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TURISTIČNO DRUŠTVO TREBNJE

vabi vse občane,

da pričakajo prihod novega leta in se poveselijo v najdaljši noči

na SILVESTROVANJU NA PROSTEM
z ansamblom Kosobrin v mestnem parku Trebnje, od 21.30 dalje.

Mrzlo letos vam ne bo, saj poskrbljeno bo za to.

Ob tem pa Vam želimo člani Turističnega društva Trebnje, 

da bi leto 2010 prineslo poln koš zdravja,

zvrhano mero optimizma in osebne sreče.

SREČNO 2010!

Vstopnina: predprodaja 6 EUR (Papirnica Pingo Trebnje),
na dan koncerta 7 EUR, otroci do 10. leta 2 EUR.

Članice in člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 
Trebanjskih mažoret vam želimo vesel božič in srečno novo leto.

Drage občanke in občani, 
spoštovani prijatelji!

Spet se prižigajo praznične luči
sredi bele, mrzle zime
prijateljstvo ogreje nam dlani
in želje polete iz srca v višine.
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj živi!
Vse, kar je lepo, naj cveti in raste!
V miru naj vas sreča nežno objame.
Blagoslovljene božične praznike, 
srečno in zdravo novo leto 2010.
Župan Alojzij Kastelic s sodelavci
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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, 11. januar 2010. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Drage občanke, dragi občani!

 

Naj bo začetek konca prve dekade v tretjem 

tisočletju zadovoljen in spokojen. Naj bo to 

čas, ki ga bomo čim bolj namenjali tistim, ki 

jih imamo najbolj radi in tistim, ki jim lahko 

pomagamo. Pomagati sočloveku osrečuje! Po-

magamo lahko že s prijazno besedo in majhno 

vljudnostjo, za take geste pa človek ne potrebu-

je veliko truda.

 

Drage občanke, dragi občani, v Novem letu 

vam želim veliko zdravja. Zdravje pogojuje  vse 

druge življenjske načrte.  Želim vam, da bi se 

vsakemu od vas uresničila tudi kaka majhna 

skrivnost, ki jo skriva vaše hrepenenje.

 

mag. Igor Teršar, 

urednik 

Generalni direktor policije Janko Goršek in ministri-

ca za notranje zadeve Katarina Kresal sta 9. decembra 

2009 šestim policistom in trem občanom podelila 

medalje policije za požrtvovalnost. Na predlog mag. 

Antona Olaja, direktorja Policijske uprave Novo mesto, 

sta medaljo policije za požrtvovalnost prejela policista 

Policijske postaje Trebnje Boštjan Kastigar in Boštjan 

Jernejčič.

Konec meseca oktobra je pomoč na Policijski postaji 

Trebnje poiskala ženska iz okolice Trebnjega, ki si za-

radi strahu pred partnerjem ni upala domov. Policista 

Kastigar in Jernejčič sta se takoj odzvala in odšla na 

dom prijaviteljice, kjer sta opravila razgovor z njenim 

možem. 

Po razgovoru je ženska z otrokoma odšla k sorodni-

kom, na videz pomirjen moški pa je policistoma zatrdil, 

da gre na nočni počitek. Zagotovil je, da bo neurejene 

družinske razmere skušal rešiti v naslednjih dneh.

Ob odhodu sta policista zaznala nihanje v razpolože-

nju moškega, zato sta se po desetih minutah vrnila, da 

preverita, ali je z njim res vse v redu. Ob prihodu sta 

opazila odprta vhodna vrata stanovanjske hiše, na nju-

ne klice pa se ni nihče odzval. Zaradi sumljivih okoliš-

čin sta vstopila v hišo, kjer sta našla obešenega moške-

ga, ki ni kazal znakov življenja. Nemudoma sta ga snela, 

položila na tla in mu nudila prvo pomoč. Oživljala sta 

ga, dokler ni pričel dihati, in mu pomagala do prihoda 

reševalcev. 

Policista sta s svojim ukrepanjem pokazala izjemen ob-

čutek za sočloveka. Kljub intervenciji zaradi kršitve sta 

zaznala stisko kršitelja, se vrnila na kraj in nato požrt-

vovalno nudila prvo pomoč in rešila človeško življenje. 

V svojem nagovoru ob podelitvi je generalni direktor 

policije Janko Goršek prejemnikom priznanj dejal: 

»Policisti in policistke opravljate zelo zahtevno 

delo, pri čemer se srečujete z različnimi primeri in 

situacijami. Deležni ste tako pohval kot tudi graj, 

pa čeprav v večini primerov niste pravi naslovnik. 

Potruditi se moramo, da strokovno opravljeno delo 

policistov ne bo prezrto. Opravljate tudi zelo ple-

menito delo, pri katerem vas vodita zakonitost in 

strokovnost z upoštevanjem človekovih svoboščin in 

pravic. 

Dostojanstvo in veličina človeka se navadno poka-

žeta prav v njegovih dejanjih, v izbiri prave poti in 

vztrajnosti, da nikoli ne izgubi upanja. V najtežjih 

trenutkih, ko strokovno znanje in izkušnje opravijo 

le polovico svojega dela, je zato v prvi vrsti treba 

znati biti človek. To pa je včasih veliko težje, kot se 

sliši. 

Dobri delovni rezultati me navdajajo z optimiz-

mom. Z njimi smo upravičili zaupanje, ki nam ga 

občani izkazujejo v pričakovanju, da bomo svoje 

delo dobro opravili. Hkrati s takšnimi uspehi kre-

pimo ugled slovenske policije. Predvsem pa takšni 

rezultati pozitivno vplivajo na kolektivno zavest v 

policiji in dvigajo motivacijo za nadaljnje delo. V 

teh negotovih časih jo vsekakor potrebujemo. 

Poslanstvo policije se izraža tudi v vrednoti, kot 

je zapisana v kodeksu policijske etike, da smo po-

gumni in odločni tudi takrat, kadar je ogroženo 

življenje.«

Alenka Drenik, 

tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto

Prejela sta medaljo policije za 
požrtvovalnost
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ŽUPANOV KOTIČEK

Vrtec Trebnje, dve od več možnih variant.

Leto 2009 se izteka. Vsi smo že v pričakovanju novega leta. Občina Trebnje je 

organizirala predstavitev idejnih zasnov za gradnjo novega vrtca v Trebnjem. Na 

predstavitev so bili vabljeni člani Občinskega sveta, člani Odbora za družbene 

dejavnosti, vodstvo Vrtca Trebnje, ter oba predsednika Sveta zavoda in Sveta 

staršev Vrtca Trebnje. Kljub temu, da smo letos odprli dva nova oddelka vrtca v 

Trebnjem in en oddelek na Hudejah, je prostora za vse otroke mnogo premalo. 

V našo občino se priseljuje veliko mladih družin z otroki, kar je zelo razveseljivo. 

Zmanjkuje pa prostora v vrtcih. Zaradi prostorskih problemov in želja ter stisk 

staršev smo pričeli s pobudo za izgradnjo novega, večjega vrtca s 14 oddelki, v 

kompleksu Stari trg pri DSO Trebnje. Občina Trebnje je zaprosila potencialne 

ponudnike za izdelavo idejnih zasnov za vrtec. Ponudniki so morali na podlagi 

zahteve Občine Trebnje upoštevati naslednja osnovna izhodišča:

- 14 oddelčni vrtec, od tega 5 oddelkov prvega in 9 oddelkov drugega starostnega 

obdobja, z vso opremo v vrtcu in zunanjimi igralnimi površinami za otroke,

- objekt mora biti načrtovan v visoko učinkoviti nizkoenergijski izvedbi, kar po-

meni: dobra izolacija na stenah, strehah in tleh; uporaba obnovljivih virov ener-

gije, kot so npr. fotovoltaični sistemi (energija svetlobe), sončna energija, geoter-

malna energija iz zemlje, geotermalne sonde, uporaba toplotnih črpalk,

- informativna vrednost projekta, finančna konstrukcija, možnost ponudbe »na 

ključ«, varianta javno zasebnega partnerstva ali možnost podelitve stavbne pra-

vice za obdobje 15 let.

Nekateri ponudniki so predstavili zelo dobre rešitve (slike dveh variant objavlja-

mo informativno). Najugodnejši ponudnik, ki bo uradno ponudil najbolj opti-

malno rešitev za novi Vrtec Trebnje, bo izbran po uradnem postopku in na pod-

lagi Zakona o javnem naročanju. 

Na podlagi Liste prioritetnih projektov načrta regionalnih razvojnih programov 

za obdobje 2010–2012 smo na Svetu regije v Šentjerneju, kjer je Občino Trebnje 

zastopal podžupan Jože Povšič, potrdili, da je Občini Trebnje odobreno 852.71-

0,60 EUR nepovratnih finančnih sredstev Evropske unije za izgradnjo novega 

vodohrana na Medvedjeku in zamenjavo azbestnih cevi na vodovodu Medved-

jek-Temenica. Projekt pa mora biti uvrščen v Načrte razvojnih programov NRP 

Občine Trebnje.

Občina Trebnje je s sklepom Občinskega sveta sprejela in potrdila Investicijski 

projekt za ureditev javnih površin v vasi Dolenje Selce v Krajevni skupnosti 

Knežja vas. Občina Trebnje se bo na podlagi tega prijavila na javni razpis za pri-

dobitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo in razvoj vasi. Cilj projekta je 

obnova vaškega jedra in izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev vasi. 

Želimo vam lepe praznike, vesel božič in srečno novo leto 2010!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje (po pooblastilu župana) 

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje
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Srečno v letu 2010
Občinski odbor SLS Trebnje želi vsem občankam in občanom 

občine Trebnje vesel božič in srečno, zdravo, uspešno ter 

ljubezni polno novo leto 2010!

Konec leta je tudi čas, da se nekoliko ustavimo in vzamemo čas za osnovno 

celico naše družbe, družino, ter se pogovorimo o dogajanju v preteklem 

letu in si zastavimo cilje za prihodnje.

Proračun Občine Trebnje 2010 ponovno zamuja

Kljub temu da smo v zadnjem mese-

cu leta 2009 proračun občine Trebnje 

še vedno ni sprejet in je še v fazi pred-

loga in usklajevanja. To pomeni, da 

bo z novim letom občina ponovno poslovala z začasnim proračunom, ki 

pa ne omogoča polnega izvajanja in po tako kot vsako leto ponovno pri-

šlo do zamud pri izvajanju projektov. V procesu usklajevanja želi občinska 

uprava drastično znižati faktor G (-35 %), ki omogoča izvedbo dodatnih 

programov, ki prispevajo k izravnavi razvitosti krajevnih skupnosti. S tem 

denarjem KS samostojno razpolagajo in so s tem vsaj delno neodvisne od 

občine. V OO SLS Trebnje in njeni svetniški skupini se s tem predlogom 

ne strinjamo in bomo zahtevali, da omenjeni faktor ostane neokrnjen in 

zavoljo slabih gospodarskih razmer vsaj na enaki ravni kot v letu 2009. 

Zniževanje sredstev za KS je še toliko bolj ne razumljivo, ker so KS 100 % 

izkoristile nakazana sredstva, kar za proračun Občine Trebnje ne moremo 

trditi, saj se letna realizacija proračuna giblje le na ravni dobrih 60%. Po-

večano financiranje krajevnih skupnosti, so lahko opazili tudi krajani, saj 

so se izvedle številne posodobitve javne infrastrukture, velik vpliv je imelo 

tudi na ohranjanje kulturne in naravne dediščine naših krajev.

Matjaž Glavan,

predsednik OO SLS Trebnje

Mag. Franc Žnidaršič ostaja v 
DeSUS in zvest svojim volivcem

Avtoritarni poseg našega predsednika Kar-

la Erjavca v poslansko skupino DeSUS je 

močno razburkal našo stranko, zlasti njeno 

članstvo, medtem ko so njeni organi dajali 

blagoslov njegovim ukrepom. Predsednik je 

dosegel svoj cilj. Iz poslanske skupine DeSUS sta 

odšla dva najboljša poslanca. Pri tem ga niso ganila nestrinjanja velikega 

dela članstva, niti medijski odmevi pravnih strokovnjakov in demokratične 

javnosti, ki je kritično presojala njegovo ravnanje. Rezultat te zgodbe  naj bi 

bila konsolidacija poslanske skupine. 

Poslanca  bosta delovala izven poslanske skupine znotraj vladajoče koalici-

je. Zavzemala se bosta za uresničevanje koalicijskega sporazuma, ki ga je s 

svojimi zahtevami na začetku te vlade podpisala tudi stranka DeSUS. Do-

slej za nas upokojence iz tega sporazuma  ni še nič uresničenega. Bodimo 

optimisti. Še vedno imamo 5 plus 2 poslanca. Upam, da tudi petorica ve, 

zakaj smo jih volili. Tudi naš predsednik se rad javno pohvali, da se bori za 

upokojence. Ne vemo pa, če to res počne tudi v vladi.

V tem   po obsegu  omejenem članku ne morem prikazati vse poti in stran-

poti naše stranke, ki jo nujno potrebujemo. Članice in člani stranke bodo o 

tem lahko več slišali na ponovoletnem srečanju in letni skupščini, ki bo 16. 

1. 2010 ob 13. uri v Galaksiji v Trebnjem.

Vsem upokjenkam in upokojencem ter drugim občankam in 

občanom želimo vesel božič in dobro počutje v letu 2010.

DeSUS, izvršni odbor OO Trebnje,

Sekretar, Štefan Kamin

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Novice iz državnega  
zbora
Na zadnji seji je državni zbor potrdil izide referen-

dumov za ustanovitev novih občin. Pozitivna sta bila 

samo referenduma za ustanovitev občin Ankaran in 

Mirna.

DZ je ponovno obravnaval tri predloge za ustanovitev 

novih občin, ki jih je že enkrat zavrnil. Upravno sodiš-

če je prvotno odločitev DZ razveljavilo in vrnilo v po-

novno odločitev. Državni zbor je razpis referendumov 

ponovno zavrnil in očitno bodo od vseh predlogov na-

stali samo dve občini. Kljub nenaklonjenosti sedanje vlade za ustanovitev novih 

občin je bil izid referenduma za novo občino Mirna tako prepričljiv, da bi bilo že 

nedopustno, da DZ ne bi sprejel zakona o ustanovitvi nove občine Mirna.

Odbor za okolje in prostor bo eno izmed prihodnjih sej namenil samo proble-

matiki ravnanja z odpadki. Zelo pomembno je, da bo CERO Globoko vključen v 

program za financiranje iz EU skladov. Ta investicija bo ena izmed najpomemb-

nejših za občino Trebnje v prihodnjih letih. Upam, da bo za izgradnjo dovolj ne-

povratnih EU sredstev.

Približuje se konec leta, zato vam želim vesele božične praznike in veliko 

uspehov v prihodnjem letu 2010.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Inventura 2009 v NDK Trebnje in 
NDL Trebnje

Izteka se leto 2009, ki si 

ga bomo zapomnili po 

dinamičnem delu, aktivnostih 

in iskanju novih rešitev. Imamo trdno voljo, praktične izkušnje, znanje, 

odločnost in optimizem, da v občini Trebnje spremenimo kaj na bolje.

Občinska svetnika Neodvisne demokratske liste NDL Trebnje Jože Povšič 

in Andrej Jevnikar sta ves čas odgovorno delala za razvoj občine Trebnje 

in izvajanje javnih projektov. Nikoli nista zapuščala sej občinskega sveta 

in vedno sta delovala aktivno in konstruktivno, v korist občine Trebnje in 

njenih prebivalcev, saj nista odvisna od pritiskov raznih politikantov iz oza-

dja. Aktivno sodelujeta z vsemi občinskimi svetniki, ki niso v 13+1 članski 

levi politični opoziciji, saj ta politična združba glede blokad nima para v 

Sloveniji. Podžupan Občine Trebnje Jože Povšič, z liste NDL Trebnje, je v 

letu 2009 aktivno sodeloval na vseh že izvedenih in planiranih projektih, 

ki so važni za razvoj občine Trebnje. Delo podžupana zahteva veliko dela, 

skrbi, znanja, odgovornosti in odrekanja izven delovnega časa. To pa se la-

hko doseže samo s predanostjo delu, odgovornostjo in močno voljo. Ponos-

ni smo, da ima naš klub NDK Trebnje in lista NDL Trebnje podžupana 

Občine Trebnje in dva svetnika v Občinskem svetu. To nas uvršča med eno 

od najbolj aktivnih in dinamičnih neodvisnih lokalnih list na Dolenjskem.

Člani Izvršilnega odbora NDK Trebnje smo tudi aktivni člani Zbora 

za republiko, ki ga vodi predsednik dr. Gregor Virant, eden od najbolj 

priljubljenih politikov v Sloveniji. Jože Povšič je član Zbora za republiko 

že od prvega dne. Zbor za republiko deluje kot odprta politična struk-

tura za odprto slovensko demokratično družbo. Zavezan je vrednotam in 

političnim izročilom slovenske pomladi, ki so nam prinesle samostojnost 

in vstop v klub razvitih evropskih držav. Zavrača pa nedemokratične total-

itarne režime, kot je npr. komunizem, ki je razpadel prav zaradi negativne 

selekcije kadrov.

Oglejte si najnovejše novice na spletni strani: www.joze-povsic.com  pod 

>Glasilo GLAS Trebnje. 

Želimo vam veseli december, lepe praznike, blagoslovljen božič in 

srečno novo leto 2010!

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

Neodvisna demokratska lista NDL Trebnje
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Naj vam leto 2010 nakloni:

spoznati prave ljudi

storiti prave reči

ubrati prave poti,

ter v sebi in drugih 

najti le dobre stvari

LDS Trebnje

Branko Veselič, predsednik

NSi edina krščanskodemokratska 
stranka v Sloveniji

V nagovoru na kongresu Nove 

Slovenije 28. novembra 2009 v 

Mariboru je predsednica stranke Ljudmila Novak dejala, da je sedanja vlada 

dokazala, da so zakoni (osnutek družinskega zakonika) lahko ideološki in v 

nasprotju z vrednotami krščanskih volivcev. Zato je pomembno, da imajo 

kristjani predstavnika v politiki. V oceni dela Pahorjeve vlade je opozorila, 

da se ta ni držala obljub in je izvedla  kadrovski cunami. Vladi po njeno 

manjka predvsem realna ocena stanja v družbi, prav tako pa ji ob všečnem 

nastopu manjka vsebina. Kritična je bila tudi do politizacije gospodarstva 

in opozorila na izredno visok javnofinančni primanjkljaj. Evropski posla-

nec Lojze Peterle je v svojem nastopu opozoril, da v tem mandatu v vladi 

prvič od osamosvojitve ni nobene pomladne stranke. Tako imamo prvič 

»skrajno levo in neokomunistično vlado«.

Na kongresu so sprejeli nov statut in nov program stranke. V slednjem so 

poudarili, da je NSi edina krščanskodemokratska stranka v Sloveniji. 

NSi je stranka v vzponu, tudi število članov zopet narašča. Za cilj na lokal-

nih volitvah naslednje leto je zato predsednica Novakova izpostavila pod-

vojitev števila županov in izrazila željo, da znova postanemo ena najmoč-

nejših strank na desnici. Na župane vseh slovenskih občin naslavlja pismo, 

v katerem jih prosi, da letošnje pričakovanje novega leta ne pospremimo 

z uporabo pirotehničnih sredstev, ampak za ognjemete namenjen denar 

namenijo socialno ogroženim in brezposelnim. 

Dragi občani, upamo, da boste leto 2009 ohranili v lepem spominu, 

če ne, naj novo leto 2010 predstavlja za vas novo upanje. Naj vam pri-

hodnje leto ne zmanjka energije in poguma za uresničitev vaših želja.

Blagoslovljene božične praznike, čestitke ob dnevu samostojno-

sti in enotnosti in srečno novo leto 2010.

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje 

Vabimo vas na predstavitev stališč Nove Slovenije do predloga družinskega 

zakonika, arbitražnega sporazuma in drugih aktualnopolitičnih tem, ki bo 

v soboto, 19. decembra 2009, ob 18. uri v dvorani v gasilnem domu 

v Trebnjem. Gosta večera bosta predsednica NSi Ljudmila Novak in po-

slanec v evropskem parlamentu Lojze Peterle.

Občinski odbor SDS  Trebnje v letu 
2009

V decembru je izrečenih mnogo dobrih želja in lepih 

misli. V zadnjem mesecu naredimo pregled in ana-

lizo celega  leta, ki se izteka. Za Občinski odbor SDS 

Trebnje je bilo leto 2009 zelo delavno. Aprila smo 

imeli letno konferenco občinskega odbora. Obiskala 

nas je tudi poslanska skupina SDS.  Maja smo se udeležili 9. Kongresa SDS. 30. 

maja so potekale 11. letne špotne igre SDS, na katerih smo Trebanjci zasedli 3. 

mesto v odbojki. Junija smo imeli v parku stojnico, katere gost je bil dr. Milan 

Zver, kandidat za poslanca na volitvah v Evropski parlament. 20. junija smo na 

Lanšprežu organizirali tradicionalno Kresovanje ob dnevu državnosti, 25. juniju.  

Udeležili smo se komemoracije na Medvedjeku, kjer smo tudi položili cvetje. 

Na začetku  avgusta smo se udeležili 15. letnega tabora SDS v Lepeni,  31. avgusta 

pa je potekala volilna konferenca podmladka SDS Trebnje.   

V petek, 27. 11. 2009, je potekala Volilna konferenca Ženskega odbora SDS Treb-

nje.

Za predsednico je bila izvoljena Marjanca Zakrajšek, v Izvršilni odbor so bile iz-

voljene Martina Bukovec, Sonja Smrekar, Pavla Sinur in Nada Pepelnak.  Vsem, 

ki so bili izvoljeni v letošnjem letu, želimo veliko uspehov pri njihovem delu.

 

Vsem vam in vašim dragim želimo vesele božične praznike,

mir v srcu in nasmeh na obrazu;

čestitke ob 26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti;

novo leto 2010 pa naj prinese veliko dobre volje, iskrenih prijateljev,

zdravja, osebne sreče in obilo uspehov!

Občinski odbor SDS Trebnje

Nada Pepelnak, predsednica

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE
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Adventni venčki
27. 11. 2009 je potekala ustvarjalna delavnica Izdelovanje adventnih ven-

čkov. Tudi letos so drobni otroški prstki hiteli smrekove vejice povezovati v 

venčke. Najbolj spretni so naredili venčke tudi za babice in dedke. Marjan-

ca nas je vse pocrkljala s svojim odličnim pecivom. Ob zaključku delavnice 

smo otrokom razdelili Božičkove kapice. 

Nada Pepelnak 

DOGODKI

Sejem dobro obiskan
V prostorih kmetijske šole Grm v Novem mestu – Centru biotehnike in turizma 

je 29. in 30. novembra potekal 2. sejem Turizem in podeželje. Letošnji sejem je 

bil izpeljan v okviru projekta »Ohranjanje etnoloških raznolikosti podeželja« na 

temo ženske in podeželje. Svojo dejavnost je predstavilo blizu 75 razstavljavcev z 

dolenjskega in belokranjskega območja, med njimi tudi Trebanjci. Svoje dobrote 

so na ogled postavile članice Društva podeželskih žena Tavžentroža. Svojo kme-

tijo je predstavila njihova predsednica Rezka Žnidaršič iz Jezera. Med in medene 

izdelke je ponujal čebelar Franci Vehar. TIC Trebnje in Turistično društvo Treb-

nje pa sta predstavila ponudbo Trebnjega in okolice. Obiskovalci so lahko poku-

šali jabolka in posušeno sadje sadjarske kmetije Uhan ter piškote Žnidaršičeve, 

se ustavljali ob izdelkih iz gline Irene Blaznik in predmetih z Jurjeve domačije. 

TIC Trebnje

Tradicionalno srečanje starejših 
občanov 
12. decembra 2009 se je v restavraciji Galaksija zbralo okoli dvesto starejših 

od 70 let, ki so bili toplo sprejeti na letošnjem tradicionalnem srečanju sta-

rejših občanov iz krajevnih skupnosti Trebnje in Štefan. Poleg članov TD 

Trebnje, ki so odlično organizirali prireditev, so zbranim občanom zaželeli 

lepe misli ob iztekajočem letu: župan Alojzij Kastelic, predsednik KS Šte-

fan Anton Strah in namestnik predsednika TD Trebnje, Simon Kovačič. 

Program je bil pester. Nastopili so gledališka skupina PLIN, Mladinski 

plesni par in večje število mlajših plesalcev Plesnega centra Dolenjske iz 

Novega mesta. Jože Barbo, predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele 

krajine, ter tajnica TD Trebnje Biserka Sitar sta predsedniku TD Trebnje 

Dušanu Mežnaršiču za dolgoletno uspešno delovanje v društvu podelila  

Priznanje Turistične zveze. 

Ansambel Nika nas je po dobrem kosilu popeljal na plesišče. Ob srečelovu 

in izrečenih voščilih voditeljice smo uživali v nepozabnih trenutkih in ve-

selimo se ponovnega druženja. 

G. B.

Nova vremenska postaja v 
Trebnjem 
Na Prešernovi ulici v Trebnjem smo slovesno odprli novo vremensko po-

stajo, ki v Trebnjem in neposredni okolici meri vse parametre, ki so potreb-

ni za opazovanje vremena. Vodja projekta vremenske postaje je vremenar 

Tomaž Zlobko, ki je tudi aktivni član Vremenskega društva Zevs. Na otvo-

ritvi je Tomaž Zlobko opisal tehnične karakteristike vremenske postaje in 

njeno avtomatsko delovanje. Prisotne je pozdravil in nagovoril podžupan 

Občine Trebnje Jože Povšič, ki je poudaril pomen spremljanja in opazova-

nja vremena v večjih naseljih, kot je Trebnje in pomen uporabe obnovljivih 

virov energije pri takih ali podobnih projektih. V centru Trebnjega je tudi 

opazovalna vremenska kamera, ki preko strežnika podjetja PIP Trebnje 

vsakih 15 sekund prenaša slike stanja vremena v centru Trebnjega. Vre-

menska postaja je avtomatizirana in se napaja z obnovljivo energijo svetlo-

be, preko fotovoltaičnih celic. Vremensko postajo so sofinancirali Občina 

Trebnje, KS Trebnje, Tomaž Zlobko, Vremensko društvo Zevs, PIP d.o.o. 

Trebnje in Centralne kurjave Grabnar d.o.o. Trebnje. Vreme v Trebnjem 

bo mogoče iz te vremenske postaje preko strežnika opazovati in pogledati 

na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si

Občina Trebnje
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Obisk v TPV Velika Loka 
Ob 20-letnici delovanja Skupine TPV so si predstavniki Občine Trebnje ogledali 

obrat TPV na Veliki Loki. Delovanje in razvoj podjetja jim je predstavil predsed-

nik uprave in generalni direktor Skupine TPV Vladimir Bahč s sodelavci. Na 

Veliki Loki proizvajajo ogrodja avtomobilskih sedežev za znane znamke avto-

mobilov. Moderno, razvojno in avtomatizirano proizvodnjo so si ogledali župan 

Občine Trebnje Alojzij Kastelic, podžupan Občine Trebnje Jože Povšič in svet-

niki Občinskega sveta Občine Trebnje. Obravnavali so tudi bodočo kanalizacijo 

v KS Štefan, na katero bo v prihodnje priključen tudi obrat TPV na Veliki Loki. V 

načrtih razvojnih programov Občine Trebnje v letih 2010 in 2011 je za to kanali-

zacijo namenjenih okoli 500.000 EUR. Poleg tega ima TPV na Veliki Loki prob-

lem pogostih izpadov električne energije, saj je celoten sistem preobremenjen. 

Dogovorili so se, da bodo skupno nastopili do Elektra Ljubljana, da v prihodnje 

modernizira sistem dobave električne energije v to področje. Obrat TPV Velika 

Loka se bo v prihodnje še razvijal in širil, tako, da se obetajo dodatna delovna 

mesta.

Občina Trebnje

Odkrili spominski plošči 
V Trebnjem je trebanjsko območno združenje veteranov vojne za Slovenijo v so-

delovanju z Občino Trebnje odkrilo spominski plošči na hišah Toneta Lavrihe 

in Stanislava Gabrijela, ki sta med osamosvojitveno vojno skrivala orožja tedanje 

Teritorialne obrambe. »Obeležujemo drobne, vendar velike dogodke iz tistega 

časa,« je o pogumnih dejanjih posameznikov izpostavil župan Alojzij Kastelic. 

»Na vseh nas je, da ohranjamo spomin na te dogodke in da krepimo našo do-

movinsko zavest, zavest, da smo Slovenci. Iz teh dogodkov črpamo tudi navdih 

za prihodnje,« je še povedal. 

Na območju nekdanje trebanjske občine je bilo sicer pet tajnih skladišč orožja. 

»Takšna skrivališča (kot pri Lavrihi in Gabrijelu, op. a.) so bila zelo pomembna, 

ker je bila oddaljenost od centra mesta in centra zbirališč naših enot majhna, 

oskrbovanje enot z orožjem pa je bilo možno zelo hitro. Pravilno smo domnevali, 

da sovražnik tega ni predvidel,« je pojasnil Janez Bobnar, predsednik trebanjske-

ga območnega združenja veteranov. Omenjeni skrivališči sta bili manj opazni 

kot tista na osamljenih točkah izven mesta, je še dodal. 

Ž. Z., Foto: OZVVS Trebnje.

Zbrali več sto igrač
Mladi forum SD Trebnje je v soboto, 12. 12. 2009, organiziral dobrodel-

no akcijo zbiranja igrač za socialno ogrožene otroke. Akcija je bila izredno 

uspešna, saj je bilo zbranih več sto igrač, ki so jih prinesli z vseh koncev 

Slovenije. Posebna zahvala za zbrane igrače gre tudi učencem Osnovne 

šole Mirna, Osnovne šole Trebnje in podružnične šole Šentlovrenc ter 

vsem ostalim otrokom, ki so nesebično darovali svoje igrače manj srečnim 

vrstnikom.

Mladi forum SD Trebnje

SO SE ODLOČILI

Armija se je odločila,

da teritorialce bo razorožila.

Zavedni možje so skupaj stopili,

orožje na domovih svojih skrili.

O, pa je prišel usodni dan,

vojska, nekdaj naša,

planila je na plan,

naša bo zdaj zemlja vaša.

Takrat iz skrivališč prinesli so orožje,

razdelili med teritorialce so naboje,

pogumno so meje Slovenije branili,

dobro je, kar skupaj smo storili!

Hvala vam, Slovenije možje,

preprečili ste stiske in gorje,

v slovenstvo smo novo brazdo zaorali,

samostojnost, čase nove vsejali.

Sedaj na svojem smo,

z otroki, vnuki v prihodnost gledamo,

vam, gospodarji, se zahvaliti želimo,

da v samostojni Sloveniji živimo!

Veteranka Pavlina H.
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Klub tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in okolice je bil ustanov-

ljen pred desetimi leti kot prvi tovrstni klub na Dolenjskem. Danes šte-

je 35 članov – od tega je kar 34 žensk in en moški, na katerega so ostale 

zelo ponosne. Od samega začetka je sicer v klubu osem članic. Med 

njimi so tudi vse tri dosedanje predsednice, s katerimi smo se pogovar-

jali o začetkih kluba, njegovem namenu in ciljih. Prva predsednica je 

bila Zdenka Novak iz trebanjskega podjetja Trimo, sledila ji je Majda 

Šalehar z Občine Trebnje, zdajšnja predsednica pa je Mojca Novak iz 

mirnskega podjetja Dana.

Od kod zamisel za ustanovitev kluba?

Z. N.: Pobuda je prišla s Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje od tedanje 

direktorice Darinke Tomplak, pa tudi od moje prve direktorice v kadrovski služ-

bi Cvetke Bunc. Pri tem  me je podprla tudi moja direktorica Tatjana Fink. Prve 

informacije smo dobile od ostalih klubov. Na strokovnem izpopolnjevanju tajnic 

v Portorožu smo se srečale s kolegicami in smo jih vprašale, kako lahko začnemo 

s temi aktivnostmi.

Iz katerega namena ste se pravzaprav združile?

Z. N.: Naš namen je bil, da se med seboj povežemo, da se družimo, da si izmenja-

mo medsebojne izkušnje, predvsem pa, da se izobražujemo.

Ste s trebanjskim klubom spodbudile ustanovitev tudi ostalih klubov 

na Dolenjskem?

Z. N.: Mislim, da. Želele smo, da bi se vse povezale. Za nekatere je bil Trebnje 

kar daleč in so potem v Novem mestu ustanovili svoj klub. Je pa res tudi, da radi 

prihajajo k nam. Smo sicer manjši klub, a smo med seboj povezane in pristne, 

druženje pa je prijetno.

Kako je bilo s članstvom na začetku? So se tajnice hitro včlanjevale v 

vaš klub?

Z. N.: Nekatere ja, nekatere pa so imele določene pomisleke. Tiste, ki so se včla-

nile, so v anketah zapisale, da jim ni žal, da je druženje prijetno in da smo združile 

prijetno s koristnim.

Od kod vse prihajajo članice kluba?

M. N.: V klubu so članice iz občin Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in 

tudi Sevnice. Nekaj članic je tudi iz drugih občin, ampak glavnina je iz omenje-

nih. Mi smo na vse člane ponosni. Smo zelo odprti, sprejmemo vsakega, ki mu 

odgovarjata naše delo in cilji. 

Veliko se izobražujete. Na čem je poudarek?

M. Š.: Vsako leto pripravimo izobraževanje na temo motivacije, retorike, obna-

vljanja jezikovnih in pravopisnih pravil angleščine in slovenščine. Tekoče se iz-

obražujemo na tem področju. Predvidoma trikrat nameravamo to narediti tudi 

prihodnje leto.

Klub ima tudi svojo spletno stran.

M. Š.: Internet je okno v svet. Spletna stran nam je bila nov izziv. Ustvarjati smo 

jo začele na podlagi izobraževanja v Klubu Dolenjske in Bele krajine na to temo. 

Zdaj jo tekoče ažuriramo. Ureja jo Urška Lenič. Na njej najdemo zgodovino treh 

let, podrobnosti predsednic in članic upravnega odbora, napovedi dogodkov in 

povezave do ostalih klubov. 

Ob desetletnici delovanja kluba ste si zastavili nove cilje. Kakšne?

M. N.: V klubu imamo še veliko volje, pozitivne energije in pripravljenosti vseh 

članov, zato menimo, da gremo lahko naprej korak za korakom po poti poslovne 

odličnosti, zato smo si tudi zastavile vizijo in poslanstvo, ki jima bomo sledile 

v prihodnosti. Naša vizija je postati uspešne poslovne asistentke, v zadovoljstvo 

vodstva, zaposlenih in strank. Naše poslanstvo pa je zaupanje vase in v svoje spo-

sobnosti. Bodimo to, kar smo – oborožene z znanjem, vredne zaupanja, vedno 

zanesljive, zmožne uspeti in zmagati na naši poklicni in osebni poti.

Kako gledate na preteklih deset let?

Z. N.: Vesela in ponosna sem, da smo skupaj. Naš poklic raste. Veliko smo nare-

dile na izobraževanju, na osebni rasti in na poslovni odličnosti. Velik poudarek 

dajemo tudi na medsebojne odnose. S tem želimo nadaljevati. 

M. Š.: S ponosom gledam na preteklih deset let. S ponosom in užitkom, da smo 

ustvarile desetletno čudovito delo, ki je v ponos našim delodajalcem in nam. 

M. Š.: Menim, da je bilo teh deset let zelo uspešnih in da smo naredile zelo velik 

korak. Tajniški poklic je postajal vse bolj zahteven, prerasel je tiste stereotipe, po-

stal pa je tudi bolj spoštovan in cenjen. Tajnice smo postale poslovne sekretarke. 

Svoje delo opravljamo strokovno, odgovorno in učinkovito. Smo zanesljive in 

vredne zaupanja. Klub nas povezuje. Ustvarile smo prava in iskrena prijateljstva, 

spoštovanje. Dobro se razumemo in želim, da tako tudi nadaljujemo. 

Živa Zakšek

Temelj 
so dobri 
odnosi
Pogovor z dosedanjimi 

predsednicami Kluba tajnic in 

poslovnih sekretark Trebnjega 

in okolice
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»Če bi mi v osnovni šoli kdo rekel, da se bom nekoč intenzivno ukvarjal s tekom, 

bi se mu smejal,« pravi Aljaž Požes. Kadar je bilo takrat treba teči, se je raje skril 

ali izgovarjal. »Pa vse me je bolelo,« se smeji. Ravno zaradi tega odpora se je v 

srednji šoli odločil ugotoviti, v katerem grmu tiči zajec, in poskusil najprej teči za 

zabavo. Ni minilo dolgo in atletika ga je povsem prevzela. Zdaj trenira tudi dva-

krat na dan,  tekmuje v teku na 400 metrov in njegov cilj je priti v reprezentanco. 

»Nekoč morda celo na olimpijske igre, kar so sanje in cilji vsakega atleta – če ne 

kot tekmovalec, pa gotovo kot gledalec.« Letos je postal štipendist Občine Treb-

nje zaradi uspešnega študija in predvsem dosežkov na mednarodnih atletskih 

tekmovanjih in prvenstvih, s čimer si je zagotovil tudi državno kategorizacijo 

OKS. (o.p. olimpijskega komiteja Slovenije) Teče zaradi užitka, izziv zanj je, da 

ob tem spoznava tudi samega sebe – razvoj svojega telesa, napredek in ne naza-

dnje odziv na napor. »Spoznavam svoje meje.« Čeprav ga je po končani srednji 

šoli vleklo v študij medicine, si je premislil, saj bi mu ob tako zahtevnem študiju 

zmanjkovalo časa za treninge, on pa se vsaki stvari rad povsem preda. »Pa tudi 

nerad prevzemam odgovornost za življenje drugih, kar bi kot zdravnik moral.« 

Tako se je odločil za kompromis in se vpisal na kemijo. Ta je zanj prav tako ve-

lik izziv, ki pa ga lahko združuje s športom. »Zanimivo je opazovati, kako razne 

substance in prehrana vplivajo na športnikovo telo.« Tudi adrenalin. Zato ni nič 

čudnega, da ga privlačijo tudi adrenalinski športi. Od nekdaj je bil zvedav in se je 

hotel preskusiti na čim več področjih, tako je po naključju pristal tudi na modni 

agenciji Bronz in to sedaj s pridom izkorišča s številnimi snemanji in modnimi 

revijami. »Rad sem odprt, nikoli ne veš, kam te bo življenje pripeljalo!« Aljaž je 

pred kratkim v finalu za »Evinega fanta leta« postal drugi spremljevalec.

Kaj je zate največji izziv?
Za zdaj je to vsakodnevno usklajevanje med študijem kemije, treniranjem atleti-

ke, modelingom, delom v farmacevtski industriji in marketingu s prostim časom 

in druženjem ter žuranjem s kolegi. Ne manjka pa izzivov in visoko zastavljenih 

ciljev na študijski in športni poti nasploh, vse ostalo je zabava!

Tvoj prvi naslednji cilj je?

Poleg rednih šolskih obveznosti zagotovo skozi priprave in treninge uspešno 

prenesti in izpiliti trenutno šprintersko formo 

za tekmovanja v dvorani januarja in februarja, 

kjer se nadejam še večjega preskoka v rezulta-

tih na 400 m kot v letošnji poletni sezoni, po-

tem pa »garat« naprej …

Kaj bi si izbral, če bi se imel možnost od-

ločati med veliko denarja in diplomo?

Diplomo. Denar zame nikoli ni bil osnovnega 

pomena, navadil sem se, da nisem vezan nanj. 

V življenju si ga želim imeti le toliko, da bi lah-

ko uresničil svoje cilje in za kanček razvajanja 

po uspehih. Zagotovo pa ob tem ne bi pozabil 

družine, ki je vedno tam, kjer jo potrebujem. 

Ali se sproti lotevaš težav, ki ti prekrižajo 

pot?

Na vsako težavo pogledam iz več zornih ko-

tov, iz nje pa potegnem le tisto najboljše in ko-

ristno zame, v konfliktu pa vedno dopuščam 

možnost, da vsak pove svoje argumente (in ga 

seveda prepričam v nasprotno). Težav se torej 

lotevam sproti, jih pa ni veliko, ker se jim raje 

izognem.

Foto: Jošt Kozan, Maja Slavec, Samo Vidic

Atletika ga je prevzela 
Pogovor z Aljažem Požesom

Starost: 22 let

Zodiakalno znamenje: devica 
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Izpostava Trebnje

Temeniška pot 1

8210 Trebnje

Obvestila Kmetijske svetovalne 
službe Trebnje
Z novim letom 2010 odhaja med upokojence kmetijski svetovalec in vodja 

izpostave Anton Zaletel. Ob tem prelomnem trenutku in dejstvu, da je vso 

delovno dobo deloval v kmetijstvu, je prav, da na kratko povzamemo nje-

govo delovno pot.

Po končani srednji kmetijski šoli se je leta 1968 zaposlil kot traktorist v 

Kmetijski zadrugi Trebnje, na posestvu Mala Loka. To delo je opravljal do 

vpoklica na služenje vojaškega roka. Leta 1970, po odsluženem vojaškem 

roku,  je nadaljeval z delom v Kmetijski zadrugi Trebnje kot vodja mlečne 

proizvodnje in leta 1972 prevzel vodenje zadružne enote Dobrnič - Velika 

Loka. 

Zadružna enota se je zaradi povečanega obsega primarne pridelave krom-

pirja (začetek predelave krompirja na Mirni), kumaric in ostalih dejavnosti, 

kot sta mleko in meso, v letu 1976 razdelila na dve enoti. Po reorganizaciji 

je prevzel vodenje zadružne enote Dobrnič. Želja po dodatnem znanju ga 

je pripeljala na agronomsko šolo v Maribor, kjer je leta 1980 končal izredni 

študij agronomije. Od leta 1984 naprej je opravljal delo pospeševalca in se 

posvečal predvsem urejanju zemljišč na območju Suhe krajine. V tistem 

času je bilo opravljenih največ agromelioracijskih del in sicer na okrog 3500 

ha kmetijskih zemljišč. Sodeloval je tudi pri FAO programu, ki se je izvajal 

na območju Suhe krajine. Sodeloval je pri programu celostnega urejanja 

podeželja in obnove vasi (CRPOV) za naselja Knežja vas, Čatež in Sela 

Šumberk in pri ustanavljanju in delovanju različnih društev in združenj s 

področja kmetijstva. 

Po reorganizaciji takratne pospeševalne službe in njenem preoblikovanju v 

kmetijsko svetovalno službo se je zaposlil kot kmetijski svetovalec na Kme-

tijskem zavodu Ljubljana. Po ustanovitvi Kmetijskega zavoda Novo mesto 

pa je zadnjih deset let delal kot kmetijski svetovalec in vodja izpostave v 

Trebnjem.

Poleg službenih obveznosti in kmetovanju na svoji kmetiji je bil vseskozi 

aktiven na družbeno političnem področju v občinskih in krajevnih struk-

turah.

Ob koncu delovne poti mu želimo zdravja in veliko časa za ukvarjanje z 

dejavnostmi, ki ga veselijo.

Sodelavci Kmetijske svetovalne službe Trebnje

Ob odhodu

Ob odhodu v pokoj se zahvaljujem za dobro sodelovanje vsem kmetoval-

cem in ostalim, s katerimi sem sodeloval pri svojem delu na področju kme-

tijskega svetovanja, še posebej vsem kmetovalcem z območja krajevnih 

skupnosti Dobrnič, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Knežja vas in Svetinje, 

kjer sem deloval več kot 40 let. Želel bi se zahvaliti vsakemu osebno, ker pa 

to ni mogoče, se vsem javno zahvaljujem za dobro sodelovanje.

Anton Zaletel 

Vsem kmetovalcem želimo vesele božične praznike, slovesen dan 

samostojnosti in enotnosti ter srečno, zdravo in uspešno novo 

leto 2010!

Sodelavci Kmetijske svetovalne službe Trebnje

KMETIJSTVO/KULTURA

Otvoritev razstave ilustracij
Na predvečer Prešernovega praznika je v avli Centra za izobraževanje in kultu-

ro Trebnje potekala  otvoritev razstave ilustracij udeležencev delavnice pod vod-

stvom ilustratorja Petra Škerla iz Trebnjega. S tem so zaključili zadnji del pro-

jekta, ki so si ga spomladi zastavili trebanjska območna izpostava JSKD, Zveza 

kulturnih društev Trebnje, CIK in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. 

Delavnic se je udeležilo osem zainteresiranih, ki so imeli v galeriji od 6. oktobra 

do 1. decembra osem srečanj, na katerih so ustvarjali vsak svojo zgodbo. Otvorit-

veno svečanost je vodila kustosinja Andrejka Nose, za popestritev pa so poskr-

bele mažorete OŠ Trebnje in učenke flavte s profesorico Mojco Rebolj iz Glasbe-

ne šole Trebnje. Škerl je predstavil potek delavnic, avtorji del, ki so v spomin na 

druženje prejeli katalog trebanjske galerije, pa v nekaj besedah svoje zgodbe. 

JSKD OI Trebnje

Center  za izobraževanje in 
kulturo Trebnje 

Vsem udeležencem izobraževanja, sodelavcem 

in članom Univerze za III. življenjsko obdobje 

želimo obilo študijskih in poslovnih uspehov, 

obiskovalcem Galerije mnogo kulturnih užitkov,

vsem skupaj pa vesele praznike in srečno novo leto.

Tudi v letu 2010 vas vabimo k vpisu v številne izobraževalne programe 

(več na www.ciktrebnje.si).

5. letni koncert ŽePZ Dobrnič
V nedeljo, 29. 11. 2009, so članice ŽePZ KTD Dobrnič pod vodstvom Ma-

teje Glivar pripravile 5. letni koncert, kjer so se predstavile z ljudskimi in 

umetnimi pesmimi, kot gostje so se jim pridružili Šavrinski godci iz Slo-

venske Istre. Enourni koncert je ponudil temeljit vpogled v bogato glasbe-

no in plesno dediščino Slovenije. Več na www.dobrnic.si in http://www.

youtube.com/group/3letnikoncert.

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič
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Dragi prijatelji in 

ljubitelji kulture!
Kulturni dogodki zapisani v 

iztekajoče se leto so sad skupnega 

dela. Za njimi je ostal trajen in 

nepozaben pečat. Vsem hvala za 

zaupanje, podporo in pomoč! 

Veselimo se vašega sodelovanja 

v letu 2010 in Vam v imenu 

kulturnih društev želimo zdravo 

in kulturnih utrinkov polno leto! 
Zveza kulturnih društev Trebnje

in

Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti OI Trebnje

Svetloba v mreži
Novembra smo v Galeriji likovnih samorastnikov 

Trebnje odprli razstavo Svetloba v mreži, kjer se pred-

stavlja skupina avtorjev, ki ustvarjajo za zidovi Zavoda 

za prestajanje kazni zapora Dob. Običajno njihovih 

del nimamo priložnosti spoznati, ker ostajajo njiho-

va iskanja ljudem skrita. Oddaljeni od t.i. resničnega 

sveta z glino in čopiči izražajo svoja občutja, obenem 

pa se dotikajo kolektivnih strahov vsega človeštva. Osem avtorjev (Zvonko 

Bukor – Max, M. C., Dejan Čelig, Jože Kosec, M. K., Srečko Mesarec, 

Danilo Pohorec in Gregor Stres), ki so začeli intenzivno ustvarjati med 

prestajanjem kazni zapora, predstavlja 51 del, ki so nastala med leti 2004 in 

2009. Dela so si motivno zelo različna. 

Razstava Svetloba v mreži je ena prvih razstav tovrstnih del v Sloveniji. Na 

otvoritvi razstave je v pozdravnem nagovoru Patricija Pavlič, direktorica CIK 

Trebnje, izpostavila pomembnost prepoznavanja in omogočanja razvoja po-

sameznikovih potencialov, kar še posebej velja za osebe na prestajanju kazni. 

Jože Podržaj, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, pa je izpo-

stavil dosežke zapora in pomembnost odpiranja zapora navzven, kakor tudi 

potrebo po povezovanju z različnimi organizacijami v skupnosti. Glasbeno 

spremljavo otvoritvi je pripravil kvartet saksofonov (N. Ferlin, B. Klančar, T. 

Kotar in njihov mentor prof. D. Kocijan) iz Glasbene šole Trebnje.

V sklopu razstave je galerija v sodelovanju z ZPKZ Dob 3. decembra pripravila 

tudi okroglo mizo z naslovom Umetnost v zaporu.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

KULTURA

Koncert Petra Smoliča
14. novembra je bil v kapeli Zavoda F. I. Barage v Šmihelu koncert vokalne sku-

pine Tempus, hkrati pa je bil to diplomski koncert Petra Smoliča, gojenca Kon-

servatorija za glasbo Jurij Slatkonja. Pod mentorstvom prof. Aleša Makovca so 

izvedli koncert z naslovom Slovensko cerkveno leto v pesmi. 

Peter je svojo glasbeno pot začel z osmimi leti v Glasbeni šoli Trebnje. Po niž-

ji glasbeni šoli se je vpisal na orglarsko šolo Hugolin Sattner v Novem mestu, 

ki sedaj deluje v okviru Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja. V sklopu izob-

raževalnega programa glasbeni stavek je diplomiral iz predmeta zborovodstvo 

z dirigiranjem. Sedaj pa je študent drugega letnika Akademije za glasbo, smer 

Kompozicija in glasbena teorija. 

Ob zaključku koncerta se je Peter zahvalil za vso pomoč in podporo pri izobra-

ževanju domačemu župniku Florijanu Božnarju, svojemu mentorju prof. Alešu 

Makovcu in nazadnje tudi svojim pevcem. Poslušalci, ki smo popolnoma na-

polnili dvorano, smo mladega dirigenta in vokalno skupino Tempus nagradili z 

bučnim aplavzom.                                                                                                                                         S. S.

Zdrave občine
Glavni temelji človekove osebnosti za zdravo samoiniciativnost v skupnosti 

ali za malodušni beg pred nalogami življenja se ustvarja v družinah. Prav 

tako je očitno, da je vsakdanji način družinskega življenja in sožitja v današ-

njih družinah povsem drugačen, kakor je bil v tradicionalni kmečki družini: 

stare navade in način komuniciranja med družinskimi člani niso več upo-

rabni, primernih navad za sožitje in komunikacijo v današnjih razmerah pa 

ljudje na poznamo in ne obvladamo. Da bi se jih naučili in obvladali, mora 

biti v kraju primerna ponudba za učenje, kamor se ljudje lahko vključujejo in 

se jih naučijo enako, kakor se naučijo v avtošoli vožnje z avtom. 

Sledili smo sprejetim teoretičnim predpostavkam in zastavljenim ciljem in 

sestavili 10 preventivnih programov za boljše sožitje v družinah. Progra-

mi tečejo 17. leto. Pravi učinek se pokaže po dolgoletnem izvajanju, zato še 

vztrajamo.

1. Priprava na zakon in družino (za bodoče zakonce in izvenzakonske 

partnerje), vodi Marinka Sila, letos smo program izvedli dvakrat z 38 in 

26 udeleženci.

2. Učenje boljšega družinskega sporazumevanja (za vse občane v februar-

ju vsako leto),vodi Marinka Sila, letos je bilo 42 udeležencev.

3. 100 domačih zdravil za lepše družinsko sožitje (v novembru vsako leto), 

vodi Marinka Sila, letos je bilo 29 udeležencev.

4. Šola za starše (za bodoče starše, ob pripravi na rojstvo otroka – v ZD 

Trebnje), vodi Majda Gačnik in Marinka Sila. V tem letu je bilo 6 skupin 

z 248 udeleženci.

5. Ustvarjalne delavnice za otroke in starše (v oktobru po KS: Sela Šum-

berk, Šentlovrenc, Dol. Nemška vas, Trebelno in v Šentrupert). Vodi 

Polona Kralj Zupančič. V letu 2009 je bilo skupno 253 udeležencev.

6. Raziskovalni tabor za nadarjene učence 9. razredov OŠ, vodi Jasmina 

Gabrijel.

7. Problemska konferenca (letos izobraževanje za boljše razumevanje 

strank v javnih službah), organizira Marinka Sila, izvedla Nevenka Da-

utenac, Šola odličnosti, Metlika, 25 udeležencev.

8. Ustavimo nasilje, dokler ga še ni (triletno izobraževanje 48 učiteljev OŠ 

za delo z  učenci, razredi in starši v preventivnem programu, priporoče-

nem od evropske komisije za preventivo nasilja, ki se uvaja v Slovenijo), 

org. Sila, izvaja Inst. Za kakovost življenja Ljubljana.

9. Družinski dan (za učence 9. razredov OŠ), svetovalne delavke OŠ in 

Marinka Sila.

10. Pasti interneta in drugih odvisnosti (do leta 2009), Marija Kovač in Saša 

Gričar.

Programe  organizira in izvaja  Društvo za zdravje in sožitje v družinah Treb-

nje, sofinancirajo pa občine Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno ter 

donatorji: TRIMO, Lions klub Trebnje, Monting – Pakiž, Integral – Jurglič.

Hvala vsem  in priporočilo za nadaljnje sodelovanje.                                                                                    

Marinka Sila, 

predsednica Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje
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Točke vseživljenjskega učenja
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v okviru projekta Center 

vseživljenjskega učenja Dolenjska izvaja Točke vseživljenjskega učenja. 

Namen točk je vključevanje odraslih v različne oblike neformalnega 

učenja in vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Točke izvajamo dva-

krat mesečno v Domu starejših občanov Trebnje, v Galeriji likovnih 

samorastnikov Trebnje, v Kulturnem domu Šentlovrenc ter v krajevnih 

knjižnicah Mirna, Šentrupert in Mokronog. 

Jesensko-zimske in praznično obarvane popoldneve smo si popestrili 

z obiskom na Točkah vseživljenjskega učenja. Družili smo se na brez-

plačnih delavnicah in predavanjih s področja zdravstva, vzgoje doma-

čih ljubljenčkov, spoznali vse skrivnosti britanskih legend, vstopili v 

čudoviti svet mineralov, obujali šege in navade ob martinovanju ter se 

preizkusili tudi v aranžiranju daril, izdelovanju voščilnic in novoletnih 

okraskov. V okviru Točk je potekalo tudi brezplačno učenje računalni-

štva, interneta in elektronske pošte.  

Vse občane in občanke tudi v letu 2010 vabimo na naslednje (brezplač-

ne) delavnice, ki se bodo odvijale na Točkah vseživljenjskega učenja, 

vsak prvi torek v mesecu od 11. do 16. ure in vsak tretji torek od 8. do 13. 

ure v Domu starejših občanov Trebnje in vsako drugo in četrto sredo v 

mesecu od 13. do 18. ure v Kulturnem domu Šentlovrenc.

Urnik Točk vseživljenjskega učenja si lahko ogledate na spletni strani 

www.cvzu-dolenjska.si in na spletni strani www.ciktrebnje.si ali pa nas 

pokličete na tel.št. 07 34 82 108 ali 041/567-772. 

Tadeja Štublar

KULTURA/ŠOLSTVO
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Novoletne želje nekoliko drugače 
V Vrtcu Trebnje od oktobra 2005 deluje Sklad Vrtca Trebnje. Osnovna naloga 

je pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev, s katerimi uresničujemo 

tiste želje in potrebe otrok, ki jih vrtec s svojimi rednimi sredstvi ne more 

zagotoviti. Poseben poudarek je namenjen otrokom, ki prihajajo iz socialno 

ogroženih družin.

Letos se je Sklad Vrtca Trebnje odločil razširiti svojo aktivnost, ki zajema tudi 

izrekanje voščil in dobrih želja za leto 2010. Kljub varčevanju, ki je prisotno 

na vsakem koraku, smo prepričani, da si sorodniki, znanci, prijatelji, poslovni 

partnerji zaslužijo našo skromno pozornost. Tako bomo združili varčen pri-

stop z dobrodelno noto. Zato vas prosimo, da izkoristite možnost posredova-

nja dobrodelne elektronske čestitke prek Sklada Vrtca Trebnje.

Zainteresirane prosimo, da e-naslove, na katere je treba posredovati vaše voš-

čilo, sporočite na naslov: vvz.sklad@siol.net. Voščilo bo univerzalno, opre-

mljeno z risbicami otrok Vrtca Trebnje. Prav tako ne bomo pozabili poudariti, 

da ste tokrat ne samo voščili, pač pa tudi pomagali s svojim prispevkom. V 

Skladu zelo dobro vemo, da vsak prispevek šteje, zato ga lahko nakažete na 

račun Sklada Vrtca Trebnje pri UJP Novo mesto št. TRR: 01330-6030642596, 

sklic št. 00-311209.

Hvala že vnaprej. S svojimi prispevki boste postali del slogana »De-

lamo danes za boljši jutri« tudi vi. 

Gregor Kaplan, podpredsednik Sklada Vrtca Trebnje
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ŠOLSTVO/RAZNO

Veseli december je tu
Na svojem vsakoletnem obhodu se je 5. decembra pri trebanjskih otrocih oglasil 

prvi od treh dobrih mož, to je sv. Miklavž. Obisk so pripravili delavci trebanjske 

Župnijske karitas.

Da bi bilo srečanje z radodarnim možem čim bolj prisrčno, so se s kratkim pri-

zorčkom potrudili angelci Amanda, Lana, Teja, Vita, Zala H. in Zala R. ter par-

keljni Lovro, Luka in Timotej ob pomoči še drugih sodelujočih.

Na vsaki od dveh prireditev so se zbrali otroci, tisti najmlajši in predšolski ter 

šolarji prvega in drugega razreda osnovne šole v spremstvu staršev. Obakrat so 

do zadnjega sedeža napolnili dvorano trebanjskega kulturnega doma. Miklavž 

je vse razvesselil z darili, ki so mu jih pomagali pripraviti sodelavci Župnijske 

karitas.

V vrečkah ni bilo velikega bogastva, zato pa je bilo v darilih toliko več ljubezni 

in srčne dobrote mnogih darujočih, ki so želeli z drobno pozornostjo razveseliti 

najmlajše in jim tako pričarati vesel decembrski dan.

J. V.

Medeni zajtrk v Vrtcu Trebnje
V petek, 20. novembra, so nas v enoti Kekec obiskali čebelarji Čebelarskega dru-

štva Trebnje  (Pavel Krištof, Lado Požes, Alojz Vencelj,  Tadej Gerdin). Vrtcu so 

podarili kar nekaj kozarcev pravega naravnega medu, ki so ga v letošnjem letu 

prinesle v njihove panje čebele. Sodelovali so pri pripravi in delitvi zajtrka v po-

sameznih oddelkih. Otroci so dobili informacije o delu čebelarja v čebelnjaku in 

pripravi čebeljih izdelkov za uporabo. Tako smo medene pridelke tudi okusili. 

(na sliki čebelar Pavle in čebelica Agata).

Namen medenega zajtrka v vrtcu je bil, da otroci že v rosnih letih spoznajo, kako 

nepogrešljive so čebele v naravi in kako pomemben in zdrav je med v prehrani. 

Čebelarji so otrokom razdelili tudi poučno zgibanko »Čebelica moja prijatelji-

ca«; otroci pa so jih razveselili s pesmijo. ( na sliki  okušanje med iz satovja )

Strokovne delavke vrtca Trebnje se čebelarjem zahvaljujemo za obisk in jim v 

prihajajočem novem letu 2010 želimo še obilo medenih zajtrkov.

Vzgojiteljica Agata Černe

Položaj Romov v Sloveniji
Romska skupnost v RS je ustavno priznana manjšinska skupnost, ki sicer nima 

položaja klasične narodne manjšine, vendar pa je kot manjšinska skupnost v 

ustavi posebej omenjena. 

Leta 1995 je vlada sprejela Program ukrepov za pomoč Romom, ki je 

v delih še vedno aktualen. Dodatni sklepi vlade iz leta 1999 so sprožili in 

pospešili sistemsko reševanje številnih problemov, s katerimi so se Romi sre-

čevali ob poskusih izboljšanja svojega družbeno-ekonomskega položaja ter 

naporih za optimalno integracijo v slovensko družbo.

Leta 2007 je bil v državnem zboru sprejet Zakon o romski skupnosti v 

Republiki Sloveniji, ki določa skrb državnih organov in organov samo-

upravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske skup-

nosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in na lokalni ravni ter 

financiranje. S tem zakonom je postavljen normativni okvir, ki potrebuje še 

konkretno in učinkovito izpeljavo. S tem namenom in skladno z določbami 6. 

člena omenjenega zakona trenutno Vlada Republike Slovenije sprejema Na-

cionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015, ki bo celo-

vito posegel na vsa področja, našteta v samem zakonu. Osnovni strateški 

cilji programa ukrepov so:

1. izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska 

naselja;

2. izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in povečati 

vključenost: romskih otrok v programe predšolske vzgoje oziroma v pro-

grame priprav na vstop v osnovno šolo, šoloobveznih otrok v redno izob-

raževanje ter mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v 

skladu z načelom vseživljenjskega učenja;

3. povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupno-

sti;

4. izboljšati zdravstveno varstvo v smislu varovanja zdravja;

5. ohraniti in razviti kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske 

skupnosti ter si prizadevati za zaposlovanje Romov na kulturnem podro-

čju;

6.  povečati osveščenost v boju proti diskriminaciji v smislu izobraževanja pri-

padnikov romske skupnosti (romskih svetnikov in ostalih aktivistov).

Tako v Zakonu o romski skupnosti v RS kot tudi v Nacionalnem programu 

ukrepov za Rome kot nadgradnji omenjenega zakona so poleg posebnih pravic 

romske skupnosti, navedene tudi dolžnosti pripadnikov romske skup-

nosti. Izpolnjevanje omenjenih dolžnosti v praksi preverjajo Vrtec, Osnovna 

šola, Center za izobraževanje in kulturo, Center za socialno delo, Zavod za za-

poslovanje in rezultati ključno vplivajo na izplačila socialnih podpor Romom, 

ki so za večinsko prebivalstvo najbolj sporne v odnosu do romske skupnosti.

Vida Hočevar
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RAZNO

So pa želje in upanja
Prve lučke že svetijo v večere, lepšajo videz, budijo želje in upanja. Predramijo 

misli na nekdaj, odpirajo vprašanja, kako bo naprej.

Zatika se. Ljudje imajo skrbi, mladi, tisti srednjih let in starejši. Kot črni obla-

ki vise nad nami nove napovedi odpuščanj z dela, neprejemanju plač, krčenju 

pravic, zamrznitvi pokojnin. Še kaj? Še mnogo tega kar slabi gmotni položaj 

prebivalstva. Potrebe otrok, pravzaprav potrebe vseh generacij so za mnoge ne-

dosegljive, toda ne za vse enako. Pridnost, vestnost ni več plačana vrlina, odkrita 

beseda ne velja. Kopičijo se zamere, spremlja jih obup. 

Tisti, ki komaj živijo, bi rabili bolj odprt, pravičnejši odnos. Potrebe vseh slojev 

ljudi niso enake, za mnoge so celo osnovne nedosegljive. V takem vzdušju je 

bližanje praznikov strah, nelagodje, mnogokje razočaranje. Založene trgovine 

vabijo, toda koliko si lahko ljudje privoščijo? Nekateri mnogo, drugi veliko manj 

ali celo premalo. Pričakovanja otrok so velika, toda a starši zmorejo. Socialna po-

moč, kolikšna je? Zadostuje za nekaj položnic, morda niti ne vseh, kaj pa ostalo?

Kakšni ljudje svetujejo našim ljudem na vrhu in malo nižje. Ali kdaj vidijo, ali 

bolje rečeno, hočejo videti in slišati, kaj se dogaja nekje bolj pri dnu, jih zanima, 

kako njihovi volilci živijo.

Bližata se božič in novo leto, dnevi, ko bodo družine več doma. Jih bo obiskala 

sreča ali bosta tesnoba in skrb polnili njihovo vzdušje . Kdo je kriv? Ta ali oni, 

ali mi vsi, ki popuščamo, da je noga na naših plečih vedno težja in bolj okovana. 

Krivi so tisti, ki so se nepošteno dvignili nad vse mere pravičnosti in humanosti. 

Morda pa se prav zato budi tudi mladi rod in prihaja na ulice. Ustavite revščino, 

ustavite izkoriščanje delavcev, nehajte upokojence guliti za tisto, kar so si zaslu-

žili! Podaljšujete delovno dobo! Zakaj? Da bo še več mladih na borzi dela ali na 

begu drugam? Stari naj delajo do groba, pa kdo pomisli, če to zmorejo? Zakaj ne 

iztirjate neplačanih prispevkov za sklade, zakaj bi lahko naslovili še na mnoge 

naslove, a kaj, ko poštenih, odkritih odgovorov ni.

So pa želje in upanja, želje po pošteni, redni  plači, upanje, da bodo mladi dobili 

delo, čeprav nimajo stricev in tet, ki bi jih porivali naprej, imajo pa izobrazbo in 

voljo delati. To pa je najbolj pomembno. 

Zdravja, razumevanja in mnogo izpolnjenih želja in upov vsem, ki do-

bro mislijo in kaj dobrega storijo za druge, za družbo iz svojega last-

nega nagiba!

Pavlina Hrovat

Ivan Janez Korevec – ljubitelj starih 
motorjev
Kot mladenič si je že takoj po zaključku osnovne šole kupil prvi moped davnega 

leta 1962. Ob učenju mehaničnega dela si je že pred odhodom v JLA kupil svoje-

ga prvega 250 ccm NSU maxa. Naslednjih 20 let je posvetil službi in družini. 

Toda z vsakim privitim vijakom je rasla želja po še kakšnem motorju. Ko se je 

leta 1985 z mlado družino preselil iz Ljubljane v novo hišo v Velikem Gabru, se je 

maxu in mopedu za 11-letnega sina pridružil še BMW in prvi PUCH.

S Panonio, ki jo je leta 1985 rešil gotovega rjastega propada izpod kapa neke že-

lezniške postaje, pa se je začelo zares. Ob podpori, pomoči in spodbudi družine 

je v 25 letih z veliko mero znanja, vztrajnosti in entuziazma nastala družinska 

zbirka večjih in manjših motorjev starodobnikov, ki so vsak trenutek pripravlje-

ni, da jih »zakurblamo« in popeljemo na klubska srečanja ali spominske vožnje.

Silva Korevec, Foto Travnik

GASILSKA ZVEZA TREBNJE

MLADINSKA KOMISIJA

Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje vsako leto organizira taborjenje 

za gasilsko mladino. Za taborjenje v letu 2010 potrebujemo večje število 

vodnikov, zato objavljamo razpis za

VODNIKA  NA TABORJENJU
Od kandidatov za vodnike pričakujemo:

- starost najmanj 20 let

- vsaj srednješolska izobrazba

- zaželeno poznavanje dela gasilske organizacije

- zaželena je specialnost mentor mladine

- izkušnje z delom z mladimi z različnih področij

- samostojnost pri vodenju programa

- sposobnost dela v timu

- organizacijske sposobnosti

Taborjenje bo potekalo v dveh terminih, in sicer za mlajše pionirje v starosti 

od 8 do 11 let v času od 26. 6. 2010 do 30. 6. 2010 in za starejše pionirje v 

starosti od 12 do 15 let v terminu od 30. 6. 2010 do 4. 7. 2010. 

Izbrani kandidati bodo svoje delo opravljali prostovoljno, brezplačno pa bo 

prevoz, bivanje in prehrana na taborjenju.

Kandidati naj pošljejo kratek življenjepis in pripravijo program dela, ki bi 

ga izvajali na taborjenju na naslov Gasilska zveza Trebnje, Rimska 33, 8210 

Trebnje s pripisom za ˝Razpis vodnik .̋ Kandidati naj navedejo tudi, za ka-

teri termin se prijavljajo, zaželeno za oba skupaj. Prijave zbiramo do 10. 3. 

2010.

Z gasilskimi pozdravi !

Predsednik MK GZ Trebnje Peter Marn

Pazite na svoje ljubljenčke!
Očistite pasja bivališča in poskrbite, da psu ne bo premrzlo (morda z nekaj 

suhe praproti po ležišču), prav tako pa se večkrat pomudite ob posodi z 

vodo, saj v mrazu kaj hitro zmrzne.   

Ker pa se bližajo decembrska praznovanja, še posebej pazite na svoje ljub-

ljenčke. Pokanje petard, raket in ostale 

pirotehnike je pojav, ki si ga vaš kuža 

ne zna razložiti. Ne dopustite, da se 

vaš kuža (ali mačka ali druge domače 

živali) prestrašeno stiskajo v kotu, zbe-

žijo od doma ali celo lovijo te nevarne 

predmete. Sploh mladiči lahko doživi-

jo grdo izkušnjo, ki jo ne bodo preboleli 

do konca življenja. Pogovorite se o tem 

s svojimi otroki in tudi odrasli se zave-

dajte, kako s pokanjem petard škodite 

ostalim živim bitjem. Zelo dobrodošlo 

bo, če psa v tem času vzamete s seboj v 

stanovanje ali nekam, kjer ne bo osam-

ljen in prestrašen. Sosedje pa bodite tako prijazni, da o zabavah obvestite 

lastnike živali, da jih lahko pravočasno zavarujejo.

Ob koncu leta pa se še enkrat zahvaljujemo vsem članom, simpatizerjem, 

kinologom, obrtnikom in ostalim, ki nam ves čas stojite ob strani in tako ali 

drugače pomagate, da društvo aktivno deluje. 

Vsem želimo prijetne praznike in vse lepo v naslednjem letu. Posebno 

pa želimo polno ljubezni in zdravja vašim kosmatincem. Srečno!   
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Dragi krajani in krajanke, meščani in meščanke!

Spet je leto naokoli in staro leto 2009 se poslavlja.

Tone Pavček je napisal: »Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit za-

klad. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad«. 

Sedaj je čas, ko se ozremo nazaj in preštevamo uspehe, ki smo jih dosegli v iz-

tekajočem letu. Tudi za leto, ki prihaja načrtujemo dela in upamo, da bomo vse 

uresničili.

V Svetu KS Trebnje poskušamo narediti kar največ, včasih pa žal ugotovimo, da 

vse le ni v naših rokah. Letos smo se zelo potrudili in  končali vsa načrtovana dela, 

ni jih malo, nanje smo seveda ponosni.

Vsa zimska in letna vzdrževalna dela smo redno opravili, odpravili vse okvare 

na javni razsvetljavi, ki jih ni malo, saj je v naši krajevni skupnosti več kot pet-

sto uličnih svetilk. Sanirali smo udarne jame in poškodbe na cestah, pešpoteh 

in javnih površinah. Izvedli smo popravilo križišča in del ceste v naselju Pekel, 

asfaltirali makadamski del ceste v vasi Primštal, v sodelovanju z lastniki zemljišč 

ob cesti  proti Rodinam, do meje s KS Dolenja Nemška vas, smo lahko razširili 

cesto ter jo asfaltirali. V Dolenjem Medvedjem selu je asfaltiran del makadamske 

ceste proti kamnolomu. V Prapročah je asfaltirana cesta od strelišča do konca 

javne poti. Do Mirta je v ovinku razširjena cesta in narejena asfaltna preplasti-

tev. Na Obrtniški ulici smo asfaltirali cesto mimo Kovinoprodaje. Na Cankarjevi 

ulici je izvedena asfaltna preplastitev vseh štirih slepih odcepov.  Na Trubarjevi 

ulici je narejena asfaltna preplastitev. Vegova ulica je dobila nov asfalt. Največja 

investicija na cestnem področju je izvedena na Vina Gorici. Krajani so zaprosili 

za javno razsvetljavo in asfaltno preplastitev. Po pridobitvi gradbenega dovolje-

nja, smo najprej končali javno razsvetljavo, potem pa še asfaltno preplastitev od 

Prijateljeve ulice do cerkve. Krajani si želijo, da bi sanirali tudi spodnji del Vina 

Gorice. Načrtovana je bila tudi ureditev Jurčičeve ulice, vendar del nismo izvedli, 

ker so stanovalci predlagali, da se izvede pločnik. Potrebno bo izdelati projektno 

dokumentacijo, predpogoj pa je potrebna odmera ceste. Naročili smo odmero 

ceste na Jurčičevi, Slakovi in Simončičevi ulici ter ponovno odmero končane ce-

ste Primštal – Rodine.

Za Rekreacijski park »Jurčkov gozd« smo pridobili gradbeno dovoljenje in zaklju-

čili prvo fazo del. Čas, ki ga otroci preživijo pri igri, se razlikuje od družbe do 

družbe, od kulture do kulture. Pogostnost določene oblike igre se v posameznih 

kulturah razlikuje, nanjo vpliva okolje za igro, ki ga določimo odrasli in ki odseva 

kulturne vrednote. V sodelovanju z Biotehnično fakulteto Ljubljana in Gozdnim 

gospodarstvom Novo mesto smo pregledali gozd, ocenili prednosti in možnosti 

gozdne površine ter na ta način zagotovili otrokom okoli 10.000 m2 rekreacijske-

ga parka. Namenjen je sprostitvi otrok in odraslih. Ker je to edini gozd, ki je še 

ostal v neposredni bližini centra mesta Trebnje, se zahvaljujemo Občini Trebnje, 

da je zaupala upravljanje Jurčkovega gozda naši krajevni skupnosti.

Vsem krajanom se zahvaljujemo za zaupanje, uspešno sodelovanje, da so z ra-

zumevanjem potrpeli, ko je potekala gradnja in skrbeli, da je bilo delo dobro 

opravljeno. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem del, delavcem Občine Trebnje in 

Upravne enote. Na kulturnem področju smo organizirali prireditev za 8. marec, 

na svečani akademiji podelili priznanja KS Trebnje, sedaj pa pričakujemo prihod 

Dobrega moža, ki bo v Kulturnem domu Trebnje obdaril otroke.

Vabimo vas, da tako kot ste v preteklem letu, tudi v letu 2010 pokličete ali nas 

obiščete, da skupaj rešimo probleme in težave in skupaj z optimizmom in kom-

promisi poskrbimo za našo krajevno skupnost. 

Naj vam prazniki naklonijo obilo veselja, novo leto naj prinese nove izzive, veliko 

uspehov na osebnem in poslovnem področju, predvsem pa zdravja, sreče, naj nas 

povezujejo iskrene želje in lepe misli, želimo, da v novem letu soustvarimo same 

lepe trenutke, ki se jih bomo ob letu z veseljem in ponosom spominjali.

Srečno novo leto 2010 vam želimo vsi člani Sveta KS Trebnje.

                                         

Predsednik Sveta KS Trebnje:

Peter Agnič

KS TREBNJE

Delo KS Trebnje v letu 2009
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ZADNJA STRAN

Drsališče tudi letos
Občina Trebnje je tudi letos pred Mercator centrom Trebnje postavila drsališče 

v času Veselega decembra. Izposoja drsalka in uporaba drsališča sta brezplačni.

 Zagotovili smo pester program dogajanja:

• vsako sredo ob 17. uri bodo potekale Drsalne urice za otroke z animacijo,

• ob sobotah bo med 17. in 19. uro potekal Drsalni izziv, v katerem se lahko po-

merite v športnih igrah na drsališču,

• obiskala nas bosta Božiček (sobota, 19. 12.) in Dedek mraz (torek, 29. 12.),

• v torek, 22. 12., se nam obeta pravi Drsalni spektakel  na ledu,

• v času božično-novoletnih počitnic, med 27. 12. in 31. 12., bo vsak dan ob 11. 

uri organizirana Počitniška šola drsanja za vse otroke, ki bi se radi naučili dr-

sati.

 Drsati se bo mogoče vse do 6. 1. 2010.

 Vljudno vabljeni na zimske športne radosti na drsališče Občine Trebnje.

Občina Trebnje,

foto Ž. Z.

Uporaba pirotehnike in njen 
vpliv na živali
V veselem decembru, ko je čas veselja in zabave, se pojavi tudi večja upo-

raba pirotehničnih sredstev, od petard, kakor tudi raket in ostalih eksplo-

zivnih teles, ki se uporabljajo ob veseljačenju, predvsem v zadnjem tednu 

starega leta.

Iz naših izkušenj s področja kinologije pa vemo, da uporaba navedenih 

sredstev zelo slabo vplivajo na psiho domačih živali, predvsem psov. Za pse 

so navedeni poki zelo stresni, pri čemer žival izgubi nadzor nad sabo, zara-

di česar lahko brezglavo zbeži, postane popadljiva in podobno. 

Ker se zaradi tega preko novega leta v našem zavetišču nastani zelo veliko 

takih psov, predlagamo lastnikom sledeče:

• ko boste s psom na sprehodu, ga imejte pripetega na povodec, sprehode 

pa prilagodite po manj hrupnih območjih;

• v času vaše odsotnosti zaprite svojega psa iz zunanjega bivalnega pros-

tora v kakšen notranji prostor (garažo, kurilnico ...), da zmanjšate vpliv 

poka na psa;

• za svojega psa lahko poskrbite tudi z raznimi dodatki v hrani, ki na psa 

vplivajo pomirjujoče, dobite pa jih v vseh veterinarskih ambulantah;

• v primeru izgube psa, takoj obvestite zavetišče, da lahko kontaktira z 

vami ob najdbi psa;

Vsem lastnikom psov želimo veliko sreče in zdravja v prihajajočem letu in 

veliko skupnih pasjih užitkov.

Zavetišče »Meli« Trebnje,

Dušan Hajdinjak

Obisk dedka Mraza 

po krajevnih skupnostih 

občine Trebnje 

DATUM URA KRAJEVNA SKUPNOST KJE

19.12. SO 14.00 KS Čatež Kulturni dom Čatež

19.12. SO
11.00

KS Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc

20.12. NE 17.00 KS Sela pri Šumberku Gasilski dom Sela pri Šumberku

20.12. NE 11.00 KS Veliki Gaber Kulturni dom Veliki Gaber 

20.12. NE
14.00

KS Dolenja Nemška vas Športna dvorana Dolenja Nemška vas

22.12. TO
16.00

17.30

KS Mirna

KS Mirna
Kulturni dom Mirna

23.12. SR
16.30

18.00

KS Trebnje

KS Trebnje
Kulturni dom Trebnje

26. 12 SO 13.00 KS Račje selo Kulturni dom Trebnje

26.12. SO 15.00 KS Velika Loka in  Štefan Kulturni dom Velika Loka

27. 12. NE 11.00 KS Dobrnič, Knežja vas, Svetinja Kulturni dom Dobrnič

Organizator obiska dedka Mraza: OBČINA TREBNJE, izvajalec JSKD OI TREBNJE

INFO: 07 348 12 50; GSM 041 609 265, e-mail:oi.trebnje@jskd.si; www.jskd.si


