
občanov občine Trebnje    št. 45/november 2009

Dobrodelna akcija 
zbiranja igrač za socialno 
ogrožene otroke
Akcija bo potekala 12. 12. 2009 od 9. do 12. ure v parku 

v Trebnjem. Vsi, ki bi želeli socialno ogroženim otro-

kom podariti vaše stare igrače, ste vljudno vabljeni, da 

se oglasite pri stojnici Mladega foruma. Igrače, ki jih 

boste darovali, bomo predali Rdečemu križu, da jih za 

novo leto podari socialno ogroženim otrokom.

Mladi forum Trebnje

Vesel sem Mirnčan
Društvo Partizan Mirna vabi ljubitelje narodnozabavne glasbe 

in »frajtonaric« na 10. jubilejno prireditev Vesel sem Mirnčan, 

kjer se bodo pomerili najboljši harmonikarji in harmonikašice iz 

vse Slovenije. Prireditev bo v soboto, 12. 12. 2009, ob 18. uri v 

telovadnici Osnovne šole Mirna.

Poleg tekmujočih harmonikarjev nastopajo še: The Call Boys, Suha Solza, mlada pevka za-

bavne glasbe Kaja Košale, narodnozabavni ansambel Florjan, D'Palinka band,  dramska sku-

pina P.L.I.N. s Čateža. Prireditev bosta povezovala Petra Krnc in Vesel Mirnčan.

Predprodaja vstopnic po 6 € za odrasle in 5 € za otroke od 4. decembra v Gostilni Meglič v 

Trebnjem in v Gostilni Kolenc na Mirni. Na dan prireditve vstopnina 7 € za odrasle, 6 € za 

otroke.

KUD KLAS MIRNA

ob 10-letnici delovanja pripravlja

������V ZNAMENJU DESETICE

in 

predstavo KRST PRI SAVICI

sobota, 28. november 2009,

ob 19. uri

dom Partizan MIRNA

vstopnina 5 evrov, rezervacija vstopnic: 

Tina (031 380 257)

VABLJENI

8. novembra je v mirnski krajevni skupnosti potekal referendum, na katerem so se tam-

kajšnji prebivalci odločali za izločitev iz trebanjske občine in za ustanovitev lastne. Udele-

žilo se ga je skoraj 70 odstotkov volivcev, skoraj 90 pa se jih je opredelilo za občino Mirna.

»Glede na udeležbo na zborih krajanov skoraj ne bi upali računati na tako visoko številko,« 

je bila z udeležbo na referendumu zadovoljna Barica Kraljevski, predsednica tamkajšnje 

krajevne skupnosti. »Mislim, da večina ljudi zaupa v skupno prihodnost in v to, da bomo 

lahko skupaj složno še marsikaj naredili,« pa je povedala o referendumskem izidu. 

Končno odločitev o ustanovitvi nove občine bo sprejel državni zbor. »Tudi skupno število 

vseh, ki so se izjasnili za občino Mirna, je 60,5 odstotkov. To jasno kaže na to, da državnemu 

zboru ne preostane drugega, kot da nam potrdi občino in da mi krenemo z nadaljnjimi ak-

tivnostmi v smislu organiziranja občine in ostalih aktivnosti, ki jih bomo izvajali v Mirnski 

dolini skupaj z ostalimi občinami in v povezavi še z občino Trebnje, iz katere zdaj s tem re-

ferendumom, vsaj upam, končno odhajamo,« pa je povedal Dušan Skerbiš, koordinator od-

borov za ustanovitev nove občine.                                                                                                                                  Ž. Z.

Mirnčani želijo svojo občino
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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, 7. december 2009. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Drage občanke, dragi občani!

slovenska nogometna reprezentanca se je uspe-

la prebiti na svetovno prvenstvo. Čeprav za naj-

manjšo in najmanj številčno državo na svetu 

kot udeleženko svetovnega tekmovanja v žogo-

brcu ve že skoraj vsak, je to največja pozitivna 

promocija na svetu v iztekajočem se letu. Šport, 

posebej pa nogomet, je zaradi interesa ljudi ena 

največjih promocij vsake države, nogomet vpli-

va na politiko, na turizem, na kulturo, na vse 

segmente našega bivanja. Vsi dvomi, da lahko 

karkoli drugega vpliva na šport, so z zmago slo-

venske reprezentance nad rusko padli v vodo. 

Zdrava zmaga!

Zakaj ponavljam v medijih najbolj odmevno no-

vico zadnjih dni? Zdrav duh v zdravem telesu! 

Prav to; šport in rekreacija utrjujeta našo zdra-

vo zavest, krepita samozavest in odganjata črne 

misli. Zato sem vesel, da se vse več ljudi ukvarja 

z rekreacijo, se udejstvuje različnih športnih 

prireditev in dogodkov posredno povezanih s 

športom. Šport podaljšuje življenje!

Drage občanke, dragi občani, naj bo uspeh slo-

venske nogometne reprezentance gibalo tudi 

za nas; vsaka težava je premostljiva in šport ve-

liko prispeva k reševanju skrbi.

mag. Igor Teršar

urednik

Štejemo si v čast, da je najbolj aktualen dogodek jeseni 

2009 odprtje začasnega oddelka vrtca – enote Romano 

v romskem naselju Hudeje, kot je razbrati iz anonim-

nega komentarja, objavljenega v prejšnji številki Glasila 

občanov na drugi strani po rubriko Aktualno z naslo-

vom Želimo biti enakovredni!.

Spodaj podpisana »Mamica« si je v pogovoru z osta-

limi starši zastavila vprašanje: »Zakaj novozgrajeni 

romski vrtec?«

Glede na navedeno smo pripadniki romske skupnosti 

dolžni pojasnilo, da nikakor ne gre za novozgrajeni vrtec 

in vse, kar sodi zraven, ampak za preureditev objekta v 

privatni lasti. Po drugi strani pa ni slaba ideja, ker sodeč 

po vašem mnenju v tem primeru ne bo več »teh otrok 

povsod dovolj, tako na cesti kot drugje …« 

V zvezi z omenjenimi prizadevanji za varstvo, ki ga ne 

dobite, in zaposlitvijo v teh težkih časih vam tudi sama 

lahko predstavim svoj položaj z razliko, da sem se pod 

prispevek podpisala in s tem zagotovila resničnost po-

datkov.

Sem mati dveh otrok, ki sem zaradi premočne želje 

postati mati izgubila službo. Imam sedemnajst let in 

sedem mesecev delavne dobe in sem že šest let brezpo-

selna. Imam srednjo ekonomsko šolo, delavne izkušnje 

brez disciplinskih ukrepov ter redno pišem prošnje za 

zaposlitev. Vendar, ko pridem na razgovor in deloda-

jalec ugotovi, da sem pripadnica romske skupnosti, se 

pogovor hitro konča. Tudi sama močno želim, da 

bi bili enakovredni.

V šestih letih nisem nikoli prejemala redne denar-

ne socialne pomoči, ker se z možem trudiva družino 

skromno preživeti z lastnim delom. Iz zanesljivih virov 

(do katerih lahko pridete tudi sami, a vam očitno ni v 

interesu, ker je lažje kritizirati pod anonimko) pa vam 

zagotavljam, da tudi ostale romske družine ničesar ne 

prejemajo, če ne izpolnijo vloge oz. ne izpolnjujejo po-

gojev, določenih z zakonom, kot vsi ostali državljani 

Slovenije. Torej moj odgovor na vaš predlog je: Vsem 

Romom in ostalim državljanom Slovenije ukini-

te socialne pomoči in naj se zaposlijo vsi držav-

ljani Slovenije. Občina Trebnje vsa leta od države 

prejema v proračun sredstva tudi za število romskih 

prebivalcev. In v kakšen namen se ta denar porabi?

Večina romskih družin v občini Trebnje že četrto dese-

tletje živi brez vode, elektrike, da o ostalih zadevah ne 

govorimo. Nikoli nismo javno protestirali o katerikoli 

potrebni in nemalokrat tudi »zgrešeni in potratni« 

pridobitvi, ki se je zgodila kjerkoli v naši občini. Iz tega 

razloga ocenjujemo, da je objavljeni anonimni komen-

tar uperjen proti Romom in škoduje ugledu Glasila ob-

čanov občine Trebnje.

Draga Mamica in prijateljice, veliko sreče z dr-

žavo tudi v prihodnje.                 Vida Hočevar

V tovarni Prevent na Mirni se je med delom nenadoma 

zgrudila šivilja. Ker ni kazala znakov življenja, so jo so-

delavke začele oživljati. Na pomoč je najprej prihitela 

dr. Tratarjeva s sestro Matejo iz bližnje zdravstvene 

postaje, nato pa še ekipa dr. Kustrove z reševalnim 

vozilom iz Zdravstvenega doma Trebnje. Ko so šiviljo 

priklopili na monitor, so ugotovili, da srce ne utripa več, 

ampak samo še trepeta (fibrilira). Z defibrilatorjem so 

sprožili rešilni električni tok in srce je ponovno pričelo 

utripati. Pacientko so nato prepeljali v Splošno bolniš-

nico Novo mesto. Ker je bilo stanje izredno kritično, so 

jo kasneje premestili v Univerzitetni klinični center v 

Ljubljani. Zadnje novice so zelo vzpodbudne, ker paci-

entka uspešno okreva.

Izkazalo se je, da je bilo ključno pri vsem skupaj pred-

vsem pravočasno in pravilno ukrepanje sodelavk. Če 

bi samo poklicale na pomoč in ne začele s takojšnjim 

oživljanjem, njihova kolegica zagotovo ne bi preživela. 

To pa ni posledica naključja, ampak dejstva, da ima 

podjetje Prevent pravilno organizirano prvo pomoč. Iz 

vsake izmene so sistematično poslali po nekaj delavk na 

tečaj iz prve pomoči. Ko je prišlo do kritičnega dogod-

ka, so delavke znale pravilno ukrepati.

Zakaj je tako pomembno, da so sodelavke začele s ta-

kojšnjim oživljanjem? Srce se je ustavilo. Verjetnost, da 

človek umre po srčnem zastoju, se z vsako minuto po-

veča za 10 %. Po desetih minutah čaka človeka gotova 

smrt. Z masažo srca se doseže, da kri vendarle potuje 

po žilah. 

Prava rešitev pa pride šele takrat, ko z električnim defi-

brilatorjem sprožimo ponovno utripanje srca. Brez de-

fibrilatorja rešitve ni!  Zaradi tega so prišli do ideje, da 

bi bilo smiselno, da so električni defibrilatorji hitro do-

stopni in tako enostavni, da bi jih lahko uporabljali tudi 

laiki. Na krajih, kjer je veliko ljudi, so se začeli pojavljati 

avtomatski električni defibrilatorji (AED). Uporaba je 

izredno enostavna. Aparat ima dve elektrodi, ki se na-

lepita  na prsni koš. Nato se ga vklopi in sledi glasovnim 

navodilom. Aparat sam določi, če je potrebno sprožiti 

električni tok.

Če se srce ustavi, je torej izredno pomembno, da priso-

tni znajo pravilno ukrepati vse do prihoda reševalcev. 

Zato je zelo koristno, da se čim več ljudi udeležuje teča-

jev prve pomoči in da se pridobljeno znanje tudi redno 

obnavlja. V bodoče se bomo trudili za popularizacijo 

avtomatskih električnih defibrilatorjev. 

Ob koncu bi pa rad poudaril, kako pomembna je so-

lidarnost med ljudmi. V času dežurne službe, ko ima-

mo v Trebnjem na voljo samo eno reševalno vozilo in 

enega zdravnika, se pogosto dogaja, da ljudje zahtevajo, 

da pride zdravnik z reševalnim vozilom na dom, čeprav 

ne gre za življenjsko ogroženost. Pogosto se zahteva 

prevoz v bolnišnico, včasih novomeška bolnišnica ni 

dovolj dobra in zahtevajo prevoz v Ljubljano. Večina 

sicer z razumevanjem sprejme obrazložitev, da s tem, 

ko zahtevajo, da pride zdravnik z reševalnim vozilom 

na dom, lahko kdo drug, zaradi srčnega zastoja umre, 

ker pomoč ne bo pravočasna. Nekateri pa kljub vsemu 

izustijo tisti znameniti, za nas boleči stavek: »Za kaj vas 

pa plačujemo?« 

Čisto na koncu še šiviljam – reševalkam iz Preventa: 

»Čestitamo! Ponosni smo na vas!«

Zdenko Šalda, dr. med., ZD Trebnje 

Odgovor na članek Želimo biti enakovredni!

Rešile sodelavko gotove smrti
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ŽUPANOV KOTIČEK

Pričela se je gradnja težko pričakovane obvoznice mimo Trebnjega. Na to smo 

čakali več kot 20 let. Vodstvo Občine Trebnje, občanke in občani, še posebno 

pa prebivalci mesta Trebnje smo tega dogodka zelo veseli. Obvoznica bo spro-

stila nemogoče razmere izredno gostega prometa skozi Trebnje, ki ga ovira še 

preozek most pri Kulturnem domu. Investitor projekta obvoznice je DARS, v 

višini okoli 7 milijonov EUR. Soinvestitor krožišča pri Mercatorju je tudi Občina 

Trebnje v višini okoli 400.000 EUR in sicer za infrastrukturo v naselju: pločniki, 

kolesarske steze, javna razsvetljava. Izvajalec del je SCT. Rok za dokončanje del je 

druga polovica leta 2010. Občina Trebnje je pri predstavnikih DARS-a in DDC-

ja uradno zahtevala, da obvoznico dokončajo vsaj do sredine leta 2010. To pa bo 

odvisno od vremenskih razmer pozimi in od sprostitve prometa iz hitre ceste H1 

na novo avtocesto. Na avtocesti mimo Trebnjega pa že polagajo grobi asfalt! Če 

zima ne bo huda, bodo obvoznico gradili tudi pozimi in tako pridobili na času. 

Obvoznica mimo Trebnjega, iz smeri Ljubljane, bo potekala: od avtocestnega 

priključka Trebnje zahod po sedanji hitri cesti H1 do novega krožišča na H1, 

vštric Mercatorja. Iz tega krožišča H1 bo potekala po viaduktu preko reke Teme-

nice in železniških prog Trebnje-Novo mesto in Trebnje-Sevnica. Pri Mercatorju 

bo drugo veliko krožišče, z navezavo proti Mirni in viaduktom preko železniške 

proge proti Trimu. Na Zvijavnici pa bo nova cesta z viaduktom preko železniške 

proge, ki bo omogočila izvennivojsko križanje nad železniško progo. Izognili se 

bomo klancu in nevarnim ovinkom preko Zvijavnice. Projekt sofinancira Evrop-

ska unija. Iz te točke bo potekala tudi namenska cesta za CERO Globoko, ki bo 

potekala po gozdu, mimo naselij. Na obvoznici mimo Trebnjega bodo trije novi 

viadukti, ki bodo omogočali kar štiri izvennivojska križanja z železnico. S temi 

velikimi projekti bomo umirili promet in ropot skozi Trebnje, zelo se bo poveča-

la pretočnost prometa na obvoznici in povečala se bo varnost prometa!

Mesto Trebnje pa bo potrebno v prihodnje urediti tako, da bo mestno središče 

Trebnjega postalo visoko kvalitetno in hkrati prijetno kulturno okolje, z vsemi 

objekti, ki v mesto spadajo. Dodatna kvaliteta mestnega središča bo zagotovlje-

na z veliko gostoto zelenih površin, ureditvijo prometa in preselitev mirujočega 

prometa v podzemne garaže. Ves tranzitni promet bo preusmerjen na obvoznico 

in avtocesto. Na podlagi razpisa Občine Trebnje za izdelavo občinskega podro-

bnega prostorskega načrta za središče mesta Trebnje je izvajalec Arhitekturni 

studio Prinčič&Partnerji izdelal več variant. Občina Trebnje je sprejela osnutek 

variante 5 kot dolgoročni razvoj mestnega središča Trebnjega, gledano 20 do 30 

let vnaprej. Večino obstoječih objektov bo ohranjenih in revitaliziranih. Veliko 

objektov pa bo novih, kot so npr.: mestni trg ob revitalizirani občinski stavbi, vi-

soko tehnološki poslovni objekti, hotel, objekti javne uprave in družbenih dejav-

nosti, velik Kulturni center z veliko dvorano, sodišče, zemljiška knjiga, geodetska 

uprava, vrtec, knjižnica, knjigarna, lekarna, avtobusna postaja, paviljoni, stano-

vanjski objekti, štiri podzemne garažne hiše, veliko športno igrišče za Osnovno 

šolo Trebnje in še eno manjše športno igrišče na robu centra Trebnjega. Seveda 

bo ta projekt še kar nekaj časa v javni razpravi, čeprav so arhitekturne rešitve že 

zelo dobro zasnovane.                                     Po pooblastilu župana Alojzija Kastelica:

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje 

Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Trebnje!

Obvoznica mimo Trebnjega, gradnja krožišča in viadukta preko železniške proge 

pri Mercator centru Trebnje.

Osnutek arhitekturne zasnove mestnega središča Trebnje, Varianta 5, z vsemi javnimi in drugimi objekti, ter velikim kulturnim centrom in veliko zele-

nih površin. Širša zasnova središča Trebnjega pa sega vse od Cvibelj do gradu v Trebnjem.
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OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Slovenska demokratska mladina 
(SDM) Trebnje 

V letošnjem letu praznuje Slovenska demokratska 

mladina (SDM) 20. obletnico delovanja. Ustanovljena 

je bila 31. 10. 1989 kot prvi demokratični podmladek. 

Delegati Občinskega odbora SDM Trebnje smo se 

udeležili 12. kongresa SDM, ki je potekal 30. 10. 2009 

v Ljubljani. Izvolili smo 14-članski izvršilni odbor, 5-člansko nadzorno komisijo 

in predsednika SDM, ki je postal Klement Perko. Nagovoril nas je predsednik 

SDS Janez Janša. Povzel je delovanje SDM v dvajsetih letih. Izrazil je željo, da bo 

SDM z novim vodstvom in ob podpori vseh svojih članic in članov v prihodnje 

še nadgradila svoje dosedanje delo v slovenskem političnem prostoru.

8. novembra je potekal referendum v KS Mirna o izločitvi KS iz občine Trebnje 

in ustanovitvi nove občine Mirna. “ZA” se je odločilo 89 % volilnih upravičencev, 

ob 69 % volilni udeležbi. Referendumski izid potrjuje voljo in željo ljudi KS Mirna 

po svoji občini.

Ustanovitev nove občine je tudi priložnost za mlade. V SDS Trebnje se zaveda-

mo, da je delo z mladimi potrebno. Potrebno je mladim tudi ponuditi možnost 

pri soodločanju o pomembnih zadevah. Pri tem imajo vidno vlogo tudi društva, 

s poudarkom na zdravem in varnem druženju vrstnikov. Pričakujemo in želimo, 

da bi bili ustvarjeni  boljši pogoji za delovanje teh društev.

Vsi, ki se želite pridružiti in aktivno sodelovati, lepo vabljeni. Skupaj nam bo 

uspelo, ker “na mladih svet stoji!” 

Občinski odbor SDS Trebnje

Občinski odbor SDM Trebnje

Spremembe v občini 
Trebnje
Na Dolenjskem bo nedvomno nastala nova občina 

Mirna, ki bo po številu prebivalcev najmanjša med 

vsemi. Odločitev volivcev je bila prepričljiva. Upam, 

da bo potrjevanje v državnem zboru le še formalno 

dejanje. Vesel sem, da smo poslanci Slovenske demo-

kratske stranke prispevali odločilne glasove za razpis 

referenduma.

Za občino Trebnje bo zelo pomembna odločitev o tem, 

ali bo postalo odlagališče odpadkov Globoko v prihod-

nje center za ravnanje z odpadki najvišje kategorije. Odločitev naj bi po novem 

sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor. Nekatere bolj oddaljene občine bodo s 

težavo pristopile k projektu. Kot član odbora za okolje in prostor se bom priza-

deval za izgradnjo še enega centra za ravnanje z odpadki na Dolenjskem. 

V parlamentu se ukvarjamo s sprejemanjem proračunov za leti 2010 in 2011. 

Vlada ima težave pri zagotavljanju prihodkov, ki bodo bistveno manjši kot do 

sedaj. To hoče nadoknaditi z zadolževanjem, namesto da bi znižala odhod-

ke z zniževanjem javne porabe. Posledice finančne in gospodarske krize bodo 

hude predvsem za socialno šibkejši sloj prebivalstva. Ukrepi vlade bi morali biti 

usmerjeni bolj k spodbujanju razvoja gospodarstva in s tem k ohranjanju delo-

vnih mest. Dolenjsko gospodarstvo zelo dobro kljubuje krizi. Upam, da pri nas 

na Dolenjskem ne bo prišlo do večjega odpuščanja delavcev. Vseeno pa se bomo 

morali privaditi na slabše čase.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Večinski lastnik naj večinsko 
odloča!

Ponosni smo, da spada občina 

Trebnje med 20 najbolj raz-

vitih občin v Sloveniji. Je ena 

od najhitreje razvijajočih se 

občin. V gradnji je polno krajevnih, občinskih in državnih projektov. Po 

letu 2006 je dobila še večji zagon. Takrat se je odcepilo okoli 29 % prebiv-

alcev in kar 40 % infrastrukture. Zato se je strošek javne dobrine na pre-

bivalca v naši občini znižal. Mirnčani so se odločili, da bodo ustanovili 

svojo občino. Imajo pravico odločati o sebi, upoštevajmo njihovo voljo! Če 

bo ustanovljena občina Mirna, se bo odcepilo relativno malo prebivalcev. 

Občina Trebnje bo imela okoli 12.000 prebivalcev in okoli 60 % lastništva 

v javnih ustanovah, torej bo še vedno velik večinski lastnik. Priseljevanje 

novih prebivalcev v občino Trebnje pa se nadaljuje.

Presenečeni smo bili nad kritiko SD Trebnje v prejšnji številki, češ da 

“Občina Trebnje kot lastnik nima pojma, kaj se dogaja v javnih zavodih in 

javnem podjetju.” Pozabili so, da so člani 13-članske politične opozicije in 

da imajo v javnem podjetju že tri leta direktorja in člane nadzornega sveta, 

ki so jih sami imenovali. V skupščini ni župana naše občine, ki po zakonu 

zastopa občino in njen kapital. Torej, politično so prevzeli javne zavode in 

javno podjetje. Ker pa jim ne gre od rok, krivijo tiste, ki jih ni zraven. Ja-

vno podjetje še po treh letih ni uredilo cen komunalnih storitev za vsako 

občino posebej. Cene bi bile tako v naši občini nižje od cen v drugih dveh 

občinah. V organih javnih ustanov so skozi odloke prodali glasove drugim 

občinam. Referendum, da bi o tem odločili naši občani, pa so zavrnili. Ima-

mo visoko večino lastništva 72 %, nimamo pa pravice večinsko odločati. 

Res nerazumljivo in neumno. Služba Vlade RS jih je tudi pisno opozorila na 

velike napake v odloku javnega podjetja. Upamo, da volivci občine Trebnje 

za naslednji mandat ne bodo dovolili, da bi njihove žulje (v obliki davkov) 

politikanti kar tako predajali drugim. Dobri odnosi med občinami bodo 

takrat, kadar bo lastnina korektno urejena! 

Vabimo vas, da si ogledate novice v glasilu GLAS Trebnje, na spletni strani: 

www.joze-povsic.com pod >Glasilo GLAS Trebnje.

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

Vlada in poslanci naj omogočijo 
in potrdijo odločitev ljudi na 
referendumu

Za novo občino Mirna je na refe-

rendumu 8. novembra glasovalo 

več  kot 88 odstotkov volivcev, kar 

je prepričljiv dokaz, da večina ljudi zaupa v skupno prihodnost in da želijo o 

razvoju krajev, kjer živijo, odločati sami in tudi sami prevzeti odgovornost 

za hitrejši razvoj nove občine Mirna.

Čeprav je bil referendum le posvetovalnega značaja, smo v Novi Sloveniji 

prepričani, da bosta  vlada in poslanci Državnega zbora glede na volilni 

rezultat, Mirnčanom omogočila in potrdila ustanovitev nove občine kljub 

temu, da vladajoča koalicija ni naklonjena ustanavljanju novih občin.

V Občinskem odboru Nove Slovenije Trebnje in Krajevnem odboru NSi 

Mirna  želimo, da bo novonastala občina Mirna kmalu pisala novo poglav-

je v zgodovini našega skupnega prostora.

Nova Slovenija vsa leta zagovarja nastanek novih občin. Z našo pomočjo 

ter prizadevanji poslanke Nove Slovenije v Državnem zboru Marjete Uhan, 

smo leta 2006 dobili novi občini Šentrupert in Mokronog-Trebelno, ki sta 

danes uspešni, občani pa prepričani, da jim je v samostojni občini bolje.

Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Člani Izvršilnega odbora SDM Trebnje
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Družabno srečanje
V četrtek, 29.10.2009, je v Oparovi Zidanici na Stari gori trebanjska LDS 

organizirala družabno srečanje, na katerem so se zbrali številni člani in pri-

jatelji stranke. Predsednik LDS Trebnje, Branko Veselič se je ponovno izka-

zal za izjemnega gostitelja. Poleg vremena, dobre glasbe, okusnega kostanja 

in odlične družbe je poskrbel tudi za to, da so na srečanju spregovorili o 

številnih aktualnih zadevah, od priprav na lokalne volitve do ustanavljanja 

nove občine na Mirni. 

Prijetnemu popoldnevu so se med drugimi pridružili Katarina Kresal, 

predsednica LDS, minister Aleš Zalar, dolenjski rojak Tone Anderlič 

in njegov poslanski kolega, domačin Franc Žnidaršič. Vabilu so se od-

zvali tudi številni člani stranke iz bližnjih občin, med njimi podžupan Čr-

nomlja Anton Verščaj in podžupan Šentjerneja, Igor Kalin, oba tudi 

predsednika stranke v svojih občinah.

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Radovan Žerjav obiskal Trebnje
V četrtek, 12. 11. 2009, je v Trebnjem po-

tekal sestanek predsednikov občinskih 

odborov Dolenjske, ki se ga je udeležil pred-

sednik SLS mag. Radovan Žerjav. Srečanje 

je služilo kot podpora odborom ob prihajajočih lokalnih volitvah v letu 2010 in 

pomoč k dvigu etičnih in moralnih vrednot v politiki. Po mnenju mag. Žerjava 

je v politiki vse preveč sprenevedanja, laganja, samookoriščanja, besedičenja in 

razkazovanja argumenta moči, medtem ko odgovornih, hitrih in učinkovitih 

dejanj, ki bi koristili državljanom, primanjkuje. Zaradi tega se ugled državnih 

organov in politike zmanjšuje, državljani pa izgubljajo zanimanje za udejstvo-

vanje v javnem življenju že na lokalni ravni, kjer se ureja infrastruktura okolja, 

v katerem živijo.

Potrebno povečati sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

Izražamo zadovoljstvo nad uspelim referendumom, ki bo omogočil nastanek 

nove občine Mirna. Tako Občinski odbor SLS Trebnje kot celotna SLS smo 

vseskozi podpirali pobudo 

o ustanovitvi samostojne 

občine Mirna, ker gre za vo-

ljo tamkajšnjih prebivalcev, 

podpirati pa jo nameravamo 

tudi v prihodnje tudi s po-

močjo poslancev v DZ. Tudi 

ostala javnost je prepričana, 

da je uspeli referendum re-

zultat neprimerne mačehov-

ske politike sedanjega in še 

bolj preteklih županov Ob-

čine Trebnje do krajevnih 

skupnosti. Šele v zadnjem 

mandatu občinskega sveta 

je občinski svetnik SLS Silvester Prpar uspel s predlogom in prepričal občinski 

svet o novem načinu financiranja KS, ki je močno povečal sredstva za izvedbo 

projektov na lokalni ravni. SLS si bo tudi v prihodnje zavzemala za povečanje 

poračunov krajevnih skupnosti, saj so tako davkoplačevalska sredstva porab-

ljena tam, kjer so najbolj potrebna.                                        Matjaž Glavan

                                                                                                       predsednik OO SLS Trebnje

Prebujanje Mladega foruma 
Trebnje

Živimo v času recesije, brezposelnosti in negotovosti. Je 

to res življenje, ki si ga želimo? Je to res življenje in svet, 

v katerem naj rastejo naši mladi? Dajmo jim možnost! 

Dajmo SI možnost! Dopustimo mladim, da obrnejo svet 

na bolje! Omogočimo jim, da vizija lepega, boljšega jutri 

raste in bogati življenja vseh nas!

Svobodomiselni, napredni in tisti mladi, ki nam ni vse-

eno za našo okolico in ki se zavedamo, da je napredek edina prava rešitev 

pri izgradnji boljšega jutri, smo se združili, ponovno obudili Mladi forum 

(MF) Trebnje, ki se poleg dobrobiti prebivalcev občin Trebnje, Mokronog–

Trebelno ter Šentrupert, zavzema za reševanje problemov mladih družin, 

za zaposlovanje mladih, nižje cene stanovanj ter za boljšo oskrbo starejših 

občanov. Poleg tega se MF vključuje v aktualno politično problematiko 

tako na lokalni kot na nacionalni ravni, zavzema se za lokalno in regional-

no izboljšanje obstoječe infrastrukture in gradnjo novih objektov ter za 

čimprejšnje dokončanje avtoceste mimo Trebnjega.

Zavedamo se, da potrebujemo več prostora, kjer bi se mladi lahko spro-

ščali in družili ter izobraževali, zato se bomo trudili za izboljšanje športne 

infrastrukture, za izbiro in gradnjo Mladinskega centra v Trebnjem ter pri-

pomogli k organizaciji več prireditev za mlade ter za večjo promocijo do-

godkov v naših občinah in za ureditev statusa kulturnega doma. Današnji 

tempo življenja pa zahteva tudi povezavo s svetom, zato se zavzemamo tudi 

za boljšo informacijsko infrastrukturo, ki vključuje več brezplačnih WI-FI 

točk ter pospešeno gradnjo FTTH omrežja.

Če bi tudi vi radi pripomogli k boljšemu življenju v naši občini in ste stari 

od 15 do 32 let, vas vabimo, da se pridružite Mlademu forumu Trebnje. Na 

Facebooku se je že oblikovala skupina Mladi forum Trebnje, v izdelavi pa 

je tudi spletna stran. Za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na: 

mladiforumtrebnje@gmail.com ali nino.zajc@gmail.com Tel: 051 394 032 

Nino Zajc

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE

Kdo je odgovoren za zavlačevanje 
izdaje odločb o dodeljenih 
sredstvih na področju kmetijstva?
V 44. številki Glasila občanov je bil objavljen članek predsednika odbora za 

kmetijstvo in gozdarstvo, g. Silvestra Prparja z naslovom Kdo je odgovoren 

za zavlačevanje izdaje odločb o dodeljenih sredstvih na področju kmetij-

stva. V članku je podanih več navedb, ki niso resnične in neupravičeno 

mečejo slabo luč na delo župana in občinske uprave in to od predsednika 

odbora za kmetijstvo, ki ima vsak dan dostop do vseh informacij. Vsak dan 

smo vam na voljo za odgovore, vendar ste zlorabili zaupanje. 

V članku se občinski upravi očita, da ni pravočasno izdala vseh odločb in da 

ne izvršuje sklepov občinskega sveta, kar pa ne drži. Vsi sklepi in pogodbe 

so bili izdani pravočasno, več kot polovica upravičencev je že podpisala po-

godbe, jih vrnila in že tudi prejela odobrena sredstva. Prav nobenemu upra-

vičencu ni bila kratena nobena pravica in vsem je s strani občinske uprave 

vedno na voljo strokovna pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za 

izplačila odobrenih sredstev.

V nadaljnje vse pripombe na naše delo pričakujemo osebno na občinski 

upravi (le tu jih je možno uspešno rešiti), ne pa da se nepreverjene objavlja-

jo v sredstvih javnega obveščanja in po nepotrebnem vznemirjajo občane. 

Upamo, da se boste opravičili in v prihodnje drugače ravnali.

Z vsem spoštovanjem.

Župan in občinska uprava

Obisk mag. Radovana Žerjava
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100 let ČD Trebnje
V preteklem letu smo obnovili Glavarjev kozolec in vodnjak. Maja letos 

smo uredili notranjost kapele Petra Pavla Glavarja in jo opremili s svetili. 

Čebelarji in dijaki KŠ Grm so se številno udeleževali delavnih akcij čiščenja 

zaraščenih površin in urejanja okolice. Za okrasitev prireditve je poskrbela 

Kmetijska šola Grm Novo mesto. Čebelarji ČD Trebnje smo v kapeli po-

stavili zanimivo razstavo starih čebelarskih eksponatov. Osnovnošolci iz 

Trebnjega in dijaki KŠ Grm Novo mesto so z razstavo svojih del na temo 

čebelarstvo popestrili prireditev.

Na stoletnici ČD Trebnje 17. 10. 2009 se je zbralo veliko čebelarjev. Prazno-

vanje je počastilo

18 praporov slovenskih čebelarskih društev. Najbolj smo bili veseli pre-

kmurskih čebelarjev, ki so na prireditev pripeljali medeno kraljico Natašo 

Bukovec.

Zaslužnim čebelarjem smo podelili priznanja in odličja Antona Janše III. 

in II. stopnje. Predsednik ČZ Slovenije Boštjan Noč je ČD Trebnje podelil 

najvišje društveno čebelarsko priznanje ČZS odličje Antona Janše I. stop-

nje. Predsednik Regijske zveze društev Petra Pavla Glavarja Marko Hrastelj 

je podelil predsedniku ČD Trebnje Antonu Koželju priznanje Petra Pavla 

Glavarja za plemenitost, žlahtnost pri ohranjanju čebelarske in kulturne 

dediščine na Lanšprežu. 

V počastitev stoletnice društva smo izdali publikacijo z naslovom Čebe-

larstvo v dolini Temenice in Mirne skozi stoletja. V njej smo predstavili 

pomembne čebelarje, čebelarsko kroniko in Lanšprež s kapelo, v kateri po-

čiva Peter Pavel Glavar. 

Vida Koželj

DOGODKI

125-letnica PGD Trebnje
Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje v letošnjem letu praznuje svojo 125-letni-

co delovanja, ki so jo proslavili 24. oktobra pred Gasilskim domom Trebnje. Ob 

visokem jubileju so trebanjski gasilci prevzeli tudi novo garažo ter dve novi vozili, 

GVM-1 in TD 32 Bronto SKYLIFT. Na prireditvi so podelili tudi odlikovanja, 

priznanja, zahvale in plakete vsem, ki so s svojim delom pripomogli k boljši gasil-

ski dejavnosti v Trebnjem. Prisotni so bili tudi gostje iz kranjske poklicne enote, 

člani drugih društev ter člani pobratenega prostovoljnega gasilskega društva iz 

Velike Gorice na Hrvaškem. 

Katarina Zupančič

Klemenčičeva ulica le asfaltirana
V nedeljo, 15. novembra, so prebivalci Klemenčičeve ulice v Trebnjem pripravili 

krajšo slovesnost, na kateri so prenovljeno in asfaltirano ulico predali svojemu 

namenu. 

Ivan Višček je ob tem povedal zgodovino ulice, ki se je iz nekdanje gozdne poti 

v nekdaj imenovanem naselju Cviblje s postopno poselitvijo od prvega prebival-

ca pred 90 leti do današnje naseljenosti zelo spreminjala. Z izgradnjo vodovoda 

in vodnega hrama na Cvibljah v začetku 60. let je življenje prebivalcev te ulice 

zaznamovano, saj so v preteklih desetletjih številne okvare, popravila na vodo-

vodnem sistemu povzročala različne nevšečnosti. Klemenčičeva ulica je bila za-

dnja od trebanjskih ulic, ki je bila v sodelovanju krajanov in KS Trebnje pred 

poldrugim desetletjem asfaltirana.

Z gradnjo stanovanj med Kidričevo in Klemenčičevo ulico je nastalo vrsto zaple-

tov. Ulica je bila neprevozna v času gradnje (od lanskega septembra do letošnjega 

poletja), po končanih delih pa je podjetje Real odstranilo znake in jo pustilo ne-

varno in le zasilno prevozno zaradi  nepokritih jaškov, robnikov na cesti ... Po-

trebno je bilo kar precej pogovorov in volje med stanovalci in Občino Trebnje, 

ki je našla novega izvajalca Trgograd Litija, ki je saniral ulico, odstranil nekatere 

nepravilnosti prejšnjega izvajalca in pripravil za asfaltno prevleko. 

Tako ulica spet služi svojemu namenu. Veliko pripravljenost, da se stvari sanirajo 

še pred zimo, je pokazal župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je na sloves-

nosti prerezal otvoritveni trak skupaj s podžupanom Jožetom Povšičem in naj-

starejšim prebivalcem Darkom Becom. Trebanjski kaplan Sašo Kovač jo je blago-

slovil, podžupan Jože Povšič pa je na enem od jaškov simbolično razbil steklenico 

cvička za trdnost kanalizacijskih in drugih cevi pod asfaltno prevleko. Kulturni 

program so oblikovali: glasbena skupina Sorelina, Staša Povhe in harmonikar 

Matic Štepec. 

Stanovalci Klemenčičeve smo skupaj s prijatelji proslavili pomemben dosežek in 

tako našli razlog za druženje na martinovo nedeljo.

Ivanka Višček

Jesen človeškega življenja
je lahko čas velikega zbiranja.
To je predvsem čas,

ko poberemo sadove doživetij.

Člani Turističnega društva Trebnje

vabimo na

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
iz krajevnih skupnosti Trebnje in Štefan

starejših od 70 let
v soboto, 12. decembra 2009, ob 14. uri

v restavraciji Galaksija.

Prijavite se lahko do 8. decembra

Biserki (031 361 355) ali Darinki (041 532 955).

Lepo povabljeni!
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Izlet otrok v Maribor
V soboto, 24. 10. 2009, ob 6. uri zjutraj smo se otroci skupaj s predstavniki 

Turističnega društva Trebnje z avtobusne postaje Trebnje odpeljali na izlet 

v Maribor. Sam cilj izleta je bil za nas otroke skrivnost. V avtobusu smo 

peli, za prijetno vzdušje pa sta poskrbela dva mlada harmonikaša Timotej 

in Matej.

Ob prihodu v Maribor nam je vodič razkazal stari del Maribora ter opisal 

delo škofa Slomška. Po ogledu Maribora in nekaterih znamenitosti smo 

odšli v zabaviščni park Bumbar, kjer smo se imenitno zabavali. Sledilo je 

kosilo, ki je bilo zelo okusno. Po kosilu pa smo se podali na ogled akvarija-

terarija, kjer smo videli raznovrstne plazilce in ribe. Sledil je ogled rastlin v 

Botaničnem vrtu.

Pri tako zanimivem dogajanju smo šele na poti domov začutili utrujenost. 

Ob petju in sladkanju s trojanskimi krofi smo v poznih večernih urah pri-

speli domov.

Hvala vsem, ki ste nam omogočili izlet in hvala predvsem predstavnikom 

TD Trebnje, ki ste na izletu pazili na nas.

Zala Ribič, 9 let

Obnova vaškega centra v Koritih
Vas Korita v Krajevni skupnosti Dobrnič nosi ime po koritih za vodo, ki 

so jih predniki postavili ob izviru na Močilih ter v centru vasi za potrebe 

napajanja živine in pranje perila. Prvotno so bila ta korita lesena, po drugi 

svetovni vojni pa so jih zamenjala betonska. Številni vodni viri v vznožju 

hriba Reva in Makovec so tudi razlog, da je bilo to območje naseljeno že 

zelo zgodaj, o čemer pričajo številne arheološke najdbe v halštatskih gomi-

lah na Revi, na Dobravi in Koritih ter ostanki keltske naselbine na Cvingerju 

nad Koriti. Širše območje, na katerem so izviri, poimenovano Hrastovec, je 

opredeljeno tudi kot naravna vrednota lokalnega pomena. Modernizacija 

reje živali in pranja perila je vplivala, da tudi vaška korita niso več služila 

svojemu namenu, kljub temu pa vasi predstavljajo velik simbol. V krajanih 

je že dolgo tlela želja, da bi vaški center s koriti obnovili in ga ohranili kot 

poseben vaški prostor. Na srečo krajanov se je pomena urejenega vaškega 

centra zavedal tudi predsednik KS Dobrnič Silvester Prpar in si prizadeval 

za obnovo. Letos se je krajanom želja uresničila, saj so se obnovitvena dela 

pričela v začetku oktobra, pred tem pa je bila izvedena še izmera vaških 

zemljišč. Idejno zasnovo prenove vaškega centra okrog korit je prispeval ar-

hitekt prof. Lojze Drašler z Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške 

fakultete v Ljubljani. Prof. Drašler je bil ob prvem obisku prijetno presene-

čen, saj so predniki ob prvotni postavitvi nevede zasledovali staro kitajsko 

načelo »feng shui«, saj so korita postavljena v smeri sever-jug, prav tako je 

pravilu sledila postavitev lipe ter kanal za vodo, ki priteka iz zgornjega iz-

vira Močila. Prof. Drašler je skušal z minimalnimi posegi prostor vaškega 

centra še bolj poudariti, urediti kamnit kanal za vodo in v obliki kvadrata 

predvidel tudi mesta bodočih luči javne razsvetljave. Ob koritu je bil ohra-

njen še originalni perilnik - kamen, ki so ga nekoč vaške žene uporabljale za 

pranje perila, temu so bili dodani še dodatni perilniki. Osnovna ideja je, da 

bi vaški trg postal prostor druženja in srečevanja, pa tudi prostor obujanja 

starih običajev. Za podobne vsebine ureditve socialnih prostorov v naselju 

Dvori v Grosupljem je prof. Drašler leta 1990 prejel nagrado Prešernovega 

sklada. Ob prenovi se izkazalo, da tudi stara vaška lipa preživlja svoje zadnje 

dni, saj je od nje po približno 160 letih praktično ostala le še tanka skorja. 

Kljub poskusom po ohranitvi stare lipe, na katero smo bili vaščani tudi ču-

stveno navezani, smo se na koncu odločili za njeno zamenjavo, saj je tudi 

po mnenju strokovnjakov ne bi mogli ohraniti za več kot nekaj let. V sklopu 

obnove smo tako krajani v oktobru zasadili novo lipo, ki bo vaški trg krasila 

tudi za bodoče rodove. To je bil edinstven zgodovinski dogodek v vasi, ki je 

privabil stare in mlade in na ta način že tudi povezal krajane. Vaški trg, ki 

ne bo le prekrit z asfaltom in ozelenjen, pač pa je tudi plastično nakazan s 

kockastimi tlakovci, bo dokončno obliko dobil prihodnjo pomlad. Izvajalci 

obnove vaškega centra (ekipa g. Pušlerja) so svoje delo opravili, temperature 

pa so sedaj že prenizke za kakovostno preplastitev ceste v vasi z asfaltom. 

Krajani se tako že veselimo pomladi, ko bo poleg narave oživel tudi prenov-

ljen vaški center, in upajmo v bodoče tudi združeval krajane. Hkrati bo va-

ški trg predstavljal tudi turistično točko, saj bo Kulturno turistično društvo 

Dobrnič tudi mimo izvira Močila ter prenovljenega vaškega centra izpeljalo 

bodočo »vodno učno pot«, ki bo povezovala vodne vire v KS Dobrnič. Idejni 

vodja omenjene poti je učiteljica Lojzka Prpar. S pomočjo Zavoda za varstvo 

naravne dediščine pa krajani želimo v prihodnje urediti še območje izvira 

Močila, ki se je v zadnjih letih precej zaraslo.                          Tone Perpar

DOGODKI

Poklon žrtvam nasilja
Delegacija Občine Trebnje, v kateri so bili podžupan Jože Povšič, Majda Šalehar 

in Milka Poljanc, se je ob dnevu mrtvih poklonila vsem žrtvam nasilja z območja 

občine Trebnje. Delegacija je prižgala sveče pri štirih spomenikih vojaškim in 

civilnim žrtvam fašističnega, nacističnega in komunističnega nasilja med drugo 

svetovno vojno in po njej, žrtvam prve svetovne vojne in žrtvam vojne za Slove-

nijo 1991. Delegacija je prižgala sveče pri spomeniku v mestnem parku v Treb-

njem, pri obeh spomenikih pri župnijski cerkvi v Trebnjem in pri spomeniku na 

Medvedjeku. S tem simbolnim dejanjem se je Občina Trebnje poklonila vsem 

žrtvam z območja občine Trebnje, ne glede na njihovo vojaško, politično, versko 

ali stanovsko pripadnost, ki so na območju trebanjske občine ali izven nje na-

silno izgubili svoje življenje.

Občina Trebnje
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DOGODKI

Srečanje ob vaški štirni
Na Brezovici pri Mirni so zagnani vaščani zanamcem ohranili naravno de-

diščino, ki so jo naši pradedje zgradili z občudovanja vredno »tehniko«.

6. novembra je bil dan, ko se je ob kislem vremenu zbralo več kot pol stotnije 

vaščanov Brezovice. Pod dežniki so pozorno poslušali sokrajana Jožeta Še-

ničarja, ki je opisoval vzrok srečanja vaščanov. Proslavljali so obnovo vaškega 

vodnjaka, ki so ga že pred mnogimi desetletji imenovali Salarjeva štirna. 

Pred slabim desetletjem se je Jože z družino na Brezovico priselil iz Treb-

njega, kjer je služboval kot policist. Pred petimi leti se je upokojil. Sosedje 

so ga sprejeli kot dobrega človeka, ki nikoli ne odreče pomoči potrebnim. 

Kot upokojenec je začel razmišljati, kako bi obnovil zanemarjene in že po-

zabljene »objekte«, ki jih je v vasi kar nekaj, in bi jih tako iztrgal popolnemu 

propadu. Začel je z obnovo okolice, imenovane »Pr peril«, kjer je bilo svoj 

čas tudi napajališče živine, letos pa se je skupaj z vaškimi navdušenci lotil 

obnove Salarjeve štirne. Projekta so se lotili preudarno z vsemi potrebnimi 

dovoljenji pod okriljem KUD Klas Mirna. Ustanovili so sekcijo »Brezljan« in 

k zamisli pritegnili večje število vaščanov. 

Štirna je bila prvotno globoka kar 13,80 m. Vaščani so jo najverjetneje zgra-

dili leta 1821 za potrebe štirih ali petih okoliških domačij. 

Prizadevni Šeničar ima še več zamisli, s katerimi bo pomagal ohraniti velik 

del naravne dediščine za naše mlajše generacije. Seveda je najbolj zadovoljen, 

ko vidi, da so vaščani složni in pripravljeni sodelovati v podobnih akcijah tudi 

vnaprej. Tako vzdušje se doživi tudi na pikniku, kot je bil ob priliki otvoritve 

obnovljene Salarjeve štirne, ko so se številni vaščani posladkali s pečenim 

kostanjem in dobrotami, ki so jih za to priliko pripravile »Brezljanke«.

Pobudnik tega prijetnega dogodka se ni pozabil javno zahvaliti vsem, ki so 

kakorkoli pripomogli, da je akcija uspešno zaključena. 

Dušan Zakrajšek

Dnevi medu na Lanšprežu
Čebelarsko društvo Trebnje je 16. in 17. oktobra 2009 ob pomoči ČZS in JSSČ 

izvedlo prireditev dneva medu, ki sta potekala v dvorani, kapeli Petra Pavla Gla-

varja in njeni okolici na Lanšprežu. Čebelarji smo k sodelovanju povabili aktiv 

kmečkih žena Tavžentroža Trebnje, na prireditvi pa je sodelovala tudi Kmetijska 

šola Grm iz Novega mesta.

Na temo čebelarstva smo vključili OŠ Trebnje in OŠ Mirno. V tednu pred mede-

nimi dnevi so čebelarji ČD Trebnje učencem OŠ Trebnje predstavili čebelarstvo,  

pomen  dela s čebelami za ohranitev narave in življenja ter pridelavo kakovostne-

ga medu. Svečke iz čebeljega voska, panjske končnice in izdelke iz lecta, ki so jih 

učenci naredili v tem tednu, so razstavili v dvorani na Lanšprežu.

V kapeli Petra Pavla Glavarja smo postavili razstavo starega čebelarskega orodja, 

panjev, točil, panjskih končnic in stare čebelarske literature. K sodelovanju smo 

povabili čebelarje Regijske zveze čebelarskih društev Petra Pavla Glavarja. Ti so 

pred kapelo razstavljali čebelje pridelke in izdelke, kjer so si jih obiskovalci lahko 

ogledali pa tudi kupili.

Vse dejavnosti so potekale na temo osveščanja mladih o čebelarstvu. Organiza-

torji smo bili zadovoljni, saj nam je uspelo čebelarstvo in čebelje pridelke pred-

staviti širšemu krogu občanov. Prireditve se je prvi dan udeležilo preko tisoč 

obiskovalcev, drugi dan okoli štiristo.       

Vida Koželj

Obnovili prvi odsek
Okoliški prebivalci in lastniki zidanic so se zaradi slabih razmer na cesti med Go-

renjo vasjo in Ševnico odločili, da jo ob pomoči lokalne skupnosti in Občine Treb-

nje obnovijo. Najprej so sanirali najbolj kritične odseke, nato pa preplastili okoli en 

kilometer dolg odsek. V prihodnje jih čaka še ureditev približno dveh kilometrov 

ceste do Ševnice. Finančno naj bi pri tem veliko prispevali krajani sami, je povedal 

Stane Smolič, predsednik gradbenega odbora                                                                        Ž. Z.

Novi bronasti zvonovi že donijo
Vse od kar so v prvi svetovni vojni odpeljali bronaste zvonove in jih pretopili v 

orožje, smo v dobrniški župniji poslušali težak zven železnih. Vojska je pustila le 

najmanjšega (navčka), ker je k cerkvi spadalo pokopališče in zavoljo spoštovanja 

velikega števila umrlih ni smelo ostali brez zvonjenja na zadnji poti. Domačini 

smo se težkemu zvoku že tako privadili, da smo ga jemali za nekaj običajnega. Po-

tem pa je naše zvonove slišal škof Andrej Glavan in nas vse opomnil, da železni 

zvok zvonov ne le, da težko poje slavo Najvišjemu, ampak povzroča tudi zvočno 

onesnaženje, ki lahko moti okoliške krajane. In tako smo župljani pod vodstvom 

našega župnika Florijana Božnarja pristopili k akciji in vsak na svoj način in po 

svojih zmožnostih prispevali k nakupu novih bronastih zvonov, ki so jih vlili v 

livarni zvonov Glockengießerei Per-

ner iz Passauva v Nemčiji. Malemu 

staremu navčku so se tako pridružili 

štirje novi zvonovi, posvečeni štirim 

svetim: največji zvon je posvečen 

sv. Juriju, zaščitniku viteških redov, 

tabornikov, kmetov, popotnikov 

in konjenikov. Ostali so posvečeni 

Mariji, Materi Božji, Jožefu delavcu 

in sv. Florijanu, zaščitniku gasilcev. 

Zvonovi sedaj že služijo svojemu 

namenu in še posebno so jih veseli 

mladi pritrkovalci, ki nas vsako ne-

deljo razveseljujejo z melodijami, ki 

odmevajo po dobrniški dolini.

Matjaž Glavan

KTD Dobrnič



|9|št. 45/november 2009

INTERVJU

Moj oče Danijel Potokar – inovator 
Moj oče se je ukvarjal z inovacijami v službi pa tudi doma že v času šolanja. Zaposlen je bil v tovarni tesnil, kjer se je srečeval 

z raznimi težavami, pri katerih se je porodila marsikatera ideja – inovacija ...

Kdaj si se začel ukvarjati z inovacijami?

Z inovacijami sem začel, ko smo iskali rešitve za posamezne probleme v tovar-

ni. Inovacije je podpirala tudi Občina Trebnje.

Ali si prejel kašno nagrado za inovacijo?

V tovarni sem bil nagrajen s praktičnim izdelkom. To je bil vrtalni stroj, Ob-

čina pa je ponudila denarni znesek.

Kašne inovacije si izdelal? 

Ker sem bil v službi kvalitete – končni kontrolor – me je najbolj zanimalo 

vprašanje kvalitete izdelkov. Ob desetletnici obstoja tovarne je bil največji iz-

ziv za inovatorja, kako izboljšati kvaliteto izdel-

kov in zmanjšati njihov izmet v zadnji fazi izde-

lave. Ti predstavljajo največjo dodano vrednost 

polizdelkom, kar je velika škoda za podjetje.

Ali si reševal še druge probleme v proiz-

vodnji?

Ko se je pojavil problem vpenjalnih naprav za 

pritrditev orodja ali podajalnika za pločevino, 

sem poskusil rešiti tudi ta problem. Skonstruiral 

sem vpenjalo, ki je služilo svojemu namenu in se 

hkrati prilagajalo dvema osema – x,y. Tega so bili 

najbolj veseli vpenjalci orodij, ki so prihranili čas 

in trud pri vpetju novega orodja na izsekovalnem 

stroju.

Ali si kakšno inovacijo izdelal tudi za do-

mačo potrebo?

Kot srednješolec sem izdelal leseno stružnico 

samo zato, da sem izdelal valjast izdelek ter ga 

oddal učitelju. Ko so me sošolci postavili pred 

dejstvo, ali si upam izdelati GO-cart,  nisem dol-

go okleval. Ponudili so mi načrte iz Zabavnika, ki ga je prebiral moj sošolec. 

Preko zime sem izdelal go-cart in spomladi sem se že z njim pripeljal v šolo. 

Spominjam se tudi mojega motorja, s katerim sem se ravno tako vozil v šolo. 

Spominjal je na vse drugo, samo na motor ne. Ko sem se približeval sošolcem, 

so vsi vedeli, kdo se pelje, saj me je izdajal velik hrup izpušne cevi, ki sem ji 

spremenil obliko. To sicer ni bilo dovoljeno, vendar najstniki radi počnejo pre-

povedane stvari. Uporabil sem tudi nekaj delov večjih motorjev, kar je dajalo 

čar mojemu. Spominjal je na motorje, ki so jih vozili večji fantje.

Kot zadnje inovacije lahko omenim kovano ograjo okrog balkona in na stop-

nicah hiše, posebna garažna vrata, ki se odpirajo po krivulji ob steni. Ker se 

bliža preureditev hleva iz vezane reje v prosto rejo, imam še nekaj rešitev za 

nastale probleme, ki čakajo v predalu.

Ali sega tvoja inovativnost zgolj na področje mehanike?

Zanimalo me je tudi modelarstvo, zabavna elektronika. Ob bližajočem se 

novem letu mi je prišlo na misel, da izdelam zvončke v treh barvah, ki se iz-

menjaje prižigajo in ponazarjajo gibanje zvona – zvonjenje. Moj izziv je vedno 

z mehaniko nadomestiti elektroniko in pri tem uživati v iznajdljivosti.

Kje, kako in ali se ti je kdaj zataknilo, ponesrečilo ko si kaj konstru-

iral ali izdeloval?

Izdeloval sem v očetovi garaži, ki je bila opremljena kot delavnica. V tistem 

času nismo imeli še toliko električnega ročnega orodja, zato je bilo potrebno 

veliko potrpežljivosti in volje pri izdelavi. Včasih sem moral obiskati kašnega 

mojstra, da mi je izdelal posamezen kos (npr. strugar). Ko sem prišel k mojstru 

z načrtom, me je ta debelo pogledal, češ po kaj sem prišel, po pogovoru pa 

je bil navdušen nad mojo mladostno zagnanostjo. Spomnim se spodrsljaja, 

ko sem vgradil volanski drog in pri tem pozabil vstaviti varovalko. Ko sem 

sedel za volan, se je volanski drog izmaknil iz tečajev, zato krmiljenje ni bilo 

več možno. V prvem ovinku sem se peljal naravnost in tako zapeljal s ceste. 

Otroci so me večkrat prosili za vožnjo z go-cartom. Dovolil sem jim, da so 

se vozili na vrtu, kjer je oče postavil nekaj senenih kopic. Nekaj časa so vozili 

okoli njih slalom, enkrat pa je eden zapeljal naravnost vanjo, tako da se mu je 

kopica podrla na glavo.

Z inovatorstvom se še vedno ukvarja, čeprav ne dela več v tovarni, pač pa 

doma na kmetiji. V zadovoljstvo mene in bratca je izdelal model Noetove 

barke, katere podatke smo našli na spletu, in maketo naše kmetije, ki se 

ukvarja z mlečno proizvodnjo. Posebnost te makete so premikajoča se 

vozila, ki se gibajo po nevidnih tirnicah, ki so zadnji dosežek maketne 

industrije v Nemčiji.       
 Blaž Potokar, 8. a
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40 let osnovne šole s prilagojenim 
programom na Mirni
V tednu pred jesenskimi počitnicami smo na OŠ Mirna praznovali. Pred 

40 leti sta bila na tej šoli organizirana prva dva oddelka šole s prilagojenim 

programom, kjer so se šolali otroci s posebnimi potrebami tedanje občine 

Trebnje. Kot organizacijska enota OŠPP pri OŠ Mirna z istim poslanstvom 

deluje še danes. Šolo obiskujejo učenci občin Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 

Šentrupert in Trebnje. 

V počastitev tega jubileja smo v torek, 20. 10. 2009, organizirali likovno sreča-

nje, ki so se ga udeležili učenci okoliških šol in šol s prilagojenim programom 

širše dolenjske regije ter člani Društva upokojencev Mirna. V živahnem in 

ustvarjalnem vzdušju so nekateri učenci slikali znamenitosti Mirne v akvarel-

ni tehniki. Ostalim našim učencem so se pridružili učenci 4. razreda OŠ Mir-

na z razredničarko Mihaelo Silvester. Skupaj tako različni in hkrati povezani z 

enako življenjsko energijo in spontanostjo so ustvarjali pisane kolaže.

Vsa nastala likovna dela so bila na ogled na otvoritvi razstave v prostorih 

OŠPP in pred njenim vhodom.

Odprtje razstave v počastitev 40-letnice OŠPP so učenci pospremili s pri-

jetnim kulturnim programom. S svojim prepričljivim nastopom so pričarali 

idilo življenja slovenskega človeka v preteklosti. Življenje naših otrok ni bilo 

vedno idilično, na svoji poti so doživeli veliko krivic, bili so odrinjeni na rob 

družbe. Danes se v duhu globalnih sprememb pri obravnavi otrok s posebni-

mi potrebami v OŠPP trudimo zagotoviti pogoje za celostni razvoj vsakega 

izmed njih. Svet naših otrok je bogat in skrivnosten, če le uspemo prodreti 

vanj in ga spoznati.

Učenci OŠPP so na prireditvi pokazali svoje bogastvo, tako s svojim prisrčnim 

nastopom kot s slikarskimi umetninami ter nenazadnje z dobrotami, ki so jih 

za zaključek praznovanja pripravili v gospodinjski učilnici, med katerimi ni 

manjkala niti torta. Ponosni smo na njih. Melita Lekše, pedagoški vodja OŠPP, 

se je v svojem govoru zahvalila tudi staršem in poudarila, da je njihova vloga 

pri poslanstvu šole velika.

S svojo pristnostjo in nagovorom so počastili 40-letnico delovanja OŠPP 

Mirna župan Občine Trebnje gospod Alojzij Kastelic. Poleg ravnateljice OŠ 

Mirna Anice Marinčič je v imenu KS Mirna spregovorila tudi gospa Ivana 

Kovačič. Razveselili smo se udeležbe gostov, ki so nam s svojo prisotnostjo 

izkazali priznanje in potrditev.

Likovna dela, ki so nastala na likovnem srečanju bodo v novembru na ogled 

tudi v knjižnici na Mirni.

Strokovne delavke OŠPP Mirna

Dvig izkaznic za FFS tečaje
Vse, ki so opravili obnovitveni tečaj FFS, naprošamo, da čimprej dvignejo 

nove izkaznice na sedežu KSS v Trebnjem. Ob prevzemu nove, je obvezna 

oddaja stare izkaznice. Rok za dvig je 15. december 2009, po tem datumu 

izkaznice vrnemo v Novo mesto.

Obnovitveni tečaj FFS

Vse, ki so opravili osnovni tečaj iz FFS v letu 2004 in jim preneha veljavnost 

izkaznic s koncem leta 2009, pozivamo, da se prijavijo na sedežu KSS za 

obnovitveni tečaj, v kolikor so bili na predavanje že vabljeni, pa se le tega 

niso udeležili. Tečaj bo potekal 7. decembra 2009 ob 15.  uri v Trebnjem 

na CIK-u.

Vpis namestnika nosilca in prijava pridelka grozdja, mošta, vina …

Vse nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da do konca leta 2009 vpi-

šete namestnika nosilca kmetijskega gospodarstva. Obrazce za vpis lahko 

dvignete na sedežu KSS Trebnje ali na Upravni enoti Trebnje. V primeru, 

da tega na boste opravili,  v letu 2010 ne bo mogoč vnos subven-

cijske vloge.   Izteka se tudi rok za vpis pridelkov grozdja, mošta, vina …  

Prijava pridelka grozdja, mošta, vina je obvezna lastnike, ki imajo 10 ali več 

arov vinogradov.

Oba vpisa opravite na UE Trebnje – g. Matjaž Dimnik.

spletna stran Govedorejskega društva Trebnje 

in Društva rejcev drobnice Trebnje

Vse novosti, obvestila, poročila, slike, itd. si lahko 

ogledate na novi spletni strani 

http://govedorejsko-drustvo.si/

http://drd-trebnje.si

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje

Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

KMETIJSTVO/KULTURA/ŠOLSTVO

NOVO!

Ena urca bo prišla – večer s 
slovensko ljudsko pesmijo
Na letošnjem letnem koncertu, ki je bil 13. novembra v trebanjskem kulturnem 

domu, so Ragle predstavile mrliške pesmi. Dekleta Neža Bandel, Jera Rot, Mar-

jana Saje, Karolina Gliha, Zala Rot so z gostom Jožetom Kukmanom obudile 

mnoge običaje, prigode, povezane s smrtjo, oz. z bedenjem ob mrliču. Skozi leto 

priprav so se srečale s številnimi pesmimi in se jih naučile, a za koncert so pri-

pravile izbor 24 pesmi, povečini s trebanjskega konca, nekaj pa tudi iz knjige Ena 

urca bo prišla  Zmage Kumer.

»Bedenje pri mrliču je bilo povezano s pesmijo. Tri dni je bilo treba preživeti pri 

mrtvem prijatelju, sosedu, sorodniku. Petje je pomagalo premagati bolečino in 

krajšati čas. Danes pa se ravno mrliške pesmi najmanj poje. Za to enostavno ni 

več priložnosti. Prav zato smo izkoristile možnost, ki jo ponuja oder, ne da upri-

zorimo žalost, pač pa, da izpojemo tisto, česar čas ni dopuščal žalujočim med 

nekdaj in danes,« je uvodoma povedala Jera Rot. 

Kaj se je med čutjem pri mrliču pelo, so presodili v vsaki hiši posebej, odvisno je 

bilo tudi od starosti umrlega in njegove vloge v družini in v širši skupnosti. Naj-

pogostejše so bile poslovilne pesmi, v katerih so se bližnji poslavljali od umrlega 

ali pa umrli od domačih, in so bile običajno zelo dolge.

Nekdaj so ljudje znali sprejemati smrt kot del življenja. Danes je umiranje zaprto 

za zidovi bolnic in domov, zato nas je smrti strah, z njo se srečamo šele, ko se 

dotakne nas.

Ragle in njihov gost Jože Kukman so ta večer polni dvorani ljubiteljev ljudskih 

pesmi naklonili uro in pol čustvenega naboja, ko smo se ob pesmih lahko pre-

pustili spominom.                                                                                              Ivanka Višček
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Bil je žur!
V gostišču Kavšek (Pri Justi) se je 21. novembra zgodil »velik žur.« Boris Re-

žek je praznoval 30. letnico rojstva. Na slavje je povabil številne prijatelje in 

poslovne partnerje. 

Za tiste, ki ga ne poznate: je Trebanjec, ki se je pred nekaj leti preselil na 

Mirno (sedaj je Mirnčan), kjer je zaživel z življenjsko družico Matejo, s ka-

tero sta »pridelala« že dve čudoviti punčki. 

Boris je že vrsto let član Trebanjskega pihalnega orkestra, s klarinetom po-

življa tudi občasni ansambel Suha solza, ob podobnih prilikah, kot je bil 

ta žur, pa se trebanjski glasbeniki združijo v »veliki ansambel«, ki ga se-

stavljajo člani pihalnega orkestra ter ansambla Suha solza in Call boysov. 

Pri tem je najvažnejše druženje in dobra volja poslušalcev ter amaterskih 

glasbenikov.

Boris uspešno vodi tudi firmo Dobra trgovina. 

Čestitamo!         D.Z.

Poti do knjige
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je 22. oktobra pripravila strokovno posvetovanje 

z naslovom Poti do knjige. Udeležilo se ga je 70 knjižničarjev in učiteljev iz 30 

slovenskih splošnih knjižnic in osnovnih šol.

Posvetovanje se je začelo z nagovorom direktorice knjižnice Milene Bon, ki je 

poudarila pomen branja v zgodnjem otroštvu tudi zaradi vezi, ki se na ta način 

spleta med starši in otrokom. Zbrane sta pozdravila tudi župan Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic in mag. Tatjana Likar z Ministrstva RS za kulturo. 

Nadaljeval je prof. dr. Igor Saksida s predavanjem Ali in kako mentor branja 

“kaže pot” do knjige. Izpostavil je, kako pomembno je, da bralec vzpostavi svoj 

lasten odnos do zgodbe in da otrokom (poslušalcem) dá možnost za izražanje 

lastnega videnja zgodbe in junakov. Mentor mora biti po njegovem mnenju bral-

ni zgled in biti mora usposobljen za svetovanje pri izbiri gradiva za otroke, pri 

čemer naj ne pozablja na kvaliteto znotraj žanra, na pestrost in raznovrstnost. 

Referenti so v predstavitvah projektov svojih knjižnic izpostavili predvsem vez 

med otrokom in odraslim ter vlogo mladinskega knjižničarja in knjižnic v tem 

procesu vzgajanja bralca. Več referentov je prikazalo, kako pomembno je do-

seči, da knjižnica postane domač in prijeten prostor, v katerem se vzpostavlja 

odprta komunikacija. Posvetovanje je zaključila mag. Anja Štefan, ki je inter-

pretirala ljudsko pravljico in poslušalcem nakazala nekaj smernic za pripravo 

na pripovedovanje.                                                                            Magda Lojk

KULTURA/RAZNO

Življenje s te in one strani
Žal je naše življenje sestavljeno tako, da rastemo, delamo, ustvarjamo (to je lepši del 

naših poti), pridemo pa v čas, ko smo potrebni tuje pomoči, doma  ali v domu osta-

relih. Literatke doma ostarelih v Trebnjem imajo zajetne mape svojih del, ki bralcu 

ali poslušalcu povedo veliko o njihovih usodah in doživljajih. Črtice ali pesmi, ki so 

nastale leta nazaj, so še polne vsebin o ljubezni, otrocih, pozneje vnukih, zapisi in 

rime zadnjih časov so prepleteni s spomini. Mnoge izpovedi kažejo boleča spozna-

nja minljivosti.

Literatke Vezi, DU Mirna smo jih že nekajkrat obiskale. V sebi nosijo bogate iz-

kušnje, a tu in tam pogled skali solza od teže bolezni ali v pogrešanju minulih let. 

Prebiramo svoja in njihova dela, njihova leta niso pomembna, pripovedujejo svoje 

verze z občutkom izkušenega človeka, celo dobrega recitatorja. Občudujemo jih in 

verjemite, marsikaj, česar še nismo spoznale, odkrijemo v njihovih verzih in vrsticah. 

Skupno uro razvijemo tudi s pogovorom o času nekoč, danes, jutri. Govore o vnukih, 

pravnukih, nekje v globini duše skrivajo skrb, kaj bo z njihovimi najmlajšimi. V po-

govoru, kaj najbolj cenijo, najdeš ljubezen, prijateljstvo. Skupaj spoznavamo čas, ki 

je ljubezen ohladil, spoštovanje, humanost, solidarnost pa odrinil nekam v pozabo.  

Mimogrede ujamem stavek: »Denar, denar je vse pokvaril, le če imaš denar …« Osta-

nek stavka nekje v hodniku zamre.

Globoko se zatopim v razmišljanje, v sebi iščem odgovore na vsa vprašanja in 

opažanja. Res, ljubezen, solidarnost, spoštovanje do človekovih notranjih vrlin 

umira! Zakaj? Odgovorimo si vsak zase in poizkusimo najti izgubljene lastnosti, 

ne toliko za nas, kot za rodove, ki prihajajo. Brez ljubezni, brez spoštovanja člove-

ških vrlin bo življenje bodočih generacij, čeprav bodo imele denar, ubogo, prazno 

in osiromašeno.                                                                                  Pavlina Hrovat

Boris (drugi z leve) s svojimi muzikanti

Janez Prosenik dirkal za svetovno 

prvenstvo V Qatarju

 Več v intervjuju v prihodnji številki 

glasila

Galerijska paleta
V oktobru je bilo veselo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Otroci 

so ustvarjali na počitniški likovni delavnici Delajmo ustvarjalno. Prvi dan 

so po galeriji iskali risbe in spoznavali značilnosti posameznih risal. Večji del 

dopoldneva pa so posvetili risanju z ogljem. Drugi dan so slikali s temperami 

ter spoznavali zakonitosti mešanja barv, barvnih harmonij in kontrastov.

26. novembra ob 18. uri je bila otvoritev razstave Svetloba v mreži. Osem 

umetnikov, ki prestajajo kazen zapora v ZPKZ Dob, je razstavilo okoli pet-

deset del, ki segajo od realizma pa vse do abstrakcije. Krajine, portreti, žanr-

ske upodobitve in drugi motivi nas popeljejo v svet, ki je običajno očem skrit. 

Ustvarjanju v zaporu bo posvečena tudi okrogla miza z naslovom Umetnost 

v zaporu, v četrtek, 3. decembra 2009, ob 12. uri. Ker na ta dan obeležujemo 

tudi Ta veseli dan kulture, vas v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje pri-

čakujemo na DNEVU ODPRTIH VRAT od 10. do 18. ure. Ob 17. uri pa 

ste vabljeni tudi na likovno delavnico Galerijska ustvarjalnica. Pridružite se 

nam v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.
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Odgovor na članek
Kot župan občine Trebnje odgovarjam na članek Opozorilno srečanje, ki je bil 

objavljen v prejšnjem Glasilu občanov na celotni prvi strani in še na strani 12 pod 

naslovom DOVOLJ! Prav smešno je, da v tem Glasilu občanov, ki je last Občine 

Trebnje, ni nihče z besedo in sliko omenil svečanega odprtja Osnovne šole v Dolenji 

Nemški vasi, čeprav so bili na otvoritvi prisotni tudi člani Uredniškega sveta Glasila 

občanov. Otvoritev bi morala biti objavljena na prvi strani glasila. Izgleda, da je shod 

bolj važen kot dva milijona EUR vredna šola. Zahvaljujem se vodji Podružnične šole 

Dolenja Nemška vas Nevenki Grebenc, da je na 14. strani Glasila delno opisala ot-

voritev. Iz tega medijskega molka o tej šoli v Glasilu občanov se vidi, zakaj so morali 

učenci, starši in krajani kar 30 let čakati na to šolo. 

Ker imam po zakonu toliko prostora za odgovor, kot je bil velik članek, bom zadevo 

tudi podrobno obrazložil. 

Skrbno sem prebral protestno izjavo, h kateri so s podpisom pristopila nekatera dru-

štva, ki delujejo v naši občini. Ljubiteljska kultura, šport, humanitarna dejavnost, vi-

nogradništvo, turizem in druga civilna interesna združenja zaslužijo vso pozornost 

– oz. najboljše možne pogoje za njihovo delovanje.

Na samem shodu nisem dobil besede, zato se moram oglasiti in navesti 

dejstva, ki sem jih pogrešal v protestni izjavi. Kdor jo je prebral in ne le podpi-

sal, ker je pač »modno« protestirati, je  moral priti do zaključka, da v njej ni niti enega 

konkretnega dejstva in da so vzroki postali posledice, posledice pa vzroki. 

Kaj društvom zagotavlja najboljše pogoje za delovanje, enakopravno ob-

ravnavo in pravično dodelitev sredstev?  

1. Na prvem mestu je potrebna normativna ureditev. Občina mora prijavitelje na 

javne razpise  obravnavati v skladu z merili in kriteriji – torej enakopravno. Delavci 

občinske uprave opravljajo javne razpise v skladu z zakonodajo. Ta določa tudi roke 

za posamezne faze javnega razpisa in pravno varstvo oz. število dni, ko je vlagatelju 

dana možnost pritožbe.  Celoten postopek je res dolgotrajen, zagotavlja pa 

enakopravnost, pravičnost in transparentnost. 

Za ponazoritev in v podkrepitev trditve predstavljam časovnico javnega razpisa za 

področje »kultura 2009«:

Časovnica javnega razpisa – KULTURA 2009:

30.4.2009 objava proračuna za l. 2009 v Uradnem listu, veljavnost s 1.5.2009

1.5.2009 do 15.5.2009   priprava razpisne dokumentacije

15.5.2009 sklep župana o začetku postopka javnega razpisa

22.5.2009 objava razpisa v Uradnem listu

22.6.2009 objava razpisa je zaključena in župan imenuje komisijo za odpiranje vlog

24.6.2009 odpiranje vlog se opravi – zapisnik o odpiranju vlog

25.6.2009 državni praznik

26.6.2009 21.7.2009 strokovna služba poziva društva k dopolnitvi neppopolnih vlog 

in opravi  ocenjevanje vlog ter predlog dodelitve sredstev društvom

21.7.2009 seja strokovne komisije za področje kulture. Komisija poda predlog župa-

nu o višini sofinanciranja, zapisnik

29.7.2009 vsem prijaviteljem poslana obvestila o višini sofinanciranja. Rok za podajo 

mnenja društev  je 8 dni

2.9.2009 do 7.9.2009 vsem prijaviteljem poslane odločbe župana (s povratnico), Rok 

pritožbe je 30 dni od prejema odločbe, sledi priprava pogodb, pregled pogodb s stra-

ni pravne službe; 

28.9.2009 župan podpiše pogodbe, nekatera društva pogodbe osebno prevzamejo;

1.10. 2009 pogodbe so poslane društvom v podpis

2. Vem, da so na protestnem shodu podpisniki izjave izražali nezadovoljstvo. Raz-

pisi so se  »zavlekli«, so rekli, pozabili pa na dejstvo, da se razpisi lahko objavijo po 

sprejetju občinskega proračuna. Naš proračun je stopil v veljavo dan po objavi v 

Uradnem listu, tj. 1.5.2009. Tretjina leta je bila takrat že za nami. 

Občinski svet je organ, ki sprejme in potrdi proračun občine. Sprejme ga, ko meni, 

da  je ustrezen in npr. ljubiteljski kulturi, športu, sociali … nameni toliko sredstev, 

kot se mu zdi primerno.

Kar nekaj občinskih svetnikov je bilo prisotnih na protestnem shodu 

– morda to pomeni, da bo naslednji proračun sprejet dovolj zgodaj, da 

bomo lahko financirali društva tekom celega leta.

Žal na shodu nisem dobil besede, zato ob tej priliki poudarjam, da je Občina Treb-

nje še vedno »kulturna občina«. Moje besede so podkrepljene s konkretnimi 

podatki. Primerjajmo se z večjo,  manjšo in podobno veliko občino dolenjske regije: 

(glej tabele spodaj 1. KULTURA., 2. ŠPORT in 3. SOCIALA)

Iz vloženih soglasij opozorilnega dopisa županu se je odzvalo 45 društev, kar pred-

stavlja cca petino vseh društev. Od 45 društev je bilo 6 financiranih preko Zveze 

kulturnih društev, 10 protestnikov niti ni oddalo prijavo za sofinanciranje progra-

mov, 29 društev pa v letu 2008 prejelo sredstva v višini: največji prejemnik 78.600 

€ Zveza kulturnih društev Trebnje; 52.000 € Društvo Sožitje, 45.000 € Rokometni 

klub Trimo Trebnje, Društvo Partizan Mirna 43.500 €, Občinski pihalni orkester 

Trebnje 38.000 €, Badminton klub Tom Mirna 22.600 €, Turistično društvo Treb-

nje 21.200 €, Smučarsko društvo Zabrdje 10.600 €, Športno šolsko društvo 10.900 €, 

Kulturno društvo Trebnje 10.000 €. Območno združenje Rdečega križa 16.400 €, 

DROT 5.600 €,  Turistično društvo Dobrnič 7.200 €, Karate klub Trebnje 6.000 €, 

Društva iz Čateža: turistično: 5.600 €, vinogradniško: 6.400 €, pevski zbor 2.300 €, 

popotovanje  pa 4.184 €.

Preostalih 8 društev pa je dobilo med 600  € in 1.800  € sredstev.

Kot župan sem vesel, da sta JSKD, svetnik g. Dušan Skerbiš, za katera predvidevam, 

da sta organizirala ta protest, (na samem shodu so prispevali ozvočenje, vodili pro-

gram in aktivno zbirali soglasja),  kajti s poglobljeno analizo smo ugotovili, da smo 

6 krat bolj kulturna občina od nam primerljivih občin. Ravno tako na športnem, so-

cialnem in drugih področjih življenja društev. Poleg tega ugotavljam, da protestirajo 

tisti, ki dobivajo enormne zneske iz občinskega proračuna za svojo dejavnost. Med 

protestniki se najdejo celo taki, ki niso nikoli prijavili programov na javnem razpisu 

ali celo ne delujejo, na primer Društvo študentov in dijakov občine Trebnje. Kot za-

nimiv primer navajam Društvo Dolenjska mornarica, ki ravno tako ni prijavilo no-

benega programa, pa ravno tako protestira. Glede na navedeno ime, bi želel izvedeti 

za njihov program in statut in se morebiti vključil v to društvo.

V primeru društev iz Čateža lahko vidimo, da sorodna društva v kraju z malo prebi-

valci delujejo ločeno, nepovezano, kar pomeni večje stroške delovanja, saj bi z zdru-

žitvijo racionalizirali programe in poslovanje.

Ravno tako na področju ostalih kulturnih dejavnosti opažamo na občini slabo po-

vezanost društev, s čimer slabimo tako kvaliteto in organiziranost društev.

1. KULTURA:

Občina
Število

prebivalcev
Višina proračuna

2009 v €
Višina sredstev za ljubiteljsko kul-

turo v 2009 v €
% sredstev za ljubiteljsko kulturo v 

celotnem proračunu
Trebnje 14.350 20.000.000 211.000 1,055

MO Novo mesto 35.000 45.000.000 74.000 0,164
Sevnica 17.400 28.000.000 53.000 0,189

Šentrupert 2.335 4.250.000 44.000 1,034

Komentar ni potreben – pa vendar: naša kulturna društva prejmejo 6,5  krat več proračunskega denarja, kot tista v mestni občini Novo mesto,  6 krat več kot društva v Sevnici 

in  nekoliko več kot v občini Šentrupert.

2. ŠPORT:

Občina
Število

prebivalcev
Višina proračuna 

2009 v €
Višina sredstev na javnem razpisu 
za področje ŠPORTA v 2009 v €

% sredstev za področje športa v 
celotnem proračunu

Trebnje 14.350 20.000.000 194.298,00 0,97
MO Novo mesto 35.000 45.000.000 87.100,00 0,19

Sevnica 17.400 28.000.000 88.269,00 0,31
Šentrupert 2.335 4.250.000 6.000,00 0,14

3. SOCIALA:

Občina
Število

prebivalcev
Višina proračuna 

2009 v €

Višina sredstev na javnem razpisu 
za področje SOC. VARSTVA

v 2009 v €

% sredstev za področje soc. varstva 
v celotnem proračunu

Trebnje 14.350 20.000.000 85.887,00 0,43
MO Novo mesto 35.000 45.000.000 94.810,00 0,21

Sevnica 17.400 28.000.000 45.221,00 0,16
Šentrupert 2.335 4.250.000 11.500,00 0,27
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Društva in klubi moramo sami vedeti, 
kaj hočemo
Klub borilnih veščin No fear Trebnje se opozorilnega protesta društev v parku 

ni udeležil, ker v takem dejanju člani ne vidimo nič dobrega za razvoj klubov 

in društev.

Kot klub delamo zelo uspešno, za kar imamo tudi dokaze, naš član je mladinski 

državni prvak. Vsako leto v Trebnjem izvedemo prireditev, ki je zelo zahtevna, 

zato rabimo finančno in fizično pomoč. Občina Trebnje pomaga, kolikor pač 

lahko. Potrebno je pač spremljati razpise, oddati prošnje in komunicirati. Dru-

štva in klubi moramo sami vedeti, kaj hočemo, in se boriti za svoj obstoj in 

napredovanje. Ne moremo pa pričakovati, da bo Občina rešila naše finančne 

stiske in probleme, ki jih sami ustvarjamo z neustreznim in požrešnim vode-

njem društev in klubov. Protestni shod je vsekakor dokaz, da nismo med seboj 

organizirani in da vsak usmerja  vodo le na svoj mlin. Dobimo se vsi skupaj, 

pokličimo odgovorne, povejmo svoja mnenja, izogibajmo pa se opravljanja in 

metanja vsega in vseh v en koš. Najprej moramo pogledati pri sebi, narediti red, 

šele potem lahko zahtevamo morebitno drugačno delovanje Občine Trebnje.

Senko Alukić, predsednik kluba No fear Trebnje

Pozivam vsa društva, da se med seboj povežejo in s tem povečajo kvaliteto in organi-

zacijo kulturnih prireditev, da se ne bo dogajalo kot v preteklosti, da imamo v občini 

tri ali celo štiri kulturne dogodke na isti dan ob podobni uri.

Glede na analizo sem sedaj še toliko bolj prepričan, da je moj predlog za znižanje 

sredstev v proračunu 2010 toliko bolj upravičen in z vidika kriznih časov tudi najbolj 

normalni ukrep.

Iz navedenega sledi, da Občina Trebnje še kako skrbi za svoja društva. 

Pravi prostor za reševanje problemov je sestanek z županom, občinsko 

upravo in predstavniki odborov, kjer bi predstavili probleme in težave ter 

se ustrezno dogovorili o načinu in možnostih razreševanja.

Izvajanje pritiskov na župana in občinsko upravo pred tem pa je zgolj po-

litično motivirano nagajanje in nekonstruktivno delovanje v škodo vseh, 

tako društev kot tudi občine.

Prepričan sem tudi, da društva niso bila dobro seznanjena, zakaj sploh 

protestirajo, v ozadju se pa skrivajo politični botri, ki nerazsodno mani-

pulirajo z velikim številom ljudi.

Glede na to, da je bilo prisotnih veliko število predstavnikov društev iz 

Mirne, je morda to predvolilno obarvan shod, za referendum o samostojni 

občini, ki bo  8. novembra.                                                                                     Župan Alojzij Kastelic

ODGOVOR NA ČLANEK 

Uredniški odbor se je odločil stran 12, 

v Glasilu občanov št. 44
Križišče v Jurčkovi ulici

Prvič – pravilno bi bilo Jurčičevi ulici, drugič – inšpektor ni izdal odločbe, kot 

navajate v članku in tretjič – župan ni posegal v ta primer in se z opozorjeno 

stranko ni pogovarjal in s tem tudi ne vplival na odstranitev oziroma znižanje 

žive meje. Upam, da se bodo vpleteni le dogovovorili o ustreznih ukrepih in da 

bo KS Trebnje le uredila stanje v tej ulici. Laži in polresnice ne pripomorejo k 

razreševanju problematike.

Klemenčičeva ulica je med tem dobila novo podobo in v nedeljo, 10. novem-

bra,  je bila otvoritev. Nisem opazil prisotnosti medijev in težko verjetno, da bo 

objavljeno v Glasilu občanov, saj dobra novica je slaba novica in dobrih se pona-

vadi ne daje na veliki zvon (glej primer otvoritve šole v Dolenji Nemški vasi).

Kupi zemlje pri oskrbovanih stanovanjih 

Poslali smo poziv izvajalcem, ki so odlagali zemljo na tej parceli, in upam, da bo 

v kratkem zadeva urejena.

Članki, kot je ta, je prav da so podpisani in da avtor povpraša pred objavo tudi 

vpletene o dejstvih in na ta način prispeva k objektivni obveščenosti bralcev.

Alojzij Kastelic, župan

ODGOVOR NA ČLANEK 

v Glasilu občanov št. 44/oktober 2009
Dragi g. Kravcar Božo, svetnik Krajevne skupnosti Trebnje in vsi, ki očitno brez 

preverbe objavljate sledeče neresnice.

Spoštovani bralci.

Vsi argumenti, na katere se sklicujem v nadaljnjem tekstu sp na vpogled na na-

sovu KS Trebnje in na naslovu Glasila Občanov Občine Trebnje.

To so:  - dopis na KS Trebnje z dne 04.09.2009

            - dokazila o odstopu zemlje z dne 02.12.1970

            - odgovor Občine Trebnje o neizdanju odločb z dne 03.11.2009

1.) Že mesec dni pred objavo članka je Krajevna skupnost Trebnje prejela moje 

uradno stališče glede pločnika v Jurčičevi ulici. V njem jasno napominjam, da 

je sedaj možnost rešiti celotno cestno problematiko na tem področju – torej 

tudi križišče proti Prapročam in preglednost. Ker pa so moji starši v prejšnjem 

sistemu družbi brezplačno odstopili zemljišče za celotno cesto proti Prapro-

čam vzdolž naše parcele v količini 267 m2 ter še dodtano pri nadalnjih širjenjih 

cest, predlagam nadaljnji odstop zemljišča le proti zamenjavi S in Z od naše 

parcele. Če bo vsak v Jurčičevi odstopil pol toliko zemljišča, lahko tam poteka 

»avtocesta«.

- ureditev križišča (ne le pločnika) je moja iniciativa in zato je namerno zavaja-

nje o mojem oviranju popolna neresnica.

2.) Skladno dogovorom, ki potekajo in vsebini uradnega dopisa na KS Trebnje 

nikjer ne piše, da zahtevam, da se mi odkupi 400m2 zemljišča – očitno ne zmo-

re vsak brati strokovne dopise.

3.) Nihče o vsebini, napisani v članku, se ni pogovarjal z županom – še več, tudi 

celo trditev o izdajanju odločbe je izmišljena. Zahteval sem pojasnitev od ob-

čine, ki mi je uradno dala izjavo citiram: » ...da v zvezi z urejenostjo prometa in 

cest, ki mejijo na moje parcele na naslovu Jurčičeva 27, Trebnje, s strani Občine 

Trebnje ni bila izdana nobena odločba.« Dokument je kot že rečeno na cpogled. 

Res žalostno.

Res ne vem, ali je potreben še kakšen komentar in če je prav, da g. Kravcar zgoraj 

argumentirane laži izjavlja v imenu vseh prebivalcev Jurčičeve ulice, celo kot 

svetnik KS Trebnje, kot navaja uredništvo v članku.

S temi jasnimi argumenti je moja obrazlaga primera zaključena. Tudi, ker se v 

časopisu očitno lahko piše, kar si kdo želi – brez ugotavljanja resnic.

Z vsem spoštovanjem do bralcev,                                                               Božo Perko

ODGOVOR NA ČLANEK 

Kup zemlje pri oskrbovanih stanovanjih
V Glasilu občanov občine Trebnje št. 44, oktober 2009, je bil objavljen članek Kup 

zemlje pri oskrbovanih stanovanjih, v katerem je omenjeno, da se je zemljo napelje-

valo tudi ob gradnji prizidka k Domu starejših občanov Trebnje. 

Navedbe so bile preverjene pri izvajalcu gradnje prizidka k DSO Trebnje, podjet-

ju GPI Tehnika d.d., ki nam je zagotovil, da se je pri izkopu za objekt ves zemeljski 

material odstranil in deponiral na stalno deponijo. Material, ki je viden na sliki v 

glasilu, pa je po navedbi izvajalca del, bil deponiran že pred začetkom dela na ob-

jektu prizidka.                                                                                                    DSO Trebnje

Odgovor uredništva!
Župan g. Alojzij Kastelic v odgovoru navaja, da v glasilu ni bil objavljen pri-

spevek o odprtju podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Uredništvo odgo-

varja, da navedbe župana niso točne, saj je bila najava odprtja objavljena na 

prvi strani Glasila občanov (št. 43), v prejšnji številki (št. 44) pa je bil objavljen 

prispevek šole z dvema slikama in zahvala odbora staršev za izgradnjo šole. 

Člani uredništva pa o dogodkih, o katerih pišejo že občani, zaradi prostorske 

stiske ne poročamo.                                                                                        Uredništvo

Obvestilo uredništva
Rubrika Občani opozarjamo je namenjena občanom, da opozarjajo na črne 

točke v naši občini. Ali opozorilo posredujejo pisno ali pa nam ga povedo in ga 

v njihovem imenu zapišemo člani uredništva, je njihova odločitev. V vsakem 

primeru jih uredništvo navede z imenom in priimkom ter po potrebi tudi z 

njihovo funkcijo. Ker ne gre za novinarske prispevke, vso odgovornost za res-

ničnost podatkov v opozorilu nosijo občani sami, uredništvo pa tega ne razis-

kuje in tudi ne išče odgovorov/rešitev za navedene črne točke. Vse odgovore na 

opozorila občanov uredništvo objavi v naslednji številki Glasila občanov. 

Za napačen zapis ulice – Jurčkova namesto Jurčičeva – v prejšnji številki Glasila 

občanov se vsem prizadetim opravičujemo.                                                                   Uredništvo
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OBVESTILA

Javni poziv za legalizacijo orožja
Upravna enota Trebnje objavlja na podlagi 40. člena Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o orožju JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG 

ZA LEGALIZACIJO OROŽJA. Imetnikom, ki posedujejo orožje brez 

veljavne listine za posest ali nošenje orožja, se izda ustrezna orožna lis-

tina po Zakonu o orožju, razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje 

ne izvira iz kaznivega dejanja in če imetnik izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

-dopolnjena starost 18 let,

-da ni zadržkov javnega reda in miru,

-da je zanesljiv,

-da ima opravljen zdravniški pregled,

-da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem, 

-da ni uveljavil pravice do ugovora vesti. 

Imetniki orožja lahko vlogo za legalizacijo orožja podajo v času od 14. no-

vembra 2009 do 14. februarja 2010 na določenem obrazcu, ki je na 

voljo pri svetovalki za pomoč strankam na sedežu Upravne enote Trebnje 

ali na spletni strani upravne enote, na naslovu: http://www.upravneenote.

gov.si/trebnje/.                                                                         Upravna enota Trebnje

Obvestilo o spremembi cen 
oskrbe s pitno vodo v občini 
Trebnje
Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da bodo 1. decembra 2009 pri-

čele veljati nove cene oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje. 

Cene se bodo spremenile v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih  javnih  služb varstva okolja (Uradni list 

RS, št. 79/2008) in sklepom Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetim 

na 29. seji, dne 11.11.2009. Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrež-

nine in vodarine, ki vsebuje tudi vodna povračila. Vodarina se plačuje po 

porabljeni vodi (v m3), omrežnina pa po moči vodomerja (DN). Obračuna-

na sredstva omrežnine bo Komunala Trebnje d.o.o. nakazovala v občinski 

proračun, sredstva vodnih povračil pa v državni proračun.

Vodarina (vsebuje tudi vodna povračila)

Storitev Enota  mere
Cena  brez 

DDV

Stopnja 

DDV
cena z DDV

Vodarina EUR/m3 0,9000 8,50% 0,9765

Omrežnina (mesečni prispevek)

Moč 
vodomera

Faktor 
omrežnine

Cena 
omrežnine

stopnja 
DDV

Cena 
omrežnine 

z DDV
DN 13 1 1,6800 8,50% 1,8228

DN 20 1,67 2,8056 8,50% 3,0441

DN 25 4 6,7200 8,50% 7,2912

DN 40 6,67 11,2056 8,50% 12,1581

DN 50 10 16,8000 8,50% 18,2280

DN 80 33,3 55,9440 8,50% 60,6992

DN 100 50 84,0000 8,50% 91,1400

mag. Štefan Velečič, direktor                         

Priprava vozil na zimo
Jesen polagoma prehaja v zimo, ki nam bo postregla z mrazom, snegom, ledom 

in meglo. Kot udeleženci v cestnem prometu, zlasti kot vozniki motornih vozil, 

moramo s tem resno računati in se na to dobro pripraviti. Primerna zimska opre-

ma avtomobila je poleg vožnje, prilagojene zimskim razmeram, temeljni pogoj za 

varno vožnjo pozimi in v zimskih razmerah. 

Ker Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da morajo biti motorna vozila v 

cestnem prometu pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zim-

sko opremo, je prav, da podrobneje pojasnimo, kaj je zima in zimske razmere in 

kaj je predpisana zimska oprema motornih vozil.

V odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji in v Zakonu o var-

nosti cestnega prometa, je določeno, da je zima v cestnem prometu čas od 15. 

novembra do 15. marca naslednjega leta, zimske razmere pa so takrat, ko se ob 

sneženju sneg oprijema vozišča (in ga pobeli) ali ko je vozišče zasneženo, zalede-

nelo ali poledenelo. 

Zimska oprema motornih vozil so pnevmatike za zimsko rabo (M+S) na vseh 

štirih kolesih, ali poletne pnevmatike na vseh štirih kolesih in snežne verige v 

priboru vozila. Snežne verige morajo biti v zimskih razmerah nameščene na po-

gonskih kolesih. Pnevmatike, ki štejejo za zimsko opremo, morajo imeti najmanj 

3 mm globoke žlebove na celotni tekalni površini. Zimska oprema tovornih vozil 

in avtobusov vključuje tudi lopato. 

Policisti bodo tudi letos dosledno nadzirali opremljenost vozil s predpisano zim-

sko opremo. Le primerno opremljeno vozilo bo namreč v nepredvidljivih zim-

skih razmerah lahko kos vsem nevšečnostim, ki jih ta prinaša. Policija bo okrepila 

prisotnost na mestih, kjer zaradi zimskih razmer lahko pričakujemo zastoje. Na 

voljo pa bodo policisti tudi za pomoč in nasvet vsem, ki se boste znašli v težavah.

SKUPAJ ZA VARNOST VAŠA POLICIJA

Armalov sklad za zdravo pitno 
vodo v šolah
S sponzorsko akcijo, ki jo izvajajo že šesto leto zapored, želijo dvigniti zavedanje o 

pomenu pitne vode in okrepiti našo skrb zanjo. Opozoriti želijo na nujnost odgo-

vornega ravnanja z vodo in vzpodbuditi šole, da zdravi pitni vodi in ozaveščanju 

o pomenu nujnosti varčevanja in odgovornega ravnanja z njo posvetijo več skrbi 

in pozornosti.

V okviru Armalovega sklada izbrane šole opremijo s sanitarnimi armaturami, ki 

šolarkam in šolarjem omogočajo uživanje prečiščene pitne vode, težišče akcije 

pa usmerjajo k vzpodbujanju razmišljanja mladih o vodi, njenih virih nasploh, 

predvsem pa o virih zdrave pitne vode v ožji in širši okolici. Posebna komisija, ki je 

pregledala in ocenila 90 prijav, je izbrala 15 šol iz Slovenije (sodelovalo je 5 držav). 

Med izbranimi je tudi OŠ Trebnje, ki ji bo Armalov sklad podaril 5 armatur Ar-

mal. Našo šolo pa bodo tudi predstavili v almanahu šol Armalovega sklada. 

Prijava na ta razpis je projekt, s katerim bomo na naši šoli konkretno uresničili cilje 

vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki smo si jih zadali kot ekošola kot način 

življenja.                                  Lojzka Prpar in Suzana Gerden, ekokoordinatorici na OŠ Trebnje

Knjigomat
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je od 20. novembra bogatejša za knjigomat, ki 

uporabnikom omogoča hitrejšo in lažjo izposojo knjižničnega gradiva. Sodobno 

napravo so ob slovesni prireditvi predali namenu na dan slovenskih splošnih 

knjižnic. Pridobitev knjigomata je zaključek lani začetega projekta opremljanja 

knjižnice s sodobno tehnologijo RFID, ki omogoča boljše varovanje in lažjo iz-

posojo gradiva. Poleg tega knjigomat omogoča tudi večjo diskretnost pri izpo-

soji in razbremenitev strokovnih delavcev, ki se bodo lahko v večji meri posvetili 

svetovanju pri iskanju zahtevnejših informacij, izobraževanju uporabnikov in 

pripravi zanimivih dogodkov v knjižnici. 

Na knjigomatu lahko zaenkrat le izposodite ali podaljšate gradivo, kasneje pa bo 

omogočal tudi vračanje gradiva. Naprava stoji blizu izposojevalnega pulta in ve-

liko prispeva k zmanjšanju čakalnih vrst pri izposoji, saj so jo mnogi uporabniki 

že preizkusili. Knjigomatu na pot so nekaj besed popotnice izrekli mag. Tatjana 

Likar iz Ministrstva za kulturo in Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje, vse 

zbrane pa je z navdušenjem nad novo pridobitvijo pozdravila direktorica knjiž-

nice Milena Bon. Program so popestrili tudi lutkarska skupina Mokre tačke iz 

Mokronoga in otroški pevski zbor Glasbene šole Trebnje, ki so poskrbeli za pri-

jetno popoldne. 

Slovesna otvoritev je potekala ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ko je 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje omogočala brezplačen vpis, v dnevih pred 

tem pa so se uporabniki lahko brezplačno včlanili tudi v njenih enotah. Ena-

ko ugodnost lahko izkoristite še 3. decembra, ko se spominjamo rojstva 

Franceta Prešerna na Ta veseli dan kulture. Na ta dan bo brezplačen vpis 

potekal v Trebnjem, Mokronogu in na Mirni, en dan prej pa tudi v Šentru-

pertu.                                                                  Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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V spomin

SILVA SILVIJA VIRC
27. 12. 1959 – 13. 5. 1972
Tomšičeva ul. 11, Trebnje

Sestra ljubljena. Zbirala si pomoč potrebnim rdečega križa, prišel je avto 

in dobrota tvojega srca se je ustavila. Pogrebno slovo še danes velja za naj-

množičnejše v zgodovini kraja Trebnje. Tako zrele in pozitivne mladen-

ke večina ljudi ne sreča nikoli v življenju. Tvojemu 50. rojstnemu dnevu ti 

mama sporoča: Ko bi solza obudila, tebe ne bi zemlja krila.

Elvis Aaron King – Virc 

ŠOLSTVO / OSMRTNICE

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče, 

ni več tvojega smehljaja,

utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja,

kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
V 30. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, brat, vnuk in stric

BOŠTJAN  GRACEL
Pekel 4, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vašča-

nom Pekla in Praproč, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče.

Posebna zahvala sindikatu Akripola in sodelavcem, kolektivu Proma in 

prijateljem, podjetju Gaber d.o.o., družini Mlakar, Komunali Novo mesto 

in Trebnje za organizacijo pogreba, hvala gospodu župniku za lepo oprav-

ljeni obred, pevcem in izvajalcu Tišine. Predvsem pa hvala vsem, ki ste ga 

imeli radi in ga spoštovali ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Boštjan, počivaj v miru!

Vsi njegovi.

V spomin

LUDOVIK VIRC
10. 3. 1936 – 12. 4. 2009

Tomšičeva ul. 11, Trebnje

Dragi Oče. Dolgoletni nositelj spomenice slovenskih železnic. Tvoja ener-

gija je nepozabna. Spoštujem te, te častim in širim tvoje neverjetno delo. 

Tvoja moč, toplina, ljubezen, neverjetna zanimiva osebnost, garanje, skrb, 

lepota so odlike, ki te uvrščajo v sam svetovni vrh posebnosti. Rad te imam. 

Bil si ljubezen mojega življenja.

Sin Elvis Aaron King – Virc 

ZAHVALA
 V 72. letu starosti je odšel

GRIČAR ALOJZIJ – SLAVKO,
mesarski mojster v pokoju, roj. 1938,

stanujoč v Trebnjem, 

Cankarjeva ulica 11.

Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ste nam v najtežjih 

trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi.

Ustvarjalne delavnice za otroke 
in starše 
Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert ter Društvo za zdravje 

in sožitje v družinah Trebnje so v okviru projekta Trebnje in zdrava ob-

čina dobrih medčloveških odnosov v oktobru organizirale ustvarjalne de-

lavnice. Predšolski in šolski otroci ter njihovi starši so bili vabljeni na ogled 

lutkovne igrice ter zabavno in ustvarjalno popoldne. 

Učiteljice in vzgojiteljice iz OŠ Mokronog smo pripravile pester program, v 

želji, da bi bilo skupno druženje prav vsakomur prijetno in zabavno. Delav-

nice smo izvajale v treh občinah Trebnje, Šentrupert in Mokronog–Trebel-

no. Obiskale smo otroke Trebelnega, Šentruperta, Sela Šumberka, Šentlov-

renca ter Nemške vasi.

Lutkovna igrica Pod medvedovim dežnikom je pritegnila pozornost malih 

in velikih radovednežev, saj smo se lutkarice in lutke na hudomušen način 

izmenjavale na odru. Ob zaključku predstave so bili gledalci in gledalke po-

vabljeni v ustvarjalne delavnice. 

Ob raziskovanju, ustvarjanju in reševanju ugank so skupni trenutki hitro 

minevali. Otroci so skupaj s svojimi starši, dedki, babicami preživeli pri-

jetno in zabavno popoldne in se nato zadovoljni, s svojimi izdelki, vrnili 

domov.
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Ni lahko, je pa lepo
Tudi počasi se daleč pride, je star pregovor. Ali drži, smo ugotavljali v so-

boto, 7. 11., v Sladkem Vrhu. Čeprav se leto počasi izteka, pa prireditelji te-

kaških prireditev še niso odnehali.

Posebnost med njimi je tudi tek Sladkih 6 in glede na to, da se odvija v Slad-

kem Vrhu, bi človek pričakoval same dobrote. V resnici gre za šesturni tek 

po principu – kolikor zmoreš. Ker je število udeležencev omejeno, smo se 

ga udeležili trije člani iz našega DTP Trebnje. Rezultati so bili zelo dobri. 

Magda Lužar med ženskami absolutno tretja z 58,9 km, Jože Lužar enajsti s 

63,1 km in Leon Rojc trinajsti s 60 pretečenimi km. Res je, da so noge bolele, 

ampak na koncu se pozabi bolečine, veselje in lepi spomini pa ostanejo. Po-

sebno Magdi, ki se je prvič vpisala med ultramaratonce. Gremo naprej!

Leon Rojc

ZADNJA STRAN

Planinski  pohod na Plešivico
17. oktobra  smo člani planinskega krožka odšli na planinski pohod na Ple-

šivico. Iz Trebnjega nas je avtobus odpeljal do Dvora pri Žužemberku. Tam 

so se nam pridružili še planinci Planinskega društva Novo mesto. 

Počasi smo se odpravili po ozki gozdni poti. Pot nas je vodila mimo vino-

gradov preko Vinkovega Vrha, Skopic, Malega in Srednjega Lipovca, Boršta 

do Sel pri Ajdovcu. Med potjo smo opazovali živali na paši: ovce, krave, 

koze,  konje in celo gamse. Pot je bila zelo zanimiva, saj smo prehodili ve-

liko neznanih krajev. Med potjo smo videli zanimivo staro hišo, pokrito s 

slamnato streho. Na Selih pri Ajdovcu smo se ustavili in pojedli malico iz 

nahrbtnika. Nato smo nadaljevali pot čez Veliki Lipovec. Hodili smo več-

inoma po gozdnih poteh in po treh urah prispeli do Doma konjenikov. Tam 

smo se posedli za mize in dobili toplo malico, nato pa še pečen kostanj. Ko 

smo se okrepčali, smo se igrali družabne igre.  Nato smo se odpravili nazaj 

proti domu. Bil je lep sončen dan, ki smo ga v družbi planincev in vodnikov 

lepo preživeli.

Urša in Tina Uhan, PŠ DNV

Zaključek sezone
Dolgo, vroče in predvsem suho poletje je 

na naša igrišča privabilo kar nekaj rekre-

ativcev. Vsi športni dogodki pa so k nam 

privabili tudi rekreativce iz drugih bliž-

njih krajev. Najbolj zanimiva je bila tradi-

cionalna Košarkarska Liga Sinalco, ki je k nam poleg Trebanjcev pripeljala 

tudi igralce iz Ljubljane, Grosupljega, Ivančne Gorice in Novega mesta. 

Največji pokal je že tretje leto zapored odšel z ekipo Tomas računalništvo 

v Novo mesto. 

Zelo zanimivi so postali tudi Petkovi večeri. V sodelovanju s študentskim 

klubom KŠOT, smo na terasi športnega centra gostili razne glasbene skupi-

ne, stand-up komike in organizirali potopisna predavanja. 

Poskrbeli pa smo tudi za naše najmlajše. Že tretje leto so se med poletnimi 

počitnicami na Viti odvijale ŠPORTNE VRAGOLIJE.  Športno animacijski 

program je potekal v dveh terminih. 

Športni Center Vita bo novo sezono pričel v marcu 2010. Za Vas bomo pri-

pravili še več športnih dogodkov in še več tako imenovanih Petkovih veče-

rov.  Na sporedu bodo tudi Športne vragolije in še mnogo drugih zanimivih 

dogodkov. 

Rad bi se zahvalil vsem našim gostom. Upam, da se vidimo tudi prihodnjo 

sezono! 

Grega Brzin 

Zaključni turnir za otroke Golf 
kluba Trebnje
7. 11. smo na golf vadišču Blato zaključili golfsko sezono 
2009. Za zaključek smo, kot vsako leto, organizirali 
otroški klubski turnir.  Ta je bil tretji po vrsti. Zaradi vse 
večje kvalitete igranja golfa med otroki se je turnir odvijal 
v igri na treh luknjah in ne kot do sedaj v pridobivanju 
točk na posameznih postajah. Rezultati na tekmi so bili 
zelo izenačeni, tako da sta se na dodatnih luknjah za 
zmago potegovala Aleks Zupančič in Melani Štamcar, 
za tretje mesto pa Jan Koželj in Jan Pancar. Tudi ostali 
so bili udarec ali dva zadaj, tako da je bila napetost med 
tekmo zelo velika.
Vzporedno s to tekmo smo imeli tekmovanje najbližji 
zastavici  iz 35 m, v kateri sta z 2.35 m in 2.50 m do 
zastavice  zmagala Melani Štamcar in Tilen Zupančič.
Postavljeni so tudi cilji za naslednjo sezono, tako da 
se treningi odvijajo tudi čez zimo v GOLF CLARUS 
centru v Ljubljani, na igrišča pa bomo hodili ob vikendih 
v Šempeter pri Novi Gorici.
Za otroke, ki obiskujejo tečaj v Osnovni šoli Trebnje, bo 
spomladi organizirana redna vadba enkrat tedensko na 
vadišču Blato.

Matjaž Car, profesionalni učitelj  


