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Gozdna učna pot Zaplaz, foto: Bruno Čibej

Osrednja medobčinska prireditev občine Mokronog-Trebelno,  

Šentrupert  in Trebnje 

VEČER Z MILO KAČIČ - v soboto, 6. februarja 2010, ob 19. uri v Kultur-

nem domu Šentrupert. Poleg Štefke Drolc, Ivanke Mežan in Ive Zupančič, ki  

bodo ob glasbi interpretirale  poezijo Mile Kačič, bodo v programu sodelo-

vali še kulturniki vseh treh občin. 

Razstava v Trebnjem

V četrtek, 4. februarja, ob 18. uri v Baragovi galeriji Trebnje otvoritev raz-

stave del Ex tempore Rihpovec 2009, ob 19. uri v Galeriji likovnih samorast-

nikov Trebnje literarno-glasbeni večer, kjer bodo sodelovali mlada pesnica 

OŠ Trebnje Mateja Kralj, solista Jerica Steklasa in Jernej Žagar, flavtistka 

Kristina Gregorčič in povezovalka Mojca Bahun. 

Na Čatežu

Prešernovanje bo v petek, 5. februarja 2010, ob 19. uri, v KD Čatež.  Sodelova-

li bodo domači kulturniki ter gosti z Mirne -  moški pevski zbor in dramska 

skupina ter Zavod za kulturno dediščino Novo mesto z njihovo razstavo. 

Na Mirni

V petek, 5. februarja 2010, ob 19. uri v dvorani TVD Partizan pripravljajo 

prireditev učenci in učitelji OŠ Mirna, ženski pevski zbor Zimzelen z Mirne 

in lutkovna skupina Mokre tačke Mokronog. 

V Dobrniču

Na predvečer praznika, v nedeljo, 7. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu 

Dobrnič pripravlja Kulturno turistično društvo Dobrnič s tamkajšnjo pod-

ružnično šolo prireditev s kulturnim programom.

Ob slovenskem kulturnem  prazniku

Info: na koncertu bodo izžrebali vstopnico: nagrada je 7 x all inclusive v hotelu Posejdon - VELA LUKA - KORČULA, september 2010
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Lions klub 
z dobrodelnostjo tudi v leto 2010
Lions klub Trebnje, ki mu predseduje Brane Veselič, bo v letu 2010 omogočil letovanje otrok iz socialno 

šibkih družin iz občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog. Še naprej pa bo klubova glavna skrb pomoč 

slepim in slabovidnim otrokom. Člani Lions kulba so v letu 2009 s prispevki, dobrodelnim plesom in 

sponzorstvi pridobil okoli šest tisoč evrov, ki so jih namenili za dobrodelne namene. 

Na enajstem dobrodelnem plesu  v oktobru 2009 so nastopali priznani umetniki, med njimi ansambel 

Štajerskih sedem, Nuša Derenda, Trio tenorjev Caruso. Vse prisotne sta s svojim nagovorom počastili 

Vlasta Nussdorfer, predsednica društva Beli obroč ter Polona Kukec, guvernerka Lions klubov Slove-

nije.

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, 15. februar 2010. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Drage občanke, dragi občani,

vstopili smo v leto 2010. Nekateri boljše volje 

in polni elana, da bi v letu, ki nas čaka, doživeli 

nove uspehe, drugi nekoliko manj veseli in za-

skrbljeni, tretji potrti in žalostni, skoraj brez 

upanja, da bo še kdaj bolje.

Toda življenje prinaša v naše domove in naša 

srca vesele in žalostne trenutke. Na to se bo 

potrebno navaditi; življenje je včasih milujoče, 

drugič spet trdo in neusmiljeno. Življenje nikoli 

ne hodi samo po eni poti, tako kakor človeško 

razpoloženje ne. Spomnimo se, da nam marsik-

do očita, da smo ljudje razpoloženjska nihala, 

da je človek nepredvidljiv; včasih z nasmehom, 

včasih z nergajočo besedo. In ljudje smo v resni-

ci taki. Kaj lahko storimo proti temu, kaj lahko 

storimo, da bi bili do soljudi uravnoteženega 

razpoloženja?

Ni težko. Potrebujemo nekaj minut na dan, da 

razmislimo kako bi lahko bili boljši. Vseh slabih 

lastnosti nam namreč ni treba pokazati. Tega 

ne jemljimo za človeško dvoličnost in kame-

leonstvo, saj so slabe lastnosti in mračno raz-

položenje sestavni del človeške narave. V tistih 

nekaj minutah na dan, kolikor si jih moramo 

vzeti zase, pomislimo na to, da smo koga neho-

te prizadeli, ker smo imeli slab trenutek. In tega 

se da preskočiti.

Drage občanke, dragi občani, imejmo sami 

sebe na vajetih prizanesljivosti! 

To ni težko. S tem bo na svetu lepše. Vsak je na-

grajen za strpnost in potrpežljivost. 

Želim vam prijeten in uspešen začetek Novega 

leta,
mag. Igor Teršar,  urednik glasila

Dobrodelni ples Lions kluba 2009

31. 1. ned
8:00 – 16:00

Občinska liga v malem nogometu Trebnje 7. kolo
Dvorana OŠ 
Trebnje

31. 1. ned
10:00 – 17:00

Mednarodna badmintonska liga
5. in 6. krog, TOM : Medvedgrad Zagreb, TOM : Čakovec

Dvorana OŠ 
Mirna

Dedek MRAZ!
Pišem Vam v imenu Selskih mamic.

Že drugi nas je obiskal dedek Mraz na Selih pri Šumberku. Zelo pohvalno, da smo dosegli to, da 

nam ni treba naših otrok voziti na dedka Mraza v Gaber.

Zahvala in pohvala gledališki skupini, ki so privabili nasmeh na naše male obrazke. 

Kot vedno pa se nekje nekaj zatakne, da nismo nikoli vsi zadovoljni in zadoščeni!

Začne se pri sami organizaciji. Vabilo za dedka Mraza dobimo tik pred zdajci. V petek vabilo 

– nedelja predstava. Nekateri si ne utegnejo organizirati služb, da bi svoje otroke pripeljali na 

predstavo. Nekateri ne živijo na Selih in dobijo vabilo v ponedeljek, ko je predstave že konec! 

Organizatorka je bila na to opozorjena že lansko leto, ko je vabila raznašala isti dan predstave!

Pa še nekaj: zakaj se darila nabavljajo v trgovino PIPO, ki je izključno trgovina z živili?

Naše mnenje je, da v poplavi trgovskih centrov in specializiranih trgovin za otroke danes resnič-

no ne bi smel biti problem kupiti kvalitetne in pametne stvari za naše najmlajše!

Otroci so vedno veseli vsakega darila.

Tisti, ki imajo preveč in tisti ki so razkošja prikrajšani. Zato smo mi odgovorni, da dobijo smiselna 

in predvsem varna darila. Obstaja pa še druga opcija (darilni bon), s katerim lahko vsak starš 

svojemu otroku kupi tisto kar potrebuje, bodisi igrače ali oblačila. Zraven pa se doda še neka 

malenkost, saj otroci ne vedo kaj je košček papirja – darilni bon. 

V bodoče si želimo in upamo, da bodo te napake odpravljene.

Kot vsi starši pa si želimo, da bodo naši najmlajši srečno, zdravo in veselo zrasli v dobre ljudi.

V imenu mamic Sela Šumberk

Sonja Zaletel

Napovedujemo
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ŽUPANOV KOTIČEK

V letu 2010 je pred nami nekaj večjih investicij. Pričakujemo, da bosta letos za-

ključena projekta, obvoznica mimo Trebnjega in nova cesta preko Zvijavnice.

Na novinarski konferenci smo predstavili zaključene in planirane investicije in 

demantirali nekatere navedbe opozicije. Pridobili smo dokaze, poročila revizor-

jev in strokovna mnenja. Pozvali smo tudi avtorja »prokurista«, naj se pokaže v 

javnosti, vendar se ni oglasil.

Zaključni račun za leto 2008 je pregledal pooblaščeni državni notranji revizor 

in podal pisno pozitivno mnenje. V poročilu je zapisano: »Na osnovi našega pre-

gleda in preverjanj ocenjujemo, da je bilo poslovanje občine v vseh pomembnej-

ših pogledih v skladu s predpisi, usmeritvami, zakoni in standardi, ki jih mora 

občina upoštevati in spoštovati. Poslovanje občine tudi ni podvrženo pomemb-

nejšim tveganjem, zato na osnovi povedanega in predhodno podanih opažanj 

ter priporočil izražamo o poslovanju občine za leto 2008 ugodno (pozitivno) 

mnenje.« 

Nadzorni odbor Občine Trebnje je izdelal dokončno poročilo o nadzoru jav-

nofinančnih tokov Občine Trebnje za leta 2007, 2008 in 2009. Pregledal je po-

samezne odlive in zadolženost občine. Ugotovil je: »Stanje sredstev kaže, da 

je Občina Trebnje ena redkih v Sloveniji, ki ni prezadolžena. Prese-

žek sredstev je višji od obveznosti.« Nadzorni odbor je ugotovil, da je ob-

čina poravnala visoke račune za investicije, zahtevke krajevnim skupnostim ter 

sredstva po delitveni bilanci. Novonastalim občinam je bilo nakazano skupaj 

1.949.000 EUR, krajevnim skupnostim po novi formuli pa v letu 2008 1.898.107 

EUR in v letu 2009 še 376.290 EUR. 

Občina Trebnje je na podlagi primerjalnih podatkov ugotovila, da so stroški 

reprezentance zelo nizki glede na druge občine. Iz dokazne dokumetacije se 

jasno vidi, da je ta mandat glede krajevnih, občinskih in državnih investicij na 

ozemlju občine Trebnje daleč najuspešnejši. Občina Trebnje bo ob koncu tega 

mandata izdala poročilo, katere in koliko novih investicij v javno infrastrukturo 

je bilo realiziranih!

Veliko je bilo govora o železniškem prehodu Mirna. Na tem projektu je poleg 

prehoda in avtomatskih zapornic še nova cesta na obeh straneh, pločniki, za-

ščitni zid in kanalizacija meteornih in zalednih voda. Opravljena je bila revizija 

tega projekta. Revizor je v poročilu pohvalil Občino Trebnje, da je ravnala go-

spodarno, saj je v mučnih pogajanjih z železnico dosegla lastno financiranje v 

višini samo 19,9 %. To pa je veliko ugodneje glede na prvo podpisano pogodbo s 

strani prejšnjega vodstva občine, kjer je bilo predvideno 60 % financiranje Ob-

čine Trebnje.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje (po pooblastilu župana) 

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje!

Občinski svet Občine Trebnje je 13. januarja sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 v prvi ob-

ravnavi, ki ga je župan Alojzij Kastelic dal v javno razpravo.

Javna razprava o predlogu proračuna se bo zaključila 1. februarja. Predlog je dostopen vsem zainteresiranim:

- na spletni strani Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/sl/core_web/proracun), 

- v poslovnem času občinske uprave na sedežu Občine Trebnje v sobi št. 2 (Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje). 

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno:

- vpisujejo se v zvezek pripomb in predlogov, ki je na voljo v sobi št. 2,

- po pošti se naslovijo na župana Občine Trebnje (Goliev trg 5, 8210 Trebnje),

- posredujejo se po elektronski pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ustrezno podpisani in opremljeni s podatki predlagatelja.

Uredništvo Glasila občanov

Javna razprava o predlogu proračuna 2010
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Liberalna demokracija Slovenije

Občinski odbor Trebnje       
Na tem mestu je prav, da se občane občine 

Trebnje objektivno seznani, zakaj je pro-

gramska koalicija 13 svetnikov, kamor so-

dijo tudi vsi štirje svetniki LDS, zadnja dva 

sklica seje Občinskega sveta demonstrativno zapustila.

Župan si je vzel oblast dobesedno v svoje roke. Ne spoštuje nikakršnega 

predpisa več, tudi po pojasnilu njegove pravne svetovalke vztraja pri tem, 

da mu ni potrebno dati na glasovanje sklepov, izoblikovanih na seji.

Župan utemeljuje svoje početje s tem, da so predlagani sklepi žaljivi. In svoj 

prav utemeljuje, da so dali revizor in Nadzorni odbor pozitivno mnenje na 

zaključni račun za leto 2008. Kot prvo je potrebno pojasniti, da Nadzor-

ni odbor ni Računsko sodišče, zato ne daje ne pozitivnih niti negativnih 

mnenj. Vendar kdor si prebere ugotovitve Nadzornega odbora, ko je v aprilu 

2008 pregledal zaključni račun, potem te ugotovitve govorijo povsem nekaj 

drugega in jih ni mogoče enačiti s pozitivnim mnenjem, prej obratno.

In nič drugega ne želi programska koalicija kot to, da se navede, zakaj več-

ina svetnikov zaključnega računa ne želi potrditi. V ugotovitvah Odbora za 

finance in proračun ni navedenega nič drugega, kot ne bi že pred dobrim 

pol leta ugotovil Nadzorni odbor.

Če misli župan, da je s tem, ko ne dopusti sprejeti ugotovitev, zakaj zaključ-

ni račun ni primeren za sprejem, kaj manj odgovoren za slabo in tudi nepra-

vilno izvrševanje proračuna, potem se zelo moti. S tem je pokazal le to, da se 

tudi sam zaveda, da je nekaj narobe in je bolje, da se tega ne sprejme oz. pove 

občanom.                                                    Predsednik OO LDS Trebnje, Branko Veselič   

Srednja šola v Trebnjem?   
Ne bluzi, stari!

»Komaj čakam, da zginem iz Treb-

njega. Je vse skupaj preveč zagno-

jeno!« Takole me je pred kratkim 

razsvetlil srednješolec, ki raje pre-

živi vsak dan na vlaku nekaj ur, kot da bi se šolal v domačem kraju.

In kaj je mislil z izrazom »zagnojeno«?  »Vsi se nekaj pretvarjajo, vsak nekaj 

govori, naredi čisto drugače.  In ...«. Povedal je še marsikaj, ampak že prva 

poved je vredna premisleka.

Pokukajmo v ogledalo. Občinski svet, v katerem se vsi strinjajo o varovanju 

okolja, je soglasno sprejel Lokalni energetski koncept Občine Trebnje. V 

njem se zavezuje, da bo dal prednost obnovljivim virom energije v novo-

gradnjah in pri prenovah. Kljub tej zavezi se novogradnjo in prenovo PŠ 

Dobrnič načrtuje z ogrevanjem na kurilno olje. Menda Lokalnemu ener-

getskemu konceptu niso določili skrbnika in ga zato ne morejo upošteva-

ti. Vrhunsko sprenevedanje in metanje peska v oči: zapraviti 33.000 EUR 

javnega denarja  za nekaj, kar se vrže v predal in čim prej pozabi. Če nekdo 

želi biti »ekološki maneken in nastopač«, naj bo to za lastni denar. Če se 

kdo rad postavlja z »ekološko osveščenostjo«, naj se dokaže z dejanji. Naj 

izvoljencem ne bo okoljevarstvo samo »pri srcu in na jeziku«, ampak tudi 

v dejanjih.

Kje je »leteča ekološka patrulja« Zveze ekoloških gibanj s Karlom Lipičem 

na čelu, ki ima toliko povedati o čistilnih napravah na Mirni in v mirnski 

dolini? Ali pa podžupan g. Jože Povšič, ki ima na skrbi varovanje okolja? Ali 

raba fosilnih goriv – kurilnega olja ne škoduje okolju? Cena kurilnega olja 

se že dviguje in bo v petih letih izenačena s ceno dizelskega goriva. Ali nas, 

davkoplačevalce, to res ne moti? Mar gradimo za pet let?

Kaj pa zbiranje deževnice za izpiranje stranišč in nadomeščanje pitne vode 

za zalivanje in čiščenje okolice? Ali pa streha, ki proizvaja elektriko, kot jih 

bodo letos namestili na osnovne šole v Novem mestu? Ali mladi v Dobrniču 

niso vredni sodobne gradnje? Cena take investicije se za občino celo zniža, 

ker sodelujejo zasebni investitorji. Naredimo javno-zasebno partnerstvo, ki 

ga ima naš vrli župan tolikokrat na jeziku!                          Gorazd Marinček, DROT

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Novice iz državnega  
zbora
Konec preteklega leta je razpravo v parlamentu zaznamo-

vala blokada črpanja EU sredstev za projekte regionalnih 

spodbud, ki so jih pripravile občine. Nekateri projekti so že 

v fazi izvedbe, pa je bilo plačilo ustavljeno s strani politi-

ke. Predvsem poslanci iz vrst županov smo zahtevali sklic 

nujne seje Odbora za lokalno samoupravo in regionalni 

razvoj, na kateri smo zahtevali odgovor od  ministra Henrika Gerkeša. Zahtevali 

smo tudi takojšen razpis sredstev za izvedbo projektov, ki bi moral biti izveden 

že v letu 2009. Gre predvsem za projekte za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. 

Še vedno čakamo na odločitev Ministrstva za okolje in prostor, katere lokacije 

bodo določene, saj naj bi zmanjšali število lokacij s 15 na 10, na območju Sloveni-

je. Upam, da bo med njimi tudi izbran CERO Trebnje in da bo njegova izgradnja 

financirana iz EU skladov. Potrebna je maksimalna angažiranost župana in Ob-

činske uprave Trebnje.

V kratkem pričakujemo potrditev zakona o ustanovitvi občine Mirna, ki je v 

postopku. Potem se bodo lahko pričele aktivnosti za izvolitev organov nove ob-

čine Mirna.                                                                 
Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Dobrodelna akcija zbiranja otroških knjig

Sončni vzhod prebuja naravo, 
branje knjig razsvetljuje glavo

Prešernov dan je državni praznik, na katerega se po-

klonimo slovenski književnosti. Ker se pomena lite-

rature in širjenja obzorij že od malih nog zavedamo 

tudi v Mladem forumu SD Trebnje, smo se odločili, 

da organiziramo dobrodelno akcijo zbiranja otroških 

knjig, ki bo potekala v soboto, 13. 2. 2010 od 9. do 12. 

ure v parku v Trebnjem. Knjige bomo po končani akciji predali trebanjske-

mu Rdečemu križu, da jih podari otrokom, ki jih potrebujejo. Vsi, ki želite 

podariti svoje knjige našim najmlajšim, ste vljudno vabljeni, da se oglasite 

na stojnici Mladega foruma SD Trebnje.

Mladi forum SD Trebnje

Ponovoletna razmišljanja
Zelo zanimiva zgodba nastane v odnosu med politiki in volivci in to lahko 

ponazorimo z naslednjim pogovorom:

Volilec vpraša: »Koliko je ura?«

Politik odgovori: »Koliko bi pa želel, da je?«

Seveda na ta način nastane specifičen odnos med obema in politik  je kar 

naenkrat všečen, kajti z besedami je mogoče narediti vse: spreminjati uro, 

graditi, reševati probleme, izpolnjevati želje. 

Potem pa pride naslednji dan, ko ure ni mogoče spreminjati, ko ni mogoče 

reševati problemov in izpolnjevati želja. Spet pride do specifičnega odnosa 

med politikom in volivcem. Politik ni več všečen, kajti reševati probleme in 

hkrati izpolnjevati vse želje, na žalost ne gre. 

Zato je smiselno, da se teži k temu, da bi se odnos med volivcem in poli-

tikom čim bolj uravnotežil in da ne bi prihajalo do ekstremov, ki v življenju 

niso dobri. 

Občinski odbor SD Trebnje in Mladi forum SD Trebnje načrtujeta v prvih 

mesecih leta 2010 kar nekaj aktivnosti, s katerimi želimo pokazati, da se 

določeni projekti vendarle dajo izpeljati. Ne želimo se ozirati na razna pod-

tikanja, ampak uresničiti svoje vizije. S tem, da se način dela na občini ne bo 

spremenil, smo se sprijaznili, ne moremo in ne bomo pa se sprijaznili s tem, 

da morajo zato obstati vsi projekti, ki so pomembni za življenje in delo ljudi 

v trebanjski občini. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da podpremo 

prenovo podružnične šole v Dobrniču in izgradnjo novega vrtca v Treb-

njem ter vse ostale projekte, ki imajo svoj smisel ter so ekonomsko in stro-

kovno upravičeni. To pa so tudi dejstva, za katera se vseskozi zavzemamo.

OBČINSKI ODBOR TREBNJE
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Komu koristi zapuščanje sej 
občinskega sveta?!

Za OO Nove Slovenije Trebnje je bilo 

leto 2009 dokaj uspešno. Da smo do-

segli zastavljene cilje in uresničili načrte, smo potrdili na občnem zboru članov, ki 

smo ga imeli decembra. Letos so naš glavni izziv lokalne volitve in prizadevanja za 

uresničevanje že zastavljenih občinskih projektov, predvsem izgradnja vrtca na par-

celi ob Domu starejših občanov.

Z delovanjem svetnikov NSi v OS in v svetih KS sporočamo občanom, da smo resna 

stranka, ki se drži načel in vrednot in se zavzema za hitrejši razvoj občine ter dobro 

vseh občanov. V preteklem letu smo podprli vse projekte, za katere smo menili, da so 

dobri in nujno potrebni za občino.

Zaradi premoči levice oziroma t.i. skupine 14 svetnikov, žal, ne moremo uveljaviti 

svojih predlogov. Opozarjamo na neodgovorno ravnanje te skupine, ki ni hotela po-

trditi investicijskega programa za kanalizacijski sistem Veliki Gaber. Tako bo občina 

za izvedbo tega programa izgubila več kot 830 tisoč evropskih in več kot 200 tisoč 

EUR državnih sredstev. Nobenega tehtnega razloga tudi nimajo, da ne podprejo za-

ključnega računa za leto 2008 in da  blokirajo sejo OS, na kateri je bil na dnevnem 

redu predlog proračuna za leto 2010 in investicijski program za obnovo šole v Dobr-

niču. Menimo, da s premočjo, blokado in zapuščanjem sej delajo veliko škodo vsem 

občanom, predvsem pa  tistim,  ki so jih izvolili. Občinski projekti se kopičijo, pro-

blemi se ne rešujejo, zaostanki se vlečejo v nedogled.

Upravičeno smo zaskrbljeni o prihodnosti občine Trebnje. Sprašujemo se, ali bomo 

imeli priložnost popraviti zamujeno.

Z napadalnimi nastopi in vpitjem posameznih svetnikov na sejah OS, z zapušča-

njem sej in govorjenjem vse povprek moramo končati. Preiti moramo na običajen, 

spodoben način komuniciranja, izmenjavo mnenj in izbiro najboljših rešitev.

Potrebujemo svetnike, ki bodo z veseljem delali za občane in ki bodo imeli za pri-

hodnost občine Trebnje jasne in izvedljive načrte.

Svetniška skupina Nove Slovenije Trebnje

Za več LJUBEZNI in SLOGE med 
občinskimi svetniki in županom

Vstopili smo v leto 2010, ki bo po priča-

kovanjih na političnem področju mini-

lo v znamenju izrednih razmer. Vzrok 

temu so jesenske lokalne volitve, kjer 

bomo občani za naslednja štiri leta izbirali vaške odbornike v krajevnih skup-

nostih, občinske svetnike in župana/jo. Trenutne razmere v občinskem svetu 

napovedujejo burne seje občinskega sveta, ki se bodo vse po vrsti končale z ne-

zadovoljstvom vseh vpletenih. Že kar nekaj časa je namreč možno opazovati, 

da si nekateri svetniki in župan nasprotujejo samo zato, da pokažejo svoj argu-

ment moči. Tako župan zadeve uvršča na sprejem svetnikom zadnji trenutek, 

ko poti nazaj ni več in upa, da jih bodo svetniki mirno potrdili. Na drugi strani 

svetniki pretirano užaljeni nad županom zapuščajo seje, ki so tako nesklep-

čne. Končni rezultati so zamude pri sprejetju projektov, ki ključno vplivajo na 

razvoj in urejnost infrasturkurne v občini Trebnje. Kdo si zasluži vaš glas?

Na svoje začudenje sem opazil, da Investicijski program (IP) za prizidavo in 

rekonstrukcijo Podružniče šole Dobrnič predvideva izgradnjo vrtca, ki že ob 

odprtju ne bo izpolnjeval normativov, ki določajo velikost prostorov. Vrtec tre-

nutno meri 83 m2, po izgradnji naj bi meril enkrat 124,65 m2, drugič 131,83 

m2. Normativ zahteva 195 m2 (v določenem delu teksta se pojavi celo napačen 

normativ 233 m2) površine vrtca za enooddelčni vrtec. Čudne in neusklajene 

površine se pojavljajo tudi pri telovadanici, saj v istem dokumentu po izgradnji 

enkrat meri 526,88 m2 in drugič 265,42 m2. Prav tako je skrb zbujajoča časo-

vna premica izvajanja del, saj IP predvideva začetek del do konca marca 2010 

in zaključek del do septembra 2011. Če bi hoteli slediti tej časovni premici, bi 

morali IP sprejeti že v septembru 2009, saj je potrebno izvesti še javni razpis in 

podpisati pogodbo z izvajalcem. Ob tako nedosledno napisanem IP in zaradi 

razprtij v občinskem svetu, za kar bo program sprejet šele letos, lahko priča-

kujemo 4 do 5-mesečno zamudo pri izgradnji. To pomeni, da nove šole, 

telovadnice in vrtca ne bomo videli pred pomladjo 2012.

Matjaž Glavan, M.Sc., predsednik OO SLS Trebnje

Občinski odbor SDS  Trebnje
V predbožičnem času, v decembru 2009, smo pripra-

vili dve ustvarjalni delavnici: Izdelovanje adventnih 

venčkov in Ustvarjanje božično-novoletnih voščil-

nic. Udeležili smo se srečanja z Evropsko poslanko 

Zofijo Mazej Kukovič in poslancema v DZ, Petrom 

Verličem in Zvonkom Črnačem, ki je potekalo v Ivančni Gorici. Za člane Ob-

činskega odbora SDS Trebnje smo organizirali prednovoletno srečanje na “Izlet-

niški kmetiji Kazina” v Šentlovrencu. Gosta sta bila poslanec v DZ, Zvonko Lah 

in predsednik regijske koordinacije Dolenjske in Bele krajine, Silvo Mesojedec. 

Odzvali smo se tudi vabilu Občinskega odbora SDS Šentrupert in se udeležili 

njihove konference.

5. januarja 2010 je potekala seja Občinskega odbora SDS Trebnje, na kateri smo 

pregledali delo preteklega leta in sestavljali Program dela za leto 2010. Idej in 

volje ne manjka, le čas in denar sta tista, ki nam določata obseg aktivnosti. Za 

letošnje leto napovedujejo, da bo kriza “pokazala zobe”, zato bomo pozorni, kako 

se bodo vplivi krize odražali na lokalnem nivoju; tako na nivoju Občinske upra-

ve kot pri občanih Trebnjega. V SDS Trebnje bomo pozorni tudi na to, kako bo 

spremenjena in nova zakonodaja vplivala na naša življenja.

V Občinskem odboru SDS Trebnje imamo organiziran tudi Ženski odbor SDS 

(ŽO SDS) in Slovensko demokratsko mladino (SDM). Vsi, ki bi se želeli vključiti 

v naše delovanje, lepo vabljeni! Pokličite Nado Pepelnak na tel.št. 040 899 988.

Občinski odbor SDS Trebnje, Nada Pepelnak, predsednica

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Izzivi v letu 2010
Rezultati našega dela se vidijo v 

novih javnih investicijah, obnovit-

vah, v napredku in razvoju občine 

Trebnje, v razvoju dejavnosti, ki koristijo širši množici ljudi!  Gre za javno dobro 

krajevnega, občinskega in državnega pomena, ki leži na območju naše občine, 

torej javno infrastrukturo, javne površine in javne objekte, katerih uporaba je na-

menjena vsem. Za to smo ustanovljeni in za te cilje delujemo! Vsega ne moremo 

narediti sami, zato sodelujemo z drugimi strankami, listami in strokovnjaki! Če 

smo k rezultatom pripomogli z našim delom, pozitivno energijo in podporo raz-

voju občine in njenih 13 krajevnih skupnosti, smo tega zelo veseli!

V gostišču Galaksija Trebnje smo zaključili leto 2009. Predsednik kluba in vodja 

liste Jože Povšič je članom in gostom predstavil delovanje kluba in Neodvisne de-

mokratske liste NDL Trebnje v občinskem svetu, dosedanje delo in plane za na-

prej. Vabljeni gostje so poudarili pomen sodelovanja pri javnih projektih in skrbi 

za zdravo okolje kot prioriteto za prihodnost! Z zdravico smo nazdravili dosedan-

jemu delu in sodelovanju ter leto 2009 zaključili z veselim silvestrovanjem.

V letu 2010 bo veliko izzivov. Aktivno bomo delali za napredek in razvoj občine 

Trebnje, ne bomo se ozirali na metanje polen pod noge s strani leve politične 

opozicije. Župan, podžupan in svetniki so po zakonu občinski funkcionarji. Prav 

vsi odgovarjajo za napredek in razvoj občine in so tudi plačani za to! Nagajanje v 

opoziciji, z več kot polovico glasov, je neodgovorno in nemoralno početje! Jeseni 

2010 bodo volitve za župana in občinske svetnike, ljudem pa bodo spet sadili 

“rožice”! Če z njimi ne bi politično sodelovali svetniki pomladnih strank, dva iz 

SLS in eden iz SDS, v občinskem svetu ne bi imeli 11 glasov in ne bi mogli ovirati 

sprejema proračuna in drugih projektov. Tudi romski svetnik deluje v tej opo-

ziciji, čeprav je romska skupnost z denarjem občine in države dobila največ do 

sedaj: svoj vrtec, napeljavo elektrike, vodovoda in kanalizacije!

Bralcev našega glasila GLAS Trebnje je čedalje več, zato vabljeni na spletno stran: 

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

Neodvisna demokratska lista NDL Trebnje
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Spomin na 
Grozdeta 
Na novega leta dan, na 67. obletnico 

mučeniške smrti božjega služabnika 

Lojzeta Grozdeta, je župnija Mirna 

povabila na procesijo in molitev v 

njegov spomin, najprej v župnijsko 

cerkev ob jaslicah z Grozdetovo sli-

ko. Domači župnik Robert Hladnik 

je s sodelovanjem Grozdetovega 

postulatorja, mag. Igorja Luzarja, in župnika iz Tržišča (Grozdetova krstna 

župnija), Slavka Kimovca, vodil molitve. Nato so se podali še na prizorišče 

smrti.

Ivanka Višček

Jaslice v Baragovi galeriji
Te dni se je zaključila 11. razstava jaslic z naslovom Z jaslicami po po-
teh slovenskih misijonarjev, ki je bila v Baragovi galeriji na ogled od 18. 

decembra. Društvo Ragle je letos želelo pridobiti jaslice slovenskih misijo-

narjev. Po različnih poteh so pridobili jaslice iz večine dežel, kjer delujejo. 

Izhodišče so bile slovenske avtorske jaslice Ane Korenč, ob njih pa so se v 

krogu predstavljale jaslice iz vseh koncev sveta.

Ob otvoritvi je delo in razmere, s katerimi se soočajo naši misijonarji v po-

sameznih deželah, predstavil direktor Misijonskega središča Slovenije Sta-

ne Kerin, s pesmijo pa so ta zanimiv dogodek pospremile Ragle.

DOGODKI

Izlet v Ljubljano
Dolgo pričakovani izlet romskih otrok v Ljubljano smo izpeljali 12. decembra. 

Do konca poln avtobus in dovolj odraslih za tako veliko skupino otrok. Prva 

naša postaja je bil obisk parlamenta, nato živalski vrt, potem pa smo šli do centra 

Ljubljane, do žičnice, in se odpeljali na ljubljanski grad. Med kosilom v Velikem 

Gabru smo jim pripravili največje presenečenje – novoletna darila. Res je bilo 

zadovoljstvo gledati otroke, kako se jim širijo očke od presenečenja, kako se širi 

nasmeh po celem otroškem licu in kako z nestrpnostjo in kančkom vljudnosti 

čakajo, da dobijo darilo. 

Namen tega izleta je bil, da bi šoloobvezni otroci videli, kako je lepo spoznavati 

našo Slovenijo in da bi v naslednjem šolskem letu šli skupaj s svojimi vrstniki 

na enodnevne šolske ekskurzije. Zato se zahvaljujem veliki nesebičnosti Špeli 

Smuk, Danici Sila, Mariji Peskar, Damjani, še dvema mladima prostovoljkama, 

staršem in seveda moji malenkosti, da smo tako dobro izpeljale ta izlet.

Da so bili otroci navdušeni nad izletom, dokazujejo njihove želje in vprašanja, da 

bi tudi naslednje leto imeli tak lušten izlet, in sicer za en dan na morje. Huh, to bo 

lušno. Še enkrat hvala vsem, ki so pomagali in seveda hvala osebi, ki je financirala 

ta izlet. 

Mikica G.

Novoustanovljeno društvo 
upokojencev 
Lani oktobra smo na ustanovnem zboru DU Veliki Gaber uresničili interes 

upokojencev našega kraja in ustanovili svoje društvo, kamor se je včlanilo 

tudi nekaj upokojencev iz KS Sela Šumberk. Društvo upokojencev Veliki 

Gaber danes šteje 132 članov, člani organov društva smo že začeli z izvaja-

njem začrtanega programa dela.

Pri začetnih potrebah nam je pomagala naša krajevna skupnost. V stavbi 

KS smo dobili prostor, ki ga že urejamo za naše aktivnosti (sestanki, razne 

interesne dejavnosti, krožki, delavnice …)

V decembru smo v telovadnici Osnovne šole Veliki Gaber organizirali 

prednovoletno srečanje za upokojence. V zanimivem programu so sode-

lovali otroci OŠ Veliki Gaber pod vodstvom mentoric in Zagriški fantje. 

Dr. Marija Petek-Šter iz Zdravstvenega doma Trebnje pa je odgovarjala na 

vprašanja o cepljenju proti gripi ter o starostnih težavah in demenci. Tudi 

člani mladega DU smo že nastopili s skečem »Vino in voda«.

Družabno srečanje  je popestril mladi harmonikar Nejc.

Udeležba je bila nad pričakovanjem. Zelo prijetno je bilo druženje s kar šti-

rimi upokojenkami starimi med 90 in 92 let.

V začetku marca bomo imeli 1. občni zbor DU Veliki Gaber. Ob tej prilož-

nosti bomo članom našega društva podali možnosti vključevanja v razne 

interesne dejavnosti za zdravo uporabo prostega časa upokojencev.

Joži Štrempfelj, predsednica društva

Slovesnost v DSO
Kolektiv DSO Trebnje je svojim varovancem in stanovalcem ob koncu leta 

pripravil slovesni zaključek s kulturnim programom. V nagovoru je direk-

torica doma Branka Kržič opisala nekaj važnih zadev iz življenja in dela 

doma in vsem navzočim voščila lepe praznike in veliko sreče v novem letu. 

V imenu Občine Trebnje se je prireditve udeležil podžupan Jože Povšič. V 

nagovoru kolektivu in stanovalcem je omenil zaključene investicije v kom-

pleksu DSO Trebnje, novi prizidek in dve zgradbi varovanih stanovanj za 

starejše. Vse to je prineslo občini, stanovalcem in kolektivu višji standard 

življenja in bivanja. Stanovalcem doma, ki so občanke in občani občine 

Trebnje, je Povšič podelil koledarje Občine Trebnje, direktorici doma Krži-

čevi pa je v znak dobrega sodelovanja podaril buteljko svetovnega prvaka, 

modro frankinjo barique, pridelovalca Franca Kozlevčarja. Ob koncu na-

govora je podžupan Povšič poudaril pomen zdravja in sreče za vsakega po-

sameznika, kolektivu je čestital za dosedanje uspehe in vsem skupaj voščil 

lepe božične praznike, državni praznik in srečno novo leto 2010.

Občina Trebnje
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Ustvarjali smo novoletne 
voščilnice
Veseli smo udeležbe na naši ustvarjalni delavnici »Izdelovanje božično-novo-

letnih voščilnic«, ki je potekala 3. leto zapored. Otroci so spretno vihteli škar-

jice in prekipevali od idej in želje po ustvarjanju. Skupaj smo izdelali približno 

200 voščilnic, s katerimi smo voščili srečno in zdravo novo leto našim članom. 

Veselo smo preživeli popoldan, prostor pa napolnili s smehom in dobro voljo. 

Poskrbeli smo tudi za prigrizek in sokove. V čarobnem delu leta, veselem in  

prazničnem decembru, smo si zaželeli, da bi ga preživeli v mislih po dobrem, 

želji po miru in varni prihodnosti.

Nada Pepelnak 

Silvestrovanje na prostem
Tudi v Trebnjem smo se 31. 12. 09  na spodoben način poslovili od starega 

leta. V Turističnem društvu Trebnje smo že tretjič organizirali Silvestro-

vanje na prostem – v mestnem parku. Kljub slabemu vremenu, ki nas je 

spremljalo med pripravami na večerno prireditev, se je med vrhuncem do-

gajanja na prizorišču zabavalo približno 150 obiskovalcev. Ti so se lahko 

poleg plesa ob zvokih ansambla Kosobrin, lahko pogreli tudi ob vročem 

čaju, kuhanem vinu in medici.

Simon Kovačič, podpredsednik TD Trebnje

DOGODKI/OBVESTILA

Novi vodni rezervoar Pekel
Občina Trebnje je na podlagi uradnega postopka izbire izvajalca 28. 12. 2009 

slovesno podpisala izvajalsko pogodbo v skupni vrednosti 328.000 evrov, z izva-

jalcem Komunalne gradnje Grosuplje. Pogodba obsega izgradnjo novega rezer-

voarja Pekel nad Trebnjem v velikosti 500 m3, obnovo starega rezervoarja Pekel 

v velikosti 200 m3, jašek s cevnimi povezavami, dostopno cesto in elektro dela. 

Rok izvedbe je 100 delovnih dni. Tako bomo povečali sigurnost oskrbe s pitno 

vodo in povečali pritisk v ceveh za mesto Trebnje in naselja, ki se oskrbujejo iz 

rezervoarjev Pekel. Obstoječi vodni rezervoar Pekel 200 m3 sedaj pokriva di-

rektno visoko cono, posredno preko nižje ležečih rezervoarjev Cviblje 500 m3 

pa tudi nizko cono Trebnjega. Za izgradnjo novega rezervoarja na Medvedjeku 

in zamenjavo azbestnih in plastičnih cevi na vodovodu Medvedjek-Temenica v 

dolžini okoli 4500 metrov pa je iz Kohezijskega sklada Evropske unije odobrenih 

853.000 evrov nepovratnih finančnih sredstev. Občina Trebnje je v letu 2008 

zamenjala azbestne in plastične cevi v dolžini 2500 m. 

Občina Trebnje

Pasje obvestilo
10 odraslih angleških setrov je nemaren italijanski lastnik zavrgel ob avto-

cesti v kraju Bič. Zdaj so v zavetišču Meli v Trebnjem, vsi so lepo negovani, 

živahni in polni norčij, vendar socializirani in navezani drug na drugega. 

Stari naj bi bili od štiri do sedem let, a mislim, da sta najmanj dva malo 

mlajša. V tropu je devet psov in ena psička, od tega jih je pet angleških 

setrov, trije so prepeličarji oz. šarivc in dva mešanica setrov, mogoče tudi 

gordon settra. Psički so čipirani. Pozivam vse, ki bi jim lahko nudili topel 

dom in v zameno dobivali ljubezen pasemsko zelo toplega in družinskega 

psa po duši, ali pa poznajo koga, ki bi lahko kakega posvojil, da kontaktirajo 

z Zavetiščem Meli (GSM: 041/779-884,  g. Dušan Hajdinjak) in za male 

stroške takse rešijo igrivo dušo.                                setrašinja Tina Gordon

Obvestilo o ravnanju z 
izrabljenimi gumami 
V Uradnem listu RS, št. 63/09 je bila z dne 07. 08. 2009 objavljena Uredba 

o ravnanju z izrabljenimi gumami (v nadaljevanju: uredba), ki prina-

ša nekatere novosti. V skladu s 1. točko 6. člena uredbe obveščamo, da v 

zbirno sortirnem centru Globoko ne prevzemamo odpadnih gum od 

povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-

sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. V skladu z 2. 

točko 6. člena uredbe pa v zbirno sortirnem centru Globoko brezplačno 

prevzemamo izrabljene gume od povzročitelja odpadkov, ki je fizična 

oseba, pod pogojem, da letna količina ne presega 50 kg.

Hvala za razumevanje!

Direktor Komunale Trebnje d.o.o.:  mag. Štefan Velečič

Javno naznanilo
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za   Industrijsko cono Trebnje in okoljskega 

poročila bo od 28. januarja do 26. februarja 2010.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v Gasilnem domu 

Ponikve, dne 10. februar 2010 ob 17. uri.

Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega 

podrobnega prostorskega načrta bodo zainteresirani lahko podali v času 

javne razgrnitve ali na javni obravnavi. 

Mnenje in pripombe na okoljsko poročilo imajo pravico podati fizične ali 

pravne osebe, ki imajo na območju, na katerega se nanaša lokacijski načrt 

stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino in nevladne organiza-

cije, katerim minister z odločbo podeli status nevladne organizacije. 

Mnenja in pripombe se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na kraju 

javne razgrnitve, pošlje na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in 

prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali posreduje na elektronski naslov  ob-

cina.trebnje@trebnje.si.

Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta in okoljskega poročila bo 

objavljeno tudi na spletni strani www.trebnje.si

Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic l.r.
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Catering v Trebnjem
Pogovor z Juretom Pekoljem 

Jure Pekolj je že sedmo leto zaposlen v Mesarstvu Blatnik. Znotraj 

podjetja je v teh letih opravljal najrazličnejše naloge: sodeloval in do-

dobra je spoznal posamezne faze proizvodnje, se seznanil s sestavina-

mi posameznih mesnih izdelkov,  od različnih vrst svežih, polsuhih 

in suhih salam, hrenovk, klobas, kakor tudi s pripravo čevapčičev in 

drugih mesnih izdelkov. Zato mu je meso najrazličnejših vrst, pripra-

va, degustacija mesnih izdelkov … nekako zlezla pod kožo. Ve, katere 

jedi so za posamezne priložnosti najprimernejše, katere pijače sodijo 

zraven ... Obvlada catering ponudbo, ki se tudi v našem okolju vse bolj 

uveljavlja, zato smo ga povabili na razgovor.

Ali ti ni delavnik, ko ves dan tehtaš, soliš in sicer pripravljaš meso, že 

tako zapolnjen s to dejavnostjo, da bi bilo zanimiveje popoldne početi 

kaj drugega?

Ne, kje pa. Rad dobro jem, sem zelo natančen, kako je vsaka jed, posebej mesnine 

oz. mesne jedi, pripravljeno, rad se s tem ukvarjam. Tako sem popoldne večkrat 

doma ali s prijatelji kaj »obrnil« na žaru, pogostil z golažem, obaro ali le z razno-

likim narezkom ... 

Torej so bili prijatelji tisti, ki so te nekako izvali, da si začel kot samo-

stojni podjetnik?

Delno to drži. Marsikdo, ki načrtuje kakšno manj formalno obliko privatnega ali 

poslovnega druženja, se v vsesplošnem pomanjkanju časa ne uspe ukvarjati še z 

nabavo in s pripravo hrane. Če hoče biti gostitelj z družbo, mora to prepustiti ne-

komu, ki zadevo obvlada. Tako se druženje lahko odvija tudi na prostem, v spro-

ščenem okolju in vzdušju, gostitelj se lahko posveča povabljenim, ob tem pa se 

izvaja tudi priprava in strežba hrane. Tu sem zaznal tržno nišo, navezal stik z iz-

kušenimi, nabavil posodo in ostale pripomočke in ustanovil svoj s.p. Kulinarika 

Jure. Takoj so začela prihajati naročila za različne oblike pogostitev oz. catering. 

Če izvajaš catering, to pomeni, da poskrbiš  ne le za pripravo mesnih 

jedi, ampak tudi za ostalo spremljajočo ponudbo. Kot si že omenil, pa 

imaš sam tudi ves ustrezen pribor za pečenje, kuho  …?

Seveda, brez tega ne gre. Imam dovolj velik žar, lonce, termovke in ostalo posodo 

in pripomočke in ustrezno opremo, kot je potrebno za gostinstvo. Tako, da lahko 

pripravim hraano in postrežem tudi nekaj sto gostov. V tako velikih družbah si 

pomagam še z izkušenimi kuharji in strežniki, da vse teče, kot mora.

Ali ti pomeni, da imaš najraje velike družbe?

Ne, ni nujno. Prilagodim 

se naročnikovi želji glede 

izbora hrane, prostora in 

ostalega in mi je enako 

pomembno zadovoljstvo 

vsake zaključene družbe. 

Kaj pa je tisto, kar ljud-

je za take pogostitve 

običajneje naročajo?

Poleti so posebej aktu-

alne jedi na žaru, od če-

vapčičev, kotletov, pečene 

vratovine, piščančjih kril, 

kračk, skratka vsakršno 

sveže meso, ki je okusno 

pečeno na žaru.

Pozimi pa se pogosteje 

odločajo za narezke, pri-

pravim pa tudi golaž, raz-

lične obare, so pa še druge 

možnosti.

Omenil si že izkušnje v podjetju, kjer si zaposlen, verjetno pa si iskal 

znanja še drugje?

Pri vsakokratni pripravi in postrežbi gostov mi je najpomembnejše njihovo za-

dovoljstvo, v kar sodi pravi izbor hrane, gostje lahko sami izbirajo določene vrste 

mesa, priloge in solate si navadno vzamejo sami, je pa še mnogo detajlov, ki jih 

je treba upoštevati. Zato sem obiskoval nekatere tečaje,  se udeležil kar nekaj ca-

tringov znanih izvajalcev. Upoštevati moram ponudbo trga in predvsem želje 

naročnika.

Kje ti je zanimivejša strežba – v prostoru ali na prostem?

Catering ponudba je namenjena predvsem za pogostitev zunaj. Pri nas tovrstne 

ponudbe še niso tako pogoste, se pa vse bolj uveljavljajo, zlasti ob rojstnodnevnih 

zabavah, fantovščinah, dekliščinah, porokah, piknikih ter raznih drugih oblikah 

pogostitve za zaključene družbe.

Pomladni čas nas bo spet potegnil v naravo – to je tudi čas piknikov. In 

kako je možno priti do tvoje catring postrežbe.

Noben problem. Dosegljiv sem na mobi štev. 040 629 123 ali na mailu kulinarika.

jure@gmail.com                                         

 Ivanka Višček

Zvišanje minimalnih plač 
realno
Pogovor z ministrom za finance, dr. Francem Križaničem

Konec lanskega leta se je v Trebnjem na povabilo Območne organizacije 

SD mudil minister za finance, dr. Franc Križanič, ki je imel razgovor z 

gospodarstveniki na temo javnih financ in premagovanja gospodarske 

krize. Minister je predstavil ukrepe vlade za izboljšanje javno finančne-

ga stanja v državi, gospodarstveniki pa so izpostavili svoje poglede in 

težave, s katerimi se soočajo na lokalni ravni. Ob tem obisku smo mini-

stru Križaniču zastavili nekaj vprašanj o finančnih temah, s katerimi se 

sooča slovenska javnost. 

Kateri so ukrepi ministrstva za odpravljanje posledic gospodarske kri-

ze?

Ukrepi so usmerjeni v tri smeri: prva je preprečevanje zloma finančnega sistema, to 

smo dosegli v začetnih mesecih lanskega leta, druga je pospešitev kreditne aktiv-

nosti od bank v realni sektor, to ravnokar dokaj uspešno teče preko več garantnih 

shem, tretja pa je ekspanzivna gospodarska politika, spodbujanje gospodarske ra-

sti preko državne porabe, ki se odvija koordinirano na evropski in svetovni ravni.

Kako bo država izravnavala državni primanjkljaj, ki se bo pojavil po iz-

hodu iz gospodarske krize?

Ko se bodo avtomatski stabilizatorji izravnali in bomo odpravili ukrepe, ki smo 

jih vodili proti krizi, se pravi, da ne bomo več spodbujali dodatne državne 

potrošnje, potem se bo primanjkljaj še vedno gibal pri okoli 800 milijonih 

evrih do milijarde, odvisno od tega, kako hitro se bo povrnila javno finanč-

na slika izpred krize. Takrat bo treba z dodatnimi varčevalnimi ukrepi, 

predvsem z omejevanjem porabe, v nekaj letih doseči, da bomo dosegli 

presežek.

Ali se nam zaradi tega obeta davčna reforma?

Če bo pritisk zelo velik, je možno dvigniti kakšno od davčnih stopenj, tre-

nutno pa je direktno ne predvidevamo. Mi preizkušamo različne možne 

nove vire, predvsem CO
2
 takse, deloma si obetamo tudi nekaj od davka na 

nepremičnine, kar naj bi dalo neke rezultate.

Pojavljajo se zahteve po zvišanju minimalne plače. Ali vidite to 

kot realno možnost in v kakšnih časovnih okvirih bi se lahko to 

izvedlo?

Možnost je realna, časovni okvirji pa morajo biti prilagojeni gospodarskim 

razmeram, se pravi, na prvem koraku sorazmerno malo, da se zagotovi 

hiter povratek delovnih mest, izgubljenih v času finančne in gospodarske 

krize, sčasoma pa, z razvojnim preobratom in izboljšanjem rezultatov go-

spodarjenja pa krepko navzgor. 

Kakšni so načrti za spodbujanje delodajalcev k ponovnemu zapo-

slovanju oziroma k ohranjanju delovnih mest?

 Spodbude za ohranjanje delovnih mest smo uvedli že s prvim proračun-

skim rebalansom v lanskem letu. Bile so kar obsežne in so omogočile ohra-

njanje precejšnjega dela zaposlenih v bližini delovnih mest, tako da se ni 

izgubil človeški kapital in da je ostala neka potenca za rast konkurenčnosti 
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Zakaj si se odločil za študij biologije?

Biologija me je zanimala že v osnovni šoli, zanimanje pa se je še povečevalo tudi 

v gimnaziji, predvsem narava, živali in rastline, kako smo narejeni, kako funkcio-

niramo ter zakaj sploh lahko živimo. Obstaja še veliko nejasnosti, ki jih je potre-

bno raziskati.

 Kako pa je to pripeljalo do molekularne biologije?

Biologija je široka veda, od tega, da se učiš latinska imena rastlin in živali, do tega, 

da sediš v laboratoriju ter raziskuješ principe delovanja stvari na najbolj osnovni 

ravni: molekule, genetika, prenos informacij in sodelovanje med molekulami. To 

je pravzaprav tisto, kar me je potegnilo v molekularno biologijo, kako iz nekih 

osnovnih kemičnih snovi, ki jih imaš lahko v kozarcu, nastane neko živo bitje, ki 

diha, hodi in razmišlja.

Za svoje diplomsko delo si dobil Prešernovo nagrado. Kaj si pravza-

prav raziskoval?

Rak ponavadi napade samo en del organizma, za kar vedno obstajajo določeni 

vzroki. Kemoterapija in obsevanje delujeta zelo na splošno, da poizkušata ozdra-

viti oboleli del telesa. Jaz pa sem poizkušal ugotoviti, ali se da preprečiti vzrok za 

nastanek raka. Eden od načinov, ki sem ga testiral, je, da z “elektrošoki” spravimo 

določeno informacijo (gen) v celico, da preneha delovati rakavo. Ugotovili smo, 

da se to zelo dobro obnese. Delal sem na raku debelega črevesa, ki je v Sloveniji in 

svetu druga najpogostejša oblika raka in je danes zelo težko ozdravljiva bolezen, 

s tem načinom pa bi se dalo precej izboljšati stanje, vendar šele vsaj čez pet do 

deset let, ker tehnologija trenutno še ni na dovolj visokem nivoju.

Tenutno delaš na Onkološkem inštitutu Ljubljana. S čim se ukvarjaš?

Trenutno raziskujem razvoj žil pri rakavih boleznih. Rak si pri svojem nastanku 

naredi ogromno žil, da lahko čim več krvi potegne vase, da lahko čim hitreje 

raste. Raziskujem nastanek teh žil ter kako preprečiti njihovo nastajanje, da bi 

rak lahko odmrl sam od sebe. Princip je, da bi v celice vstavili informacijo (gen), 

ki bi preprečila nastajanje novih žil.

Kako poteka tvoj delavnik?

Vsak dan drugače, od dela z bakterijami in celicami, do dela z mišmi. To pome-

ni od laboratorija in računalnika do menjavanje stelje za živali. Pri svojem delu 

imam tudi veliko svobode, nadrejeni mi dajo samo smernice dela.

Poleg dela v svoji stroki si tudi aktiven športnik …

Res je, že okoli 15 let se ukvarjam z rokometom, ki mi je ostal v krvi. Ko sem šel 

iz trebanjskega kluba v novomeški, je bilo tri leta kar intenzivno delo, letos pa 

igram v Ivančni Gorici, kjer je vse skupaj mogoče malo manj intenzivno, delno 

zaradi mojih službenih obveznosti, delno pa zaradi manjših ambicij kluba. Poleg 

tega v prostem času uživam v skoraj vseh športnih aktivnostih, od smučanja do 

kolesarstva, plavanja, košarke …

Katarina Zupančič

tudi v prihodnje. Za tista delovna mesta, ki pa so bila izgubljena, pa bo tre-

ba dejansko davčno razbremeniti najbolj ranljivi del zaposlenih, to so tisti s 

sorazmerno nižjo izobrazbo in še dodatno stimulirati delodajalce, da bodo 

hitreje zaposlovali tudi ta segment. Ta ni pomemben za razvojni preobrat, 

je pa pomemben za normalno socialno kohezijo v Sloveniji. 

Kaj bi ukinitev študentskega dela pomenila za državno blagaj-

no?

Mislim, da študentskega dela ne bomo ukinili. Če bo reforma na trgu dela 

uspela, potem bo uvedeno tako imenovano malo delo, to bo delo, ki bo omejeno s 

številom ur letno in mesečno, bo nižje obdavčeno kot drugo delo in bo namenjeno 

ne samo šolajoči se mladini, ampak tudi upokojencem in tudi drugim, ki bi se na 

ta način želeli vključevati v delovna razmerja, morda tudi kot dopolnilno delo k 

nekemu drugemu delovnemu razmerju in podobno. Vprašanje, ki pa je odprto, je, 

kako visoko bo to delo obdavčeno, pričakujem nekaj podobnega, kot študentsko 

delo, verjetno bo ostala tudi koncesnina, ker bo skozi dogovore o socialnem part-

nerstvu brez dvoma pogoj, da bi ta reforma uspela. 

Kaj lahko poveste o načrtovanem davku na nepremičnine? Mnogo ljudi 

se boji, da bo s tem dobilo še dodatno finančno breme, v kolikor pre-

segajo neke meje...

Davek bo v osnovi za povprečnega človeka, ki živi v svojem stanovanju, enak, kot 

je sedanji prispevek oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Davek 

bo v domeni občin, se pravi, da bodo občine postavljale višino, tako da bo možnih 

več stopenj. Tisto, kar pa se bo obremenjevalo, pa bo nadstandard. Natančno še 

ni določeno, ali bodo to kvadratni metri ali kot hiša. Tu bo nekaj povedala stroka, 

nekaj pa socialni partnerji. Pričakujemo, da bi bil davek do jeseni do konca do-

grajen in intelektualno do konca premišljen ter sposoben, da gre v parlamentarno 

proceduro.

Kdaj pa naj bi se davek dejansko uvedel?

Uvedel bi se z začetkom naslednjega leta, če bo sprejemljiv za socialne partnerje. 

Kar zadeva državljane, bomo najprej dobili obvestilo, koliko so vredne naše nepre-

mičnine glede na cenitve in glede na razmere na trgu nepremičnin, omogočena 

bo tudi pritožba, na osnovi tega pa bo steklo obračunavanje.

Katarina Zupančič

Z »elektrošoki« nad raka
Pogovor z Boštjanom Markelcem, dobitnikom Prešernove 
nagrade za diplomsko delo
Univerza v Ljubljani vsako leto podeli Prešernove nagrade študentom, 

ki so v svojih delih izrazito presegli redne študijske zahteve. V letu 

2009 je to priznanje dobil tudi Trebanjec Boštjan Markelc, zato 

smo ga povabili na klepet. Po končani gimnaziji v Novem mestu se 

je odločil za študij na Biotehniški fakulteti, kjer je diplomiral iz bi-

ologije. Njegovo nagrajeno diplomsko delo je naslovljeno Vpliv elek-

trogenske terapije z utišanjem K-ras na celice in tumorje karcinoma 

debelega črevesa LoVo. Trenutno je zaposlen kot mladi raziskovalec 

na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer dela doktorat. Trebanjci pa se 

ga spomnimo še iz časov, ko je branil za Rokometni klub Trebnje.
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Kmetijska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
tel.: tel (07) 346 06 71, fax (07) 346 06 73, E-mail: ana.moder@siol.net
Vabilo za članice Društva podeželskih žena Tavžentroža 

Društvo podeželskih žena Tavžentroža organizira v četrtek, 21. 01. 2010 ob 

10. uri v prostorih  Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje predavanje 

na temo Gripa in biološko vrtnarjenje.

Obvestilo kmetovalcem na območju občine Trebnje 

Obveščamo vas, da bo KGZ NM – Izpostava Trebnje v mesecu februar-

ju organizirala delavnico Predelava mesa, ki bo sestavljena iz teoretičnega 

(Pogoji za registracijo Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Predelava mesa in 

klanje živali ter pogoji za ureditev prostorov)  in praktičnega dela (razrez 

svinjske polovice in izdelava klobas in salam). Zainteresirani se lahko pri-

javite na 07 346 06 75 – Anja Mežan.

Dvig izkaznic za FFS tečaje

Vse, ki so opravili obnovitveni tečaj FFS naprošamo, da čimprej dvignejo 

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

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

Ob prevzemu nove je obvezna oddaja stare izkaznice.

Vpis namestnika nosilca

Vse nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da vpišete namestnika no-

silca kmetijskega gospodarstva. Vpis namestnika kmetije nima nikakršne 

povezave z lastništvom oz. prevzemom kmetije. V primeru, da tega na bo-

ste opravili, v letu 2010 ne bo mogoč vnos subvencijske vloge.  Vpis opravite 

na UE Trebnje – Matjaž Dimnik.

Strokovna predavanja – dan govedorejcev, 10. februar 2010 

v Trebnjem na CIK-u (velika predavalnica)

Naslov predavanja Predavatelj
Ura 

predavanja

Možnosti za zniževanje stroškov pri prireji 

mleka (ekonomski in tehnološki vidik)

Mateja Zajc in

Stane Bevc
9.15 

Naj bom pavšalist ali zavezanec za DDV Mateja Zajc 11.30 

Racionalna raba kmetijske mehanizacije Marjan Dolenšek 12.00 

Svetovanje gnojenja glede na rodovitnost 

tal in ugotovljene napake v praksi
Mateja Strgulec 12.30 

Aktualno v kmetijstvu Ana Moder 13.30 

Predavanje organizira kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. 

Predavanje bo priznano za SKOP ali KOP, zato imejte s seboj KMG 

MID številko.

Zaradi dolžine predavanja se lahko udeležite predavanja po posameznih 

urah in ste prisotni na za vas zanimivih temah.

POMEMBNI ROKI

od 15. 9. 2009 do 31. 1. 2010 – rok za oddajo zahtevkov za prenos plačilnih 

pravic

od 1. 1. do 31. 1. 2010 – rok za oddajo zahtevka za posebno premijo za bike in 

vole za tretje obdobje (zakol in izvoz od 1. 10. do 31. 12. 2009)

od 1. 1. do 31. 1. 2010 – rok za oddajo zahtevka za dodatno plačilo za eksten-

zivno rejo ženskih govedi, ki so telile v obdobju od 1. 8. do 10. 12. 2009

od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 – rok za oddajo zahtevka za vračilo trošarine za 

pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za fizične osebe

do 5. februarja 2010 – vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno 

kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2009 in vloge za uveljavljanje 

posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje, Ana Moder, univ. dipl. inž. zoot.

KMETIJSTVO/KULTURA

Novoletni koncert trebanjske 
godbe
Občinski pihalni orkester Trebnje je imel 20. decembra 2009 tradicional-

ni novoletni koncert. V polni telovadnici Osnovne šole Trebnje je orkester 

pod taktirko Primoža Kravcarja, ki je zamenjal dolgoletnega dirigenta 

Igorja Teršarja, predstavil glasbeni program, ki je obsegal avtorje od Slavka 

Avsenika do Erica Claptona, Jana van der Roosta ter Rickija Martina. Svoj 

program so predstavile tudi trebanjske mažorete, dobitnice številnih med-

narodnih priznanj. Za popestritev večera so poskrbeli tudi gostje, Zidani-

ški kvintet ter Gianni Rijavec.

K. Z.

Božični koncert 
V nabito polni trebanjski župnijski cerkvi se je 25. decembra 2009 odvijal 

že 17. Božični koncert. Nstopili so: Občinski pihalni orkester pod vodstvom 

dirigenta Primoža Kravcarja, Trebanjski oktet, Predšolski pevski zbor Mav-

rica Vrtec Trebnje (ki ga vodi Brigita Borak, za spremljavo pa je poskrbela 

Karmen Maver), Mešani pevski zbor Društva vinogradnikov Trebnje (zbo-

rovodkinja Barbara Leben), učenke violine Glasbene šole Trebnje (sprem-

ljala jih je Jera Rot), Sorelina, Ragle in Glasbena skupina Stopinje. Koncert 

je povezovala Renata Vrisk. 

Razen s pesmijo so nastopajoči vsak na svoj način izrazili praznično voščilo 

s skupno željo, da bi bilo v letu 2010 dovolj  prostora in časa za pravo besedo, 

pesem, za prijazen nasmeh in kdaj pa kdaj za skupen korak …

Čeprav je organizator koncerta tudi letos poskrbel za prijeten ambient po 

zaključku koncerta in tople napitke, je žal nevihta z dežjem hitro razgnala 

obiskovalce.

Za pogostitev nastopajočih pa je tokrat poskrbel Jure Pekolj, za kar se mu 

Kulturno društvo Trebnje zahvaljuje.

Ivanka Višček
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Božični koncert v Velikem Gabru
V župnijski cerkvi svetega Urha v Velikem Gabru je bil v nedeljo 10. ja-

nuarja Božični koncert duhovniškega okteta Oremus. Pričel se je ob 19. 

uri. Ljudje so se koncerta udeležili v lepem številu. Ob ubranem petju 

smo preživeli čudovit večer.                                                        Bogdana Brilj

Bleščeč in zdrav nasmeh 
Smeh je pol zdravja, pravimo radi. Že res, toda, da je nasmeh tudi lep in bleš-

čeč, je potrebna skrb za zdrave in čiste zobe. Tega se že vrsto let zavedamo v 

oddelkih Osnovne šole s prilagojenim programom in oddelkih posebnega 

programa na Mirni. Naši učenci se ob vzpodbudi doma in v šoli vsakodnev-

no navajajo na redno in pravilno umivanje zob. Preko različnih učnih vse-

bin spoznavajo, da so zdravi zobje povezani z njihovim urejenim videzom 

in dobrim telesnim počutjem. V vseh teh letih nam pri tem pomaga tudi 

Zdravstveni dom Trebnje, ki zagotavlja našim učencem redne mesečne 

zobozdravstvene preglede v ZD na Mirni. Izvajala jih je zobozdravnica dr. 

Marjetka Bokun, ki se je konec leta upokojila. Veseli smo, da od začetka tega 

šolskega leta vsak teden v našo sredino prihaja zobna asistentka Bernarda 

Sever, ki s svojim vedrim pristopom spremlja, spodbuja učence k pravilni 

skrbi za zobe ter njihovo zaščito. Zahvaljujemo se ZD Trebnje za namenjeno 

strokovno pozornost. Želimo si, da bi tudi v prihodnje na področju zobne 

preventive uspeli zagotoviti strokovno obravnavo naših učencev.         M. L.

KULTURA/ŠOLSTVO

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je še vedno 

na ogled razstava Svetloba v mreži, kjer se prvič pred-

stavlja osem avtorjem, ki ustvarjajo v ZPKZ Dob pri 

Mirni. 

8. februarja, ob slovenskem kulturnem prazniku, pri-

pravljamo Dan odprtih vrat in vas vabimo v Galerijo likovnih samorast-

nikov Trebnje med 10. in 18. uro.

Obiskovalce vabimo tudi na cikel predstavitev diplom. 10. februarja, ob 

18. uri, bomo prisluhnili Aleksandri Šepec, dobitnici študentske Pre-

šernove nagrade, ki bo v predstavitvi svojega diplomskega dela z naslo-

vom KOSTUMOGRAFIJA ZA OTROŠKO PREDSTAVO GRDI 

RAČEK orisala principe oblikovanja kostumov za predstavo Grdi raček 

v Šentjakobskem gledališču ter pomembno vlogo pravljic in gledališča v 

razvoju otroka. 

Konec februarja pa otroke vabimo na počitniško likovno-ustvarjalno de-

lavnico, ki bo popestrila zimske počitnice.                                                        Vabljeni.

Pravljica v vrtcu Romano
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo se odločili, da smo za otroke iz rom-

skega vrtca Romano pripravili pravljico in ustvarjalno delavnico na zimsko 

tematiko. Barbara Blatnik in Irena Zadel sva odšli v romsko naselje Hudeje, 

kjer tamkajšnji otroci obiskujejo vrtec. Trinajst nadebudnih otroških oči 

je zrlo v pravljičarko Barbaro in zbrano so poslušali pravljico Branke Jurca 

Snežaki v vrtcu. Potem smo prebrano pravljico obnovili v slovenskem in 

romskem jeziku. Začetno zadržanost in redkobesednost smo hitro pre-

magali in že smo govorili o vsem mogočem. Pravljici je sledila ustvarjalna 

delavnica, kjer so otroci izdelovali čisto prave snežake iz stiropora. Na svoje 

izdelke so bili seveda zelo ponosni. Za konec so mali nadebudneži priredili 

pravo plesno predstavo, v kateri smo uživali vsi: gledalci in mladi plesalci. 

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje se še posebej zavedamo pomembnosti 

opismenjevanja romskih otrok, zato se bomo tudi v prihodnje trudili, da 

jim približamo slovensko besedo na njim prijazen in dostopen način. Nas 

pa otroci z vzgojiteljico večkrat obiščejo tudi v knjižnici, kjer prebirajo sli-

kanice ali gledajo risanke; tudi v prihodnje so prijazno vabljeni in dobro-

došli. Naslednji obisk smo jim obljubili že v začetku februarja, ko jih bomo 

ponovno obiskali in z njimi preživeli ustvarjalno dopoldne. 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Prispevamo k boljši prepoznavnosti, usposobljenosti in 
razvoju nevladnih organizacij

Celostna podpora društvom, zasebnim zavodom in 
ustanovam:

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto

Tel: 041 925 405

E-pošta: drpdnm@yahoo.com

www.nevladnik.info

REGIJSKI NVO CENTER
Stičišče nevladnih organizacij 

Jugovzhodne Slovenije
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Romi presenetili ravnateljico
Zadnji šolski dan. Tega dne je v šolo prišlo veliko število romskih otrok z 

eno samo željo, da se srečajo z ravnateljico šole Rožico Zakšek, da ji voščijo 

ob novem letu in ji podarijo sliko, ki so jo delali pod mojim vodstvom v šoli 

in v naselju en teden. 

Tretjo šolsko uro smo se zbrali pri ravnateljici. Med seboj so se zmenili, 

da bo učenka 5. razreda v imenu vseh romskih otrok zaželela vse najboljše 

ravnateljici in da ji sliko preda učenec 2. razreda. 

Ta poteza romskih otrok pove, da imajo radi šolo, učitelje in ravnateljico, 

ki močno stoji na čelu te velike ustanove. Upam, da se bo ta lepa gesta na-

daljevala vsak zadnji šolski dan pred novim letom. 

Zahvaljujem se otrokom šole, staršem, ki so mi stali ob strani pri moji ideji, 

hvala pa tudi Špeli Smuk, ki je pomagala pri financiranju slike. 

Pogovor o domoljubju s 
predsednikom države
15. decembra sva šla učenca 9. razreda OŠ Trebnje skupaj z najino mento-

rico Natašo Hribar in ravnateljico OŠ Trebnje Rožico Zakšek v Vače na po-

govor o domoljubnosti kot vrednoti. Tam smo bili  učenci petih osnovnih 

in petih srednjih šol iz vse Slovenije.

Na začetku je dal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk besedo 

dvema debatnima skupinama, ki sta argumentirali vsaka svoje mnenje o 

domoljubju. Ena stran je zagovarjala mnenje, da domoljubje ni preživeto, 

medtem ko je druga stran poskušala dokazati, da je domoljubje že zastarela 

vrednota. 

Za tem je še vsak od učencev dobil besedo, v kateri je na kratko izrazil svoje 

mnenje. Sam sem poudaril, da domoljubje ni preživeto, kajti ni lepšega ob-

čutka kot biti ponosen na svojo domovino.

O domoljubju so govorili tudi Miro Cerar, Tone Partljič, Tomaž Domicelj 

in Janez Stanovnik. Skupna ugotovitev srečanja je bila, da tako mlajši kot 

starejši čutimo pripadnost domovini, v kateri živimo.

Na zaključnem druženju ob manjši pogostitvi smo lahko predsednika sre-

čali tudi bližje, ker je podpisoval knjige, ki smo jih vsi dobili. 

Jernej Slak, 9. razred OŠ Trebnje

V šoli smo se kar pripravljali na to srečanje. Pri zgodovini smo spoznavali 

Maistrovo življenje. Sestajali smo se tudi v debatni skupini in se pogovarjali 

o domoljubju.

Ko smo prispeli v Vače – središče Slovenije – so nas posedli v sobo, kjer je 

imel vsak označen svoj sedež. Po govoru predsednika države smo imeli de-

bato o domoljubju. Zanimivo je bilo poslušati negativne in pozitivne plati 

domoljubja. Ko smo prišli na vrsto osnovnošolci, sem pričakovala debato, 

namesto tega pa je moral vsak posebej povedati svoj pogled na to. Ko je mi-

krofon prišel do mene, sem vstala. Na začetku se mi je glas zatresel, sploh 

ko sem se predstavila. Nato mi je beseda končno stekla. Kasneje sem imela 

v glavi veliko več, kar bi hotela povedati, vendar moja minuta je minila.

Na tem srečanju sem se veliko naučila, spoznala mnogo različnih mnenj in 

ugotovila, da sem ponosna Slovenka, ki rada živi na domači zemlji. 

Klara Zupančič, 9. razred OŠ Trebnje

ŠOLSTVO

Zbiranje zamaškov
V decembru se je uspešno končala zbiralna akcija zamaškov za An-

žeta Pratnemerja. Vsem, ki ste pomagali tako ali drugače, HVALA za 

pomoč. Zbiranje pa se nadaljuje za fanta iz Črne na Koroškem, ki ima 

hude probleme s hrbtenico in še za dva fanta. Tako da tisti, ki imate

zamaške še doma, ne jih vreči stran, ampak zbirajte naprej. Prinesete jih 

lahko v gostilno Kolar na Mirno vsak dan razen srede, ko je zaprto.

N. S.

CIK TREBNJE izredno izobraževanje

-  osnovna šola za odrasle (brezplačno) - srednje poklicno izobraževanje

• ADMINISTRATOR

• GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE  

• TRGOVEC

-  poklicno-tehniško izobraževanje 

• EKONOMSKI TEHNIK

• GASTRONOMIJA

-  srednje strokovno izobraževanje

• EKONOMSKI TEHNIK

• PREDŠOLSKA VZGOJA

• TURISTIČNI TEHNIK

• GASTRONOMIJA IN TURIZEM

informativni dan: 23. 2. 2010 ob 17. uri
-  višješolski strokovni programi:                       

• EKONOMIST (v sodelovanju z ZARIS Ljubljana)

• POSLOVNI SEKRETAR in ORGANIZATOR SOCIALNE 

MREŽE (kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana)

informativni dan: 3. 3. 2010 ob 17. uri
-  visokošolski strokovni študijski program prve stopnje:

• VISOKA POSLOVNA ŠOLA  (kot študij na daljavo izvaja EKONOMSKA FA-

KULTETA Ljubljana) 
Preverite tudi ponudbo  TEČAJEV, programov USPOSABLJANJ in 

drugega SPLOŠNEGA izobraževanja!

informacije: CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; www.ciktrebnje.si 

T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; E: info@ciktrebnje.si
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ŠOLSTVO/RAZNO

Da te še enkrat kap
Prazniki, obiski, in … Bilo je 25. decembra 2009. Zgodilo se je! Prijatelj, ki je 

bil na obisku, je zjutraj ob petih hotel vstati, vendar ni šlo. Ena roka in noga 

nista bili v kontroli potrebe.

Nemir v hiši. »Kaj se dogaja?« sem vprašala. »Moj prijatelj ne more vstati, ne 

more govoriti,« je bil odgovor.

Poklican je bil dežurni zdravnik ZD Trebnje. Potem nestrpno čakanje. Ni 

bilo treba dolgo čakati, lahko bi zatrdila, da sta reševalec in dežurni zdrav-

nik prišla hitreje kot v četrt ure. Natančen pregled, mnogo vprašanj in 

napotitev v bolnico. Kam? V najbližjo. Obiskovalec spada pod ljubljanski 

zdravstveni dom, vendar je bil pacient napoten v Novo mesto.

Pregled – CT glave, ki je bil narejen po nekaj več kot treh urah, v glavi ni 

pokazal znaka poškodbe možganov. Sum, srce ali vratno ožilje? In sedaj? 

Med prazniki aparature v bolnišnici niso delale, torej od 24. decembra do 

4. januarja. Ležanje v bolnici in opazovanje. Dan pred novim letom odpust 

z napotilom za dodatne preiskave.

Med okrevanjem v bolnici je pacient dobil obiske. Ti so poiskali zdravnika, 

da bi dobili informacijo, kako je s pacientom.

Eden od zdravnikov je pacientu dejal: »Vi  spadate  v Ljubljano, pa ste  pri-

šli na obisk, dobili napad in prišli kar k nam!« Ne vemo, kaj je zdravnik 

s tem hotel povedati, lahko le ugibamo. Kam naj te odpelje rešilec v nuj-

nem primeru, če ne v najbližjo bolnišnico. Če bi hoteli pacienta prestaviti v 

Ljubljano, bi morali imeti najprej soglasje ljubljanske bolnice, da bo pacient 

tam sprejet, pa tudi zdravnica, ki ga je 25. 12. zjutraj sprejela, je premestitev 

odsvetovala. Kaj storiti v takem primeru, ko en zdravnik odsvetuje preme-

stitev, drugi pa ti pove, da ne spadaš tja, kjer si.

Za ultrazvok srca so pa-

cienta naročili v Novem 

mestu, za ultrazvok oži-

lja pa mora iskati datum 

drugje. Čakati. Koliko? 

Če pa plačaš pregled 

sam, čakaš le nekaj dni, 

treba pa je odšteti okrog 

85 evrov. Pa smo pri srži 

problema. 

Tudi ob dobrih, vestnih zdravnikih ni mogoče, da boste imeli pravočasno 

diagnozo in pripadajoče zdravljenje. Ne zaradi zdravnikov, pač pa zaradi 

vrhovne zdravstvene institucije, ki dopušča, da se nekatere aparature v bol-

nicah med prazniki in vikendi tudi več dni ne uporablja. Pa kaj zato? Važ-

no je, da se kaj prihrani, če pa kakšen pacient med tem odide za vedno, je 

najbrž dobro za zdravstveno blagajno ali še za koga drugega. Upokojencev, 

delavcev na čakanju je itak preveč. Upam, da se motim, ko pomislim, da bi 

aparaturo uporabili in našli človeka, ki zna z njo ravnati, če bi namesto tega 

pacienta bil bolnik nekdo z drugačnim imenom in priimkom, seveda tudi 

nazivom.

Ljudje, vprašajmo se: »Je to pošteno? Je to pravično?«

Kaj še bo, ko bodo (tako se potihoma govori) privatizirali zdravstvene do-

move in bolnice. Se vračajo časi, ko so revni umirali v  listnicah, mar je res 

potrebno kapitalu na oltar položiti tudi zdravje državljanov in celo njihova 

življenja? Kaj nam potem še preostane?

Meni pa ostane dolžnost, da se lepo zahvalim dežurnemu zdravniku in 

reševalcu, ki sta 25. decembra leta 2009 opravljala dežurno službo. Ne 

samo, da sta bila urna, bila sta tudi zelo korektna in strokovna. Vsem, tudi 

zdravnikom v Novem mestu, ki so pomagali, lepa hvala. Močno pa trkam 

na vest tistih, ki našo zdravstveno institucijo vodijo tako, da bolnika najprej 

obravnavajo kot strošek, šele nato  kot sočloveka. 

Morda bi bilo dobro, da bi tisti, ki zakone pišejo in sprejemajo, poznali tudi 

vsebino Hipokratove prisege.

V želji za boljši izkoristek aparatur v bolnici in na ta način hitrejšo posta-

vitev diagnoze,

Pavlina Hrovat

Srečno v 2010! 
Vam želijo sodelavci Kmečke in rokodelske tržnice

Sobotni jutranji dogodek  v mestnem parku, naša tre-

banjska matineja, predstava “Podeželje v mestu” ali  

Kmečka in rokodelska tržnica se je ustalil. Poleg zvestih 

sosedov, stalnih strank iz Trebnjega, je prihajalo veliko 

naključnih mimoidočih, pojavljale so se tudi skupine 

turistov.

V preteklem letu je bilo skoraj 14.000 obiskovalcev na 

50 prireditvah  Izbirali smo najnajnaj valentinčka, pustno šemo in adventni 

venček. Pridružili smo se srečanju treh generacij »Šport in špas«, poleti je 

JSKD izpostava Trebnje pripravila delavnice z glino za mlade.

V decembru smo udeleženci in organizatorji tržnice ustanovili Združenje 

za napredek podeželja Trebanjski šopek, z.o.o., za medsebojno pomoč in 

skupen nastop v Trebnjem in izven.

Na silvestrovo dopoldne je trebanjskemu županu gospodu Alojziju Kasteli-

cu delegacija v imenu 40 sodelavcev in organizatorjev Kmečke in rokodel-

ske tržnice izročila košaro dobrot in izdelkov z vseh stojnic z voščilnico za 

srečno in uspešno novo leto 2010 in s posvetilom:

Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma 

tudi v letošnjem letu vabi k vpisu v srednješolske 

in višješolske programe in k permanentnemu vse-

življenskemu učenju s področij kmetijstva, živilstva, 

gostinstva in naravovarstva.

V okviru Kmetijske šole Grm in biotehniške gimna-

zije izobražujemo za poklice pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospo-

dar na podeželju, vrtnar, cvetličar, mlekar, pek, mesar, slaščičar, 

kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovar-

stveni tehnik, dijake pa vpisujemo tudi v program biotehniške gimna-

zije. V okviru Srednje šole za gostinstvo in turizem izobražujemo za po-

klice kuhar, natakar, oskrbnik ter gastronomsko-turistični teh-

nik, v okviru Višje strokovne šole pa vpisujemo študente v tri programe 

rednega in izrednega študija Upravljanje podeželja in krajine (naziv 

inženir kmetijstva in krajine), Gostinstvo in turizem (naziv orga-

nizator v gostinstvu in turizmu) ter v nov program Naravovarstvo 

(naziv inženir naravovarstva).

Vse ostale zainteresirane pa vabimo k obisku številnih usposabljanj ter 

drugih oblik neformalnega izobraževanja.

Informativni dnevi bodo 12. in 13. februarja. Lepo vabljeni!

Bila je modra odločitev,

da tržnico v parku se podpre.

Povsod s ponosom se lahko pove,

da je Trebanjcem všečna prireditev.

Vse več obiskovalcev prihaja od drugod,

ki jih zanimajo dobrote s podeželja;

izdelki lepi za njih so znak veselja.

O Trebnjem nosijo vesti povsod:

da tu ljudje so spretni in prijazni,

da te razkošno pogostijo,

da dobrot s teboj se veselijo.

Iz mandata tega bo ostalo,

kar je iz naše tržnice nastalo:

lep, velik in bogat Trebanjski šopek!
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RAZNO/OSMRTNICE

O obveznem praznjenju greznic
Vse občane občine Trebnje obveščamo, da je v decembru 2009 stopil v veljavo 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na ob-
močju občine Trebnje (Uradni list RS, št. 102/2009, v nadaljevanju odlok). V skla-
du z odlokom je dolžna Komunala Trebnje kot izvajalec javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, zagotavljati:
• pri uporabniku storitev prevzem blata iz obstoječih greznic ter malih čistilnih 

naprav ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi najmanj 1x na 4 leta,
• redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine 

na centralni čistilni napravi.
Komunala Trebnje obvešča, da bo izvajala praznjenja v skladu z izdelanim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki vse-
buje podatke, opredeljene v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08). 
Lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih čistilnih 
naprav bodo predhodno prek sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno 
običajen način obveščeni o terminu – razporedu praznjenja.
Na podlagi navedenega vse lastnike oziroma upravljavce prosimo, da zagotovijo 
vse potrebno, da bo delo lahko potekalo nemoteno (lokacija greznice mora biti 
znana, omogočen mora biti dostop do greznice, pokrovi greznic morajo biti vidni 
– odkopani).
Stroške prevoza in predelave blata krije uporabnik oziroma povzročitelj one-
snaževanja (lastnik oziroma upravljavec), ki ga bo Komunala Trebnje zaračunala 
v skladu z veljavnim cenikom.
Uporabnik, ki ima za čiščenje odpadnih voda zgrajeno malo čistilno napravo, je 
ravno tako dolžan naročiti odvoz blata najmanj enkrat na 4 leta, hkrati pa je upra-
vičen do plačevanja nižje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi od-
vajanja odpadne vode.
Opozarjamo tudi, da je odpadno vodo in goščo iz greznic prepovedano 
odvažati na javne in kmetijske površine oziroma neposredno odvajati 
v površinske in podzemne vode.
Na območju, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan grez-
nico opustiti in se v roku šestih mesecev po izgradnji priključiti na javno ka-
nalizacijo. Za primere kršitev obveznosti, ki izvirajo iz odloka, le-ta v 50. členu 
predpisuje globe, ki znašajo 1.400 EUR, če je kršitelj pravna oseba (ter 400 EUR 
za odgovorno osebo pravne osebe), 800 EUR, če je kršitelj samostojni podjetnik 
posameznik (ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) ter 400 EUR, če 
je kršitelj fizična oseba.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Roberta Pavlina, telefon: 07-34-
81-278.                                                           Direktor Komunale Trebnje d.o.o.: mag. Štefan Velečič

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je nepričakovano zapustil dragi mož, oče, dedi, brat, 

stric in tast

DRAGO KOTAR
univ. dipl. ing. agr., 

bivši direktor KZ Trebnje

Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na 

zadnji poti.

Vsi njegovi!

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama in teta

MARIJA MERZEL
iz Stehanje vasi 10.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih, 

nepričakovanih trenutkih. Še posebej hvala vaščanom, sorodnikom, 

g. župniku za opravljeni pogrebni obred, pogrebni službi Novak, pevcem 

za zapete žalostinke in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 

darovali sveče in svete maše in jo boste ohranili v lepem spominu.

Hči Joža z možem, sin Ivan z družino in sin Drago.

Življenje celo si garal, vse za dom, 

družino dal, z veseljem zemljo obdeloval. 

Povsod ostale so sledi od dela tvojih pridnih rok. 

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 

zdaj se spočijte, zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči -

a vedi, da drobna lučka zate

v naših srcih vedno gori.

ZAHVALA
V 81. letu nas je zapustil naš dragi ata in stari ata

RUDOLF KASTELIC st.
iz Pristavice pri Velikem Gabru.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za izražena sožalja, podarjene sveče, cvetje ter 

darove za svete maše in dober namen. Posebno zahvalo smo dolžni 

domačemu župniku za lepo opravljen obred, cerkvenemu dekliškemu 

zboru za zapete žalostinke, Ambroževi mami za večerne molitve, 

pogrebni službi Perpar in osebju Zdravstvenega doma Trebnje. Hvala tudi 

vsem neimenovanim, ki ste se poklonili njegovemu spominu in našega 

ata pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA
Če me boste iskali, me iščite v svojih srcih in spominu, če bom tu našel svoje 

mesto, bom vedno z vami. 

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 

ALOJZA  KASTIGARJA
iz Preske pri Dobrniču 23, 8211 Dobrnič

se z bolečino v srcu iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 

sodelavcem, župniku, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste z nami 

delili žalost in bolečino, darovali cvetje, sveče in svete maše, izrekli 

ustno in pisno sožalje in za vse dobro, kar ste v teh trenutkih storili za 

nas. Posebna zahvala sodelavcem podjetja Akripola d.d. Trebnje, ki so 

izkazali veliko sočutje in za poslovilne besede ob odprtem grobu. Iskrena 

hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega Lojzeta imeli radi, se z njim 

razumeli  in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoča družina KASTIGAR
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OSMRTNICE

Ko mama umre, vse zvezde zatemnijo,

se ceste izgubijo in rože ovenijo.

Le zvezda ena zažari, Marija, Mati žalosti.

Cesta ena se odpre, kot trnjev venec vije se,

roža ena zacvete, Marija sprejme žalostne.

V SLOVO

V 83. letu življenja je k Bogu po večno plačilo odšla naša draga mama, 

tašča, sestra, teta, babica in prababica

ANA ŽNIDARŠIČ 
15. 7. 1927 – 1. 12. 2009,

Trlepova mama iz Dobrniča.

Ob njenem odhodu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste imeli našo 

mamo radi v življenju in ste cenili vrednote, za katere je živela. Hvala 

vsem, ki ste se prišli od nje poslovit, ji darovali cvetje, sveče in svete maše.

Njeno življenje je bilo kot sveča, ki gori za to, da sveti in drugim kaže pot, 

ob tem pa sama izgoreva in nazadnje dogori. Plamen je počasi postajal 

plamenček, ki je dokončno ugasnil prav v adventnem času. To je v času, 

ko se vsi pripravljamo na najlepši družinski praznik – Božič, ki ga pa naša 

mama ni več praznovala z nami.

Vsi, ki ste jo poznali, se spominjajte vseh lepih trenutkov, ki ste jih prežive-

li z njo in ne žalujte preveč, saj veste, da je po zemeljskem trpljenju odšla k 

Bogu po zasluženo plačilo.

Tebi, draga mama, pa hvala za vse, kar iz srca si nam dala.

Skrb, delo in trpljenje      

Tvoje je bilo življenje.

V SPOMIN
1. februarja 2010 bo  minilo 10 let, odkar nas je zapustil naš dragi oče, tast, 

dedek in pradedek

AVGUST ŽNIDARŠIČ
22. 6. 1919 – 1. 2. 2000,

Trlepov ata iz Dobrniča.

Vsem, ki mu namenjate svoje misli in molitev,  postojite ob njegovem 

grobu in mu prižigate svečke, iskrena hvala.

VSI, KI JU IMAJO RADI !

V slovo Petkovi mami 
Draga Lojzka, spoštovani vaši najdražji!

Spet je zapel bronasti navček v zvoniku farne 

cerkve sv. Jurija in oznanil ljudem, da se je nekdo 

poslovil za vedno in zapustil svoje najdražje.

Tokrat nam je naznanil vaš odhod in to samo ne-

kaj dni pred vašim častitljivim 91. rojstnim dne-

vom. Položili so vas v grob k vašemu možu, ki je 

vas in vašo družino zapustil veliko prezgodaj in 

premlad. Takrat se vam je sesul vaš svet in vaše 

življenje. Ostali ste sami z otroki, s svojo žalostjo, skrbmi in preizkušnjo. 

Kako naprej, ste se gotovo velikokrat vprašali. Ampak kot otrok številne 

družine, bili ste deseti od trinajstih, rojeni na Dobravi, kjer prav  gotovo ni 

bilo izobilja, ste sprejeli, kar vam je bilo dano. Za popotnico v življenje ste 

svojim otrokom dali poleg izobrazbe tudi dobroto, delavnost, ljubezen in 

spoštovanje.

Vedno ste bili v mislih z njimi, ko so odhajali od doma in se vračali spet na-

zaj k vam s svojimi družinami. Bili ste ena sama dobrota, skrb, žrtvovanje 

in nenehno delo za vse vas. Vse to se vam je vračalo z ljubeznijo, pridnostjo 

vaših otrok do vas. Njihova skrb je bila neizmerna do zadnjega dne vašega 

življenja. Želeli bi vas še imeti ob sebi. Vendar človek obrača, Bog pa obrne. 

Petje zvonov naj vas spremlja na zadnji poti.

Iskreno sožalje naj bo izrečeno v imenu vseh, ki smo vas poznali, vašim 

dragim in njihovim družinam.

Počivajte v miru.                                                                                            Danica Gerden

ZAHVALA

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!

Ujeta je v naša srca,

z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak

spremljala v tišini. 

Ob prerani smrti naše predrage žene, mamice,

hčerke, sestre, snahe, sorodnice, iskrene prijateljice,

znanke in sodelavke

 

MARIJE GRČMAN
iz Mačjega Dola  

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem,

znancem in sodelavcem za izrečeno pisno ali ustno sožalje, 

pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se za 

darovano cvetje, sveče, svete maše in za vse dobro, kar ste storili za nas. 

Naša globoka zahvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen

pogrebni obred. Iskrena hvala govorniku dr. Alešu Rotarju za ganljive 

besede slovesa ob odprtem grobu, pevskemu zboru in izvajalcu Tišine

Jožetu Petku. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji nesebično pomagali že v 

času njene bolezni: znancem in prijateljem ter  Splošni bolnišnici Novo 

mesto, Onkološkemu Inštitutu, Kliničnemu centru Ljubljana in kolektivu 

ZD Trebnje.

Draga Mira, vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za 

vedno z nami. Hvala, ker si bila del naših življenj.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo in ste jo imeli radi
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Zaselek Studenci leži v Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas na meji med 

trebanjsko in mirnopeško občino in ima približno trideset uporabnikov. Sekun-

darni cevovod se navezuje na primarni cevovod višinske cone občine Mirna Peč 

– 1. faza, ki je bil zgrajen v letu 2008 in se napaja iz vrtine, ki leži na območju 

občine Mokronog –Trebelno v dolini Radulje, in vodohrana, zgrajenega v ob-

močju Čemš. 

Cevovod za zaselek Studenci je podaljšek cevovoda iz naselja Poljane in je iz-

veden iz ductilne litine (NL DN 100) v dolžini 430 metrov, v Studencih pa je 

položenih še 413 metrov cevovoda iz PE HD (alkaten), na katerega se bodo pri-

ključevali bodoči uporabniki.

Investicijo je v celoti vodila Komunala Trebnje d.o.o.. V letu 2008 je s KS Dolenja 

Nemška vas podpisala pogodbo o prenosu investitorstva v višini 32.200 EUR in 

v istem letu tudi izvedla nabavo vodovodnega materiala. Po podpisu pogodbe z 

Občino Trebnje je bila konec leta 2008 pri Topos-u d.o.o. Novo mesto naroče-

na projektna dokumentacija in 10. 6. 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje od 

Upravne enote Trebnje. Po podpisu nove pogodbe o prenosu investitorstva za 

izvedbo prevezave vodovoda Studenci v KS Dolenja Nemška vas v letu 2009 med 

Komunalo Trebnje in KS Dolenja Nemška vas v avgustu 2009 v višini 30.000 

EUR pa je bil na podlagi zbiranja ponudb izbran najugodnejši ponudnik za iz-

vedbo gradbenih del in montažo cevovoda, in sicer podjetje Korbar-gradnje 

d.o.o. Trebnje. Gradbena in montažna dela so bila kvalitetno opravljena v drugi 

polovici leta 2009,  15. 12. 2009 pa je bil uspešno opravljen tehnični pregled in 

konec leta (28. 12. 2009) pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Za dokončno oskrbo prebivalcev zaselka Studenci s pitno vodo (pred izvedbo 

hišnih priključkov)  pa  bo potrebno še skleniti pogodbo med občino Mirna Peč, 

javnim podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o., Občino Trebnje in javnim pod-

jetjem Komunala Trebnje d.o.o. o financiranju, koriščenju, obratovanju in uprav-

ljanju (najemu) skupnih naprav vodovodnega sistema višinske cone Občine Mir-

na Peč – sekundarni odcep Studenci.                                                                 Komunala Trebnje

ZADNJA STRAN

Prvi znaki pomladi, foto Bruno Čibej

Vodovod za vinogradniško območje Studenci

Napovedujemo
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 10. februar, ob 18. uri predstavi-

tev diplomskega dela Aleksandre Šepec  (dobitnica Prešernove nagrade) z 

naslovom Kostumografija za otroško predstavo Grdi raček. 

11. 2., ob 17. uri v KD Trebnje otroška abonmajska predstava in za izven 

Potovanje malega čevlja

14. 2., ob 16. uri v KD Velika Loka gledališka predstava Čaj za dve

16. 2. ob 17. uri v KD Šentrupert predstava za otroke

25. 2. ob 17. uri v KD Mokronog predstava za otroke

27. 2. od 9. ure v KD Mokronog 3. mednarodno tekmovanje ustnih harmo-

nikarjev ob 19. uri zaključni koncert z imenitnimi gosti

8. februar 2010
Dan odprtih vrat
Galerij likovnih samorastnikov Trebnje od 10. do 18. ure brezplačen ogled 

stalne razstave naivne umetnosti in razstave Svetloba v mreži.

Baragova galerija Trebnje od 8. do 19. ure ogled razstave del Ex tempore 

Rihpovec 2009


