
občanov občine Trebnje    št. 44/oktober 2009

V trebanjskem parku je v sredo, 14. oktobra, potekalo opozorilno srečanje pred-

stavnikov in članov športnih, kulturnih, turističnih, vinogradniških, mladinskih, 

gasilskih in drugih društev ter predstavnikov krajevnih skupnosti, socialnih in 

humanitarnih organizacij ter javnih zavodov.

Na srečanju so izpostavili:

- da je nedopustno, da so se pogodbe zadrževale do oktobra

- da je nedopustno, da so izplačila vprašljiva 

- da je nedopustno, da ostane društvom za investicije in programe manj kot 30 

dni (do 31. 10. 2009)

- da zahtevajo, da se razpisi objavijo konec leta in da imajo vsa društva, zavodi in 

druge organizacije pogodbe že na začetku tekočega leta

- da je nedopustno kakršnokoli že napovedano zniževanje postavk za šport, 

kulturo, socialo, mladino, turizem, gasilstvo …

- da je nesprejemljivo, da o namerah župana in vodstva občine, ki se tičejo uso-

de društev, izvejo iz medijev

- da bi ob zmanjšanju sredstev, društveno življenje, ki je pomembno za razvoj 

krajev in dvig kakovosti življenja občanov, lahko zamrlo

- nedopustno je delati nepopravljivo škodo.

Županu, občinski upravi in občinskemu svetu je okoli sto predstavnikov dru-

štev in ostalih organizacij sporočilo, da so temelji in stebri civilne družbe in naj 

varčujejo kje drugje. Želeli so omogočiti obstoj društev in drugih organizacij ter 

doseči izplačila za tekoče leto in spremembo načina dela za naprej.

Več na 13. strani.

Opozorilno sreOpozorilno sreččanjeanje
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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 ponedeljek, 16. november 2009. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Drage občanke, dragi občani!

Oktober se je spustil med nas in nam poklonil 

tudi sončne dni. V času, ko je recesija potrkala 

na vsaka vrata, si privoščimo sprehod v gozd in 

naberimo plodove narave. Narava pomirja, na-

rava nam še vedno prijazno nudi svoje sadove in 

zavetje. Naši kraji in čudoviti griči so pripravni 

za rekreacijo. Poskrbeti zase in svoje počutje. 

Zato vam priporočam jesenski izlet v naravo.

Že po izročilu človeške evolucije človek sodi v 

naravo in ne samo v urbano okolje. Človek naj 

bi hodil po listju in mahu in ne po betonu. Če-

prav se to sliši iluzorno, je bližje resnici kakor 

karkoli drugega na tem svetu. Kaj hočem po-

vedati?

Hočem reči, da bi morali več v naravo. Več na-

zaj k svojemu izvoru. Preživljati popoldneve na 

kavču, čakati na poročila, ki nam v zadnjem 

času ponujajo več ali manj podobne ali iste 

novice, biti informiran o mračnih življenjskih 

straneh, to nič in nikomur ne pomaga! Zato pot 

pod noge in na izlet v naravo. Od tja, odkoder 

smo prišli. Vsaj enkrat, dvakrat na teden, tako 

se je lažje soočiti z vsemi mrakobnimi turbu-

lencami in problemi, ki jih vsakemu človeku na-

menja življenje. Ne pozabite, da je življenje eno 

samo in da je okrog nas več lepih kakor grdih 

stvari. Samo ozreti se je treba. 

Vse dobro vam želim,  

mag. Igor Teršar, 

urednik 

Odločila sem se pisati komentar na novozgrajeni 

romski vrtec in vse, kar to potegne zraven. 

V pogovoru z ostalimi starši je prišla debata tudi na 

vprašanje, zakaj vrtec za Rome? Glede na to, da nihče 

od staršev teh otrok ni zaposlen oz. zanemarljivo šte-

vilo le teh, se mi ne zdi logično, da ste za njih zgradili 

vrtec, ki ga bojo ali ne bojo obiskovali, saj imajo biti 

kje v varstvu, kolikor se pač varstvo pri njih izvaja, saj 

je teh otrok povsod dovolj, tako na cesti kot drugje ... 

Naši otroci pa so dobili zavrnjeno ali pa smo na ča-

kalni listi, ki pa je tako dolga, da še kmalu ne bodo 

sprejeti. Kljub temu da v Trebnjem delajo oddelek še 

za skupino otrok, zopet ne bo prostora za vse.

Vsi se trudimo dobiti službo, kar v teh razmerah ni 

tako lahko, in ko se že pokaže, da  je možnost za za-

poslitev, ne dobimo varstva. 

Lahko za primer povem svojo situacijo. 

Sem mamica dveh otrok, že tri leta sem brezposel-

na, ker niti v svojem poklicu niti drugje nisem dobila 

službe, tako sem pač ostala doma. 

Res je, da sem se tako lahko maksimalno posvetila 

vzgoji otrok, vendar pa družine ni lahko preživeti z 

eno plačo in temi otroškimi dodatki, ki nam jih ko-

maj dajo ...  

Ko sem dobila možnost za zaposlitev, sem iskala pri-

vatno varstvo, kjer pa mi je vsaka punca rekla, da bi 

sicer pazila otroke, ampak za 650, 700, 850 eurou 

mesečno?! Kdo v teh časih ima sploh toliko plače? 

Razen tistih, ki si izmišljajo te smešne zakone?!

Zato me je toliko pogrelo, ker njim, ki jim ni potreb-

no, zgradijo varstveno ustanovo.  

Poleg tega jim tega vrtca ni potrebno plačevati, nam 

pa nabijajo cene, da se zvrti. 

Naj povem tudi to, da direktno proti Romom nimam 

nič (v bistvu bi vsak živel, kot živijo oni), imam pa ve-

liko proti državi, ker se sploh ne zaveda, kaj počne. 

Vsem Romom ukinite socialne pomoči in naj se za-

poslijo tudi oni. Končno so tudi oni sposobni ravno 

tako ali pa še bolj kot mi, da bi 8 ur na dan hodili v 

službo in delali.  

Zatakne se tudi pri socialnih pomočeh, oz. pri zne-

sku, ki ga dobijo. Kaj so več kot mi, ki ne dobimo 

tolikšne socialne pomoči, kljub temu da smo bili za-

posleni, kljub temu da je še kup mamic samohranilk, 

ki jim dajo tako majhno pomoč, da ne more preživeti 

niti sebe, kaj šele otroka. Odgovor je vedno isti – ne 

pripada vam podpora ... 

Potem še otroški dodatek, Romi dobijo na enega 

otroka toliko kot marsikdo od nas na dva ali tri, pa 

ni važno, ali smo starši zaposleni ali ne. Dejansko 

moramo mi za vsak euro prositi, kar pa njim ni po-

trebno. 

Kdor je mislil, da bojo romske otroke s tem vrtcem 

civilizirali, se je pač zmotil, ker se to ne bo zgodilo. 

Ker so imeli, imajo in bojo imeli preveliko po-

tuho države!! 

Če že morajo dobiti toliko pomoči in podpore, naj 

bo enako tudi za nas. Naj pomagajo mladim druži-

nam, če že tako spodbujajo, naj imamo otroke, naj 

pomagajo s kakšno podporo, s socialnimi stanova-

nji, naj se bolj zavzamejo za nas ali vsaj toliko kot se 

za Rome. 

Naj se v tej državi končno kaj premakne, da 

bomo vsi vredni enako, ne da bojo med nami 

delali take razlike!

Če je vojska, naj bo vojska za vse! 

Mamica

Želimo biti enakovredni!

Vabljeni na EkspLEOzijo smeha!
Trebanjski LEO klub danes, 24. oktobra, ob 19. 

uri v Kulturnem domu Trebnje v sodelovanju 

z dramsko skupino P.L.I.N. s Čateža prireja 

dobrodelno humoristično predstavo z naslovom 

EkspLEOzija smeha. PLINovci bodo pripravili 

skeče, med njihovimi odmori pa bodo dogajanje 

popestrile še lokalne glasbene zvezde, kot so pev-

ki Vika Zore (skupina Alibi) in Saša Hren ter 

mladi glasbenik Jan Gričar.

Namesto običajne vstopnine bomo tokrat zbirali 

kovance, saj je moto tega dogodka: »Kovanec za 
srečo drugega«. Nastavili bomo fontano, kamor 

boste obiskovalci lahko metali kovance. Dobro-

došli pa so seveda tudi bankovci! Na dogodek ste 

vabljeni v čim večjem številu, saj je zabaven in 

nepozaben večer zagotovljen, hkrati pa boste z 

obiskom tudi sami prispevali k nasmehu nekoga 

drugega.
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Vabilo
V Neodvisnem demokratskem 

klubu NDK Trebnje in v Neod-

visni demokratski listi NDL 

Trebnje delujemo aktivno, neodvisno, nestrankarsko in nadstrankarsko! 

Želimo preseči stalna politična obračunavanja, obtoževanja in diskredit-

acije. Novinar Miha Šalehar je v oddaji na Valu 202 1. 9. 2009 izrekel bridko 

resnico: “Politika je sinonim za laži, prevare, nemoralnost, prazne besede 

in nateg.” Vse to pa počenjajo politikanti, ki so brez morale, ponavadi so 

tudi nesposobni izvajati odgovorne javne funkcije! Glavni cilji našega kluba 

in liste pa so enakomeren razvoj naše lepe občine Trebnje, gradnja novih 

javnih investicij in zakonita poraba javnih sredstev. Podpiramo vse razvo-

jne projekte, na vseh področjih življenja in dela v občini. Ponosni smo, da 

občina Trebnje spada med 20 najbolj razvitih občin v Republiki Sloveniji 

in je ena od najhitreje se razvijajočih občin v Sloveniji, kljub gospodarski 

krizi in pomanjkanju javnega denarja za številne naložbe. V našemu klubu 

združujemo razumne ljudi različnih poklicev in izobrazbe, ki želijo od-

govorno delati za naše skupno dobro. Sodelujemo z vsemi, ki imajo spo-

sobnosti za razvoj občine Trebnje in blaginjo naših občank in občanov. 

Naš(a) član(ica) postanete, če podpišete Pristopno izjavo in Kodeks, če 

ste pozitivna osebnost. Članarina je samo 5 EUR na leto. Vsak novi član 

ali članica prejme brezplačno lepo majico in kapo! O članstvu dokončno 

odloči Izvršilni odbor! Pristopno izjavo, kodeks in več informacij dobite na 

spletni strani: www.joze-povsic.com pod >Članki >NDK Trebnje. Na isti 

spletni strani si lahko ogledate tudi glasilo GLAS, v katerem so objavljene 

pomembne novice iz naše občine. Naša e-pošta je: ndl.trebnje@amis.net

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

Trebnje je bogatejše
 15. oktobra je bil SVETOVNI DAN 

KMETIC. V prihodnosti naj bi se ta dan 

preimenoval v SVETOVNI DAN ŽENA 

NA PODEŽELJU. Upam, kajti prav bi 

bilo, da bi ta dan dobil na veljavi in bil spoštovan, kot je 8. marec. 

Tudi v Trebnjem se je začelo pri ženah. Pred slabimi sedmimi leti je na pobudo 

in v organizaciji DROT-a ter ob moralni ter materialni podpori takratne županje 

zaživela trebanjska kmečka in rokodelska tržnica, na kateri so in še prevladujejo 

ŽENE. Žene, kot je spoštovana gospa Nada Marn. Namen tržnice je bil, da po-

deželje pride v mesto, da vzpodbudimo lokalne pridelovalce in predelovalce k 

registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, da jim povemo, da znajo in da 

so njihovi izdelki in pridelki vredni in vedno bolj zaželeni in potrebni. Vsak naš 

nakup na kmečki tržnici je pomenil in še pomeni neposredno podporo našim 

kmetovalcem,  saj je v sodobnem svetu velikokrat večji problem prodati kot pri-

delati. Če smo s tržnico vzpodbudili in opogumili kmetijo Marn h koraku, kate-

rega rezutat je mlekomat in sirarna, potem je naš namen dosežen.

DROT vsa ta leta poudarja pomembnost zdrave prehrane, ohranjanja kulturne 

in etnološke dediščine. Predvsem pa ekologije. In to, da kupujemo domače, po-

meni, da ne le, da se prehranjujemo z zdravo in svežo hrano, temveč tudi, da smo 

ekološko osveščeni, saj KRAJEVNA RABA KRAJEVNIH VIROV pomeni, da 

smo se izognili vsem transportom in posledično onesnaževanju našega okolja. 

Zato sem danes ponosna. Ponosni smo lahko vsi, saj imamo v Trebnjem mle-

komat!!! Veselim se z družino Marn iz Jezera, ki se je tako pogumno po-

dala v nov projekt, pri katerem vsi le pridobimo in s katerim je Trebnje boga-

tejše. Družini Marn želim pogum, vizionarstvo in uspeh na njihovi poti tudi 

v prihodnosti. Mi pa imamo od danes naprej možnost kupiti zdravo, domače 

mleko 24 ur na dan. In to priložnost velja izkoristiti in izkoriščati dan za dnem! 

Naj dobri vzgledi vlečejo …                                                                       Špela SMUK

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Položaj kmetic v slovenski družbi
Svetovni dan hrane (16. 10.) je s 

sloganom Kmetijstvo in med-

kulturni dialog zelo povezan s  

svetovnim dnevom kmetic (15. 10.),  ob katerem v Novi Sloveniji česti-

tamo vsem kmeticam! 

Slovenske kmetice so skozi zgodovino in različne sisteme vladanja doživlja-

le gorje in poniževanja, izgube mož in sinov, prisilno delo, obvezne oddaje, 

revščino in zapostavljanja, a so ostale steber slovenske družbe. Ohranile so 

družino kot zdravo jedro, ob obilici dela so vzgajale otroke, brez vrtcev in 

socialnih pomoči. Ohranjale so slovensko kulturo, jezik, narodne jedi in 

običaje. Ohranjale so slovensko kmetijstvo, medtem ko se je večina mož 

zaposlila izven kmetije. 

Tudi danes je položaj kmetic v slovenski družbi slabši kot v ostalih slojih 

družbe. Med kmeticami je največ nezaposlenih oziroma si ne zmore plače-

vati obveznega pokojninskega zavarovanja. Če so zavarovane, so v najniž-

jem možnem obsegu,  kar pomeni, da nimajo možnosti uveljavljanja širšega 

obsega pravic, npr. boleznine, porodniške, nadomestil za prevoze, pravico 

do postrežnine. Med kmeticami je še vedno najnižja izobrazbena struktu-

ra. Med njimi ni žensk na visokih funkcijah v državi. Njihovih obrazov ni v 

medijskem prostoru, razen v Kmečkem glasu in kmetijski oddaji. Kmetice 

povabijo le na prireditve, kjer one pogostijo druge »pomembne« goste ali 

prikažejo običaje in navade, ki so se ohranili na podeželju. Redko pa dobijo 

besedo, da spregovorijo o svojem delu in problemih.

Danes skrbijo za prehransko varnost slovenske države. Ne morejo biti kon-

kurenčne v količini, ker jim naravne in družbene razmere tega ne omogo-

čajo. So pa konkurenčne v svojih izdelkih, iznajdljivosti in znanju, česar se 

država premalo zaveda.  Zato zahtevamo, da se njihov položaj izboljša, da 

so kmetice v zakonodaji enakovredne delavkam in  uslužbenkam.

V Novi Sloveniji podpiramo slovenske kmetice, cenimo njihov prispevek v 

družbi in jim želimo vztrajnosti in poguma tudi pri političnem udejstvova-

nju in pri uveljavljanju njihovih pravic za večjo enakopravnost.

Marjeta Uhan, podpredsednica NSi

Jesen je čas, ko uberemo plodove in ocenimo preteklo delo.

Zato vabimo simpatizerje, članice in člane na  prijateljsko srečanje z 

občinskim odborom LDS Trebnje, kjer bomo poklepetali o našem delu, 

si izmenjali izkušnje, nove ideje in smernice za delo v bodoče.

Vabljeni na 

KOSTANJEV PIKNIK
v četrtek, 29. oktobra 2009 ob 17. uri 

v zidanici Opara v Gradišču pri Trebnjem

Srečanja se bo udeležila tudi predsednica stranke gospa Katarina Kresal z 

ožjimi sodelavci. Vabljeni pa so tudi predstavniki občinskih odborov sosed-

njih občin.

Postregli bomo s pečenim kostanjem, drugimi dobrotami in novim vinom

VABLJENI!                                       

Branko Veselič, 

predsednik občinskega odbora
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SLS je za napredek 
SLS ima v Občinskem svetu 2 svetnika. Na 

volitvah je za tretjega zmanjkalo 11 glasov. 

SLS je vključena v programsko koalicijo 

14 svetnikov, ki jo sedaj tudi vodimo. Zelo 

smo nezadovoljni, da občinska uprava na čelu z g. županom ne izvaja in ne reali-

zira sklepov Občinskega sveta. Glede navedene problematike je bila tudi sklicana 

izredna seja Občinskega sveta. Odgovora, zakaj je tako, do sedaj še nismo prejeli. 

V času vodenja koalicije je bila sklicana tudi izredna seja glede pogodbe CERO 

Globoko. Po dolgi razpravi je dobila pooblastilo 5-članska skupina, v katero je bil 

vključen tudi član SLS, ki je dokončno oblikovala pogodbo, ki vsebuje določbe, 

da se bodo Občini Trebnje priznala pretekla vlaganja v deponijo Globoko.

Svetniška skupina SLS deluje na sejah konstruktivno, s ciljem pospešiti realizaci-

jo zastavljenih projektov. Naša želja je, čim manj debat, ampak čim več konstruk-

tivnih predlogov. Ker bi bili nekateri v Občinskem svetu radi medijsko pozorni, 

zelo veliko govorijo, a malo pametnega povejo in še manj naredijo. Občinski svet 

Trebnje je znan po razprtijah. Upam, da bodo to volilci čez eno leto uredili. SLS si 

na prihodnjih volitvah obeta več občinskih svetnikov in tudi župana. K temu bo 

pripomoglo novo vodstvo Občinskega odbora, pa tudi predsednik SLS g. Rado-

van Žerjav, seveda pa tudi dobro delo svetniške skupine v tem mandatu. 

SLS je dejavna na več področjih, še posebej pa se zavzema:

- da bi preprečila umiranje na obroke slovenskega kmeta in podeželja 

- da Slovenija ohrani stik z mednarodnimi vodami  ter ohrani ozemlja in morje, 

ki je bilo ob osamosvojitvi pod slovensko suverenostjo (celoten Piranski zaliv, 

zaselke na levem bregu Dragonje in ozemlja na levem bregu Mure pri Hotizi)

- Za enakomeren razvoj Slovenije s poudarkom na razvoju podeželja.

Silvester Prpar, vodja svetniške skupine SLS

OO SDS Trebnje
Oktobrske seje Izvršilnega odbora OO SDS Trebnje 

sta se udeležila svetnik v Državnem svetu in član IO 

SDS Bojan Kekec in predsednik regijske koordinacije 

SDS Dolenjske in Bele krajine Silvo Mesojedec. Bojan 

Kekec je predstavil delo v Državnem svetu RS, Silvo 

Mesojedec kot novoizvoljeni predsednik pa delo regijske koordinacije SDS Do-

lenjske in Bele krajine. Člani IO smo izrazili zaskrbljenost nad dogajanji v državi 

in se spraševali, kje so ustrezni politični ukrepi Vlade RS, da Slovenija ne potone 

še globlje v recesijo. Ocene prvega leta vladanja Boruta Pahorja napovedujejo 

predčasne volitve. 

Aktivnost žensk v SDS Trebnje 

V soboto, 3. oktobra, smo se članice SDS iz Trebnjega udeležile 2. seje Sveta ŽO 

SDS v Mežici. Na pobudo  ŽO SDS Koroške regije in pod okriljem ŽO SDS smo 

pozvale ministra za zdravje k čimprejšnji uvedbi brezplačnega in prostovoljnega 

cepljenja otrok proti Rota virusu, saj tovrstno cepljenje ni v programu obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Akcija zbiranja podpisov za brezplačno cepljenje bo 

potekala v oktobru po celi Sloveniji, prav tako pa bo mogoče glas podpore oddati 

na spletni strani SDS.

Članice ŽO SDS Koroške regije so nam predstavile turistično ponudbo Koroške. 

Srečanje smo zaključile z ogledom rudnika Mežica, ki je spremenjen v muzej.

Vsi, ki se želite pridružiti in aktivno sodelovati, lepo vabljeni. Pokličite na tel. št. 

040 899 988 (Nada Pepelnak).

Občinski odbor SDS Trebnje

Nada Pepelnak, predsednica

Zvone Lah za Trebanjce
Trgatev je mimo. Jesen zlati pokrajino in človek se počasi 

umirja. Čas je, ko se ozremo vase. Razmišljamo, modruje-

mo in kujemo nove načrte. 

Mura odmeva v slovenskem prostoru. Žalost odpuščenih, 

brezizhodnost trenutne situacije … Človek ob tako velikih 

preizkušnjah lahko le onemi. Smo tudi Dolenjci v vrsti? Kdaj? Kako odpreti nove 

možnosti razvoja doma? To so vprašanja, na katera dnevno iščem odgovore. Poti 

so. Niso enostavne, ne lahke, ampak so. Nismo ustvarjeni za životarjenje. V nas 

živi ptica, ki ima krila in želi leteti. Vsi smo lučke, ki svetimo v temo trenutka in ga 

lahko osvetlimo z upanjem in odkrijemo odprta vrata ali vsaj okno priložnosti.

Sedanji trenutek priložnosti ponuja. Odkrili jih bodo le tisti, ki si upajo, ki verja-

mejo vase in gledajo s̋ srcem .̋ 

Sporočam, da je bil s podporo vseh poslancev SDS sprejet sklep o razpisu re-

ferenduma za ustanovitev občine Mirna. Poleg razdelitve MO Koper je občina 

Mirna edina, za katero je sklep pozitiven. Ustanovitev nove občine podpira tudi 

SDS Trebnje. Sam sem s svojimi izkušnjami pripravljen sodelovati na Zborih 

krajanov. Kot veste, sem že tretji mandat župan v občini Mirna Peč, ki je po ob-

segu približno tako velika kot bo bodoča občina Mirna.

Ponovno pozivam občinsko upravo, da vlaga večje napore v razrešitev CERO 

Trebnje. Dolenjski poslanci projektu stojimo ob strani in si za pozitivno rešitev 

prizadevamo po svojih najboljših močeh.

Kot vaš poslanec sem vam pripravljen pomagati. Če mislite, da vam lahko po-

magam, sem za vas na voljo na telefonski številki: 041 635 696.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Psi lajajo, karavana gre naprej
V prejšnji številki smo se spraševali: »Kaj je real-

nost?« Nanizali smo nekaj izhodišč, povedali, za kaj se 

zavzemamo in česa ne bi želeli. 

Verjetno je natančen odgovor težko najti, vendar pa nam 

dogodki v zadnjem mesecu nakazujejo, da obstaja zelo 

preprost odgovor.

Zakaj smo prišli do takšnega zaključka?

� Zato, ker pogodba za Cero ni bila podpisana do predvidenega roka (v 

času pisanja ne vemo, ali jo podpisalo dovolj županov)!

� Zato, ker je bilo na izredni seji predstavljeno 147 sklepov občinskega sve-

ta, za katere ne vemo, kako se izvajajo in ali se sploh izvajajo!

� Zato, ker ne vemo, ali se bodo v proračunu »našla« sredstva za klube, 

društva, ustanove in organizacije!

� Zato, ker smo na enostavno svetniško vprašanje »Kdaj se bo občinski 

prostorski načrt obravnaval na občinskem svetu?« dobili odgovor, da je 

bila »točka o tem enkrat že umaknjena z dnevnega reda« (umaknjena je 

bila zato, ker jo je župan hotel obravnavati brez kakršnegakoli gradiva).

� Zato, ker po treh letih še vedno nismo dobili predloga sistematizacije de-

lovnih mest v občinski upravi! 

� Zato, ker se, navkljub pozivom, proračun za leto 2010 še vedno ni pri-

pravil!

� Zato, ker si nekateri lastijo zasluge tudi za zadeve, pri katerih niso niti 

sodelovali!

� Zato, ker Občina kot lastnik nima pojma, kaj se dogaja v javnih zavodih 

in javnem podjetju, čeprav je to ena izmed primarnih nalog.

� Zato …!

V občinskem svetu se namreč v okviru Programske koalicije trinajstih 

svetnikov trudimo in pripravljamo predloge, nakazujemo rešitve, nekatere 

celo pripravimo sami namesto župana in občinske uprave. Rešitve se vča-

sih ponujajo tudi same od sebe, saj so logične, pa vendar se pokaže, da so 

v praksi neizvedljive. Veliko sklepov občinskega sveta je sprejetih z veliko 

večino (ne samo 13-imi glasovi), pa se vseeno težko, z zamudo, ali pa sploh 

ne prenesejo v prakso.

In ker bi lahko o tem pisali in govorili kar precej časa, vam raje zaupa-

mo zelo enostaven odgovor na naše vprašanje: »Psi lajajo, ka-

ravana gre naprej!«                                       ObO SD Trebnje

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE
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Ličkanje po starem
Že tretje leto so se krajani Sel pri Šumberku in okoličani zbrali pri obu-

janju ljudskega običaja – ličkanju. H kupu koruznih štokov pod Tomaže-

vim podom so se pridružili še člani tamkajšnjega kulturnega društva, v 

okviru katerega deluje mešani pevski zbor pod vodstvom Vanje Erjavec, 

pa vaški harmonikarji, moški pevski zbor in večer je prekipeval od ljud-

skih zanimivosti.  Ličkanje je bilo še posebno zanimivo, saj je koruzni štok, 

ki je imel na listu napisano številko, prinesel srečnemu ličkarju praktično 

nagrado, ki jih pa ni bilo malo. Po zaključenem ličkanju se je odvilo še za-

nimivo tekmovanje. Zvezano koruzo v »bisage« je bilo potrebno zložiti v 

rešte. Na treh reštah so se pomerile ekipe, katera bo lepše naložena in naj-

večja po dolžini. Organizatorji so podelili vse tri nagrade, koruzne rešte pa 

ostajajo pred podom, kjer se sušijo in krasijo gospodarsko poslopje, kas-

neje pa jih bo gospodar porabil za krmo živalim.                                     M. F.

DOGODKI

7. pohod po poti Mare Rupena
V nedeljo, 11. 10. 2009, je potekal po odcepu evropske pešpoti E7, že 7. pohod 

po poti Mare Rupena. Pohoda, ki je organiziran v okviru srečanja AFŽ – Anti-

fašistične zveze žensk, se je udeležilo 65 pohodnikov, ki so krenili na pot iz dveh 

izhodišč. Iz Dolenjskih Toplic so se na 20 km pot podali že ob 6. uri, medtem ko 

so iz Žužemberka na 12 km dolgo pot krenili ob 7:30. Kljub neobetavni napo-

vedi in silovitemu dežju v jutranjih urah so dočakali sonce že po prvih minutah 

pohoda. Pohodniki so bili na poti tudi pogoščeni pri Domu na Frati, v Volčjih 

Jamah pri družini Bukovec ter na Liscu s strani Vinogradniškega društva Lisec. 

Pohod se je zaključil v Dobrniču s prelepim sončnim vremenom in obljubo, da 

se naslednje leto spet odpravimo na pot preko dolenjskih gričev. 

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Izobražene, a težko zaposljive
V Dobrniču je letos potekala že 66. obletnica prvega kongresa Slovenske 

protifašistične ženske zveze, na kateri se je zbralo okoli tri tisoč ljudi iz 

vse Slovenije. Dogodek danes predstavlja največji zbor slovenskih žensk. 

»Vedno znova je treba poudariti, da brez upora proti okupatorju danes mi 

ne bi bili tukaj in ne bi govorili slovensko,« je izpostavila Danica Simšič, 

predsednica Društva Dobrnič, in dodala, da vrednote, za katere so se de-

legatke prvega kongresa borile v času narodnoosvobodilnega boja, živijo 

še danes.

Letošnja slavnostna govornica je bila sicer Majda Potrata, poslanka v Dr-

žavnem zboru, ki je med drugim opozorila na današnji položaj žensk v 

družbi: »Napovedi, da bo 21. stoletje stoletje žensk, se uresničujejo, če me-

rimo po tem, da se naša izobrazba dviguje hitreje kot izobrazba moških. 

Vendar ko gledamo, kako so mlade izobraženke zaželene na trgu dela, je 

slika bolj klavrna. So težje zaposljive, dalj časa čakajo na prvo zaposlitev, 

praviloma se zaposlujejo za določen čas in priložnost zaposlitve kot pro-

žnost najbolj občutijo. Starejše ženske nosijo posledice slabše plačanega 

dela, zato je med njimi več tistih z nižjimi in najnižjimi pokojninami.« 

Geslo prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze se je glasilo: 

Vse za partizane do končne zmage. »To ni politična parola, to je vrednost-

na opredelitev,« je prepričana Potrata. »Posameznica se je podredila skup-

nemu cilju – svobodi, ker je svoboda tudi njena osebna vrednota. Kajti 

tvegati življenje za skupni cilj je mogoče samo takrat, če vanj kot vrednoto 

verjameš,« je izpostavila. 

»Še tako veliko silo in zlo je mogoče premagati, če so ljudje, ki se jima upro. 

Zato je uporništvo integralni, sestavni del evropske zavesti. In ponosni 

smo lahko na to, da smo vanjo veliko vložili kot narod in v tem kontekstu 

tudi ženske. In s to popotnico se za prihodnost ni bati,« je še povedala 

državnozborska poslanka.                                                                                         Ž. Z.

Otvoritev v Pesku
Pred kratkim je stekla večja investicija asfaltiranja poti v izmeri 1300 m, 

ki so jo uspešno izpeljali v vinski gorici Pesek, v nedeljo, 18. oktobra, pa 

svečano predali svojemu namenu. Hkrati so popolnoma obnovili tudi 

znamenje, ki ga je ob tej priložnosti skupaj s cesto blagoslovil trebanjski 

župnik Miloš Košir. V projekt, ki ga je vodil gradbeni odbor Pesek pod 

vodstvom Darka Pekolja, sta bili vključeni krajevni skupnosti Račje selo in 

Velika Loka. Svečane otvoritve se je udeležil tudi trebanjski župan Alojzij 

Kastelic, ki je v družbi Antona Zaletela in Jožeta Smoliča, predsednikov KS 

Račje selo in Velika Loka, prerezal trak.                                                        M. F.

18 gasilk iz PGD trebanjske zveze je bilo na obisku pri gasilkah Prostovoljnega 

gasilskega društva Velika Gorica v sosednji Hrvaški 

(na sliki skupaj z gostiteljicami pred Muzejem Turopolja).
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Srečanje starejših v 

Dolenjih Selcah
Srečanja, ki je bilo zadnjo soboto v avgustu v gasilskem domu, so se kraja-

ni udeležili v velikem številu in želimo si, da bi bilo tako tudi v bodoče. Med 

povabljenimi sta bili tudi predsednica OZRK Trebnje Mojca Mihevc in  se-

kretarka Tea Radelj, predsednik KS Knežja vas Alojz Špec in župnik Florjan 

Božnar. Prijetno popoldansko druženje so popestrili vaški otroci s kratkim 

kulturnim programom, Nives Anžlovar pa je zbrano družbo razveseljevala 

z igranjem na harmoniko. Vsem prostovoljkam se zahvaljujemo za razno-

vrstna peciva in za pomoč pri organizaciji srečanja.  

Melita Zupančič Anžlovar

DOGODKI

Pot Temenica
Prva oktobrska nedelja je privabila v Mirno Peč veliko ljubiteljev narave, pohod-

nikov in tudi nas, člane Turističnega društva Trebnje. Mirnopeško turistično 

društvo je namreč pripravilo slikovito zgibanko poti Temenica in uredilo odsek 

od Mirne Peči do Zijala. Na periščih Na Ulcah in pod Biško vasjo so odprtje od-

seka popestrili prizori vaškega življenja nekoč, ko so dekleta in žene prale perilo 

in zraven opravljale. Po ogledu male hidroelektrarne pri Patetovih v Ivanji vasi 

smo mimo Venckovega studenca prispeli do cilja v Zijalu. Po novem lesenem 

mostičku in ob urejenih smerokazih smo se na nek način poklonili naši dolenjski 

ponikalnici. 

Če naj bi pot Temenica zaživela v svoji celoti, se bomo morali tudi člani turistič-

nih društev Novega mesta in Trebnjega precej potruditi. Prihodnje leto naj bi 

nadaljevali s projektom iz Mirne Peči proti Novemu mestu, kasneje pa še v tre-

banjsko občino. Zgledi vlečejo, mi pa bomo dodali veliko dobre volje in povabili 

k sodelovanju vse, ki bodo želeli.

Gabrijela – Jelka Bukovec,

foto: Ž. Z.

Visoka priznanja za čistokrvne konje
V imenu priznane rejske organizacije Združenja rejcev konj slovenske hladno-

krvne pasme so na letošnjem kmetijskem  sejmu v Gornji Radgoni predstavili 

svoje konje tudi rejci iz občine Trebnje. Rejec Anton Gorc iz Dolenjih Selc pri 

Dobrniču je na sejmu predstavil dva čistokrvna predstavnika pasme, žrebca 

Eros Nera XIII in kobilo Viko. Od ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano Republike Slovenije dr. Milana Pogačnika je prejel priznanje za dosežene 

rezultate pri vzreji te plemenite slovenske hladnokrvne pasme konj, kar je gotovo 

velik dosežek za rejca in tudi za občino Trebnje.

Na 3. državnem tekmovanju konj slovenske hladnokrvne pasme v kasu na hipo-

dromu Vrbljene pri Igu pa je domačija Gorc dosegla prvo mesto v finalu s haflin-

gerji, drugo mesto v finalu s hladnokrvnimi konji, prvo in četrto mesto v polfina-

lu s hladnokrvnimi konji in drugo mesto v medpasemski tekmi s hladnokrvnimi 

konji. Čestitkam se za uspešno rejo konj in za dosežene rezultate pridružuje tudi 

Občina Trebnje.
Jože Povšič

Kdo je odgovoren 
za zavlačevanje izdaje odločb o 
dodeljenih sredstvih na področju 
kmetijstva?
Občinski proračun za leto 2009 je bil sprejet 22. aprila 2009, čeprav je več-

ina svetnikov zahtevala, da se ga sprejme že v decembru 2008. Pravočasno 

sprejetje proračuna je zelo pomembno, saj to omogoča, da vsi koristniki 

proračunskih sredstev normalno delujejo v tekočem letu.

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je na svoji seji 22. 7. 2009 potrdil pred-

log razdelitev sredstev za kmetijstvo, ki je bil pripravljen skladno s pravilni-

kom o dodeljevanju sredstev.

Občinski svet je 29. 7. 2009 potrdil predlagane sklepe. Do 14. 10. 2009 ob-

činski upravi še vedno ni uspelo izdati vseh odločb.

To je nedopustno. Kdo je za to odgovoren?

Skupno je bilo razpisanih 140 269 €, ki jih je odbor razporedil takole:

- naložbe v kmetijstvo: 60 559 €

- zavarovalne premije: 11 840 €

- zagotavljanje tehnične pomoči: 33 358 €

- za dopolnilne dejavnosti: 26 000 €

- za štipendije na področju kmetijstva: 8 512 € (ta sredstva še niso razdelje-

na zaradi daljšega razpisnega roka).

Razdelili smo vsa razpoložljiva sredstva razen sredstev za dopolnilno de-

javnost. Pri tej postavki je ostalo 21 610 € nerazdeljenih. Predlog odbora 

je, da se prenesejo na ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva (izboljšanje 

zemljišč in urejanje pašnikov).

Danes slovenski kmet enako ali pa še bolj kot drugi občuti hudo gospodar-

sko in socialno krizo, ki je mnogo družin pripeljala v neizmerno stisko in v 

strah, kaj bo v prihodnosti.

Kako mu lahko pomagamo?
S tako neodgovornim obnašanjem ljudi, ki so odgovorni za izvrševanje 

sklepov Občinskega sveta, prav gotovo ne. Mnogokrat kritiziramo državne 

organe, pa bi morali najprej pomesti pred svojim občinskim pragom.

                                                          Silvester Prpar, predsednik odbora za kmetij-



|7|št. 44/oktober 2009

Obnovljeni izvir Žibrščice
Nedeljsko popoldne,  18. oktobra, je v Stranje pri Vapči vasi privabilo veliko 

Dobrničanov in ostalih, saj je bila tam slovesna otvoritev obnovljenega iz-

vira Žibrščica.

Pobudo za obnovitev je dala učiteljica Lojzka Prpar, mentorica Krožka za 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine na OŠ Trebnje, ki je s svojimi ak-

tivnostmi preprečila dokončno zasutje izvira in poskrbela tudi za njegovo 

obnovo. Ni bila enostavna pot, ker se je domačinom zdelo to v začetku težko 

izvedljivo, pri institucijah pa ni bilo ustrezne in pričakovane podpore. Celo 

od lanskega septembra dalje ne, ko so pri čiščenju odkrili človeško ribico. 

Vendar Prparjeva ni odnehala. Zaprosila je za pomoč KS Dobrnič, Obči-

no Trebnje ... Z  Zavoda RS za varstvo narave  OE Novo mesto je pristopil 

Andrej Hudoklin, ki je poskrbel za vpis človeške ribice, sedaj pa sodeluje z 

jamarji, ki poglabljajo izvir in raziskujejo tukajšnji podzemni svet. 

Akcijo je podprl tudi Svet KS Dobrnič, predsednik Silvester Prpar je v po-

zdravnih besedah izrazil željo, da še naprej skrbijo in ohranjajo svoje okolje, 

izpostavil je obnove še ostalih vodnih virov in vodnjakov in izrazil priprav-

ljenost, da v takih akcijah sodeluje.

Navzoče je pozdravila ravnateljica OŠ Trebnje Rožica Zakšek, v imenu Ob-

čine Trebnje pa podžupan Jože Povšič. V kulturnem programu so sodelo-

vali ŽePZ KTD Dobrnič pod vodstvom Mateje Glivar, učenci OŠ Trebnje 

in PŠ Dobrnič in domačini. Domači župnik Florijan Božnar pa je izvir bla-

goslovil in ob tem poudaril pomen blagoslovljene vode v Cerkvi.

Veliko dela so opravili domačini, ki so sodelovali pri čiščenju, uredili do-

stop, brežine in zabili pilote …, pa tudi to nedeljsko popoldne so naredili 

prijetno, z veliko udeležbo, potrudili so se pri peki peciva in kostanja, po-

strežbi. Vedo, da je en naravni dragulj v Dobrniški dolini odkrit in da je to 

za domačine še kako pomembno. Ali kot je v zaključku povedala Prparjeva: 

»Dom človeške ribice je tudi naš dom. Kje bomo živeli, če ga bomo uničili? 

Kje bomo dobili čisto vodo, če si jo sami zastrupljamo?« 

Dobrničani so se tega zavedli in že snujejo nove korake k boljšemu sožitju 

z naravo.

Ivanka Višček

DOGODKI

Podzemni raj
V KS Dobrnič že nekaj let skupina nadobudnih fantov iz Železnega raziskuje 

podzemni kraški svet, ki ga je oblikovala moč vode. Dolgo so ga raziskovali na 

lastno pest, na pobudo Tomaža Bukovca pa o pristopili k Jamarskemu klubu 

Novo mesto, kjer so pridobili potrebna znanja o raziskovanju, kartiranju in var-

nosti v jamah. Okoli 30 jam in brezen je na območju Dobrniške doline in vsaka je 

biser zase, pravijo jamarji. Pogosto se morajo do najlepših predelov jam prebijati 

skozi ozke luknje. A kot pravi Primož Peternež, vodja skupine, se vsaka prelita 

kaplja potu izplača, saj so poplačani s prečudovitimi skulpturami iz kalcijevega 

karbonata, ki jih je izoblikovala narava. »Prav presenetljivo je, da le nekaj centi-

metrov velika luknjica na površju pogosto skriva pod površjem dvorane, velike 

kot dvodružinske hiše,« navdušeno pripoveduje Franci Zupančič. Njegov brat 

Toni Zupančič opozarja vse nadobudne raziskovalce, da se v jame nikoli ne po-

dajajo sami in brez primerne opreme. V podzemnem svetu vlada trda tema, ki 

se ji pridružujejo spolzka tla, jezera in brezna, zato je primerna oprema nujna in 

obvezna. Fantje vabijo vse, ki jih zanima raziskovanje kraškega podzemlja, da se 

jim pridružijo v okviru Jamarskega kluba Novo mesto, ki nudi potrebno znanje, 

preden se spustite med kapnike.

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

foto: Primož Peternež

 

Trgatev za starostnike
Člani Turističnega društva Trebnje so letos petič zapored pripravili trgatev za 

starejše občane. »Namen tega dogodka je obujanje tradicije trgatve za starostni-

ke, ki živijo v Domu starejših občanov Trebnje in varovanih stanovanjih. S tem se 

vračajo v mladostne čase, ko so v trgatvi uživali,« je povedal predsednik Dušan 

Mežnaršič. Letošnjega dogodka se je udeležilo 20 starostnikov. »Sprva smo imeli 

več prijav, vendar pri starostnikih nikoli ne veš, kdaj kdo zboli, zato nam jih je pet 

žal odpadlo,« je pojasnil Mežnaršič. Že drugo leto zapored so trgali v vinogradu 

družine Kresal. »Gospodinja Darinka Kresal zna sprejeti starejše občane in jih 

pogostiti. Z zelo prijetnimi občutki odidejo iz vinograda, kar je tudi njena zaslu-

ga,« je še izpostavil predsednik turističnega društva.

Ž. Z.
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INTERVJU

Kaj vam pomeni strelstvo?

Golob: Vse mi pomeni, me navdušuje, pa še v ekipi mam kolege.

Sadar: Strelstvo mi pomeni izredno veliko. S tem se ukvarjam, odkar me je za 

to navdušil sorodnik. Imam veliko prostega časa in ga izkoristim za to. 

Slak: Veliko. Lova je čedalje manj, z njim je čedalje slabše, tako da sčasoma 

bomo imeli samo še strelstvo.

Kako je s treningi?

Žurga: Nimamo svojega strelišča, zato hodimo na treninge k Lovski družini 

Trebelno, na trening golobov pa skoraj vsako sredo k Lovski družini Kočevje. 

Ostalo treniramo tudi sami doma. 

Flis: Najrajši jih imamo dan pred tekmo. Ostalo so pa tekme, tekme, tekme. 

Izredno sem ponosen na naše strelce, ker smo vedno nad povprečjem. V Slo-

veniji praktično nimamo primerjave. To je res vrh lovskega strelstva pri nas. Za 

primer naj povem, da smo se letos uvrstili na državno prvenstvo. Tekmovanja 

smo se udeležili trije in smo zasedli vsa tri prva mesta. Ekipno smo postavili 

tak državni rekord, da se za par generacij ne bojimo, da bi nam ga vzeli. Sicer 

pa smo tri leta zapovrstjo ekipni državni prvaki, štiri leta zapovrstjo pa smo 

posamični državni prvaki in imamo tudi državni rekord v tarči bežečega mer-

jasca.

Koliko prostega časa porabite za treninge in tekme?

Golob: Enkrat na teden je trening. Hodimo v Kočevje ali na Trebelno, z malo-

kalibrskimi puškami pa treniramo doma. 

Sadar: Letos smo začeli 17. aprila pa do današnjega dne (10. oktober, op. a.) 

sem bil dva vikenda prost, tako da vse vikende temu namenjam, a mi ni žal.

Slak: S strelstvom se ukvarjam med vikendi, ker imamo takrat tekme in tre-

ninge, med tednom pa bolj malo. Takrat imamo predvsem lov.

Se kažejo možnosti za svoje strelišče?

Žurga: Trenutno te možnosti ni, ker je do tega s papirji in dovoljenji skoraj 

nemogoče priti, pa tudi tukaj ni primernega terena za strelišče. Razen če bodo 

zaprli kamnolom pri Sveti Ani, to bi pa že bilo v redu. Smo se tudi že dogovar-

jali, da bi imeli tam strelišče za glinaste golobe in malokalibrsko puško. 

V čem je skrivnost vašega uspeha?

Flis: Ugotovili smo, da nima smisla hoditi samo streljat, ampak se je treba za 

to potruditi. 

Žurga: Ko sem prišel v lovsko družino, smo se začeli ukvarjati s strelstvom. 

Najprej smo bili močnejši s kroglo, ko so prišli še mlajši strelci, kot sta Peter Flis 

in Klemen Sadar, ki so dobri golobaši, smo se začeli ukvarjati še s tem. 

Kateri uspeh vam je najbolj pri srcu?

Flis: Štiri leta zapovrstjo smo bili državni prvaki – posamično in ekipno. Do-

segli smo sto pokalov, stokrat smo bili med prvimi tremi v Sloveniji. Povsod 

smo dobrodošli, povsod nas lepo sprejmejo, še bolj pa so veseli, ko gremo, ker 

jim vse odnesemo. Neponovljiv je letošnji uspeh, ko smo zasedli vsa tri prva 

mesta. In ekipni uspeh vsaj meni veliko več pomeni kot posamični. Ekipa je 

tista, ki strelce dviguje na nek nivo – če ekipa dobro stoji, tudi strelci dobro 

stojijo.

Golob: Največ mi je pomenilo, ko sem bil tretji v družini.

Sadar: Imam državni rekord na bežečega merjasca, postal sem najmlajši pr-

vak v zgodovini Slovenije z 19 leti. Sicer streljam šele pet let, a sem dosegel vse, 

kar se je dalo doseči – od državnega rekorda do državnega prvaka – ekipnega, 

posamičnega, vse.

Slak: Največji uspeh sem dosegel na državnem prvenstvu – na bežečega mer-

jasca sem bil tretji. 

Žurga: Moj osebni uspeh je bil to, da sem kot pripravnik dosegel prvo mesto s 

kroglo. Na to sem zelo ponosen. To mi trenutno največji pomeni. Drugače so 

pa enkratni uspehi, doseženi na državnem prvenstvu. 

Čeprav ste dosegli že vse, vam verjetno načrtov ne manjka?

Žurga: Streljali bomo še naprej, vse pa je odvisno od finančnih zmožnosti. 

Večino namreč financiramo iz lastnih žepov – vsak toliko, kolikor lahko. Dru-

gače pa upamo, da bomo ponovili državni rezultat – vsaj ekipni. 

Prinaša ukvarjanje z lovskim  strelstvom velike stroške?

Žurga: Strošek je odvisen od tega, koliko streljaš. Če streljaš toliko kot mi, pri-

de samo za strelivo in startnino brez prevoza in ostalih zadev vsaj dva tisoč 

evrov na sezono. Lovska družina nam delno financira le družinsko tekmo, 

plača tarče.

Bogdan Breznik, starešina Lovske družine Trebnje

Vaši strelci dosegajo izjemne rezultate. 

Vedno poudarjam, da so v naši družini dobri strelci tudi dobri lovci, ker izpol-

njujejo obveznosti, ki jih imamo po načrtu odstrela. Dober strel je za živel in 

tudi za nas zelo zaželen, kajti ni izgub in žival v tem primeru ne trpi bolečin.  

So res tako dobri, da praktično nimajo konkurence?

Konkurenca je vedno, oni pa se morajo kot strelci vedno dokazovati. Kajti pri 

strelstvu je tako: če ne streljaš, če ne vadiš, če nisi ves čas v teh ekipah, potem 

ne moreš pričakovati dobrih rezultatov. Torej se morajo odreči velikemu delu 

svojega časa, ki ga porabijo za lovsko strelstvo, in tudi prispevati veliko finanč-

nih sredstev. Lovska družina je ene vrste sponzor in smo veseli, da je ta spon-

zorski denar pravilno vložen. Želim jim še naprej veliko uspehov in da našo 

lovsko družino širom Slovenije predstavljajo tako uspešno, kot so jo do sedaj.

Živa Zakšek

V Sloveniji brez primerjave
Pogovor s strelsko ekipo Lovske družine Trebnje

Strelska ekipa Lovske družine Trebnje šteje pet aktivnih članov, imajo pa še tri, na katere lahko računajo, da jih po potrebi 

zamenjajo. Ker strelišča v trebanjski občini nimajo, hodijo na treninge drugam. Do sedaj so dosegli že več kot sto pokalov 

in medalj, kar jih uvršča na sam vrh slovenskega lovskega strelstva. Pogovarjali smo se s  Petrom Flisom, Janezom Žurgo, 

Klemenom Sadarjem, Jožetom Golobom in Ivanom Slakom.
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KMETIJSTVO

Vsak dan sveže mleko
V soboto, 17. 10., so Marnovi z Jezera pri Mercator centru v Trebnjem predali 

svojemu namenu prvi mlekomat v naši občini in tako Trebnje uvrstili med prvih 

10 občin v Sloveniji, kjer si lahko občani v katerem koli času postrežejo s svežim 

mlekom. 

Ob otvoritvi sta spregovorila župan Občine Trebnje Alojz Kastelic in Stanko 

Bevc, predstavnik KGZ Novo mesto, v kulturnem programu pa so nastopili fant-

je iz Češnjic.  Marnovi se zahvaljujejo Mercatorju za odstop in ureditev prostora 

in upajo, da bo naprava na tem mestu dostopna širokemu krogu uporabnikov.

Nada in Ciril Marn (na sliki) sta izpeljala trideset tisoč evrov vredno naložbo 

skupaj z družino, saj pri delu na kmetiji po svojih močeh kljub študiju oz. zapo-

slitvah sodelujejo vsi otroci. Mleko si res da lahko postrežemo sami, toda verjetno 

bo v začetnem času potrebne nekaj asistence. Vsak večer pa se bazen z mlekom v 

celoti (ne glede na porabo) zamenja s svežim, le pomolženim, polnomastnim in 

na slabe 4° ohlajenim mlekom. 

Mlekomat je velika pridobitev za Trebnje, če se bomo pripadniki vseh generacij 

v večji meri zavedali, da je pitje svežega, nepredelanega kravjega mleka koristno 

in zdravo, ker vsebuje visoko kakovostne beljakovine, mlečni sladkor, maščobe 

in veliko kalcija. Zaradi naštetega je v bistveni prednosti pred homogeniziranim 

mlekom, ki celo povzroča poapnenje žil. Da o prednosti kozarca mleka (zlasti za 

jutranji obrok) pred različnimi lizikami, žvečilnimi, čipsom in kokakolo, kar si 

nekateri učenci kupujejo za zajtrk pred prihodom v šolo, niti ne govorim.

Ivanka Višček

Kmetijska svetovalna služba Trebnje

Temeniška pot 1

8210 Trebnje

tel.: tel (07) 346 06 71, fax (07) 346 06 73

E-mail: ana.moder@siol.net

Dvig izkaznic za FFS tečaje

Vse, ki ste opravili obnovitveni tečaj FFS, naprošamo, da čimprej dvignete 

nove izkaznice na sedežu KSS v Trebnjem, Temeniška pot 1.  Prevzem je za-

željen ob uradnih dnevih (ponedeljek, sreda, petek). 

Slušatelji, ki so opravljali obnovitveni tečaj v avgustu, lahko dvignejo nove iz-

kaznice do konca novembra 2009 na sedežu KSS v Trebnjem, po tem roku pa 

le na zavodu v Novem mestu.

Ob prevzemu nove je obvezna oddaja stare izkaznice.

Obnovitveni tečaj

Opozarjamo, da morajo vsi, ki jim Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine 

za izvajalca ukrepov preneha veljati z 31. 12. 2009, obnovitveni tečaj opravi-

ti pred iztekom veljavnosti, v kolikor bodo ta datum zamudili, bo potrebno 

ponovno opraviti osnovni tečaj. Opozorilo velja za tiste, ki so bili vabljeni na 

obnovitveni tečaj avgusta, pa se le-tega niso udeležili oz. se niso prenaročili na 

drug termin.

Vpis namestnika nosilca

Vse nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da do konca leta 2009 vpišete 

namestnika nosilca kmetijskega gospodarstva. Obrazce za vpis lahko dvigne-

te na sedežu KSS Trebnje ali na Upravni enoti Trebnje (g. Matjaž Dimnik).

Za namestnika vpišite osebo, ki dobro pozna vaše kmetijsko gospodarstvo, saj 

vas bo lahko le ona zastopala pri vseh poslih, kjer vi zaradi zadržanosti, bolezni 

oz. kakršnih koli drugih vzrokov ne boste mogli sodelovati.

Vpis namestnika kmetije nima nikakršne povezave z lastništvom oz. prevze-

mom kmetije. V primeru, da tega na boste opravili,  v letu 2010 ne bo mogoč 

vnos subvencijske vloge.  

Vpis opravite na UE Trebnje – g. Matjaž Dimnik.

Zbiranje prijav za začetni tečaj FFS

Kmetijska svetovalna služba Trebnje še vedno zbira prijave za začetni tečaj 

FFS. Prijavite se lahko osebno ali po tel. 07/3460-670; 07/3460-671.  Tečaj bo 

organiziran, ko bo prijavljenih najmanj 15 slušateljev. 

Pomembni roki

od 1. 10. do 31. 10. 2009 - rok za oddajo zahtevka za posebno premijo za 

bike in vole za drugo obdobje  (zakol in izvoz od 1. 6. do 30. 9. 2009). 

od 1. 10. do 31. 10. 2009 - rok za oddajo zahtevka za dodatno plačilo za eks-

tenzivno rejo ženskih govedi za telitev v obdobju od 1. 4. do 31. 7. 2009.

       

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje

Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.
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Slikarska razstava               
Marjana Podlogarja

V drugi polovici oktobra se 

je z otvoritvijo slikarske raz-

stave za nekaj časa vrnil v 

naš kraj nekdanji Trebanjec 

Marjan Podlogar, sicer tudi 

Mirnčan, kjer je obiskoval 

osnovno šolo.  Življenjska 

pot ga je vodila skozi likovno 

šolo in dva letnika likovne 

akademije. Potem je likovno 

ustvarjanje prevladala glas-

ba, ki ga je lep del življenja 

vsrkala vase. Zadnje čase 

pa se je glasbi bolj ali manj 

odpovedal in postal zvest 

likovni umetnosti. Uživa v 

delih, ki jih dela za ljudi, kot 

je povedal na otvoritvi svoje 

razstave, kjer je o njegovem likovnem opusu strokovno spregovoril Sevni-

čan Rudi  Stopar.  

V kulturnem programu je sodelovala violinistka Jera Rot z Glasbene šole 

Trebnje in moderator večera ter avtorjev prijatelj Sinjo Jezernik. Delček nje-

govih del si lahko ogledate do konca tega meseca v Baragovi galeriji Trebnje.

  M. F.

Talenti se predstavijo 
V nedeljo, 18. septembra, so talenti 

ponovno zasedli oder dobrniške-

ga kulturnega doma. Tudi letos ni 

manjkalo glasbenikov, ki so hoteli 

pokazati domači in svetovni javno-

sti, da njihov čas še prihaja. Predsta-

vili so se harmonikarji Peter Makše 

iz Šahovca, Nives Anžlovar iz Selc 

in brata Pekolj iz Šahovca. Na kitari 

nam je svoje hitre prste predstavil 

mladi Domen Gnidovec iz Lokev. 

Ubrano družinsko petje je zaščitni 

znak Smoličevih iz Artmanje vasi, 

ki so v nas z izvedbo skladbe Slove-

nec sem utrdili narodno zavest. Kot 

gostje so nastopili člani ansambla 

Srebrnik iz Zagorja ob Savi in zara-

di njih so prav vsakogar v dvorani zasrbele pete. V okviru prireditve smo s 

kratko video projekcijo predstavili podzemni svet dobrniške doline. Raz-

iskuje ga skupina zanesenjakov iz Železnega, ki jih vodi Primož Peternež.

Matjaž Glavan

KTD Dobrnič

KULTURA

Galerijska paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje v naslednjih mesecih pripravlja več 

zanimivih delavnic in dogodkov, ki vam bodo popestrili vsakdanjik. Najprej v 

Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje na delavnice vabimo vnuke skupaj z 

babicami in dedki, začela se bo namreč serija delavnic z naslovom ČETRTKO-

VE URE KULTURE ZA VNUKE IN STARE STARŠE. Enkrat mesečno boste 

skupaj spoznavali različne likovne tehnike. Prvo srečanje je bilo v četrtek, na-

slednje pa bo 19. novembra z naslovom Sem kot dimnikar. Kaj počnejo dim-

nikarji? Čistijo dimnike, zato so črni. Na delavnici dimnikov ne boste čistili, 

ampak boste ustvarjali z ogljem. Konec oktobra, točneje v torek, 27., in v sredo, 

28. oktobra, pa v Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje vabimo otroke na 

počitniško likovno delavnico DELAJMO USTVARJALNO. Spoznavali bodo 

mešanje barv, barvne kontraste in harmonije, senčenja ter tako kreativno pre-

živeli del počitnic.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Glasbeni recital Jere Rot
11. oktobra je imela v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje glasbeni 

recital absolventka Akademije za glasbo v Ljubljani Jera Rot. Violinistka, ki se je 

letos izpopolnjevala tudi v Celovcu pri priznanem profesorju Helfriedu Fistru, 

svojo glasbeno pot pa je začela na Glasbeni šoli Trebnje, je na recitalu predstavila 

svoj diplomski program.

Nedeljski koncert v organizaciji Glasbene šole Trebnje se je začel s Sonato za 

violino in klavir v F-duru skladatelja Antonina Dvořaka, ki ga je Jera izvedla ob 

spremljavi pianistke Tjaše Šketako. Skupaj sta nato izvedli še Ščedrinovo skladbo 

V slogu Albeniza. Sledilo je tehnično izjemno zahtevno delo Johannesa Brahm-

sa, in sicer Koncert za violino in orkester v D-duru, ki ga je Jera izvedla ob 

spremljavi pianista Zoltana Petra. S tem koncertom je tudi zaključila svoj enourni 

recital, po katerem se je zahvalila vsem poslušalcem, za podporo in sodelovanje 

pa še posebej svojima spremljevalcema, Tjaši Šketako in Zoltanu Petru, ter rav-

nateljici glasbene šole za organizacijo koncerta.                                      Kristina Gregorčič

Gostovanje v Sarajevu
Ženski pevski zbor Zimzelen Mirna z zborovodjem Stanetom Pečkom je 

konec septembra gostoval pri Slovenskem kulturnem društvu Cankar v 

Sarajevu. V počastitev 15-letnice delovanja njihovega pevskega zbora Ca-

merata Slovenica smo izvedli samostojni celovečerni koncert z naslovom 

Ljubezen je bila, ljubezen še bo …

Bivanje v Sarajevu je ob izredni gostoljubnosti gostiteljev hitro in prijetno 

minilo. Naši prijatelji iz Sarajeva se bodo tudi naslednje leto udeležili 41. 

Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Veselimo se našega 

ponovnega snidenja.

Breda K.
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Pravljica v romskem naselju 
Hudeje
V knjižnici Pavla Golie Trebnje se zavedamo, kako pomembno je širjenje 

bralne kulture med mladimi romskimi bralci, zato smo konec avgusta v 

sodelovanju z ljudsko knjižnico Metlika organizirali pravljično uro v rom-

skem naselju Hudeje. Pravljičarka Blažka Tomaževič iz Metlike je otroke 

razveselila s pravljico Anje Štefan z naslovom Robček.  

Romski otroci so pravljičarko z navdušenjem poslušali in tudi glasno so-

delovali. Pogovarjali so se tako v slovenskem, kot tudi v romskem jeziku. 

Pravljici je sledila ustvarjalna delavnica, kjer so otroci iz pobarvanega testa 

izdelovali like iz pravljice, ki jo je interpretirala Tomaževičeva. V naselju so 

pripravili tudi čudovito razstavo slik in izdelkov, ki jih otroci izdelujejo v 

šoli in doma. Nekaj izdelkov so romski otroci posodili tudi naši knjižnici, da 

smo jih skupaj s fotografijami s pravljične urice razstavili ob tednu informa-

cijske pismenosti. Isto razstavo so kasneje pripravili ob otvoritvi romskega 

vrtca Romano. 

Letos se je projektu »Romi, povabljeni v knjižnico« pridružila tudi naša 

knjižnica, ki bo do konca leta v novo odprtem romskem vrtcu Romano pri-

pravila še eno uro pravljic.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Nova energija v knjižnici 
Ob dnevih evropske kulturne dediščine smo v Knjižnici Pavla Golie Treb-

nje pripravili prireditev s pomenljivim naslovom Grad + Kmetija = Nova 

energija. Gostili smo Marijo in Gorazda Marinčka, ki upravljata najstarejšo 

aktivno kmetijo v občini Trebnje. »Ekološka kmetija Marinček« je stara 250 

let, najdemo jo že na zemljevidu avstrijske vojske iz leta 1770. Nahaja se v 

neposredni bližini gradu Kozjak pod hribom Kozjek. Gospod Marinček 

nam je predstavil zgodovinski razvoj domačije in načrte za njeno revitali-

zacijo. Danes je kmetija usmerjena predvsem v ekološko pridelavo in pre-

delavo hrane. Na kmetiji redijo koze in govedo, gojijo žita, kot so pira, oves, 

proso, lan in zelišča, imajo tudi sadovnjak s starimi sadnimi sortami. Kot 

zanimivost imajo na domačiji muzej s starimi predmeti. Po predstavitvi 

kmetije smo poskusili domač sok, polnozrnat kruh, kozji sir, suhe slive in 

tepke. Vse domače dobrote nam je pripravila gospa Marinček.

 V Osrednji knjižnici Trebnje in v Krajevni knjižnici Šentrupert pa je bila 

do 16. 10. 2009 na ogled bogata razstava o razvoju domačije.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

KULTURA

Pisalo se je leto 1475 … 
Turki so že tretje leto zapored  vdrli na Kranjsko in se 25. aprila, na dan sv. Marka,  

pojavili na Muljavi. Vaščane so  presenetili  v praznični procesiji in jih blizu 4200 

zajeli.  Izropali in požgali so tudi bližnji samostan v Stični. Opat Ulrik se je z ne-

kaj brati uspel rešiti, ostale brate so Turki privezali konjem za repe in odvedli v 

sužnost.

Za samoobrambo so poleti notranjeavstrijske dežele Koroška, Štajerska in Kranj-

ska  ustanovile čete vitezov konjenikov. Takrat je Ludvik Kozjaški z gradu Kozjak, 

tudi oskrbnik gradu Mehovo, postal prvi poveljnik deželne vojske v popolnoma 

slovenski deželi – Vojvodini Kranjski.

V avgustu so Turki ropali po Štajerski. Poveljniki vseh treh konjenic so se dogovo-

rili za skupen napad in  20. avgusta dopoldne so pri Bizeljskem potolkli skupino 

200 sovražnikov. Ko so pričeli slaviti zmago, se je pojavila glavnina več kot de-

settisočglave turške vojske. Krščanskih vitezov je bilo le 450, veliko jih obležalo, 

prek 40 je bilo ujetih. Štirje so se kasneje odkupili iz ujetništva,  med njimi Ludvik 

Kozjaški za 2000 goldinarjev.

Vsa zgodba postane neobičajna zaradi izjemnega poguma in požrtvovalnosti na-

šega junaka, ki je po prihodu iz ujetništva po svoji volji in visoki moralni zavesti 

dvakrat potoval v Dubrovnik. S pomočjo upravnikov dubrovniške republike, ki 

so dobro sodelovali s turškimi oblastniki, je uspel odkupiti  dva sobojevnika, ki ju 

je izsledil  v Sarajevu. Ostali so izginili v  Carigradu.

Ludvik Kozjak je  prišel v zgodovino ne samo kot prvi poveljnik kranjske konjeni-

ce in kot požrtvovalen bojni tovariš, ampak tudi kot izjemen podpornik kulture 

med posvetno gospodo.  Daljnega leta 1456 je naročil prepis pesnitve o Aleksan-

dru Velikem in  Avstrijske kronike 95 gospostev. V slednji je z besedo in podobo 

ovekovečeno ustoličevanje koroških vojvod. Sporočilo tega dejanja, prenos ob-

lasti z ljudstva na vladarja, so povzeli  avtorji  ustave Združenih držav Amerike.

To enkratno delo je opravil Hermann Tallner iz Trebnjega, edini znani srednje-

veški  prepisovalec (kopist) na Kranjskem.

Morda bosta Ludvik Kozjak in Hermann Tallner dobila mesto tudi v trebanjski 

Rastoči knjigi zaradi opaznega prispevka h kulturni in vojaški zgodovini Sloven-

ske marke v Vojvodini Kranjski.                               Iz več virov zbral Gorazd Marinček

Priložena podoba je iz rokopisa, shranjenega v Mestni in univerzitetni knjižnici v 

Bernu.

Prifarski muzikanti v Trebnjem
Zadnji petek letošnjega oktobra, 30. 10., ob 19. uri bodo dvorano trebanjskega 

kulturnega doma napolnili zvoki glasbil in ubranih glasov znane glasbene sku-

pine Prifarski muzikanti. Vstopnice bodo na voljo v predprodaji in pred prire-

ditvijo, če ne bodo že prej razprodane.                                                              M. F.
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OBČANI OPOZARJAMO! / RAZNO

Uredniški odbor se je odločil, da bo v vsaki številki Glasila občanov 
opozarjal na črne točke v naši občni, zato vas prosimo, da sodelujete 
z vašimi predlogi. Za začetek podaja predloge za ureditev kar ured-
ništvo:

1. obeležje 15. poldnevnika na Rimski cesti v Trebnjem že zelo dolgo zane-

marjeno,

2. cesta v Klemenčičevi ulici je neurejena in nevarna. 

Na dve črni točki sta nas opozorila občana.

Križišče v Jurčkovi ulici

V imenu prebivalcev Jurčkove ulice se je oglasil Božo Kravcar, svetnik Krajevne 

skupnosti Trebnje. Težavo predstavlja nevarno in nepregledno križišče , v 

katerem se cesta iz Praproč priključi na Jurčkovo ulico. Delno so problem rešili z 

ogledalom, ki pa ne pomaga vedno, saj se v tem letnem času večkrat zarosi ali pa 

se nanj prime listje. Prav tako ne pomaga omejitev hitrosti vožnje (cona 30), saj 

jo le redko kdo upošteva, pravi Kravcar in dodaja, da so najbolj nevarni kolesarji, 

ki pridrvijo po hribu navzdol. Prebivalci zahtevajo, da lastnik zoži in zniža 

živo mejo, da bodo vozniki videli cesto, izpostavlja svetnik. Zadevo si je ogledal 

tudi občinski inšpektor Vinko Ribič, ki je lastniku izdal odločbo za odstranitev. 

»Potem pa je ta šel k županu. Kaj sta se zmenila, da mu tega ni treba odstraniti, 

ne vem,« razloži Kravcar.

Zaradi omenjenega lastnika zemljišča se zapleta tudi pri pločniku, ki si ga v 

Jurčkovi ulici sicer vsi želijo. Lastnik namreč zahteva, da se mu dokupi 400 kva-

dratnih metrov zemlje na vzhodni ali severni strani, pravi Kravcar. »Pločnika 

zaenkrat ne bo. Zdaj bodo narejene razmejitve. Potem bomo pa videli, koliko je 

njegovega na cesti,« še pove.

Kupi zemlje pri oskrbovanih stanovanjih

Jože Cugelj, predstavnik hišnega sveta oskrbovanih stanovanj, nas je v imenu 

tamkajšnjih stanovalcev opozoril na kup zemlje v bližini oskrbovanih stano-

vanj, kjer naj bi v prihodnje zgradili vrtec. »Tale kup zemlje so napeljali, ko so 

gradili bloke, oskrbovana stanovanja – družbena in lastniška – in prizidek k 

domu,« je izpostavil. Kot dodaja, želijo, da se zemljo odstrani, strošek njene 

odstranitve pa naj se razdeli na tiste, ki so objekte zgradili. 

Svetnik trebanjske krajevne skupnosti Božo Kravcar pri tem doda, da so se na 

svetu krajevne skupnosti glede tega že obrnili na občinsko upravo. »Direktorju 

občinske uprave smo pisali in je odgovoril, da nimajo denarja za odstranitev,« 

pojasni. Cugelj opozarja še, da starejši v bližini nimajo parka, zato ga želijo na ob-

močju, kjer je predvidena gradnja vrtca oz. kjer zdaj okolico kazi kup zemlje.

DOVOLJ! (nadaljevanje s 1. strani)

Predstavniki in člani športnih, kulturnih, turističnih, vinograd-

niških, mladinskih, gasilskih in drugih društev ter predstavniki 

krajevnih skupnosti, socialnih in humanitarnih organizacij, jav-

nih zavodov …

22. aprila 2009 je bil sprejet proračun Občine Trebnje. Razpisi za so-

financiranje dogovorjenih programov so bili objavljeni v prvi naslednji 

številki Glasila občanov, predlogi razdelitve so bili skladno z veljavnim 

pravilnikom še pred dopusti pripravljeni in zaključeni ter potrjeni s strani 

občinskega sveta, kjer je bilo to potrebno. 

Ker večina upravičencev oz. izvajalcev programov s strani občinske uprave 

še ni prejela pogodb in ker so bile vse glasnejše govorice o nelikvidnosti 

Občine Trebnje, je večina občinskih svetnikov zahtevala sklic izredne seje. 

Šele po zahtevi za sklic izredne seje na to temo so prva društva 

dobila podpisane pogodbe. Takoj po izredni seji 29. 9. 2009 so nekatera 

društva (ki se financirajo po dvanajstinah, ne pa tudi tiste, ki se izplačujejo 

na podlagi predloženih računov) prejela tudi nekaj sredstev.

Na izredni seji OS 29. septembra 2009 je bilo jasno, da je Obči-

na Trebnje nelikvidna. Župan je seznanil OS, da bo za 45 dni zadr-

žal izvrševanje izdatkov, ustavil prevzemanje obveznosti ter se 

naknadno pogovarjal s pogodbenimi partnerji še o podaljšanju 

rokov plačil. V prilogi vam pošiljamo dokument, za katerega je na sami 

seji vodja računovodstva povedala, da je župan zlorabil njeno ime in da je 

župana opozarjala na možnost nelikvidnosti že od aprila ter predlagala re-

šitve, ki jih župan ni želel upoštevati. Povedala je, da so sedanji ukrepi 

– praktično v mesecu oktobru – prepozni in gredo le na breme izvajalcev 

in programov, ki so bili v trdni veri, da ta sredstva dobijo, saj je velika večina 

teh programov že izvedenih.

To pomeni, da ne glede na to, ali je društvo/zveza/zavod/organizacija/kra-

jevna skupnost … do danes prejela pogodbo ali ne – obstaja zelo velika 

verjetnost, da sredstva LETOS NE BODO IZPLAČANA. Župan je v 

dokumentu navedel, da »(o)b upoštevanju likvidnostnih zmožnosti 

proračuna prevzetih obveznosti namreč ne bo mogoče v celoti re-

alizirati«. To pomeni, da ni in ne bo sredstev niti za že sklenjene pogodbe 

in obveznosti, kaj šele tiste, ki so predvidene, a se še niso začele odvijati.

Župan je 1. oktobra 2009 za članek Dolenjskega lista z naslovom »Trebnje 

postaja nekulturna občina« izjavil naslednje: »Slabo stanje se bo goto-

vo vleklo še v prihodnje leto, zato že zdaj napovedujem, da bo v 

prihodnjem proračunu bistveno manj denarja za sofinanciranje 

programov športa, kulture ipd., ker moramo ostati razvojno na-

ravnani in del denarja nameniti projektom.« 

Ker bi bilo to za naše okolje, za naša društva in organizacije lahko usodno, 

saj se  programi izvajajo že od začetka leta, izvajalci pa se ali zadolžujejo, 

ali iščejo razne oblike premostitvenih rešitev, ali pa ostajajo dolžniki za ne-

posredne stroške … Ker to lahko pomeni propad marsikaterega društva in 

organizacije, ki je za naše okolje in krajane ključnega pomena, se pridružuje-

mo sporočilom opozorilnega protestnega shoda pred Občino Trebnje, ki je 

bil v sredo, 14. oktobra, ob 16. uri.                         
Predstavniki društev in organizacij

Vabilo                                                
za nove člane pri tabornikih
Taborniki delujemo na Mirni že dobra tri desetletja, vedno nam je bilo lepo 

pri tabornikih, saj smo zmeraj kaj novega počeli in se naučili. Zdaj, ko smo mi 

že odrasli taborniki, pa to znanje prenašamo naprej. Kar nekaj nas je šlo na 

vodniške tečaje v Zreče, obiskali smo tudi sodniški seminar in najtežji (na-

poren) tečaj za vodjo taborniške enote v Bohinju. Uspešni smo tudi na raznih 

tekmovanjih, kot so mnogoboji, Zlata puščica (lokostrelstvo) … 

Zato bi radi kljub pestremu programu, ki nas letos čaka (obiski ljubljanskih 

tabornikov, piknik, razne akcije in podobno), da se nam pridružijo novi člani. 

Pričakujemo jih vsak petek  16.30–18.00 pred OŠ Mirna.

Nika Starina, vodnica

031642788
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Neresnost mirnskih tabornikov
V 42. številki Glasila občanov občine Trebnje je bilo na deseti strani napisano, 

da se vsako sredo med 13. uro in 15.30 pred OŠ Mirna zbirajo zamaški za 24-let-

nega Anžeta, ki je januarja v prometni nesreči izgubil desno nogo. Osnovna šola 

Trebnje se je resno lotila »tega projekta« in v dobrih dveh tednih zbrala več kot 

25 vreč zamaškov. Ko sva v sredo, 23. septembra 2009, ob 13. uri s hišnikom že-

lela zamaške oddati na šolskem parkirišču, tam ni bilo nikogar. Zaposleni na šoli 

o tem niso vedeli ničesar, ker to ni stvar šole, čeprav so se zelo angažirali in nam 

pomagali, komu bi lahko to oddali oziroma koga bi lahko poklicali. Predsednik 

tabornikov Andrej Tratar se na telefon ni oglasil, organizatorka te zbiralne akcije 

Nika Starina pa je rekla, da so to sredo pozabili obvestiti, da jih pred šolo ne bo 

(po navedbah ostalih jih ni bilo niti v sredo, 16. septembra 2009). Po slabi uri ča-

kanja sem torej dobila »navodilo«, naj zamaške pustimo kar pred gostilno Kolar. 

Naj še povem, da je v tem času zamaške pripeljalo tudi nekaj drugih ljudi. 

Učitelji in učenci smo se zelo angažirali, saj je zbiralna akcija v dobrodelne na-

mene, na drugi strani pa taka neresnost organizatorjev. Če bi to vedela vnaprej, 

bi zamaške raje kar osebno dostavila v celjski nakupovalni center (ker zbirajo 

tudi tam). Skrbi me, da bo zaradi tokratne neresnosti v prihodnjih zbiral-

nih akcijah udeležba slabša.                                                           Maja Velečič, 

mentorica skupnosti učencev OŠ Trebnje

Točke vseživljenjskega učenja
CIK Trebnje v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinan-

cira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, 

pod koordinacijo Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, izvaja Točke vseživ-

ljenjskega učenja. Namen točk je vključevanje odraslih v različne oblike neformalnega 

učenja in vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Točke izvajamo dvakrat mesečno v 

Domu starejših občanov Trebnje, v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, v Kultur-

nem domu Šentlovrenc  ter v krajevni knjižnici Mirna, Šentrupert in Mokronog. 

V prihajajočem jesensko-zimskem in praznično obarvanem času vas vabimo v našo 

družbo. Na Točkah vseživljenjskega učenja se lahko v naslednjih mesecih udeležite 

brezplačnih delavnic in predavanj s področja zdravilnih zelišč, računalništva,  vzgoje 

domačih ljubljenčkov, spoznate vse skrivnosti britanskih legend, vstopite v čudoviti 

svet mineralov, pojavov vulkanov in  potresov. Pozabili ne bomo niti na praznike ter 

šege in navade ob martinovanju ter se preizkusili v aranžiranju daril, izdelovanju voš-

čilnic in novoletnih okraskov.  

V okviru Točk bo potekalo tudi brezplačno učenje računalništva, interneta in 

elektronske pošte. Urnik Točk vseživljenjskega učenja si lahko ogledate na spletni 

strani www.cvzu-dolenjska.si, www.ciktrebnje.si ali pa nas pokličete na tel.št. 07 

34 82 108 ali 041/567-772. Vljudno vabljeni.                                      Tadeja Štublar

PGD Trebnje v mesecu požarne varnosti
V oktobru je PGD Trebnje pripravilo kar nekaj preventivnih akcij, s katerimi želimo 

seznaniti občane z našim delovanjem in preventivnimi navodili za preprečevanje 

požarov in postopki ob morebitnih nesrečah. Sobote in nedelje popoldan smo na-

menili dnevom odprtih vrat Gasilskega doma Trebnje. Ob sobotah smo pripravili 

dinamične prikaze gasilskega dela, nedelje pa so bile namenjene prikazom vozil in 

ostale opreme. 

V ponedeljek, 12. oktobra, smo izvedli vajo sektorja 1, na kateri je sodelovalo 33 gasil-

cev iz gasilskih društev Ponikve, Lukovek, Račje selo in Trebnje. Vaja je potekala na 

objektu Zdravstvenega doma Trebnje s predpostavko požara v drugem nadstropju 

in s tem povezanimi postopki reševanja in gašenja. Gasilsko-reševalna vaja »Zdrav-

stveni dom Trebnje 2009« je potekala od 14.45 do 15.30 ure. V tem času so gasilci 

sektorja in zaposleni v Zdravstvenem domu Trebnje iz objekta evakuirali vse paci-

ente. Gasilci so iz objekta preko teleskopske dvižne platforme rešili 7 oseb, napadal-

ne gasilske skupine so pogasile požar in rešile še dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci 

Zdravstvenega doma Trebnje. Med evakuacijo so zaposleni v Zdravstvenem domu 

tudi vzpostavili nadomestno ambulanto Nujne medicinske pomoči. 

Tudi med tednom nismo počivali, saj so nas obiskali otroci iz Vrtca Trebnje, poleg 

tega smo se udeležili tudi tehniškega dneva na OŠ Mirna in vaje Občinskega gasil-

skega poveljstva Trebnje, ki je potekala v nedeljo, 11. oktobra, na Kozjeku. Do od-

daje prispevka smo v oktobru opravili eno intervencijo, skupno smo jih v letu 2009 

opravili 43.

24. oktobra bo slovesno, saj bomo svojemu namenu uradno predali nove pri-

dobitve, in sicer: Teleskopsko dvižno platformo Bronto Skylift, Gasilsko vozilo za 

moštvo in novo zgrajeno garažo. 

V zadnjem tednu oktobra pa je v načrtu še predstavitev gasilcev v Domu starejših 

občanov in obisk prvih razredov OŠ Trebnje.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!                                                      Lovro Hren, PGD Trebnje

Otroški golf v Trebnjem
V letu 2009 smo na vadišču Blato pri Trebnjem speljali pod streho tretjo sezono 

otroške golf šole. V letošnjem letu je treninge obiskovalo med 10 in 15 otroki. 

Skupini otrok, ki so v golfu tretje leto, sta se pridružila tudi mlajša člana, tako da 

se za podmladek ni bati.

Glede na to, da treninge izvajamo 1x tedensko, smo trebanjski golfisti dosegli 

zavidljive rezultate. Izpostavil bi predvsem Jerlah Amadeja, ki je v kategoriji do 

10 let zasedal mesta med 6 najboljših v Sloveniji. Prav tako bi pohvalili tudi vse 

ostale igralce (Lan Gašperin, Jan Koželj, Jan Pancar in Melani Štamcar), ki so se 

pridno udeleževali turnirjev in dosegali lepe rezultate, ki nas veselijo, hkrati pa 

nalagajo nove cilje in obveznosti za to zimo in naslednjo sezono. Glede na to, da 

je golf postal olimpijski šport z letom 2016, ne vidim razloga, da ne bi zavihali 

rokavov.

Vse to ne bi bilo izvedljivo brez zavzetega dela Zaletla, ki nam pripravi dobro 

vadišče, staršev in podpore Občine Trebnje ter sponzorjev.

Matjaž Car, profesionalni učitelj golfa
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V petek, 2.10., je podružnična šola Dolenja Nemška vas praznovala 100 let 

in otvoritev prenovljenih prostorov z novo telovadnico. Na ta trenutek smo ča-

kali učenci in strokovni delavci kar nekaj dolgih let, zato smo se nanj še posebno 

skrbno pripravljali. Zadnji dan avgusta smo opremili naše nove učilnice, jedil-

nico in garderobo. V septembru pa smo uspeli opremiti še novo telovadnico, 

pridobiti manjkajoče pohištvo v šoli ter šolsko kuhinjo. Ob vsem tem pa se je 

aktivno urejala šolska okolica. Ker šola vseskozi živi s krajem in z ljudmi tega 

kraja, so nam na pomoč priskočili starši učencev, krajani okoliških vasi, bivši in 

sedanji učenci. S skupnimi močmi smo v popoldanskih urah prostovoljno ure-

dili zelenico okoli šole, zasadili cvetlične grede, prepleskali ograjo okoli igrišča, 

prenovili dotrajane gole in koše, ter narisali oznake na igrišču. Seveda pa smo 

za  vse to poleg prostovoljnega dela potrebovali tudi kar nekaj denarne pomoči, 

katero smo dobili s pomočjo naših donatorjev NLB d.d., NLB Vita d.d., KS  Do-

lenja Nemška vas, Dana d.d., Kovingrad Vode d.o.o., Begrad d.d., Gradbeni in-

ženiring Janez Zakrajšek s.p., Šalehar Marjan s.p., Aktiv kmečkih žena Jezero, 

Avbar Rok, PGD Ponikve in Lukovek, ALIANSA d.o.o., Irena Blaznik – glineni 

izdelki, Mizarstvo AGOLES, Sadjarska kmetija Uhan, Meglič Branka, Gostilna 

Rakar, AVTO Slak Trebnje, Odbor staršev za izgradnjo PŠ Dolenja Nemška 

vas, Rakar Marjan in Franc Urbič. 

Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri urejanju in obnovi 

naše šole. Hvala vam v imenu sedanjih in prihodnjih generacij učencev. 

Nevenka Grebenc,

vodja PŠ Dolenja Nemška vas

Rastem s knjigo
Sedmošolci Osnovne šole Trebnje so imeli 14. 10. v povezavi s Knjižnico Pavla Golie 

Trebnje, Galerijo likovnih samorastnikov in Župnijskim uradom Trebnje zanimiv kul-

turni dan. 

Pet oddelkov se je tekom dopoldneva zvrstilo v petih delavnicah. Prijazne knjižničarke  

so jim po pozdravu direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje ge. Milene Bon predsta-

vile knjižnico, razporeditev gradiva in iskanje preko cobiss programa. V okviru projekta 

Rastem s knjigo je vsak učenec dobil knjigo Dušana Čarta Pojdi z mano in še nekaj re-

klamnega gradiva. V drugi delavnici so spoznali strip in se ga tudi sami lotili. V Baragovi 

dvorani so se seznanili z domoznanskim gradivom naše splošne knjižnice. Po ogledu 

Podlogarjeve razstave v Baragovi galeriji so vstopili še v Galerijo likovnih samorastnikov, 

se seznanili s stalno in občasno zbirko. V središču Trebnjega pa se ustavili ob najstarejši 

stavbi, cerkvi Marije Vnebovzete, njeni vpetosti v zgodovinski okvir časa in kraja.

Vsem, ki ste osnovnošolcem približali kulturne dobrine domačega okolja, hvala.

Ivanka Višček

Osnovnošolci v Lanšprežu
V sklopu 100-letnice čebelarstva na Slovenskem je bilo 16. in 17. oktobra v 

Lanšprežu slovesno. 

Otvoritve prireditve se je v petek, 16. 10., udeležilo veliko trebanjskih 

osnovnošolcev, ki so prisluhnili čebelarski himni, si ogledali razstavo v 

kapeli, degustirali različne vrste medu in peciv iz medu, spremljali delo v 

nekaj delavnicah ter prisluhnili predavanju o čebelah. Turistična vodička 

Marjeta Uhan je predstavila zgodovino Lnšpreža in pomen Petra Pavla Gla-

varja za ta okoliš in za celoten slovenski prostor. Ob stojnicah pa so učenci 

lahko pokramljali o pridobivanju in zdravilnosti različnih vrst medu, TIC-

ova stojnica pa je ponujala tudi informacije o turistični ponudbi v trebanjski 

občini.

»Morda bo tovrstno druženje pripomoglo k večjemu zanimanju za če-

belarski krožek tudi na trebanjski šoli,« je bil prepričan predsednik ČD 

Anton Koželj.                                                                                Ivanka Višček

PŠ Dol. Nemška vas živi s krajem
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ZAHVALA
Z globoko žalostjo smo se v petek, 9. oktobra, poslovili od našega dragega 

moža, očeta, dedka, brata, strica, tasta, svaka 

JOŽEFA MAVRA 
iz Vrtač pri Žužemberku.   

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste nam 

izrekli sožalje v teh težkih trenutkih, darovali cvetje, sveče, svete maše 

ter pokojnika pospremili na zadnjo pot. Zahvaljujemo se negovalki Vidi, 

patronažni sestri Mateji za obiske na domu in osebju Zdravstvenega doma 

Trebnje, še posebej dr. Petkovi, za vso skrb in lajšanje bolečin.  Zahvaljujemo 

se vsem navzočim gasilcem, še posebej PGD Log, pogrebnemu zavodu 

Novak  za organizacijo pogreba, pevcem ter župniku Davidu Jensterle.  

Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ŠOLSTVO / OSMRTNICE

ZAHVALA
V 79. letu nas je zapustil naš dragi

ANTON MAROLT
Iz Velikega Gabra 54.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 

sodelavcem iz OŠ Veliki Gaber, GVS, Evroteka in znancem za izrečena 

sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in v dober namen ter da ste ga 

v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Hvala gospodu župniku 

Davidu Jensterletu za lepo opravljen mašni obred, govorniku Slavku 

Podboju za lepe poslovilne besede, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu 

Tišine in pogrebni službi Perpar.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te na polju več,

ne med trtami,

ni te več v zarji,

ne med meglicami,

v šumu gozdov,

ne vrtov, niti vej,

ni te nikjer več,

kjer bil si prej!

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je zapustila

ANTONIJA SMOLIČ
iz Preske pri Dobrniču 16.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom ter 

znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahva-

ljujemo se njenemu zdravniku dr. Bogomirju Humarju, gospodu župniku 

za opravljen obred, pevcem in godbi za ganljivo zapete ter odigrane pesmi, 

govornikoma, Osnovni šoli Trebnje in Podružnični šoli Dobrnič ter po-

grebnemu zavodu Marije Novak. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospre-

mili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

Če bi lahko ti pomagali,

ne bi zdaj ob tvojem 

grobu stali.

Ne ljubezen, ne solze,

tebe več ne prebude.

Te dni  se spominjamo 10-letnice smrti našega moža, očeta, dedija, 

vaščana in prijatelja

JOŽETA VRHOVCA
z Mrzle Luže 3 pri Veliki Loki.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov grob.

Družina Vrhovec

Naravoslovni in eko dan na OŠ 
Trebnje
V torek, 29. 9., so imeli učenci 7. razreda OŠ Trebnje EKO dan z naravoslovno 

vsebino. Glavna tema so bile celinske vode. Raziskovali in delali so na različnih 

lokacijah: ob Temenici, na Jezeru, ogledali pa so si tudi čistilno napravo.

Prvič pa so učenci na naravoslovnem dnevu raziskovali tudi  v Dobrniču. V 

Preski so v mlaki Močilo ugotavljali prisotnost različnih organizmov – bio-

indikatorjev, ki kažejo, kakšna je kvaliteta vode, ogledali pa so si tudi izvir Žibr-

ščica, v katerem so človeške ribice in tudi druge značilnosti kraškega polja.

7. razred OŠ Trebnje
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Nace Škoda 
razstavlja v 
Ljubljani
Prisrčno vabljeni na raz-

stavo fotografij trebanjske-

ga fotografa Naceta Škode 

»Mon Ami, My French« iz 

popotovanja po Zahodni Afriki – Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Gana, 

Mavretanija, Maroko.

Otvoritev razstave bo 11.novembra 2009, ob 18. uri v Galeriji Loterije Slo-

venija na Trubarjevi 79 v Ljubljani. Fotografije bodo na ogled mesec dni.

ZADNJA STRAN

Teden otroka v Vrtcu Trebnje
Letošnji teden otroka je posvečen 20. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah 

z geslom OTROKOVE KORISTI – GLAVNO VODILO. V Vrtcu Trebnje smo 

pripravili različne ustvarjalne dejavnosti na temo Čutna pot. V vrtec smo po-

vabili tudi otroke, ki vanj sicer niso vključeni. 

Otroci so na igrišču vrtca s strokovnimi delavkami pripravili čutno pot, na ka-

teri so ves  teden imeli možnost  raziskovati in si pridobivati čutne sposobnosti. 

Poudarek vseh dejavnosti je bil na druženju otrok različnih starostnih obdobij. 

Starejši otroci so obiskali mlajše in jih razveseljevali s pesmijo in igranjem na 

male ritmične instrumente, ki so jih izdelali iz različnih materialov s poudarkom 

na ekologiji.

Praznovanje smo zaključili z iskanjem zaklada na čutni poti, nato pa so se otroci, 

starši in strokovne delavke vrtca družili v Kulturnem domu Trebnje ob predstavi 

Mineštralala.                                          Ekipa za pripravo programa ob tednu otroka Vaja požar in evakuacija  - 
Zdravstveni dom Trebnje 2009
Zdravstveni dom Trebnje je bil v letošnjem letu temeljito obnovljen. V okviru ob-

nove smo v celotnem objektu vgradili sodoben sistem za zaščito pred požarom. 

V sodelovanju z gasilci smo sklenili preveriti, kako nov sistem deluje in izvedli 

vajo evakuacije ob požaru.

Požar so zaznali dimni javljalniki. Sprožil se je alarm, ki so ga sprejeli gasilci in 

prihiteli na pomoč. V zgradbi se je oglasila opozorilna sirena. Obiskovalci in za-

posleni smo po najbližji poti zapustili zgradbo, nekateri tudi po požarnih stop-

nicah, ki so bile zgrajene ob letošnji obnovi. Nova protipožarna vrata, ki so siste-

matično postavljena na ključnih mestih, so se avtomatsko zaprla, da so preprečila 

širjenje požara. Dvigalo se je avtomatsko pripeljalo v pritličje in se odprlo. Gasilci 

so s svojo novo teleskopsko dvižno platformo rešili nekaj ljudi, ki so ostali ujeti v 

zgornjem nadstropju. Seveda so tudi pogasili požar in pregledali stavbo.

Z vgradnjo sodobnega protipožarnega sistema smo zadostili strogim protipo-

žarnim predpisom. Čeprav se je obnavljal samo del stavbe, smo morali protipo-

žarni sistem vgraditi v celoten objekt. To je seveda močno podražilo investicijo. 

Z vajo smo se s sistemom bolje seznanili. Zdravstveni dom Trebnje je z novim 

protipožarnim sistemom varnejši in za zgled drugim ustanovam.

Zdenko Šalda, dr. med.

ZD Trebnje

Nove najdbe iz rimskih časov
Med arheološkim nadzorom, ki ga je novomeška območna enota Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine izvedla na območju gradnje Rimskih dvorov, 

so našli ostanke rimskodobnega objekta in cestišča. Kot je pojasnil Uroš 

Bavec, višji konservator iz omenjene enote, na izrazito zamočvirjenem te-

renu niso pričakovali najdb, a so na arheološke ostanke naleteli meter in 

pol pod gladino podtalnice in pol metra pod neprepustno glino. 

Našli so ostanke rimskodobnega objekta s tremi prostori, ki je verjetno služil 

kot skladišče, v njem pa so našli precej manj najdb kot pred dvema letoma, ko 

so v neposredni bližini izvajali zavarovalna arheološka izkopavanja. Odkrili 

so tudi rimskodobno cestišče, ki je ohranjeno z jaškom ob zahodni vpadni-

ci v rimski pretorij, je pojasnil Bavec in dodal, da se bo pod plastmi ohranil 

le del najdb, ki sega izven območja pozidave.                                                                 Ž. Z.

Ob dnevu spomina na mrtve
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
in to, kar je neskončno dragoceno,
Je večno in nikdar ne more umreti.

Svetlana Makarovič

Še 195 dni  

»14.FINALE SLOVENSKIH SALAMIAD«  

Trebnje, maj 2010


