.
Med pogostitvijo so se povabljenci tako razgovorili, da je v dvorani šumelo 
kot v panju. Vmes je nekaj viž zaigral tudi upokojeni šofer Tone Lavrič, ki je 
na srečanje pripeljal svojo mamo, 93-letno Kristino, najstarejšo udeleženko 
srečanja.

Francka Kužnik, predsednica KO RK Dobrnič
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Taborjenje trebanjske gasilske 
mladine 
V planu dela za leto 2009 so nam mentorji PGD Trebnje obljubili tudi taborjenje. 
Zaradi slabega vremena smo ga prestavili iz junija v avgust. Na taborjenju pri tu-
ristični kmetiji Obolnar smo si zapomnili veliko prijetnih trenutkov. Eden izmed 
teh je bil pohod na Zaplaz, kjer nas je ujel dež in so prišli gasilci, ki so nas odpeljali 
nazaj v tabor. Nepozabno je bilo tudi kopanje v bazenu, kjer nas je včasih tudi 
zeblo, vendar smo se vseeno zabavali. Za taborni ogenj smo skrbeli vsi skupaj. Vsi 
smo šli v gozd in pomagali pri iskanju drv. Všeč nam je bilo spanje v šotorih na 
trdih tleh. Zelo zanimive so bile tudi gasilske igre, pri katerih ni manjkalo vode in 
blata, v več disciplinah smo se pomerili mlajši gasilci in mentorji. Že se veselimo 
taborjenja naslednje leto. 

Janja, Sara in Elza,
PGD Trebnje

Veselo druženje v Prapročah
Vaščani Praproč smo se letos odločili, da pripravimo na strelišču prijetno 
druženje ob hrani in pijači ob zaključku poletja. Najbolj primeren datum 
za ta dogodek se nam je zdel zadnji petek v avgustu, saj smo vsi zaključili 
dopuste in tako ni bilo ovir, da se druženja kdo od vaščanov ne bi mogel 
udeležiti. Najbolj priden je bil zagotovo Bruno Mirt, ki je že dopoldne začel 
kuhati odličen goveji golaž. Popoldne smo pekli odojka, pridne gospodinje 
pa so pripravile sladke dobrote, s katerimi smo se sladkali.
Ker se spodnji del Praproč širi in dobiva nove priseljence, je bila to tudi pri-
ložnost, da tudi »uradno« sprejmemo medse nove prebivalce in se tako spo-
znamo z njimi. 
V večernih urah smo imeli nastop otrok, ki so peli pesmice in plesali, ig-
rali pa smo tudi nogomet, izvedli mini  strelsko tekmovanje in streljanje z 
lokom.
Druženje se je zaključilo v poznih večernih urah in vsi udeleženci smo 
bili sklepčni, da postane tradicionalno. Dobimo se naslednje leto zadnjo 
soboto v avgustu.                                                                                            H. K. 

Žegnanje na Šumberku
Turistično društvo Grad Šumberk je na prvo septembrsko nedeljo organiziralo 
predstavitev razstave o Andreju Auerspergu s prikazom srednjeveškega življenja 
na gradu Šumberk. Ob 11. uri je bilo farno žegnanje pri podružnični cerkvi sv. 
Katarine na Šumberku. Po maši je bila na gradu predstavitev razstave o Andreju 
Turjaškem, ki jo je pripravil Zavod Parnas iz Velikih Lašč, predstavitev srednje-
veškega življenja – Seinsenbergensis Tumultus oziroma viteški red Jurija in Vol-
ka Engelberta Turjaškega z žužemberškega gradu, rokodelska družina Grčar in 
zavod Parnas iz Velikih Lašč in drugi.
Skupaj s TD Zagradec, TD Suha krajina in drugimi je bil organiziran tudi po-
hod na Šumberk s Kitnega Vrha, Žužemberka, Zalisca ... Obiskovalci so lahko 
nakupovali na srednjeveški tržnici, uživali ob srednjeveškem in renesančnem 
plesu, mečevanju ter spoznavanju bogate zgodovine izjemnega vojskovodje An-
dreja Auersperga, gospoda Šumberka in Žužemberka. Grajski pisar je predstavil 
zanimive drobce starih zapisov, srednjeveški najemniki pa so uprizorili urjenje 
vitezov.

TD Grad Šumberk, foto: Bogdana Brilj

DOGODKI

Ob tej priložnosti vabimo otroke od 6. leta starosti naprej, da se 
nam pridružijo. Prve vaje imamo 2. oktobra ob 17. uri v Gasilskem 
domu Trebnje.

Za ljubitelje ilustracij
Na obletnico rojstva in smrti slovenskega pisatelja, pesnika in prevajalca 
Franceta Bevka, je Baragova galerija v Trebnjem gostila ljubitelje ilustracij. 
Profesor Jože Zupan je predstavil ilustratorja Petra Škerl. Ljubitelj optimistič-
nih podob in svetlih barv, ki ga je v Trebnje pripeljala ljubezen, se lahko že 
pohvali z bogatim opusom nastalih del. Za svoje ustvarjanje je že bil nagrajen 
(slikanica Klobuk gospoda Konstantina je bila lani nagrajena kot najbolj iz-
virna slovenska slikanica). 
Na predstavitvi mladega ustvarjalca je sodelovala tudi mag. Tilka Jamnik, ki 
zase pravi, da je predvsem knjižničarka, s Petrom pa sta pripravila slikanico 
Pika v knjižnici, ki otroke in starše po eni strani seznanja s knjižnico in pravi-
li v njej, po drugi strani pa z otroško literarno junakinjo Piko. 
Ob tej priložnosti so predstavili tudi publikacijo Pisana paleta mladih, ki jo je 
trebanjska izpostava JSKD izdala ob desetletnici Malega likovnega tabora.
Za glasbeno popestritev druženja ob ilustraciji je poskrbela Glasbena šola 
Trebnje.

Petra Krnc
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Kdaj ste se začeli ukvarjati z vinogradništvom?
Z vinogradništvom se ljubiteljsko ukvarjam že od malih nog, ko je imel vino-
grad oče. Najprej smo imeli samorodnico, potem pa smo jo posekali in posadili 
cepljenko. Na ocenjevanjih smo kar uspešni. Vina dosegajo dobre rezultate, zato 
smo se odločili, da vinograde razširimo. Naši nasadi trt so sicer mlajši – eden je 
star okoli 15 let, ostala pa tri in osem let – dajejo pa kakovostno grozdje.
Katere sorte grozdja pridelujete?
Na začetku smo pridelovali predvsem bele sorte, zdaj pa smo posadili tudi sorte 
za rdeča vina. Med belimi pridelujem beli pinot, saugvinon, kraljevino in laški 
rizling, med rdečimi pa modri pinot, žametno črnino in modro frankinjo. Trend 
je zdaj bolj na rdečih sortah, še posebej na frankinji, ki je bogata s tanini in anti-
oksidanti. Tako smo se tudi začeli ukvarjati s frankinjo. 
Vina dajete na ocenjevanja. Kako uspešna so?
Začel sem z navdihom, da na tej gori raste kakovostno grozdje, zato smo se začeli 
udeleževati tekmovanj. Beli pinot je takoj dosegel vrhunski rezultat – zlato me-
daljo, bil je prvak v društvu. Potem smo poskusili še z drugimi sortami, in sicer s 
saugvinonom in modrim pinojem. Nato smo šli na cviček, ki tudi dosega visoke 
rezultate, vrhunske ocene in medalje.
Vaša posebnost pa je barik. Kako ste prišli na zamisel, da bi ga pri-
delovali?
Ko sem hodil na izlete v Goriška Brda, sem videl kar precej barikovih sodov.  Po-
sebno me je navdušilo vino, ki zori v barikovih sodih brez žvepla. Žveplo je sicer 
nujno zlo v vinih, v teh sodih pa lahko vino zori brez žvepla. Zato sem se malce 
pozanimal in se še sam začel ukvarjati s tem. Nisem vedel, kaj bo nastalo. Začel 
sem z dvema sodčkoma. Uspeh sem dosegel že prva leta, ko smo vino poskušali 
s prijatelji – eni so bili zadovoljni, drugi ne. To vino je pač stvar okusa, težko je 
vsem ugoditi. Potem pa smo šli na ocenjevanje. Že na Čatežu je dosegel visoke 
rezultate. Lani je pri ocenjevanju letnika 2004 dr. Košmrljeva na vprašanje, ali je 
to vino dobro za mednarodno ocenjevanje, odgovorila, da je to najboljše vino, ki 
ga je tisti dan poskusila, in da ga dam lahko z veseljem naprej. To sem tudi storil 
in vino je takrat na največjem mednarodnem ocenjevanju doseglo drugo mesto 
tik za Francijo. Bili smo presenečeni, da je to vino res tako dobro. Ko vino po-
skusiš, namreč ne moreš takoj ugotoviti, ali bo ljudem ležalo ali ne. Eni ga imajo 
radi, druge ne. Na mednarodnem tekmovanju, ko vina ocenjuje 40 ocenjevalcev 
z licenco, že veš, da si na pravi poti.
Ljudje so glede pridelovanja barika precej skrivnostni. Nam zaupate 
vašo skrivnost?
Ko grozdje potrgamo, pazimo, da ves postopek steče hitro in da ni kakšne bo-
lezni. Vre na temperaturi, ki je nekoliko višja kot pri ostalih vinih. Pazimo tudi 
pri mešanju in potapljanju jagodne kožice, da izloči dovolj barve in da ne pride 
do kakšnega cika. To se lahko zgodi že v kadi, še pred prešanjem (stiskanjem). V 
kadi je približno en teden, potem pa ga damo v sod in ga vsak dan poskušamo. 
Če pride do kakšne napake, je treba hitro ukrepati. Mlado vino je treba sprem-
ljati kot majhnega otroka – ne zna ti povedati, kaj je narobe, moraš to ugotoviti 
kar sam. Dolivati moraš, da ni preveč osuška in da se povrhu ne naredi kakšna 
mrena, ker je brez žvepla. 
Pravite, da je barik zdravilen.
Ja, to vino je zdravilno, ker ima najvišje število antioksidantov, ki v telesu prepre-
čujejo določene bolezni, na primer nastajanje raka. Zdravilno je tudi za prebavni 
trakt, ker odvaja strupe iz telesa. Pospešuje obnovo krvnih telesc, tako da izbolj-
šuje tudi kri. Ameriški, argentinski in kanadski strokovnjaki so ugotovili, da če 
bi dodali še malce več tanina, bi se lahko vino, ki je barikirano v hrastovih sodih, 
prodajalo za zdravila v lekarnah. 
Ali se želite vključiti v zidaniški turizem?
Zidaniški turizem je zelo dobrodošel, podpira ga tudi Evropa. Največja težava 
slovenskega pridelovalca vina je v tem, da ga ne zna prodati. V okviru zidaniškega 
turizma pa bi gostje prišli tudi iz tujine in bi poskusili naša vina, ki so zelo dobra. 
Glede kakovosti naših vin strokovnjaki ustanov za vinarstvo pravijo, da moramo 

imeti glavo pokonci. Morali bi jih le znati prodajati in privabiti tudi tuje goste. Ko 
gremo na mednarodna ocenjevanja in poskušamo tuja vina, se zares pokaže, da 
so naša vina dobra. Lahko tekmujemo z vsem svetom, samo do sedaj to še ni bilo 
tako prepoznavno.                                                                                           Živa Zakšek

INTERVJU

»Vino po požirkih je zdravilno«
Pogovor s Francem Kozlevčarjem

Franc Kozlevčar je ljubiteljski vinogradnik in vinar z Medvedjeka, sicer član čateškega vinogradniškega društva. Njegova vina dosegajo zlate 
medalje, letos pa si je njegov barik modra frankinja letnik 2006 prislužil naslov svetovni prvak med bariki. To je edino vino na svetu, ki zori brez 
žvepla, idealen zanj pa je 225-litrski hrastov sod, poudarja Kozlevčar.

Kozlevčarjev barik je v dar dobil tudi Bradley Freden z ameriškega veleposlani-
štva (Foto: Občina Trebnje)
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KULTURA

Spoštovani uporabniki Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje,
obveščamo vas, da smo na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih po-
datkov in 15. člena Zakona o knjižničarstvu dolžni iz evidence izbrisati vse 
neaktivne člane knjižnice, to so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto 
in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Izbrisani član se bo ob obisku 
moral ponovno vpisati v knjižnico. 
Prijazno vabljeni, da nas obiščete.

Ljubezen v času zrelosti
Tematska razstava 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
od 10. septembra do 15. novembra 2009
Baragova galerija Trebnje
od 20. avgusta do 15. septembra 2009

Ideja za razstavo, katere otvoritev smo spremljali 10. septembra v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje, se je rodila v pogovoru med dr. Zoranom 
Kržišnikom in Marušo Stupica. Ker nas je dr. Zoran Kržišnik prekmalu 
zapustil, je idejo o razstavi uresničila Stupica in razstavo posvetila njegove-
mu spominu. O dosežkih dr. Kržišnika je na otvoritvi spregovoril tudi slav-
nostni govornik, generalni direktor Cankarjevega doma, Mitja Rotovnik, 
ki je predstavil tudi sodelujoče umetnike: Miro Capuder – slikarko, Cirila 
Hočevarja – kiparja, Miloša Lapajneta – slikarja, Katjušo Rojac – kiparko 
in Janeza Suhadolca – arhitekta. 
Rotovnik je med drugim povedal: »Današnja razstava je polna posebne 
energije. Svoja dela dajejo na ogled umetniki, ki so energijo ustvar-
janja, metafizični nukleo, ki ga v sebi nosi vsak od nas, v polni meri 
sprostili potem, ko jim je čas postal naklonjen, ko se je končala unifor-
mirana bitka z njegovim večnim pomanjkanjem, ko se je vznemirjeni 
duh preselil v dušo in iz nje izšel kot ustvarjalni nemir.«
Poudaril je, da so razstavo v Trebnjem pripravili »v  spomin dr. Zoranu 
Kržišniku, magu slovenske likovne scene, dolgoletnemu direktorju 
Moderne galerije, ustanovitelju in sekretarju Mednarodnega grafič-
nega bienala Ljubljana, graditelju mednarodnega likovnega centra v 
Ljubljani, kjer je bil njegov direktor še dolga leta potem, ko bi lahko 
že odšel v zaslužen pokoj. In ne nazadnje dolgoletnemu predsedniku 
umetniškega sveta Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Do smr-
ti. 
V centru umetnosti, ki ji pravimo naiva, pa je, če se zazremo dolgo na-
zaj v postanek človeka kot bitja, ki misli, mogoče najbolj iskrena prav 
zato, ker misli, da to ni.
Današnji razstavljavci so Zoranovi prijatelji. Gospa Mira, tisti njegovi 
„dohtar“, ki ga lahko pokličeš v najbolj nemogoči uri, Miloš njegov za-
grizeni nasprotnik ali podajajoči soigralec v sredinih spopadih v od-
bojki – Kroga rahlo načetih, Katjuša kot promotor lepih umetnosti 
Ljubljanskega festivala in galerije Loterije v Ljubljani. Ciril Hočevar 
pa je bil z Zoranom potem. Naredil je mavčni odlitek njegove roke, v 
hladu prosekture, kjer se kruto soočaš s prisotnostjo zemeljskega niča 
in verjameš v dušo, ki lebdi nad teboj.«
Razstavo so omogočili CIK Trebnje – Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, JSKD OI Trebnje, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Šentru-
pert in Občina Trebnje. Program so z glasbenimi utrinki popestrili učenci 
in mentorji Glasbene šole Trebnje, za užitke ob vinu pa je poskrbel Jože 
Protner, kipar in udeleženec letošnjega Mednarodnega tabora likovnih sa-
morastnikov. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
foto: Milan Rožmarin

Mirnski pevci na Češkem
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna praznuje letos deseto obletnico 
svojega delovanja. Zbor je prvih nekaj let vodila Valerija Rančigaj, nato Katarina 
Makor, zadnja tri leta pa pojejo pod taktirko zborovodkinje Tanje Benedik.
Že od vsega začetka sodelujejo na številnih prireditvah tako doma kot izven meja 
naše države. Vsako leto pripravijo dve prireditvi: v domačem kraju Za Mirno z 
ljubeznijo, drugod po Sloveniji pa Pozdrav z Mirne. Pred kratkim so se mudili 
na Češkem.
To je bilo njihovo peto gostovanje izven Slovenije. Natopili so v Kralupyju pri 
Pragi skupaj s tamkajšnjim Dvorakovim komornim zborom. Spremljali so jih 
folklorna skupina Nasmeh pod vodstvom Marjana Podobnikarja ter Tjaša Ka-
stelic na violini in Simon Ceglar na harmoniki.

Ž. Z., foto: Anica Janežič

Novi člani sveta zavoda
V septembru je imela Knjižnica Pavla Golie Trebnje konstitutivno sejo sveta 
zavoda kot prva izmed javnih zavodov, ki delujejo na območju vseh treh občin. 
Predsednica sveta zavoda je postala Barica Kraljevski kot predstavnica zainter-
esirane javnosti in jo je potrdila kulturniška zbornica Slovenije, njena namestni-
ca pa Irena Zadel, knjižničarka, ki vodi tudi krajevno knjižnico Mokronog.
Prvi predsednik sveta ustanoviteljic je župan Anton Maver, ki je sejo vodil do 
konstituiranja sveta, po soglasni izvolitvi predsednice pa je vodenje predal novi 
predsednici in sejo zapustil. Svet zavoda je najprej sprejel poslovnik, usklajen z 
novim odlokom.
Po slabih treh letih ločitve občin je tako končno zaživel odlok in javni zavodi 
bodo lahko zakonito delali. Žal pa bo potrebno odlok prevetriti in ga spremeniti, 
ker drugače bo delo javnih zavodov zelo upočasnjeno. 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Od sadeža do škrebelna
»Škrebel? Kaj pa je to škrebel?« so se predvsem mlajši Čatežani spraševali, ko so 
prejeli na dom vabilo za prireditev Od sadeža do škrebelna v organizaciji KUD 
Popotovanje Frana Levstika Čatež. Starejšim naslov ni delal preglavic, kajti hitro 
so ugotovili, da gre za suho sadje, ki ga v teh krajih nekoč ni primanjkovalo. In 
da bi se tradicija sušenja ohranila, se je Jože Zupančič, po domače Piškov Jože iz 
Razbor odločil, da bo z lastnimi sredstvi prenovil v osnovi vaško sadno sušilnico, 
ki je vztrajno propadala od povojnih let druge svetovne vojne dalje. 
Da gre za pomembno sušilnico, je že pred desetletjem ugotovil in spisal obši-
ren članek Dušan Štepec z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je 
ves čas obnove s strokovnimi nasveti pomagal Jožetu. Ta je nasvete upošteval in 
po skorajda dveh letih dela je bila v soboto, 22. avgusta 2009, predana svojemu 
namenu druga tovrstna sušilnica na Dolenjskem, oz. tretja v Sloveniji. In kar je 
še posebej pomembno – ta sušilnica ne bo samo obnovljen vzorčen primerek, 
ampak se že in se bo dejansko tudi uporabljala. 
Člani kulturno umetniškega društva so ob tej priložnosti postavili obvestilne ta-
ble pred sušilnico, izdali posebno zloženko in pripravili kulturni program, v ka-
terem so sodelovali pevci Moškega pevskega zbora vinogradnikov Čatež, pevci 
in pevke Mešanega pevskega zbora KRES s Čateža, meh harmonike je raztegoval 
Aljaž Babič, za smeh pa so tudi tokrat poskrbeli PLIN-ovci s skečem o dolenj-
skem kmetu. Slavnostni govorec je bil Janez Kromar, generalni konzervator pri 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je v govoru poudaril, da bi bil 
že čas, da prenehamo obnavljati in odpirati le gradove, ki so jih tako in tako gra-
dili tujci, ampak da Ljubljana odpre mošnjiček tudi za obnovo takšnih objektov, 
ki jih je gradil preprost slovenski kmečki človek. O pomenu ohranjanja dediščine 
pa je spregovoril Dušan Štepec, ki je prispeval tudi besedilo za zloženko, za njeno 
oblikovanje pa je poskrbel  Borut Dvornik.
Čudovitega dogodka se je v Razborah na Piškovi kmetiji udeležilo okrog dvesto 
ljudi in s tem potrdilo, da smo še kako potrebni tovrstnih dogodkov in prenov 
objektov naših dedov. Obiskovalci so po otvoritvi lahko poizkusili tudi prve škre-
beljne in se lahko z lastnikom dogovorili o možnosti sušenja njihovega sadja.

KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

Povabilo na delavnico ilustracije
KDAJ: od 3. oktobra 2009 dalje
KJE: v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje
Likovne delavnice bodo potekale od oktobra do konca novembra 2009 – 8 
srečanj po 3 šolske ure.
Prvi sklop tečaja bo obsegal likovne tehnike v štirih enotah, razvijali bomo 
zgodbo skozi posamezen predmet, ter ga ovrednotil.

Skozi tečaj bomo osvojili:
• spoznavanje črno-bele tehnike 
• spoznavanje 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 števil-
kah smo dosegljivi tudi za dodatna pojasnila.

Ustvarjalne delavnice
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje je bilo spet pestro in zabavno, saj so potekale 
ustvarjalne delavnice v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine z naslovom 
Iz preteklosti v sedanjost.
Prvi dan nas je obiskalo 15, naslednji dan pa kar 21 osnovnošolskih otrok. Z nami 
je bila Renata Bukovec, ki nas je naučila izdelovati ptičke iz ličja. Lotili pa smo se 
tudi »zidanja« gradov iz škatel ter se zabavali ob igrah na prostem. Otroci so se 
zelo zabavali, se naučili nekaj novega in spoznali še več prijateljev.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Utrinek treh udeleženk delavnic:
Postavile smo se v vlogo knjižničarke in ugotovile, da je bolj zabavno, kot smo si 
sprva predstavljale. Knjižničarki Damjani smo pomagale pri zaščiti knjig pred 
krajo. Podajale smo knjige in nalepke ter jih zlagale v knjižni voziček. Tudi me bi 
želele postati knjižničarke, ko odrastemo.

Katja, Jerca, Lana

Vabilo
Trebanjska območna izpostava JSKD vabi na enodnevno delavnico SPRE-
TNOST PRIPOVEDOVANJA,  s poudarkom na umetnosti pripovedova-
nja pravljic,
v soboto, 3. oktobra 2009.
Delavnica bo potekala od 9. do 18. ure, ob 19.30 pa bo zaključna prireditev.

Vse se bo dogajalo v prostorih CIK Trebnje pod mentorstvom Ljobe Jenče.

Šele ko ozavestimo veščine govora, glasu, drže kot neke vrste zunanje 
spretnosti in s preseganjem osebnostnih potez razvijemo notranjo imagi-
nacijo v velike arhetipske slike, ki so objektivna danost, smo pričeli obliko-
vati temelj in okvir, skozi katerega lahko zasijejo finejše razsežnosti lepote
jezika in pričnemo ustvarjati umetniški dogodek.  
Ljoba Jenče

Rok prijav: 30. september 2009. INFO: JSKD OI Trebnje, 07 348 12 50, e-
pošta: oi.trebnje@jskd.si

KULTURA

Vabilo
Vabimo vse otroke, ki niso vključeni v vrtec, da se nam pridružijo v popol-
danskih delavnicah, ki jih bomo izvajali enkrat tedensko v enoti Kekec na 
Kidričevi ulici 2 v Trebnjem. Z delavnicami bomo pričeli 4. 11. 2009, naše 
ustvarjalno druženje bo potekalo od 16. do 17. ure.

Prijave zbiramo na telefonski številki uprave Vrtca Trebnje 07 34 81 180 ali 
na e-pošti vvz.trebnje@siol.net do 30. 10. 2009.

Vljudno vabljeni!
Vrtec Trebnje

mailto:vvz.trebnje@siol.net
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Če kličete 112
Ko kličete na številko 112, povejte:
• KDO kliče,
• KAJ se je zgodilo,
• KJE se je zgodilo,
• KDAJ se je zgodilo,
• KOLIKO je ponesrečencev,
• kakšne so POŠKODBE,
• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, prometna nesreča, nevar-

ne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
• kakšno POMOČ potrebujete.

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:
• skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim,
• če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim,
• najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na 

kraju nesreče,
• če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo cen-

ter za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite:
1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko 

pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali poli-
cije,

2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, 
reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali 
telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življe-
nje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in 
okolja,

3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče potrebujete in-
formacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o 
motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj 
storite vse, kar znate in zmorete.                                                                             

Lovro Hren, PGD Trebnje

Obvestilo o obveznem praznjenju 
greznic
Vse občane Občine Trebnje obveščamo, da  Pravilnik o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/2002), ki po-
drobneje ureja obveze in aktivnosti izvajalcev gospodarskih javnih služb, v 
13. členu določa, da mora izvajalec javne službe zagotoviti redno praznjenje 
nepretočnih greznic, pretočnih greznic in malih čistilnih naprav.  Prevzem 
blata je obvezen najmanj enkrat na štiri leta.
Naseljem zaradi globalnega segrevanja ne grozi le pomanjkanje zdrave pit-
ne vode, ampak so ogrožena tudi zaradi onesnaženosti ponikalnih vod iz 
pretočnih greznic in slabo izvedenih kanalizacijskih vodov. Prav zato sta 
nadzor in redno praznjenje greznic pomembna pri zagotavljanju varovanja 
zdravja in zaščite površinskih odvodnikov (reke, jezera, potoki). Komunal-
no podjetje Trebnje bo greznice praznilo po predhodnem obvestilu, ki ga 
bodo vročili stranki najmanj dva tedna pred izvedbo. Na obvestilu bosta 
določena datum in čas praznjenja, stranka pa bo imela možnost spremem-
be termina, kar bo morala javiti pristojni službi najmanj pet delovnih dni 
pred praznjenjem. Čiščenje in odvoz pa se obračuna po veljavnem ceniku.
Na občinski ravni je v proceduri sprejemanje Odloka o odvajanju in čiš-
čenju odpadnih voda, ki ima pravne podlage v državnih predpisih. Odlok 
določa način opravljanja javne službe odvajanja odpadnih voda in določa 
zavezance za plačilo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Predpisuje ob-
vezno priključevanje na javno kanalizacijo, kjer je ta že zgrajena, kjer kana-
lizacije še ni, pa morajo uporabniki pravočasno naročati pregled in praz-
njenje greznice. Komunalno podjetje Trebnje je pripravilo načrt čiščenja 
greznic.
Potrebno je povedati, da bo občinski inšpektor uporabnika, ki bi delavcem 
javnega podjetja onemogočil praznjenje greznice, oglobil. Po Programu 
oskrbe odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini 
Trebnje je praznjenje greznic prioritetno na vodovarstvenih območjih.
Če so v posameznih gospodinjstvih že naročili praznjenje greznic, je pri-
poročljivo, da gospodinjstva spravijo potrdila o praznjenju greznic.

Vinko Ribič, občinski inšpektor

Ravnanje z odpadki 
Pri svojem delu se v veliki meri srečujem tudi s problematiko nelegalnih od-
lagališč odpadkov (tako komunalnih, gradbenih in ne nazadnje tudi nevarnih 
odpadkov). Zato vse občane opozarjam na pravilno ravnanje z odpadki.
Področje ravnanja z odpadki se je v zadnjem času v Sloveniji zelo spremenilo 
in v procesu vključevanja v Evropsko unijo tudi zakonsko uredilo. 
Oblikovala se je strategija sodobnega ravnanja z odpadki, ki je zasnovana na 
prednostnem redu: 
1. zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, 
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, 
3. predelava odpadkov in 
4. varno odlaganje tistih odpadkov, ki jih, vsaj zaenkrat še ni možno predelati. 
Iz rezultatov raziskav sestave in količine komunalnih odpadkov in rezulta-
tov poskusov ločenega zbiranja sledi, da je v 66 litrih mešanih komunalnih 
odpadkov, ki jih proizvede tedensko vsak član gospodinjstva, povprečno 26 
litrov ločenih frakcij (steklo, papir, pločevinke in plastenke) in 40 litrov komu-
nalnih odpadkov.
V občini Trebnje deluje zbirno-sortirni center Globoko, ob lokalni cesti Go-
mila-Račje selo, kjer se prevzemajo in zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- papir in lepenko, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke
- odpadno embalažo iz stekla
- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin
- baterije in akumulatorje
- vso električno in elektronsko opremo
- gradbene odpadke

- kosovne odpadke 
- ostale odpadke
Poleg navedenih odpadkov se zbira tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev 
(zdravila, čistila, kozmetiko, barve, škropiva, lepila, odpadno olje).
Vsem uporabnikom storitev v okviru zbirnega centra je zagotovljena oddaja 
ločenih frakcij brez potrebnega dodatnega plačila. 
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov. 
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na 
svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, 
jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo 
pristojnega inšpekcijskega organa. Če storilca ni možno ugotoviti, 
odstrani odpadke lastnik zemljišča na zahtevo in v roku, ki ga do-
loči inšpekcijski organ.

Vinko Ribič, občinski inšpektor, foto: Ž.Z.

OBVESTILA

http://www.komunala-kranj.si/dejavnosti/index.php?id=132&M=192&C=28
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Trebnje 
bo 24. oktobra ob 15. uri pred gasilskim domom praznovalo 125-letnico 
ustanovitve. Ob tej priložnosti bodo predali svojemu namenu pomemb-
no gasilsko vozilo  - avtolestev bronto skylife in kombi. 

80 let Marije Smolič
22. avgusta smo na Vrhtrebnjem praznovali 80 let Palezove mame, Marije Smo-
lič. Slavje so pripravili njeni trije otroci Janez, Ela in Miro. Cerkvico sv. Jakoba 
smo napolnili njeni sorodniki in prijatelji. Najbolj je bila vesela svojih dveh sester 
in brata, ki so prišli izpod plašča Ptujskogorske Marije. V lovski koči smo na-
daljevali slavje, kjer so jubilantko in goste, s petjem že skoraj pozabljenih pesmi 
in zdravic, navdušile Ragle iz Trebnjega, med njimi tudi vnukinja Karolina. Za 
piko na i se je slavljenka popeljala s sestrama in bratom z zapravljivčkom po vasi. 
»Bog naj ji nakloni še veliko zdravja na telesu in duši,« so bile besede župnika 
Miloša Koširja, kar ji želimo tudi vsi njeni. Pri maši blagoslovljeni kip angela va-
ruha – delo kiparja Staneta Novaka – pa naj jo še naprej vodi po varnih stezicah 
življenja.

T. S.

80 let Vide Gracel
Vida Gracel, po domače Čamarjeva Vida, se je rodila 2. 6. 1929 v Belgiji, kot tret-
ja hči rudarske družine. Ko je bila stara dve leti, so se preselili v Praproče 4 v 
Trebnjem, kjer živi še danes. Šolo je obiskovala v Trebnjem in uspešno zaključila 
4-letno nižjo stopnjo ter 4-letno nižjo gimnazijo. Kmalu je spoznala Alojza, lju-
bezen njenega življenja, ter se leta 1950 poročila z njim. Poročena sta bila 30 let 
(do smrti soproga Alojza), v zakonu pa so se jima rodili trije otroci: Alojz, Miro 
in Joži. 
Vida se je pretežni del življenja preživljala z delom po okoliških kmetijah. Ko pa 
so otroci zrasli, se je zaposlila, tako da ima 16 let delovne dobe. Danes ima 6 vnu-
kov in 5 pravnukov, ki jih kljub težki bolezni vedno vesela in nasmejana sprejme. 
Vaščani jo poznamo kot optimistko, saj zna iz vsake slabe stvari potegniti nekaj 
dobrega. Vemo, da je rada hodila na izlete, še do nedavnega pa se je večkrat spre-
hodila do sosedov, kjer je rada pokramljala. Na zabavah rada zapoje, predvsem 
pa nas preseneča z izrednim poznavanjem besedil. 
Zadnje čase ji življenje otežuje bolezen (odpoved ledvic), vendar se ji Vida ne pu-
sti. Tako ji je bolezen zagodla na njen 80. rojstni dan. A Vida ne bi bila Vida, če se 
ne bi spet postavila na noge in vrnila v ustaljene življenjske tire. Le vaščani smo 
morali počakati. In smo do 22. avgusta, ko smo jo »presenetili« pod kozolcem ob 
njeni hiški, kjer smo ji zaželeli predvsem zdravja, ki ga trenutno najbolj potrebu-
je. Zelo so se odrezali Vidina hči Joži z možem Marjanom ter sinom Andrejem, 
ki so zraven bogate kulinarične ponudbe program popestrili z vaškimi igrami, 
kjer smo sodelovali vsi prisotni.  Vlečenje vrvi, skakanje s kolebnico, metanje 
balinčkov in še kaj, nas je nasmejalo do solz. Absolutni zmagovalci iger so bili 
»Kamnarjevi fantje«, ki so pobrali skoraj vse nagrade. Zahvaljujemo se Joži, Mar-
janu in Andreju za topel in bogat sprejem ter domiselno organizirane vaške igre, 
Vidi pa iz srca želimo, da bi še dolgo ostala med nami. 

»Vaška skupnost« Medvedje selo in Praproče 

RAZNO

O B V E S T I L O
Območno združenje Rdečega križa Trebnje v mesecu oktobru organizira 

krvodajalsko akcijo. Kri lahko darujete:

v sredo, 14. oktobra 2009, od 7. do 13. ure
v Zdravstveni postaji Mirna,

v četrtek, 15. oktobra 2009, od 7. do 12. ure
v Kulturnem domu Šentrupert,

v petek, 16. oktobra 2009, od 7. ure do 13.30
v »Galaksiji« Trebnje

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije, že vnaprej iskrena hvala.

OZRK TREBNJE
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90 let Frančiške Grmovšek
V soboto, 22. avgusta, je svoj 90. rojstni dan praznovala Frančiška Grmovšek, La-
zenška Francka iz Velike Loke. Ob tej priložnosti so jo obiskali in ji zaželeli veliko 
zdravja in zadovoljstva v krogu svojih najdražjih predsednica OZRK Trebnje, 
Mojca Mihevc, predsednica KORK Velika Loka,  Milka Pangerc in predsednik 
KS Velika Loka,  Jože Smolič.
Grmovškova je povedala, da je zelo vesela, ker  tako lepo skrbijo zanjo, saj je noč 
in dan  pri njej eden izmed njenih otrok. Srečna je, da se otroci med seboj razu-
mejo in so prijatelji. »Med vojno pa je bilo zelo hudo,« se spominja. Ko je v njo 
meril nemški vojak s puško, je obljubila  Zaplaški  Mariji, da bo šla peš bosa  na 
Zaplaz, če bo preživela. Obljubo je tudi  izpolnila. Živi v globoki veri, da jo bo Bog 
poklical k sebi, ko bo hotel.   

Članice KORK Velika Loka 

Akupunktura osrednje Dolenjske
Na območju občin Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna Peč se 
zadnje mesece zaključuje druga faza eko umetniškega litopunkturnega pro-
jekta »Dežela izobilja med Krko in Savo«, ki je namenjen poglobljeni ekološki 
raziskavi za celostno zdravje pokrajine in njenih prebivalcev ter prebujanju 
spečih potencialov teh posebnih krajev. Izvajajo ga geomanti Društva za so-
žitje človeka, narave in prostora VITAAA iz Ljubljane pod strokovnim vod-
stvom Marka Pogačnika, akademskega kiparja, svetovno priznanega geoman-
ta, avtorja slovenskega državnega grba. 
V prvi fazi od leta 2007 je potekalo geomantično raziskovanje omenjenega 
področja glede na pretoke, izvire in blokade vitalne energije in glede na po-
men posameznih krajev v celostnem organizmu pokrajine. V drugi fazi, v 
času od začetka avgusta do začetka oktobra 2009, se v prostor omenjenih šti-
rih občin, na geomantično skrbno izbrane točke, postavlja 26 litopunkturnih 
umetniških skulptur, ki delujejo na enovito območje raziskovanega organiz-
ma osrednje Dolenjske – podobno kot akupunktura na človeško telo. Vsak 
kamen je sestavljen iz drobnih kristalov, ki so sposobni koncentrirati, ojačati 
in oddajati življenjske sile, ki so na določeni točki prisotne. Če je kamen pra-
vilno postavljen, deluje kot akupunkturna igla, ki sprošča potenciale kraja in 

zato zdravilno deluje na prostor. Pri tem igrajo pomembno vlogo na kamnu 
vklesana znamenja, kozmogrami, ki posamezno skulpturo natančno uglasijo 
na frekvenco tistega prostora. 
Projekt »Dežela izobilja med Krko in Savo« prinaša ključne ustvarjalne im-
pulze ljudem in krajini našega območja v prelomnem času, ki je vedno bolj 
zgoščen, nagovarja vse nas, da  v sebi prevrednotimo namen in način lastnega 
delovanja v odnosu do sebe, do soljudi in do sobitij narave. Bodimo soustvar-
jalci nove kvalitete življenja v edinstvenem času na edinstvenem prostoru! 
Smo na prelomnici civilizacije in preobrazbi osebnega življenja 
– zdaj, ta trenutek. Življenje in Narava sta v svoji večni inteligenci nezmot-
ljiva, prisluhnimo njunim Sporočilom s Srcem! Srce nas kot bitja povezuje s 
celoto tkanine Življenja. Soustvarjamo Deželo izobilja – s čistim namenom!

Maja Kos

V soboto, 26. 9. 2009, ob 19.30 Vas vabimo v večnamenski prostor Izlet-
niške kmetije Kazina v Šentlovrenc na srečanje z Markom Pogačnikom. 
V predavanju »Soustvarjajmo Deželo izobilja« nam bo predstavil vlogo 
postavljenih litopunkturnih kamnov na našem območju – v luči prelom-
nega časa, ki ga živimo. Vstop prost! 

DPM Jurček Trebnje
Društvo prijateljev mladine Jurček Trebnje je bilo ustanovljeno leta 2007 na po-
budo Občine Trebnje in je nevladna in neprofitna organizacija, katere temeljni
namen je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Sedež 
društva je od jeseni 2008 v prostorih Kulturnega doma Partizan na Mirni, kjer 
nam je pisarno v brezplačni najem dala Krajevna skupnost Mirna. Predsednica 
le-te Barica Kraljevski je med drugim tudi članica našega društva. S tem se je KS 
Mirna izkazala kot pomemben podpornik društva, za kar se ji iskreno zahvalju-
jemo. Prav tako se zahvaljujemo tudi Centru za socialno delo Trebnje, s katerim 
stalno sodelujemo že od ustanovitve.

Ob zagotovljenih materialnih pogojih imamo precej olajšane možnosti za orga-
nizacijo in izvajanje različnih programov, ki smo jih izvedli oz. jih letos še na-
črtujemo:
- pomoč otroku v stiski – v oddaji Spet doma smo v sodelovanju z Zvezo pri-

jateljev mladine Slovenije zbrali 7.875 € za družino iz občine Trebnje, ki si je s 
pomočjo tega denarja zagotovila osnovne bivanjske pogoje;

- letovanje za otroke in mladostnike iz občin Trebnje, Šentrupert in Mo-
kronog-Trebelno: – med 15. in 20. 8. 2009 je z nami v Zgornjih Gorjah pri 
Bledu letovalo 48 otrok;

- pomoč družini iz občine Trebnje pri nabavi šolskih potrebščin v vi-
šini 80 €;

- Trening socialnih veščin za srednješolce bo letošnje leto potekal med 
23. in 25. 10 na turistični kmetiji Obolnar;

- v času jesenskih počitnic bomo v prostorih društva organizirali različne 
ustvarjalne in debatne delavnice; 

- kostanjev piknik bo tudi letos potekal v tednu otroka – prvi teden v okto-
bru; 

- jeseni bomo na Osnovni šoli Veliki Gaber začeli z izvajanjem različnih de-
batnih delavnic na temo komunikacije, medsebojnih odnosov, itd.

- v začetku prihodnjega leta pa bomo izpeljali še občinski otroški parla-
ment, ki je že kar nekaj let prisoten na osnovnih šolah s področja bivše občine 
Trebnje.

Z vrsto različnih programov želimo predvsem mladim ponuditi paleto progra-
mov, ki jim bodo v veselje in podporo pri reševanju njihovih mladostniških težav 
in dilem. Na društvu se bomo trudili, da bomo ponudbo naših programov še 
popestrili, pri čemer upamo, da bomo deležni tudi podpore glavnih financer-
jev omenjenih programov – Občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
Vljudno pa vabimo še ostale, da nas pri izvedbi programov tudi v prihodnje pod-
pirate.

Matej Zaplotnik, 
predsednik društva 

RAZNO
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ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da je v devetdesetem letu za vedno zaspala naša 

draga mama, babica, prababica in teta

AMALIJA ZAKRAJŠEK,
rojena 1920, z Mirne, Glavna cesta 8.
Od nje smo se poslovili 9. septembra 2009 ob 16. uri na pokopališču 

Sveta Helena pri Mirni na Dolenjskem.
Vsem, ki ste nam ob boleči izgubi stali ob strani, darovali cvetje in 

sveče ter nam izrazili sožalje, iskrena hvala. Posebej se zahvaljujemo 
zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, župniku g. Petku 
za opravljeni obred, ge. Logarjevi za poslovilne besede ter pogrebni službi 

Novak za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.

Žalujoči: vsi njeni.

Nov vrtec DANES, JUTRI ali 
mogoče NIKOLI
Že dvajset let se vedno znova starši s predšolskimi otroci srečujemo s težavo, 
kam z otrokom, ko se konča porodniški dopust. Vrtec Trebnje se že vrsto let 
spopada s pomanjkanjem primernega prostora. Marsikateri starš je verjetno 
ob vpisu otroka v vrtec dobil odgovor: »Vaš otrok ni sprejet v vrtec, ker ...« 
Ali »Vaš otrok bo sprejet v vrtec, ko se sprazni mesto.« Vsako leto znova in 
znova se srečujejo zaposleni vrtca z vedno novimi improviziranimi začasnimi 
rešitvami, ki so bolj ali manj (ne)primerne za bivanje naših otrok in za delo 
zaposlenih.
Po zasedanju komisije za sprejem otrok v vrtec v aprilu 2009 je bilo znano, da 
bodo obstoječi prostori Vrtca Trebnje zopet premajhni za tri oddelke. Našla 
se je nova začasna rešitev prostorske stiske. V bivši menzi Retelj sta se v enoti 
Mojca ustanovila dva oddelka, čeprav bi bilo po oceni uprave vrtca možno 
tam urediti prostor še za en oddelek, kar bi zadostovalo trenutnim potrebam 
v občini Trebnje. 
Na pobudo staršev otrok, ki smo vpisali otroke v Vrtec Trebnje, pa smo bili 
zavrnjeni, je vodstvo vrtca 2. 9. 2009 sklicalo sestanek, kjer so nas seznanili, 
da trenutno za naše otroke, ki med letom izpolnijo starost 11 mesecev, v vrtcu 
ni prostora. Soočili smo se z veliko stisko, kam dati otroke po zaključenem 
porodniškem dopustu. Po 10. členu Zakona o vrtcih (UR. L. RS št. 25/08 in 
spremembe) je ustanovitelj Vrtca Trebnje (Občina Trebnje) dolžan zagotoviti 
varstvo vsem otrokom (če je najmanj 8 otrok), ki do konca leta izpolnejo 11 
mesecev. V novembru nas bo čakalo že 12 staršev, ki ne bomo mogli vključiti 
svojih otrok v vrtec.   

Starši se sprašujemo, kako je to mogoče, da se enake težave pojavljajo vsako 
leto in vsako leto se išče samo nekakšne začasne rešitve. Po pogovoru z rav-
nateljico in zaposlenimi sem se kot diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok 
in tudi kot starš začudil nad neodgovornim ravnanjem tistih, ki imajo v naši 
občini oblast. Naši predstavniki, ki odločajo o usodi vrtca, bi morali AKTIV-
NO pristopiti k reševanju težav, pa niso. Otroci bivajo v komaj še primernih 
prostorih na CIK-u in bivši menzi, strokovni delavci, vzgojiteljice in pomočni-
ce vzgojiteljic delajo v zelo težkih pogojih, da o težavah s kapaciteto kuhinj in 
razdeljevanjem hrane sploh ne govorim.
Ugotovitve nas staršev so:
•da je treba takoj rešiti problem prostorske stiske še za en oddelek v menzi ali 
mobilni enoti pri enoti Videk,
•da je treba nemudoma sprejeti vso potrebno dokumentacijo za že predstav-
ljen projekt gradnje novega 14-oddelčnega v vrtca v Starem trgu, ker bi iskanje 
lokacije za 22-oddelčni vrtec trajalo predolgo in tudi v praksi veliko boljše de-
lujejo vrtci z manjšimi enotami.
Po pogovorih z upravo vrtca, nekaterimi svetniki in predstavniki občinske 
uprave nisem naletel na nasprotovanje graditvi novega vrtca, zato menim, da 
bi se lahko kmalu uredilo vse potrebno in bi z gradbenimi deli lahko začeli že 
letos. Prav bi bilo, da bi se prenehalo prelagati odgovornost na druge in začelo 
s skupnimi močmi delati SKUPAJ za SKUPNO dobro. Tako bi morda drugo 
leto starši lahko z veseljem vpisali otroke v nov vrtec, ki bi bil primeren za 
bivanje otrok in tudi za delo vseh zaposlenih. 
Zaključujem z željo in pozivam vse odgovorne, da bi skupaj lahko rekli: »Nov 
vrtec DANES.«

Uroš Primc

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da je v devetdesetem letu za vedno zaspala naša 

draga mama, babica, prababica in teta

AMALIJA ZAKRAJŠEK,
rojena 1920, z Mirne, Glavna cesta 8.
Od nje smo se poslovili 9. septembra 2009 ob 16. uri na pokopališču 

Sveta Helena pri Mirni na Dolenjskem.
Vsem, ki ste nam ob boleči izgubi stali ob strani, darovali cvetje in 

sveče ter nam izrazili sožalje, iskrena hvala. Posebej se zahvaljujemo 
zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, župniku g. Petku 
za opravljeni obred, ge. Logarjevi za poslovilne besede ter pogrebni službi 

Novak za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.

Žalujoči: vsi njeni.

V Dani pridobili certifikat IFS
V podjetju Dana smo prejeli certifikat kot potrditev izpolnjevanja zahtev
mednarodnega standarda IFS (International Food Standard) – standarda za 
ocenjevanje dobaviteljev v živilsko predelovalni industriji. Zavedamo se, da 
v današnjem času postaja kakovost samoumevna nujnost in ne več prednost 

pred ostalimi konkurenti na trgu, zato nas nujnost zagotavljanja kakovostnih 
in varnih izdelkov postavlja pred nove zahteve, ki usmerjajo in vodijo naše 
delovanje. Certifikat je dragocena pridobitev za podjetje Dana, saj odseva
uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu iz-
vajanja dejavnosti.

Podjetje Dana

RAZNO
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Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 
112/08, 63/09) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Ur.l. RS, 
št. 33/09), objavlja Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko 

oziroma študijsko leto 2009/2010 

1. Predmet javnega razpisa
a)podelitev štipendij dijakom in študentom občine Trebnje in
b)podelitev štipendij dijakom in študentom občine Trebnje, ki delujejo na iz-
venšolskih področjih.

2. Upravičenci do štipendije Občine Trebnje in pogoji, ki jih morajo iz-
polnjevati 
Pravico do štipendije Občine Trebnje lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo 
srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program 
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, 
če  izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente 
občine Trebnje:
• da so državljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivališče v občini Trebnje,
• da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absol-

ventskim statusom, oziroma status dijaka,
• da so v preteklem šolskem letu dosegli povprečno oceno zaključnih 

ocen vseh predmetov najmanj 3,5 – učenci, dijaki oziroma povprečno 
oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,

• da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
• da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezpo-

selne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo 
dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, 
niso lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge štipendije v 
Republiki Sloveniji.

b) pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente 
občine Trebnje, ki delujejo na izvenšolskih področjih:
• da so državljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivališče v občini Trebnje,
• da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absol-

ventskim statusom, oziroma status dijaka,
• da se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter so v za-

dnjih dveh letih dosegli vidne rezultate na izvenšolskih področjih,
• da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezpo-

selne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo 
dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, 
niso lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge štipendije v 
Republiki Sloveniji.

3. Kriteriji za dodelitev štipendije
a)Kriteriji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente 
občine Trebnje so:
• povprečna ocena kandidata;
• mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija 

oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na ob-
močju občine Trebnje;

• letnik izobraževanja;
• ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na dru-

žinskega člana; dohodek na družinskega člana.

b) Kriteriji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študen-
te Občine Trebnje, ki delujejo na izven šolskih področjih:
•  dosežki na izven šolskih področjih delovanja;
•  povprečna ocena kandidata;  

•  ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na dru-
žinskega člana.

4. Okvirna vrednost in število štipendij
Za šolsko oz. študijsko leto 2009/2010 bo predvidoma dodeljenih 28 štipendij, 
in sicer 12 za dijake, 12 za študente in 4 za dijake oz. študente, ki delujejo na iz-
venšolskih področjih. Okvirna višina štipendije za dijake bo znašala 128 EUR 
mesečno, za študente pa 163 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za podelitev štipendij znaša na podlagi 
sprejetega občinskega proračuna za leto 2009 in na podlagi 4. člena Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 33/09), 49.752,00 EUR.  
Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena pod proračunsko postav-
ko 19034, konto 41179901.

5. Zahtevana dokumentacija
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je se-
stavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja dokazila:
 dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izob-

raževalnega programa,
 dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu 

oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni 
predhodnega študijskega leta, 
 dokazila o posebni nadarjenosti, ki jih je kandidat dosegel v zadnjih 

dveh letih (le za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in 
študente Občine Trebnje, ki delujejo na izven šolskih področjih),
 fotokopija osebnega dokumenta.
Prijavni obrazci so od dneva objave tega javnega razpisa na spletni strani Ob-
čine Trebnje (www.trebnje.si) do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejem-
ni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani Občine 
Trebnje.

6. Oddaja vloge in odločanje
Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati najkasneje do 10. 
10. 2009, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporo-
čeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo ob-
ravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane doku-
mentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog 
o podelitvi štipendij Občine Trebnje.

Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje 
vse zahtevane priloge in podatke. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati 
pozvani, da v določenem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge do-
polnijo.
Prepozno prispele vloge na javni razpis in nepopolne prijave, ki jih kandidati 
ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.

7. Izid razpisa
Sam razpis bo zaključen najkasneje v 30 dneh od poteka roka za oddajo vlog. 
Občinska uprava Občine Trebnje na predlog komisije za štipendiranje izda 
odločbo o dodelitvi štipendije. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, 
ki se je javil na javni razpis. Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom 
sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in izbranim 
štipendistom v skladu z določili pravilnika o podeljevanju štipendij.  

8. Dodatne informacije in pojasnila
Informacije lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Ob-
čine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; kontaktna oseba Klavdija Bučar,  tel.: 
07/348-11-43, e-mail: klavdija.bucar@trebnje.si.
 Občina Trebnje
 Župan
 Alojzij Kastelic

RAZPIS

http://www.trebnje.si

