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Dragi mladi prijatelji !
Dobrodošli v hramu učenosti. 150 prvošolcev bo letos prvič sedlo v 
šolske klopi. V šoli vam bodo pomagali poiskati Vaše talente, s kateri-
mi boste spreminjali svet na boljše. Želim vam veliko novih prijateljev, 
radost in igrivosti ob nabiranju novega znanja. Ob tej priložnosti vam 
bomo podarili tudi knjigo Pavla Golije. Dragi stari znanci šole tudi vam 
želim lepo in uspešno šolsko leto.

 ŽUPAN
Alojzij Kastelic

Obvestilo staršem
1. septembra 2010 se bo učno-vzgojno delo za učence Podružnične šole 
Dobrnič začelo v Trebnjem. 
Učenci 1. razreda bodo imeli pouk na centralni šoli, kjer bo organizirano 
tudi jutranje varstvo od 5.50 dalje. Če kdo od ostalih učencev nujno potre-
buje jutranje varstvo, se tej skupini lahko priključi. Ostali učenci bodo imeli 
pouk v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo. 
Podaljšano bivanje bo potekalo na centralni šoli do 16. ure, dežurstvo pa 
do 16.30. 

Organiziran prevoz v šolo bo po naslednjem razporedu:
• Prvi avtobus ob 7.15: Vrbovec – Artmanja vas – Dobrava – Zagorica 

– Preska – Dobrnič – Železno – Trebnje (CIK).
• Drugi avtobus ob 7.25: Rdeči Kal – Šahovec - Svetinja – Gorenji Vrh 

– Repče -  Trebnje (CIK).

Organiziran prevoz iz šole bo ob 14.15 za obe zgornji liniji. Učenci, 
ki niso vpisani v podaljšano bivanje, bodo do odhoda avtobusa imeli za-
gotovljeno varstvo. 
Učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju po odhodu avtobusov,  pri-
dejo po njih v šolo starši. 
Učenci, ki imajo brate ali sestre od 6. do 9. razreda, bodo lahko odšli iz šole 
v njihovem spremstvu z avtobusom, ki odpelje prej in je namenjen učen-
cem vozačem od 6. do 9. razreda. 
Prevoz iz šole je organiziran ob 14.15 tudi zaradi izvajanja interesnih dejav-
nosti, saj ne želimo, da bi bili učenci prikrajšani. 
Učenci bodo imeli prehrano organizirano na centralni šoli. Če se je zaradi 
drugačne organizacije spremenila potreba po dodatnih obrokih, prosim, 
prijavite otroka Mariji Kovač na dodatni obrok. 
Starši učencev bodočih prvošolcev pa boste dobili dodatno obvestilo za 
prvi šolski dan. 

V začetku bo potrebno veliko sodelovanja in dogovarjanja, da bomo uspeš-
no izpeljali šolsko leto na drugi lokaciji. V zvezi s tem Vas obveščamo, da se 
bomo o vsem pogovorili na prvem roditeljskem  sestanku, ki bo predvido-
ma med 6. in 10. septembrom. 

 Pripravila:  Ravnateljica,
 Ana Kastigar  Rožica Zakšek

Prvi šolski dan
Šolske počitnice se bližajo koncu in nezadržno se približuje začetek novega 
šolskega leta. Ob začetku šole se bo na cestah, predvsem v okolici šol, in 
poteh, ki vodijo proti njim, ponovno pojavilo veliko šolarjev, od katerih bo 
večina z mislimi še na počitnicah. Otroci že tako spadajo med najbolj ogro-
žene udeležence v prometu in so velikokrat žrtve neustreznega ravnanja 
voznikov motornih vozil. Veliko bo na cestah tudi otrok, ki letos vstopajo v 
prvi razred osnovne šole in je to za njih velika sprememba v življenju. 
Starši, poskrbite za varen prihod in odhod svojih najmlajših v in iz šole. 
Opozarjajte jih na nevarnosti, ki prežijo na njih, poučite jih, kako varno 
prečkati cesto in jim tudi s svojim ravnanjem in obnašanjem dajajte zgled, 
kako se je potrebno obnašati na cesti. Poskrbite, da bodo otroci vidni, naj 
nosijo svetla oblačila in predmete, ki izboljšujejo vidnost.
Vozniki, upoštevajte, da so na cestah tudi otroci, šolarji, odstopite jim pred-
nost. Prilagodite hitrost vožnje razmeram in dosledno upoštevajte omejitve 
hitrosti. Na območjih v bližini šol vozite še posebej previdno, izven naselij 
pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem 
oziroma otrokom. Še posebej bodite pozorni na ravnanje otrok, ki nosijo 
rumene rutice.
Policisti Policijske postaje Trebnje želimo, da bo za otroke in starše vsako-
dnevna udeležba v prometu čimbolj varna, zato bomo ob pričetku šolskega 
leta še posebej poostrili kontrolo prometa in hitrosti, predvsem v bližini šol 
in poti, ki jih uporabljajo šolarji za dostop do šole in bomo zoper kršitelje 
dosledno ukrepali.

SKUPAJ ZA VARNOST
VAŠA POLICIJA

Volitve 2010
Uredništvo Glasila občanov Občine Trebnje poziva vse politične stranke, 
njihove kandidate za župane in liste, da lahko v naslednji številki glasila 
objavijo prispevke v obsegu 1/4 strani za stranke oziroma liste in 1/4 strani 
za županske kandidate.

V naslednji številki glasila ne bodo objavljeni redni članki strank in župa-
na. 

Rok za oddajo prispevkov je 15. september 2010 na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si

Uredništvo

mailto:glasilo.obcanov@trebnje.si
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Drage občanke, dragi občani!

Čas dopustov je večinoma za nami. Kjerkoli 
ste že bili, upamo, da ste si nabrali veliko nove 
energije in delovnega elana, da bomo optimi-
stično vstopili v jesenski čas. Ta prinaša nov 
šolski začetek, letos pa tudi volitve za župana in 
občinski svet.

Novo šolsko leto bo uvedlo nove prvošolčke. 
Spet bo treba biti bolj pazljiv v prometu, kajti 
človeškega življenja ne odtehta nobena kazen. 
Zato vozimo previdno in po predpisih.

Volitve. Volili bomo župana in nov občinski 
svet. Kakršnakoli že bo novo vodstvo je po-
membno, da se zaveda, da dela za ljudi in ne za 
svoje principe. Za politika ni pomembno kate-
ri stranki pripada, bolj je pomembno, kakšen 
človek je. In če je politik pošten in človeški v 
pozitivnem pomenu besede, potem se nam za 
občino ni treba bati.

Želim Vam veliko sreče in lep vstop v jesen!

Urednik
mag. Igor Teršar

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

ŽUPANOV KOTIČEK

Gradnja novega vrtca

Spoštovani starši, občanke in 
občani! 
Ker se v zadnjem času v javnosti pojavljajo nejasnosti v zvezi z načrtovano gradnjo novega, za Trebnje 
prepotrebnega otroškega vrtca, bi želel osvetliti nekatera dejstva in pojasniti dogajanje, ki spremlja ta 
projekt.
Medtem ko je bilo v letu 2007 v vrtcu na voljo še dovolj mest za vse otroke, se je v naslednjih letih po-
treba po dodatnih oddelkih nenehno povečevala. Tem potrebam smo po najboljših močeh sledili do le-
tošnjega leta, ko bi morala steči gradnja novega vrtca. V proračunu smo zagotovili sredstva za nov vrtec, 
vendar ne za celotno investicijo. Do maja smo usklajevali idejne rešitve z ministrstvom 
in stroko, v maju pa iskali najprimernejši način za izgradnjo vrtca v najkrajšem možnem času. Glede 
tega smo se posvetovali s priznanimi strokovnjaki za razpise in javna naročila. S strani stroke je bil 
kot najhitrejši način izgradnje predlagan paketni razpis, ki bi vključeval načrtovanje 
in gradnjo na podlagi sprejete idejne zasnove. Ker je bilo v proračunu za cca. 700.000 evrov 
premalo zagotovljenih sredstev, so strokovne službe pripravile predlog, da se del financiranja zagotovi v
letu 2012, kar bi omogočilo javno naročilo ‘na ključ’ vključno z načrtovanjem, izgradnjo, vso opremo in  
z zunanjo ureditvijo. Tak predlog sem sam tudi posredoval v obravnavo na občinski svet.
Na žalost svetniki te točke niso želeli niti obravnavati. Gre za svetnike razvpite opozicije, 
predvsem svetnikov g. Slaka (LDS) in g. Žnidaršiča (nova stranka, prej Desus). Da je paradoks 
še večji, je bil na isti seji na podoben način sprejet isti ukrep za gradnjo PŠ Dobrnič in sicer brez glasu 
proti. Tudi pri Dobrniču so sredstva samovoljno znižali v investicijskem programu do te mere, da ni bilo 
realno pričakovati ponudnika za gradnjo.
Po teh dogodkih sta podžupana in svetniki NDK, NSI in Županove liste za razvoj, 
ki  podpirajo ta projekt, iz ogorčenja in zaskrbljenosti sestavili peticijo in jo tudi 
podpisali. Mojega podpisa na tej peticiji ne boste našli. Vsekakor pa ima tovrstna pobudo mojo trdno 
podporo, saj si tudi sam prizadevam za to, da bi čim hitreje in učinkoviteje stekli vsi postopki in nato 
sama gradnja novega vrtca. Medtem so cilji opozicije (LDS, Žnidaršičeva nova stranka, SD, Drot) očitno 
nasprotni, oziroma se nanašajo zgolj na pridobivanje in izrabljanje politične moči. Tako se namesto 
konstruktivnega sodelovanja v dobro občanov, raje ruši prizadevanja občinske uprave. 
Želel bi si, da se o tako pomembnih predlogih vsaj razpravlja, ne pa, da se jih meče z dnevnega 
reda.
Potem ko smo si nekoliko opomogli od šoka s seje občinskega sveta, smo iskali nove rešitve. Razpis smo 
vseeno objavili, tokrat v okrnjeni obliki. Zdaj namreč zajema izključno načrtovanje in izgradnjo ob-
jekta, ne vključuje pa opreme kurilnice, kuhinje, opreme ostalih prostorov in zunanjih ureditev. Razpis 
poteče 19. avgusta, nato sledijo pogajanja s ponudniki. Če ne bo nobenega ponudnika v okviru 
zagotovljenih sredstev, bom moral ponovno na občinski svet s predlogom povečanja 
sredstev oziroma pred obremenitve za leto 2011.
Spoštovani starši, stari starši, občani, potrebujemo vašo podporo, da se ne bi pono-
vila zgodba z zadnje seje OS. Naslednja seja bo predvidoma v prvem tednu septembra 
in je zadnja bilka, ki se je oprijemam za dokončanje vrtca do 1. septembra 2011. Če ta seja 
ne bi uspela, potem zaradi volitev do januarja ne bo nič, kar pomeni odmikanje projekta v leto 2012.
In kaj bo z opremo in zunanjo ureditvijo? Ti bosta predmet novo sprejetega proračuna 2011, 
ki ga bo sprejel nov občinski svet. Če bo imel župan ponovno na delu takšne ‘zavirače’, potem čaka cel 
projekt zelo žalostna usoda. Sam bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo vrtec septem-
bra 2011 odprt, sploh če bom z zaupanjem občanov tudi v prihodnje župan naše 
občine.
Kaj pa variante, da bi sedaj razpisali samo dokumentacijo, kot predlagajo nekateri? 
Taka različica glede na izkušnje pomeni, da bi prišli do razpisa za gradnjo šele do konca leta 2011. Prim-
er je načrtovanje PŠ Dobrnič.
Zdaj, dragi starši, stari starši in vsi ljudje dobre volje, potrebujemo vso vašo podporo 
v prizadevanju za izgradnjo novega vrtca. Stopite skupaj in zahtevajte ukrepanje, 
kajti po septembrski seji ne bomo imeli možnosti ‘popravnega izpita’. Pri tej zadevi 
bi nam ne glede na ‘barve’ in interese, prav vsem moralo iti za isti cilj – nov vrtec za 
naše otroke in to v najkrajšem možnem času! Sam imam pet otrok in sedem vnukov, 
ki so vsi mlajši od petih let, ter še kako dobro poznam stisko staršev, ki potrebujejo 
za svoje otroke kvalitetno in zaupanja vredno varstvo. 
Za kakršnekoli dodatne informacije sem vam neposredno na voljo sam, ravno tako 
pa tudi občinska uprava.

S spoštovanjem, 
Alojzij Kastelic

Volitve 2010
Uredništvo Glasila občanov Občine Trebnje poziva 
vse politične stranke, njihove kandidate za župane in 
liste, da lahko v naslednji številki glasila objavijo pri-
spevke v obsegu 1/4 strani za stranke oziroma liste in 
1/4 strani za županske kandidate.

V naslednji številki glasila ne bodo objavljeni redni 
članki strank in župana. 

Rok za oddajo prispevkov je 15. september 2010 na 
naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si

Uredništvo

mailto:glasilo.obcanov@trebnje.si
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ŽUPANOV KOTIČEK

Kdaj se bo začela gradnja šole v 
Dobrniču ?
Dela na podružnični šoli v Dobrniču so se začela v ponedeljek, 23. av-
gusta in naj bi bila zaključena 15. aprila 2011. Vrednost investicije je 
1.249.681,65 evra za gradbena dela. Pogodba med izvajalcem GPI Teh-
niko d.o.o. iz Novega mesta, ki jo zastopa direktor Drago Muhič in in-
vestitorjem Občino Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic je bila 
podpisana v petek, 20. avgusta 2010. Ob tej priložnosti so župan Ka-
stelic in direktor Muhič ter Ana Kastigar, vodja podružnične šole Do-
brnič, položili temeljni kamen, ki bo na ta svečani dan spominjal tudi 
prihodnje generacije dobrniške doline. Tako velike javne investicije v 
tem kraju namreč še ni bilo. Dobrnič in okolica bosta z njo pridobila 
sodoben šolski prostor in  sodobno telovadnico, ki bo namenjena tudi 
krajanom tega območja za rekreacijo in druge dejavnosti. Če si kdo ne 
zna predstavljati, za kakšen projekt gre, si lahko ogleda obnovljeno šolo 
v Dolenji Nemški vasi. V Dobrniču bo sicer zraven še vrtec.
Med ljudi, posebno v Dobrniču, se pojavljajo vprašanja, zakaj se ni za-
čelo graditi že julija, kar želim pojasniti. Nivelacijo investicijskega pro-
grama sem poslal v obravnavo na Občinski svet v maju, a so svetniki 
13-članske opozicije s svetnikom g. Silvestrom Prparjem znesek bloki-
rali na 1,1 mio evrov, kar pa ne bi zadostovalo za dokončno izgradnjo. 

Zaradi tega smo morali počakati na razpis in zaključiti prvi krog poga-
janj s ponudniki (izvajalci), nato pa je bilo potrebno čakati na naslednjo 
sejo Občinskega sveta, na kateri pa so ta projekt ponovno obravnavali 
in zanj končno potrdili spremembo Načrta razvojnih programov. Na 
tak potek dogodkov sem sicer opozoril že na majski seji, vendar na ža-
lost ni pomagalo. So pa na isti seji, kot je bila potrjena sprememba NRP-
ja za Dobrnič, omenjeni svetniki blokirali projekt vrtca v Trebnjem.
Zelo pogosto sprašujete, kako bo v spremenjenih okoliščinah delovala 
šola. Vse učence bomo vozili v Trebnje in sicer bo 1. razred v matični 
Osnovni šoli Trebnje, ostali razredi pa bodo imeli pouk na CIK-u. Var-
stvo vozačev in podaljšano bivanje bo potekalo v OŠ Trebnje. Vrtec se 
bo začasno preselil v župnišče v Dobrniču. V prostorih Župnije Dobr-
nič je shranjena tudi oprema. Župniku g. Florijanu Božnarju se iskreno 
zahvaljujem za sodelovanje.
Sredstva za parkirišče in zunanje igrišče nameravamo zagotovili v pro-
računu 2011, za kar se bom sam osebno zavzel, če bom na prihajajočih 
volitvah za župana občine Trebnje dobil vašo podporo in če bo seveda 
volja pri novoizvoljenih občinskih svetnikih.

Torej, dragi občani in občanke, optimistično glejmo na prihodnost 
vaše doline! Lepo vas pozdravljam in vam kličem nasvidenje na otvo-
ritvi aprila 2011.

Vaš župan Alojzij Kastelic 

Kakšna bosta v prihodnje cena 
in način odvoza komunalnih 
odpadkov?
Točno pred enim letom sem po 6-mesečnih pogajanjih z 19 občinami 
uskladil pogodbo o skupnem vlaganju za nov zbirno-sortirni center. Po 
uskladitvi sem jo predstavil Občinskemu svetu Občine Trebnje, ki pa 
je zahteval dodatne bančne garancije občin partneric in se ni strinjal 
s sodno cenitvijo minulih vlaganj. Kljub mojim prošnjam za podporo 
– to je bila namreč zadnja priložnost, da bi brez večjih vlaganj lastnih 
sredstev in za 10 % nižjo ceno za naše občane prišli do sodobne 'to-
varne' za reciklažo odpadkov – so bili svetniki LDS, SD, Desus-a ozi-
roma sedaj nove Žnidaršičeve stranke, SLS in Drota proti omenjeni 
usklajeni pogodbi. Povedal sem jim, da obstaja velika verjetnost, da nas 
država izloči iz programa regijskih deponij, s čimer je bila izgubljena 
tudi možnost za pridobitev 85 % evropskih sredstev od 23.000.000,00 
evrov vrednosti projekta. Dopovedoval sem, da bo eventuelno zapira-
nje deponije Globoko stalo cca 2.000.000,00 evrov z dodatnimi stroški 
30-letnega kontroliranja vplivov na okolje pomenilo povečan strošek 
za občane. Pomagalo ni niti, da je  situacijo razložila tudi ena največ-
jih strokovnjakinj na tem področju, dr. Marinka Volk. Tako je 'po vodi 
splavala' izredno ugodna pogodba in z njo tudi 19.550.000,00 evrov. V 
nadaljevanju so namreč ostale občine odstopile od podpisa modificira-
ne pogodbe, našo občino pa je država priključila Novemu mestu in iz-
dala odločbo o zaprtju deponije Globoko. Kot pobudnik sem takoj nato 
pripravil ukrepe za zavarovanje naših interesov – da bi deponija Globo-
ko lahko še naprej delovala. Svet ustanoviteljice JP Komunala Trebnje 
jih je sprejel, na direktorju Komunale pa je, da te ukrepe izpelje. 
Zaradi opisanega poteka dogodkov bodo cene komunalnih storitev v 
prihodnje namesto bistveno nižjih nekoliko višje, po letu 2015 pa lah-
ko zaradi nespametnosti omenjenih svetnikov pričakujemo tudi do 3-
kratno povečanje. 
Pozivam vse občane, da dosledno ločujejo odpadke, saj s tem vplivajo 
na znižanje cen na našem področju. 
V kolikor kdo ne verjame tem dejstvom, se lahko o njih sam prepriča 
pri Okoljsko raziskovalnem zavodu Slovenske Konjice, oziroma se obr-
ne na dr. Marinko Vovk (tel.: 041/ 635-594), ki je sodelovala pri pripravi 
idejnih zasnov in pogodbe.

Kako z biološkimi odpadki?

Biološki odpadki so ostanki hrane in vrtni odpadki, na kratko in po 
domače – vse, kar pri svojem procesu razpadanja/gnitja smrdi. Za 
deponijo predstavljajo neločeni biološki odpadki bistven problem, saj 
privabljajo živali in povzročajo smrad ter izločanje nevarnega plina 
metana. Že leta 2006 je bil sprejet sklep Občine Trebnje, da je potreb-
no biološke odpadke zbirati ločeno in jih ustrezno predelati. Najprej se 
je direktor JP Komunala Trebnje izgovarjal, da podjetje za to nima na 
voljo ustreznega vodotesnega kamiona – tega smo leta 2008 kupili iz 
občinskih sredstev. Kljub temu vse do danes ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov v občini Trebnje še vedno ni bilo uvedeno. 
Glede na to, da sicer že sedaj veliko število gospodinjstev, sploh na va-
seh in ob stanovanjskih hišah, že kompostira, predlagam podpis obraz-
ca, s katerim bi se gospodinjstva tudi v prihodnje zavezala k ločevanju 
bioloških odpadkov v lastni režiji, medtem ko bi morala za občane, ki 
nimajo možnosti kompostiranja, odvoz bioloških odpadkov organizi-
rati Komunala Trebnje. Tako bi, skupaj z ločevanjem ostalih odpadkov 
(embalaže, papirja, stekla), sčasoma dosledno uredili režim odvoza, 
rabe in odlaganja odpadkov, kar bi moralo imeti za občane tudi pozi-
tivne finančne učinke.

Alojzij Kastelic
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Baragov dan – spominski dan 
občine Trebnje
Kulturno društvo Trebnje že vrsto let organizira praznova-
nje Baragovega dneva. Prvič smo ga praznovali leta 1996, ko 
je bil g. Alojzij Šuštar, takratni ljubljanski nadškof in metro-
polit, imenovan za častnega občana občine Trebnje. 

V petek, 25. junija 2010, je bila ob 19. uri slovesna sveta maša v 
župnijski cerkvi Marijinega Vnebovzetja Trebnje, ki jo je vodil stolni 
prošt Jožef  Lap skupaj z domačima duhovnikoma Milošem Košir-
jem in Sašom Kovačem. 
Sledila je slavnostna akademija v Baragovi dvorani, ki se je pri-
čela z državno himno, ki jo je izvedel prof. Glasbene šole Trebnje 
Boris Bizjak ob spremljavi korepetitorke prof.  Božene Dornik, nato 
sta zaigrala še Schubertovo skladbo Variacije, kasneje pa še  Bo-
ehmovo  Grand Polonaise Ambrož Rot, učenec Konservatorija za 
glasbo Jurija Sladkonje v Novem mestu, je na pianinu izvedel Chopi-
novo skladbo Fantasie Impromptu. Zbrane je pozdravil podžupan 
Občine Trebnje dr. Marjan Pavlin, ki je poudaril, da so bile »za Bara-
go značilne tri stvari. Prva je ta, da je vedel, kaj mora storiti. In kar je 
moral storiti, je tudi storil. Druga, da je njegova beseda nekaj veljala. 
Kar je rekel, tega se je tudi držal. Tretje pa je bilo to, da je vse, kar je 
delal, delal za dobro drugih. V skromnosti in ljubezni do Boga in 

človeka bomo Barago tež-
ko dosegli. In tudi vred-
note, ki odlikujejo tega 
velikega moža, so nam vse 
prepogosto tuje.«
Slavnostni govornik pa je 
bil tokrat Miran Candel-
lari, diplomirani teolog, 
človek izredne širine, saj 
je iz svojega poznavanja 
literature in predvsem 
življenja nanizal udele-
žencem številne pozitivne 
misli, ki jih lahko najdemo 
v življenju velikih ljudi, ki 
se jih ob tej priložnosti 
spominjamo – še posebej 
Friderika Ireneja Barage in 
Alojzija Šuštarja. Poudaril 
je njuno aktualizacijo da-
nes in tukaj.

Dogajanje se je preselilo še v Baragovo galerijo.
Po zamisli Marjana Zupančiča je  projekt o Baragi – predstavitev 
življenja pred odhodom v misijone izpeljal dr. France M. Dolinar (na 
fotografiji) skupaj s prof. Blažem Otrinom. Pripravila sta tudi bogat
spremljevalni katalog. Najpomembnejše postaje Baragovega življe-
nja so zajete tudi na panojih.
 Dogodek je z glasbo obogatila študentka Akademije za glasbo kita-
ristka Sara Zajc.
Razstavo je svečano odprl podžupan Marjan Pavlin.
V soboto, 26. junija 2010, je bil pohod po Baragovi poti. Pred 
cerkvijo Marijinega Vnebovzetja v Trebnjem je pohodnike pospre-
mil Občinski pihalni orkester, nagovoril pa  podžupan Jože Povšič. 
Nekaj informacij o sami poti pa je podal vodja poti Uroš Primc.
Pohodniki so krenili iz Trebnjega do Male vasi, kjer je bil čas za 
ogled Baragovih spominskih sob, malico in počitek, nato pa je sledil 
še daljši del preko Knežje vasi, Dobrniča in dvig do Vrhtrebnjega, 
nato pa spet spust v dolino. Zanimivo je, da je vsaj toliko kot doma-
čih pohodnikov tistih, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije.

Ivanka Višček

Obvestilo  o dodatnem usposabljanju 
za voznika začetnika
Obveščamo vas, da je 13. 8. 2010 pričela veljati določba 140. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa  (Uradni list RS, št. 56/08 - UPB5, 58/09 in 36/10), ki določa, da mora:
• voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je 

v RS opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorije A2 ali A ali B in 

• imetnik vozniškega dovoljenja, ki je skladno s citiranim zakonom pridobil slo-
vensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B na osnovi 
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če je od izdaje tega vozniškega 
dovoljenja minilo manj kot leto dni in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni 
opravil programa za voznika začetnika, 

 opraviti program dodatnega usposabljanja.

Vsak kandidat, ki je torej pridobil vozniški izpit za kategorijo A2 ali A ali B 
dne 13. 8. 2010 ali kasneje, bo moral opraviti dodatno usposabljanje za voz-
nika začetnika. Program usposabljanja določa Pravilnik o programih dodat-
nega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa 
(Uradni list RS, št. 69/07).
Ob izdaji vozniškega dovoljenja se bo vozniku začetniku izdal tudi karton voznika za-
četnika za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika, na katerega bodo iz-
vajalci programa potrjevali opravljene obveznosti. Prav tako pa se bo tudi ob podaljšanju 
vozniškega dovoljenja vozniku začetniku med ostalimi pogoji za podaljšanje zahtevalo 
tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika. 

Upravna enota Trebnje

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Novo mesto  
Območno združenje Rdečega križa Trebnje, Občina Trebnje

Vljudno vas vabimo na ogled

XVI. regijskega preverjanja 
usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa,
ki bo
v soboto 18. septembra 2010 v Trebnjem od 9.00 do 13.00 ure.

Središče dogajanja bo pri Osnovni šoli Trebnje. Sodelujoče ekipe prve pomoči iz 
naše regije bodo svoje praktično znanje preverjale na treh delovnih točkah - ne-
srečah, ki bodo pripravljene na različnih lokacijah po mestu Trebnjem. Kraji ne-
sreč in poškodovanci bodo realistično prikazani. 

Pravilna in pravočasna prva pomoč rešuje življenje, zato se nam pridružite in ob-
novite svoje znanje.
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Za »novo generacijo razpisov« je značilna višja stopnja podpore za ukrepe, ki so 
namenjeni razvoju podjetništva in podeželja nasploh. V primarni kmetijski 
pridelavi so višje stopnje podpore namenjene investicijam v povezavi 
s t.i. »novimi izzivi« in mladim prevzemnikom kmetij. Pri nekaterih 
ukrepih se uvajajo  »zaprti razpisi« - ob razpisu je opredeljeno, do 
katerega datuma je mogoče oddati prijavo na razpis. Ob prevelikem 
številu vlog bodo tako odobrene vloge oz. investicije, ki bodo dose-
gle večje število točk. Potencialni vlagatelji na ukrepu Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev (t.i. ukrep 121) bodo tako v prihodnosti lah-
ko veliko bolj »mirno« pripravljali vloge. Za investicije na področju 
mlečne prireje je mogoče pridobiti tudi do 60 % finančnih sredstev.

Na spletnih straneh  http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ in http://www. 
arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/ so objavljeni novi razpisi, na osnovi katerih je 
možno pridobiti nepovratna finančna sredstva za investicije.
Za večino namenov, za katere so objavljeni razpisi v letošnjem letu, je bilo mo-
goče pridobiti finančna sredstva tudi v preteklih letih. Poleg nekaterih spre-
menjenih razpisnih pogojev so  pomembne novosti razpisov v letošnjem letu: 
- za večino namenov oz. ukrepov se povečuje delež podpore,
- »zaprti tip« razpisov na posameznih ukrepih in
- do podpore so upravičene izključno investicije, ki še niso pričete.

Uveljavljen postopek pri koriščenju sredstev iz Evropskega sklada za razvoj 
podeželja ostaja: prijava na razpis z vlogo, v kateri je natančno definirana fi-
nančna vrednost in terminski načrt izvedbe investicije, odločba o dodelit-
vi sredstev. Vlagatelj izvede investicijo v skladu z oddano prijavo z lastnimi 
sredstvi. Na osnovi plačanih računov in ostalih potrebnih prilog vlagatelj z 
zahtevkom zaprosi za že odobrena sredstva. Delež podpore je za posamezne 
ukrepe oz. namene različen in znaša od 40 %, pa tudi do 85 % neto vrednosti 
investicije.

Trenutno je odprtih sedem razpisov, v okviru katerih so predvsem naslednje 
novosti:
Za namene razvoja podjetništva na podeželju (ukrepa Diverzifikacija v ne-
kmetijske dejavnosti – t.i. ukrep 311 in  Podpora razvoju mikropodjetij – t.i. 
ukrep 312) se viša delež pomoči na 60 %. Novost je širitev podpor na storitvene 
dejavnosti (npr. frizerski saloni, avtomehanične delavnice ...) na aktivnih kme-

tijah in opravičljive gradnje na ukrepu, namenjenemu razvoju mikropodjetij. 
Razpis je še vedno odprtega tipa, torej do porabe razpisanih sredstev.
Po dveh letih je odprt razpis, namenjen investicijam na živinorejskih 
kmetijah (opravičen je tudi nakup kmetijske mehanizacije). Razpis bo od-
prt do 31. 8. 2010. Delež pomoči znaša 40 % oz. za kmetije, ki imajo pretežni 
del kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pride-
lavo 50 % neto vrednosti investicije. Za vso kmetijsko mehanizacijo ostaja de-
lež podpore 30 %. Objavljen je tudi razpis iz naslova Posodabljanja kmetijskih 
gospodarstev – t.i. ukrep 121, namenjen za naložbe kmetijskih gospodar-
stev, namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Sem spa-
dajo naložbe kmetijskih gospodarstev, ki prispevajo k zmanjšanju škodljivih 
učinkov podnebnih sprememb, obnovljivim virom energije in upravljanju z 
vodo, pa tudi vse investicije na področju prireje mleka. Za v razpisu natančno 
opredeljene investicije (tudi protitočne mreže, priprava zaščitenih prostorov v 
vrtnarski proizvodnji, posamezna kmetijska mehanizacija …) je mogoče pri-
dobiti 50 % in več neto vrednosti finančne pomoči.
Za investicije na področju mlečne prireje (gradnja in adaptacija hlevov ter na-
kup opreme za krave molznice) ter gradnjo skladišč za živalske odpadke je 
tako možno pridobiti finančno pomoč (nepovratna finančna sredstva) v višini
50 %  neto vrednosti investicije. Če se kmetijsko gospodarstvo nahaja na ob-
močjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, pa znaša podpora 60 % 
neto vrednosti investicije.
Na oba razpisa se lahko prijavijo tudi mladi prevzemniki kmetij – upravičeni 
so do 10 % višje finančne pomoči.
Odprt razpis 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvo-
dom prinaša novosti glede vhodnega kriterija pri vinogradniških kmetijah, ki 
je tokrat 4,0 ha vinograda, vpisanega v register v letih 2008 in 2009, opraviče-
ne so investicije v napravo in opremo prodajnih prostorov na kmetijah in na-
menskih aparatov za prodajo (opravičljivi strošek predstavlja npr. tudi nakup 
mlekomata!).
Pri ukrepih Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 – in Ohranjanje in 
izboljševanje dediščine podeželja – ukrep 323 – se viša delež sofinan-
ciranja.  V ukrepu 322 je nov predmet podpore, in sicer preselitev kmetij iz 
vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja. Vendar so opravičenci 
občine.

KGZS – zavod Novo mesto
mag. Zdenka Kramar,  svetovalka za razvoj podeželja

KOMUNALA TREBNJE  D. O. O. 
Goliev trg   9, 8210   TREBNJE
telefon: 07/348-12-60;    fax:  07/348-12-82
e-mail: uprava@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si 

O B V E S T I L O
Komunala Trebnje obvešča, da bo v času od 13.09.2010 do 19.10.2010 
organizirala odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Kosovne od-
padke je potrebno primerno zložiti, povezati oziroma zapakirati ter jih 
zložiti na določen dan odvoza do 6. ure zjutraj na zbirno mesto (pri 
posodi za odpadke). V krajevnih skupnostih, kjer se vrši odvoz več dni, 
morajo biti kosovni odpadki pripravljeni na prvi dan odvoza do 6. ure. 

Vse delovne dneve in sobote v letu lahko občani sami pripeljejo kosov-
ne odpadke na zbirno sortirni center in odlagališče Globoko, in sicer 
vsak delovni dan od 7. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.

Razpored odvoza kosovnih odpadkov po krajevnih skupnostih in občinah:

Dan odvoza Datum odvoza Krajevna skupnost/občina
PONEDELJEK 13.09.2010 KS TREBNJE
TOREK 14.09.2010 KS TREBNJE
SREDA 15.09.2010 KS MIRNA
ČETRTEK 16.09.2010 KS MIRNA          
PETEK 17.09.2010 KS MIRNA         
ČETRTEK 30.09.2010 KS DOL. NEMŠKA VAS
PETEK 01.10.2010 KS SVETINJA     
PONEDELJEK 04.10.2010 KS DOBRNIČ      
TOREK 05.10.2010 KS KNEŽJA  VAS 
SREDA 06.10.2010 KS SELA PRI ŠUMBERKU
ČETRTEK 07.10.2010 KS VELIKI GABER
PETEK 08.10.2010 KS VELIKI GABER
PONEDELJEK 11.10.2010 KS VELIKI GABER
TOREK 12.10.2010 KS ŠENTLOVRENC
SREDA 13.10.2010 KS ŠENTLOVRENC
ČETRTEK 14.10.2010 KS VELIKA LOKA
PETEK 15.10.2010 KS ČATEŽ
PONEDELJEK 18.10.2010 KS RAČJE SELO
TOREK 19.10.2010 KS ŠTEFAN

Objavljeni novi razpisi 
Višji deleži finančnih pomoči zlasti za investicije na kmetijah z mlečno prirejo

mailto:uprava@komunala-trebnje.si
http://www.komunala-trebnje.si/
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Občina Trebnje je ob občinskem prazniku podelila po tri priznanja in plakete 
ter naziv častne občanke Občine Trebnje za leto 2010. 
Priznanja so prejeli Barica Kraljevski za organizacijo kulturnih prireditev, ak-
tivno delo v društvih, opravljanje funkcije predsednice Krajevne skupnosti 
Mirna in za izjemen čut do soljudi, Branko Veselič za dolgoletni prispevek pri 
organizaciji dobrodelnega  koncerta Odprite srce in zbiranju sredstev za večna-
menski objekt Društva Sožitje Trebnje ter KUD Okteta Lipa Trebnje za dvaj-
setletno ljubiteljsko delo na glasbenem področju in ohranjanje petja narodnih 
pesmi. 
Plakete so prejeli Janez Janežič za ustvarjalno delo pri snemanju dogodkov v 
občini in zgodovinski prispevek pri prepoznavnosti njenih krajev, znamenito-

sti  in ljudi, Marjan Krmelj za aktivno delovanje v lokalni skupnosti, obrtnem 
združenju in društvih ter podjetje Trimo Trebnje za prispevek k razvoju, na-
predku, ugledu in prepoznavnosti občine.
Naziv častne občanke pa je tokrat šel Ivi Zupančič, rojeni v Šmavru leta 1931. 
Diplomirala je na Akademiji za gledališče, režijo, film in televizijo v Ljubljani.
Že kot študentka je s prvimi vlogami opozorila nase z rahločutno izraznostjo in 
izrazito odrsko pojavo v Mestnem gledališču ljubljanskem, kasneje pa je igrala 
na odru ljubljanske Drame. Uveljavljati se je začela kot oblikovalka značajsko 
zahtevnih ženskih vlog, med drugim Elize Doolittle v Pigmalionu Bernarda 
Shawa, Ruth v Vrnitvi Harolda Pinterja, v drami Kvartet pa je bila »bleščeča, 
izzivalna, cinična in hladnokrvno samozavestna« markiza Merteuil. 
Oblikovala je več kot 140 dramskih vlog in sodelovala v številnih slovenskih 
filmih, na radiu in televiziji. V tretjem življenjskem obdobju je posebej odmev-
no njeno sodelovanje z Draganom Živadinovim – Kozmokinetični laboratorij 
Noordung z gravitacijo.
S svojo kultivirano nadarjenostjo, znanjem in občutljivostjo je pomembno za-
znamovala slovensko gledališko omiko, za svoje delo pa prejela več priznanj, 
med drugim Sterijino nagrado, Župančičevo nagrado, Zlati lovorjev venec, 

nagrado Prešernovega sklada, Borštnikovo nagrado in Borštnikov prstan. Pri 
vsem tem pa je ves čas ostala tesno povezana z rojstnim Trebnjem.
Praznovanje ob 2. občinskem prazniku se je po slavnostni seji nadaljevalo na 
Blatu pri toplarju  s kulturnim programom in prižigom kresa v pozdrav ob-
činskemu in državnemu prazniku.  
Ko so bili zbrani gostje ter obiskovalci, se je začela prireditev, ki jo je s pesmijo 
začel Oktet Lipa Trebnje, vodila pa Petra Krnc.  
Na travniku pred toplarjem je sledil nastop malih mažoretk iz KS Račje selo. 
Zbrane, ki jih je bilo letos bistveno več kot na prvem kresu, je pozdravil pred-
sednika KS Račje selo Anton Zaletel, nato pa še podžupan Jože Povšič, ki ga je 
za nagovor pooblastil župan. 

V programu so nastopili še harmonikarja Matej in Timotej, Moški pevski zbor 
vinogradnikov Čatež pod Zaplazom pod vodstvom Lada Stoparja  in  ženski 
pevski zbor Zimezelen Mirna pod vodstvom Staneta Pečka.
Uradni del večera je bil izčrpan, temu je sledilo nekaj metrov stran od toplarja 
nadaljevanje  -  prižig kresa. 
Gostje in nastopajoči so se preselili h kresu, ki ga je s prizadevnim delom pri-
pravil Božo Kavšek, kjer so jih s  pesmijo pričakali člani Moškega pevskega zbo-
ra vinogradnikov Čatež. 
Kres so prižgali župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, podžupana Jože Povšič 
in Marjan Pavlin ter predsednik KS Račje selo Anton Zaletel. Nato so se med 
prižiganjem in gorenjem kresa izmenjavali nastopi Moškega pevskega zbora vi-
nogradnikov Čatež, Mladi harmonikarjev z Račjega sela  in Okteta Lipa Treb-
nje. Nato pa se je druženje preselilo pod toplar in ob njem ob glasbi Simona 
Ceglarja, kjer so bili obiskovalci postreženi z golažem, ki ga je Občina poklonila 
ob prazniku, pripravila pa družina Okorn, ki je tudi prispevala kamenček v mo-
zaik praznovanja. 

M. F.,
Foto: Ž. Z. In M. F.

DOGODKI 

Podelili sedem občinskih priznanj
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90-letnica Marije Murn
3. julija je praznovala 90 let Marija Murn iz Rdečega Kala pri Dobrniču. Ob 
visokem jubileju smo jo obiskali predstavniki Krajevne organizacije Rdeče-
ga križa Svetinje in predsednik krajevne skupnosti Drago Perpar.
Prinesli smo ji tudi skromno darilo. Bila je zelo vesela in presenečena. Pri 
tako visokih letih je še kar pri dobrem zdravju.

Predsednica KORK Svetinja, Anica Makše

100 let Pustove mame
Samo maloštevilnim so dani trenutki, da se lahko tako prisrčno veselijo, kot so 
se veselili Pustovi otroci iz Gorenjega Globodola pri Mirni Peči. Njihova mama 
Marija je 28. julija 2010 praznovala 100. rojstni dan. Ta častitljiva starost je daro-
vana le redkim. Z njo se je veselilo vseh 7 otrok, 24 vnukov, 50 pravnukov in 12 
prapravnukov.

Veselo snidenje maminih potomcev je bila prilika o obujanju spominov na živ-
ljenje in delo na kmetiji v Globodolu. Z vsem spoštovanjem so se spomnili tudi 
pokojnega očeta Franca. Mlajši pa so z zanimanjem poslušali pripovedi o skrom-
nem, a lepem življenju, ki so ga njihovi starši, stari starši preživljali v družinskem 
vzdušju z mamo Marijo in očetom Francem, kjer sta imela prvo mesto delo in 
vera. To so bili drugi in drugačni časi, daleč od današnjega tempa življenja. 
Mama Marija je svoj 100. rojstni dan praznovala v Domu starejših občanov v 

Trebnjem, kjer je deležna nadvse skrbne nege s strani osebja in številnih obiskov 
njenih otrok in drugih članov sorodstva, ki jim družinske vezi še danes veliko 
pomenijo.

Bralne urice
Stanovalci doma starejših občanov v Trebnjem imajo kljub letom in raz-
nim bolezenskim težavam zanimivo, kreativno življenje. V domu se odvija 
veliko delavnic in krožkov, pri katerih stanovalci doma radi in uspešno so-
delujejo. 
V lanskem letu je knjižnica Pavla Golie začela z urami branja, ki je potekalo 
vsako drugo sredo. Stanovalci so kar v velikem številu prihajali k posluša-
nju raznih zgodb, prispevkov iz časopisov in revij. Po prebranem gradivu je 
vedno stekel pogovor o vsebini. Besede love spomine na razne dogodke, ki 
so jih primerjali s svojimi lastnimi usodami. Čeprav so si nekateri podobni, 
a so povedani z drugačnimi besedami, zgodbe in doživljaji dobijo drugo 
sliko.
Ob zaključku bralnega leta Uric branja je Knjižnica Pavla Golie vsem, ki 
so se branja udeleževali, podelila priznanja. Kar devetnajst stanovalcev je 
prejelo ta priznanja.  
V zeleni dvorani doma se je odvijal kulturni program. V njem so sodelovali 
Vaški pevci iz Šentruperta, kitarist in pevec Joško Smole z Mirne, harmo-
nikar Samo Sladič iz Zabrdja in učenka OŠ Mirna Nejka Guček Cvelbar. 
Zazvenele so stare in nove melodije. Vsi, ki so se udeleževali uric branja, 
so bili veseli. Veselje in obljuba, da bodo še obiskovali bralne ure, so izrazili 
z željo, da bi se tak način druženja nadaljeval. Mateji, ki v domu skrbi za 
izvajanje fizioterapije in vodi kulturne dogodke, kakor tudi predstavnici
knjižnice, so obljubili, da bo tako sodelovanje potekalo tudi v prihodnje. 
Da pa se urice branja lahko odvijajo, gre velika pohvala osebju doma, ki 
poskrbi, da stanovalci ne pozabijo, kaj se na določen dan dogaja, tiste pa, ki 
sami ne zmorejo priti, pripeljejo na vozičkih. 
Ko sem se dogovarjala za program, sem predsednika zbora Vaških pevcev  
inž. Maksa Kurenta povprašala po honorarju. Prijazno je dejal, da ne bodo 
nič računali, da bodo prinesli še za vsakega kozarec vina. Res je bilo tako, 
ob koncu smo nazdravili, eni z vinčkom, drugi s sokom in še po končanem 
uradnem delu je v prostorih doma odmevala pesem.
Zahvaljujem se vsem nastopajočim za sodelovanje, lepo je,  kadar lahko ne-
kaj daš, pa zato ne pričakuješ plačila. Naše najlepše plačilo so bili zadovoljni 
obrazi stanovalcev in osebja.
Hvala vsem, ki ste pripomogli k temu lepemu popoldnevu.

Pavlina Hrovat, Foto: Mateja Vidmar

Dogodki in srečanja organizacije 
ZB za ohranjanje vrednot v mesecu 
septembru in oktobru:
• 5. 9. 2010 je organiziran avtobusni prevoz na proslavo v Belo Krajno-

Črešnjevec pri Semiču.
 Rok prijave najmanj 10 dni pred proslavo, prijave zbira Zupanc Ivan, 

predsednik krajevne organizacije Mirna na tel. 3047374 ali 040607782.

• 4. 9. 2010 bo na Trebelnem proslava ob ustanovitvi Gubčeve brigade ,12.
Brigade in Mokronoške čete na Trebelnem. Izvajalec ZB Trebnje v so-
delovanju z OO Mokronog, Občino Mokronog-Trebelno in skupnostjo 
Gubčeve brigade.

• 3. 10. 2010 bo na OŠ Pavla Lunačka v Šentrupertu spominska svečanost 
ob 110 .letnici rojstva in 55-letnici smrti dr. Pavla Lunačka v OŠ v Šentru-
pertu. Izvajalec OO Šentrupert in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Na  prireditve organizatorji vabijo  v upanju, da se boste proslav in spomin-
skega dneva udeležili v čimvečjem številu.

Povzetek iz programa dela naredila  Pavlina Hrovat.
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V vročem poletju vas spet lepo po-
zdravlja tudi kinološko društvo. Pri 
nas je bilo med počitnicami še pose-
bej pestro, saj smo že tretjič pripravili 
tridnevni tabor ob reki Krki. Ta nam 
vedno predstavlja posebno doživetje, 
s čedalje večjim veseljem pa se ga ude-

ležujejo tako stari člani kot vsi novinci. Tokrat smo bili zelo veseli, ker sta se 
nam pridružili Amadea in Bora z velikega šova Slovenija ima talent. S svojimi 
nastopi in tudi učnimi uricami sta še dodatno popestrili dogajanje in nas oku-
žili z navdušenjem nad frizbiji, tako da smo jih na koncu metali kar eden čez 
drugega. Veliko dela pa so nam zadali tudi metliški kinologi, ki so resnično 
mojstri v šolanju psov. Nekateri naši člani so se o tem lahko že prej prepričali, 
saj  trenirajo tudi v njihovi delovni skupini.
Poleg uživanja pa je poletje prineslo tudi nekaj malega napetosti. Pred kratkim 
smo namreč preizkusili naše znanje na izpitih. Kljub začetni tremi pa smo se 
odlično odrezali. Trud med šolanjem je bil poplačan, saj smo vsi opravili izpite 
uspešno. Celo več kot to, naši povprečni rezultati so bili 93 točk. Bravo in še 
enkrat čestitke „mladincem“.
Moramo pa občane obvestiti še o nečem. Vpis v novo sezono je pred vrati, to-
krat še posebej vabimo mlade in živahne pa tudi vse ostale, ki bi želeli nekaj 
več „akcije“ s svojimi štirinožci. V Kinološkem drušvu Mirna smo vse poletje 
navdušeno spoznavali vaje s frizbiji in vse mogoče trikce, ki jih naši kužki že 
pogumno izvajajo. Lepo torej vabljeni v našo šolo, obljubimo, da tudi tokrat 
zabave ne bo manjkalo. Uvodno predavanje bo že v ponedeljek, 6. 9. 2010 ob 
17.30 uri.
O tekočih zadevah si preberite na naši spletni strani www.kd-mirna.net. Za 
radovednejše pa tel. št. 031-270-557 (Meta) in email: kinoloskodrustvomirna
@gmail.com.

Letos pa kar na Triglav
Prebivalci Vrbovca stopnjujemo naše zahteve po osvajanju planinskih poti. 
Po potepanjih po nižjih vršacih, ki smo jih opravili v preteklih letih, se je le-
tos porodila želja, da osvojimo Triglav. V začetku preteklega tedna se nas je 
osem podalo na pot, ki smo jo prehodili od Rudnega polja do Kredarice. Po 
krajšem počitku v Triglavskem domu, smo, čeprav je bil vrh zavit v meglo, 
pot nadaljevali še proti Triglavu. V poznem popoldnevu smo zadovoljni 
stali na vrhu. Razgledi so bili omejeni, le tu in tam se je megla pretrgala in 
omogočila pogled na Kredarico, Planiko, Staničev dom in vrhove Jalovca, 
Mangarta, Razorja, Škrlatice, Cmira, Rjavine. Zvečer smo se udeležili še 
maše v kapelici. Prehojena pot pa nas ni tako utrudila, da ne bi zvečer ob 
zvokih harmonike v domu zaplesali kar v »gojzarjih«. Zjutraj nas je prebu-
dil čudovit sončni vzhod z žarečim Triglavom, obsežnimi razgledi po slo-
venskih vršacih in morjem megle v dolini. S to prelepo sliko smo zapuščali 
Kredarico in se pričeli vračati v dolino. To pa ni edina ekipa vaščanov, ki bo 
letos osvojila Triglav. Druga ekipa se  nanj še pripravlja!

A. M.

Obiskali ameriško ambasado  
Na povabilo ameriške ambasade iz Ljubljane sta se ob dnevu neodvisno-
sti ZDA predstavnika Občine Trebnje, podžupan Jože Povšič in občinski 
svetnik Franc Kozlevčar udeležila sprejema pri ameriškemu odposlancu v 
Sloveniji mr. Bradley Fredenu. Ob tej priložnosti sta mr. Fredenu čestitala 
za dan neodvisnosti ZDA in mu v imenu Občine Trebnje predala vrhunsko 
vino – svetovnega prvaka, modro frankinjo barique, ki jo je pridelal prav 
Franc Kozlevčar v vinski gorici Medvedjek. 
Ameriški odposlanec mr. Freden se je izredno zanimal za to vrhunsko vino, 
saj je zelo velik kletarski dosežek v občini Trebnje, v Republiki Sloveniji in 
v svetu. Ob tem sta mu podarila tudi dve knjigi, ki opisujeta ljudi, kraje in 
lepote občine Trebnje. Ameriški odposlanec mr. Freden je zagotovil, da bo 
jeseni 2010 z delegacijo obiskal Občino Trebnje, s ciljem, da navežemo tes-
nejše stike na gospodarskem, kulturnem in turističnem področju.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Obnovili tri štirne
V Dobrniču so na pobudo domačinke Lojzke Prpar obnovili tri vodnjake, 
imenovane Frgulka ter Cimermanova in Kalanova štirna. „Zdi se nam ško-
da, da bi se štirne kot del kulturne dediščine uničile,“ je pojasnila in dodala, 
da bodo služile tudi kot rezervna voda. Hkrati so polepšali okolico kraja, 
vse tri vodnjake pa vključili v nastajajočo vodno učno pot, je še izpostavila.
Cimermanova štirna, ki so jo obnovili letos, je po navedbah Prparjeve naj-
bolj značilna za tamkajšnje kraje in tudi ena najglobljih. Njen lastnik je 
Marko Lazar. »Štirna je stara prek sto let. Po izročilu starih ljudi je imela 
eno najbolj mrzlih in dobrih vod,« je pojasnil in dodal, da je analiza po-
kazala, da je voda pitna. 
V dobrniški krajevni skupnosti je z razvojem naselij in gospodarstva na 
vrsto prišlo tudi obnavljanje vodnih virov, je povedal predsednik Silvester 
Prpar. Tako so poleg vodnjakov v Dobrniču dela na vodnih virih že poteka-
la, potekajo in bodo potekala tudi po drugih krajih v dolini. 

Ž. Z.

http://www.kd-mirna.net/
mailto:kinoloskodrustvomirna@gmail.com
mailto:kinoloskodrustvomirna@gmail.com
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Obnovljena lekarna
Konec junija so v Trebnjem namenu predali obnovljeno in dozidano Lekar-
no Trebnje. Kot je povedala direktorica Dolenjskih lekarn Zofija Vitkovič,
so se za ta korak odločili zaradi velike prostorske stiske, s katero so se soo-
čali zaradi hitrega razvoja mesta in s tem povečanega obsega dela, povečalo 
pa se je tudi število lekarniških artiklov. Z izgradnjo prizidka so pridobili 
dodatnih 70 kvadratnih metrov površine, kar je omogočilo predvsem po-
večanje osrednjega lekarniškega prostora, namenjenega uporabnikom. 

Ž. Z.Oratorij 2010 v župniji Trebnje
Od 5. do 9. julija je 107 otrok in skoraj 30 mladih prostovoljcev – anima-
torjev, pod vodstvom Simone Nadrih in trebanjskega kaplana Saša Kovača, 
skupaj pazilo na čas na oratoriju v Trebnjem – naslov oratorija je namreč bil 
»Pazi, čas!«. Rdeča nit našega vsakodnevnega druženja – začenjali smo ob 
9.00 in zaključevali ob 15.00 – je bila zgodba o Momo, punčki, ki je ljudem 
vrnila ukradeni čas. Glavno sporočilo oratorija je bilo: »V resnici pridobljen 
čas je samo tisti čas, ki je podarjen.«
Na oratoriju smo veliko peli, se igrali, se šli »veliko igro«, obiskal nas je za-
porniški duhovnik Robert Friškovec, zadnji dan pa smo se sprehodili do 
kraja, kjer so našli mrtvega blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta, ter se 
nato šli kopat na bazen v Sevnico.
Oratorija ne bi bilo brez naših donatorjev, ki so poskrbeli za hrano, gostiln 
Galaksija, Pavlin in Šeligo ter Kmetijske zadruge Trebnje. Vsem omenje-
nim, pa tudi ostalim donatorjem, se iskreno zahvaljujemo za pomoč.
Na oratoriju ujete utrinke si lahko pogledate na spletni strani www.orato-
rij.net – pod rubriko Foto.
In naj zaključimo z delčkom refrena naše himne: naj ne bo ti škoda časa za 
prijatelje in ples, naj življenje razigrano pot ustvarja do nebes …

Nina Zupančič

Po desetih letih spet taborili
15 otrok iz mirnskega društva tabornikov Rod Mirne reke je julija tabo-
rilo v Dragi pri Šentrupertu. »Po desetih letih smo spet pripravili tabor. 
Naš vod je nekaj časa bolj sameval, zdaj pa delamo s polno paro,« je po-
jasnil načelnik Andrej Tratar. Taborjenje je bilo sicer namenjeno pred-
vsem druženju in spoznavanju novih veščin.                                         Ž. Z. 

Raziskovalni tabor Varstvo okolja 
Trebnje 2010 
V juliju 2010 je v organizaciji Občine Trebnje in Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti CŠOD Čatež potekal raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 
2010  z delovnim naslovom Vodni viri za razvoj samooskrbnega območja. 
Študentje in dijaki iz občine Trebnje in od drugod so raziskovali, razvijali 
ustvarjalnost, prepoznavali sposobnosti na področju vodnih virov v občini 
Trebnje, onesnaženosti vodnih virov in varstva naravne in kulturne dediš-
čine vodnih virov. Na terenu so tesno sodelovali z domačini iz krajevnih 
skupnosti Čatež, Račje selo in Mirna. Prisluhnili so predavateljem z različ-
nih fakultet, zavodov in podjetij, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, ekologijo 
in varstvom naravne in kulturne dediščine. Udeleženci so ob koncu tabora 
javnosti in novinarjem predstavili rezultate svojega raziskovalnega dela, ki 
bo skupaj s povzetki strokovnih predavanj izšlo v posebnem zborniku, ki 
bo na voljo tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Vsi so prejeli potrdila o 
udeležbi, ki jih je podelil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Srečanje starostnikov v Dobrniču
Prvo nedeljo v avgustu je bil za bolnike, invalide in starostnike iz KS Do-
brnič prav poseben dan. Prostovoljke KORK Dobrnič so pripravile že tra-
dicionalno srečanje, ki se ga krajani vedno udeležijo v velikem številu in 
tako je bilo tudi letos.
Srečanje se je začelo s sv. mašo, ki jo je daroval domači župnik Florijan Bož-
nar, nadaljevalo pa se je z druženjem v kulturnem domu. Za veselo razpol-
oženje je s harmoniko poskrbela Petra, pevci cerkvenega pevskega zbora 
župnije sv. Jurija pa so ubrano zapeli nekaj skoraj pozabljenih, pa vendar 
vedno lepih pesmi. Zaradi počitnic oziroma dopustov smo ostali brez po-
vabljenih gostov, pa nič zato, saj so naši krajani najpomembnejši gostje.
V imenu odbora KORK Dobrnič se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli, da 
je srečanje lepo uspelo: g. župniku in pevcem, Petri, članom PGD Dobrnič, 
KS Dobrnič za finančni prispevek, prostovoljkam pa za postrežbo in peko
peciva. 
Lepa hvala in nasvidenje prihodnje leto.

Francka Kužnik, Predsednica KORK Dobrnič

http://www.oratorij.net/
http://www.oratorij.net/
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Tradicionalna borčevska proslava 
na Debencu
Tudi letos je bila 4. julija pri koči PLAZ na Debencu odmevna proslava, ki smo 
jo v nekdanji skupni državi Jugoslaviji praznovali kot dan borca. Praznovanje 
je bilo letos še posebej svečano, saj so prizadevni člani OO Združenja borcev 
za vrednote NOB Trebnje in člani mirnske borčevske organizacije ob 11. uri 
istega dne v Armberku pri Stari Gori ponovno odkrili spominsko ploščo 
v spomin na delovanje 1. čete Dolenjskega partizanskega bataljona, 
ki jo je tedaj vodil Jože Prijatelj – Slobodan, domačin iz Ponikev pri 
Trebnjem. Finančno je akcijo postavitve plošče podprla Občina Trebnje. 
Ponovnega odkritja spominskega obeležja (spomenik, ki je bil postavljen leta 
1986, so razdejali neznani vandali) se je udeležila skoraj stotnija občanov, ki 
so z zanimanjem poslušali govorca, upokojenega generala Lada Kocijana, 
takratnega aktivista in pripadnika OF. Kocijan je nanizal vrsto podatkov iz 
obdobja najtežjih let našega naroda, to je v letih 1941–1945. Tudi sam je na za-
četku leta 1942 vodil skupino novih borcev iz Hudej preko Gomile, Lanšpreža 
do Dolge Njive, kjer je bila v Bukovčevi zidanici javka za nadaljnjo pot v Blatni 

klanec. Na prostranem 
gozdnatem področju je 
bilo tedaj ustanovljenih 
več partizanskih enot.
Med drugo svetovno 
vojno se je po podatkih 
takratnega občinske-
ga odbora ZZB NOV 
Trebnje v partizanskih 
vrstah borilo 1149 ob-
čanov. Padlo je 372 bor-
cev, ubitih je bilo tudi 59 
aktivistov OF. Zaradi 
fašističnega nasilja je 
izgubilo življenje 281 
prebivalcev, ustreljenih 
je bilo skupaj 57 talcev. 
V italijanska in nemška 

koncentracijska taborišča je bilo transportirano 339 občanov, od teh jih je 53 
umrlo v nečloveških razmerah.
Pri koči PLAZ na Debencu je bilo popoldne po odkritju omenjenega obelež-
ja srečanje članov občinske borčevske organizacije s še živečimi borci NOB. 
Slavnosti govornik, prvoborec Bogdan Osolnik, ki je med vojno partizanil 
v teh krajih, je množici več kot 300 poslušalcem prikazal takratna dogajanja 
in opozoril vse državljane, da storimo vse, da do takih tragedij ne bo nikoli več 
prišlo. Zato ne smemo pozabiti na polpreteklo zgodovino naroda. 
Po kulturnem programu je predsednik OO Združenja borcev za vrednote 
NOB Trebnje, Boštjan Sladič, podelil priznanja najzaslužnejšim članom, 
kot tudi organizacijam, občinam Šentrupert in Mokronog, ter Krajevni skup-
nosti Mirna. Prizadevnemu predsedniku mirnske borčevske organizacije, 
Ivanu Zupancu je Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije za dolgo-
letno odgovorno delo v organizaciji, podelilo srebrno plaketo.
Medse je borčevska organizacija sprejela tudi nekaj mladih članov in jim po-
delila članske izkaznice.
Po svečanem delu srečanja so se prisotni veselili v sproščenem pogovoru s 
starejšimi člani – borci, ob prijetni glasbi pa so se vrteli pozno v noč.

Dušan Zakrajšek

Spominsko ploščo sta odkrila Lado Kocijan (levo) 
in Ivan Zupanc (desno).

Ob odkritju obeležja je bila prisotna tudi »motorizirana enota Duletove čete« 
z Malkovca. O njenem delovanju med NOB je nekaj misli nanizal njen sedanji 

vodja Janez Valant (prvi z leve).

Trimu spet mednarodna nagrada
V Trimu so razvili ArtMe, nov način individualnega oblikovanja na po-
vršini fasadnega ovoja, ki je osvojil prestižno oblikovalsko nagrado red dot 
product design. Med izdelki s področja ognjevarnih streh in fasad je Art-
Me tako edini izdelek, ki je prejel to prestižno nagrado. ArtMe je nagrado 
prejel med 4.252 prijavljenimi deli iz 57 držav, od tega je bilo vključno z 
ArtMe sedem red dot nagrad podeljenih slovenskim izdelkom. Predstav-
niki Trima so nagrado prejeli na slavnostni predstavitvi zmagovalcev, ki se 
je zgodila v začetku julija v operni hiši Aalto-Teater v Essnu v Nemčiji.

Spominska slovesnost
Ob dnevu državnosti, 19. obletnici samostojnosti Slovenije in spomi-
nu na zaustavitev agresorjev, ki so hoteli prodreti proti glavnemu mestu, 
je junija na Medvedjeku potekala spominska slovesnost. Letošnji slav-
nostni govornik je bil evropski poslanec Lojze Peterle, predsednik prve 
slovenske demokratično izvoljene vlade. Med drugim je izpostavil, da so 
branitelji na Medvedjeku opravili enega temeljnih dejanj za svobodno 
Slovenijo. Takrat se niso delili po strankarski pripadnosti, ampak so po-
znali samo barve slovenske zastave, je še izpostavil. »Junija 1991 se je tukaj 
spisal velik dogodek v osamosvajanju naše države. Takratni teritorialna 
obramba in milica sta zaustavili agresorje, ki so hoteli prodreti proti glav-
nemu mestu,« je pojasnil Miro Resnik, predsednik trebanjskega območ-
nega združenja Veteranov vojne za Slovenijo.                                     Ž. Z.



|11|št. 54/avgust 2010

DOGODKI / ŠOLSTVO

TV oddaja Polka in majolka
30.  julija 2010 je v Galaksiji Trebnje potekalo snemanje več TV oddaj »Pol-
ka in majolka« za večino lokalnih TV v Sloveniji. Prireditev je odprl Občin-
ski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete. Na snemanju je bilo 
okoli 30 dolenjskih in belokranjskih ansamblov in glasbenih skupin, kar 
je rekord v zgodovini prireditev v občini Trebnje. Od domačih so nastopili 
Call boysi, Ansambel Ceglar in simpatična saksofonistka, pevka in vodite-
ljica Saška Hren iz Trebnjega z ansamblom Azalea. Za smeh je poskrbela 
»teta Tončka«, ki je veliko povedala o avtocesti mimo Trebnjega. 
Gostitelj župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je nagovoril in pozdravil 
vse navzoče na tej veliki zabavnoglasbeni prireditvi in voditelju oddaje 
podaril svetovnega prvaka, modro frankinjo barique, pridelovalca Franca 
Kozlevčarja z Medvedjeka. Voditelji oddaje so za Občino Trebnje v znak 
zahvale brezplačno posneli 3-minutni predstavitveni film o občini Trebnje,
o njenih lepotah in turističnih zmogljivostih. Oddaja Polka in majolka je 
odlična promocija za našo občino. Na sporedu bo na skoraj vseh lokalnih 
televizijah po Sloveniji, spored oddaj pa bo objavljen na spletni strani www.
polkainmajolka.si

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Minister obiskal Trebnje
Konec junija se je v Trebnjem mudil šolski minister Igor Lukšič. Obiskal je 
Vrtec Trebnje, romski oddelek na Hudejah in zemljišče pri domu starejših 
za gradnjo novega vrtca ter se mudil v trebanjski osnovni šoli. Z videnim 
je bil zadovoljen, hkrati pa je poudaril, da obeti tako za  za sofinanciranje
gradnje vrtca v Trebnjem kot vrtca v romskem naselju Hudeje niso dobri, 
saj namerava ministrstvo več denarja nameniti manj razvitim občinam. 

Ž. Z.

Sprejem najboljših osnovnošolcev 
in maturantov pri županu 
Tudi letos je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic ob zaključku šolske-
ga leta učence, učitelje in ravnateljice nagradil za njihovo znanje, delo 
in ustvarjalnost. Učenkam in učencem je skupaj s podžupanom Marja-
nom Petrom Pavlinom podelil nagrade za zlata priznanja iz znanja, za 
dosežke s področja športa in glasbe ter posebne dosežke po predlogu 
šole. Župan se je zahvalil ravnateljicam treh osnovnih šol in ravnateljici 
Glasbene šole Trebnje za njihovo delo, pohvalil je nagrajene učence in 
izrazil upanje, da bodo še naprej uspešno pilili svoje talente. 
Na uradnih tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju so v šolskem letu 
2009/2010 zlata priznanja iz OŠ Mirna na področjih biologije dosegli 
Tamara Tratar in Nika Rianne Bračko, Žan Laznik iz znanja nemšči-
ne in Tija Borštnar iz znanja o sladkorni bolezni. Iz OŠ Trebnje so bili 
najuspešnejši Jan Gliha, Žan Gliha in Jaka Ostanek, ki so dosegli zlato 
priznanje Zlata kuhalnica; Katja Marinčič in Blaž Potokar iz znanja ma-
tematike ter Nejc Kukenberger, Karmen Mirtič in Maruša Zupančič iz 
znanja o sladkorni bolezni. Blaž Potokar, Gašper Bregar, Marcel Reber-
nik, Boni Peterle in Aleksander Žukovec pa so bili uspešni na področju 
konstruktorstva in tehnologije obdelav. Iris Bečaj, ki obiskuje glasbeno 
šolo v Trebnjem, pa je prejela zlato plaketo in prvo nagrado na tekmova-
nju mladih glasbenikov v kategoriji petje. 

Na področju športa so iz OŠ Mirna medalje na državnih prvenstvih v 
individualnih disciplinah dosegli Luka Pungerčar v badmintonu, Urh 
Kolenc, Nika Rianne Bračko in Ana Abina v smučarskem teku, Petra 
Kramar, Tamara Tratar in Jan Jerovšek v biatlonu ter Nik Bajc v smu-
čarskih skokih. Ekipno pa so bili uspešni v badmintonu, biatlonu in 
smučarskih tekih. Iz OŠ Trebnje je Timotej Umek zasedel 2. mesto na 
državnem prvenstvu v skoku v višino, ekipno pa so bili učenci drugi v 
mini rokometu in učenke v tekmovanju mažoret. Iz OŠ Veliki Gaber so 
učenci dosegli zlato priznanje na državnem tekmovanju Šolski plesni 
festival. 
Za posebne dosežke so bili nagrajeni: po predlogu Glasbene šole Matic 
Uhan, ki kot solist in član harmonikarskih komornih zasedb popestri 
številne kulturne prireditve v občini, po predlogu OŠ Trebnje učen-
ke, ki so na tekmovanju mladi raziskovalci zgodovine za raziskovalne 
nalogo Otrok otroku prejele zlato priznanje, ter Jasna Hočevar, ki je 
uspešna pri predmetu likovno snovanje. Po predlogu OŠ Veliki Gaber 
pa sta nagradi za posebni dosežek prejeli Klavdija Korevc Matjaš, ki je 
napisala scenarij za film Poletje na dlani, sodelovala pa je tudi pri režiji,
ter učenka 1. razreda Ela Berginc, katere likovni izdelek je bil izbran kot 
najboljši na natečaju Slovenskih železnic in je bil med več kot 4800 iz-
delki še posebej  nagrajen.  
Konec avgusta pa je župan sprejel tudi zlate maturante splošne in po-
klicne mature.  Najuspešnejši maturanti iz občine Trebnje so bili Mir-
jam Strmole, Katja Vode, Sonja Zupančič, Franci Makše in Špela Požes.  

VJ, Foto: Studio Markelj 
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Odprli dnevni center za romske 
otroke
Center za socialno delo Trebnje je v romskem naselju Hudeje letos odprl 
dnevni center za otroke in mladostnike »Kher šu beši« - »Hiša za 
druženje«. Ustvarjalne delavnice za romske otroke so v organizaciji CSD po-
tekale že v letu 2009 in na podlagi dobrega odziva otrok smo dočakali ustano-
vitev dnevnega centra.  
V mesecu juniju 2010 je CSD Trebnje predstavil namen programa na novi-
narski konferenci. Osnovni cilj programa je zmanjšanje socialne izključeno-
sti romskih otrok. »S tem, da zmanjšujemo razlike, ki jih ločijo od neromskih 
otrok, jim odpiramo vrata za boljše vključevanje v družbo, posledično pa nji-
hovo kulturo približujemo širšemu okolju«, pojasni namen delovanja dnevne-
ga centra direktor CSD Trebnje, g. Matej Križanič. Otroci imajo v delovnih 
dneh po prihodu iz šole možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, v cen-
tru so deležni učne in psihosocialne pomoči. Program se je uspešno vključil v 
skupnost, ker so predstavniki CSD Trebnje dali poudarek na predpripravo in 
obiskali vse družine v naselju ter jih seznanili z delom v centru. Obiskuje ga 
približno polovica šoloobveznih otrok iz naselja med 6. in 18. letom starosti. 
Sredstva za izvajanje programa je CSD Trebnje pridobil na razpisu Ministr-
stva za delo, družino in socialne zadeve, petino je prispevala Občina Trebnje.
Trenutno se dejavnost izvaja v kontejnerju, a vodja centra in sodelavki za-
posleni preko javnih del, še zlasti pa otroci, smo optimistični in upamo, da 
bomo prišli do primernejših prostorov. Naše mnenje je, da za objekt, v ka-
terem bi najmlajši in malo starejši otroci pridobivali znanje, ne bi smelo ni-
koli nikomur biti škoda denarja. Tudi romski otroci so naša prihodnost in 
kakor jih bomo vzgojili danes, take lahko pričakujemo v prihodnosti, ko 
bodo odrasli ljudje.                                    Vida Hočevar, Foto: Bogdan Miklič 

Otroci pri športni igri.

Romski pomočniki
Romski pomočniki Dolenjske, Bele krajine in Posavja nikoli ne mirujemo. V 
avgustu običajno ljudje razmišljajo, kam bodo šli na počitnice. Romski po-
močniki se po kratkih počitnicah izobražujemo, pišemo seminarske naloge, 
hodimo na oglede, pridobivamo nova znanja in nova spoznanja. 
Velika novost je, da so na RIC-u Novo mesto v zadnjem hipu organizirali še 
eno delavnico. To je prisrčno mini delavnica za naše otroke – otroke romskih 
pomočnikov Dolenjske, Bele krajine  in Posavja. Kako prijetna osvežitev za vse 
nas, ki v sosednjih prostorih sedimo, poslušamo predavanja in se potimo!
Veseli bomo, če se bo ta mini delavnica ponovila tudi v naslednjem letu.

Romski pomočniki Dolenjske, Bele krajine, Posavja

Romski otroci v Kekčevi deželi
V Enoti Romano Vrtca Trebnje smo na željo otrok med šolskim letom iz-
vedli projekt Kekec. S pomočjo lutke so otroci spoznavali slovenski jezik 
in si širili besedišče. Ob zaključku projekta smo se dogovorili, da skupaj 
s starši obiščemo Kekčevo deželo. Zato so romski otroci tekom šolskega 
leta varčevali za vstopnino. V ponedeljek, 14. 6. 2010, smo se odpeljali tja. 
Mnogi izmed njih so bili prvič tako daleč zdoma. Strah in negotovost otrok 
in staršev sta kmalu po zapustitvi Trebnjega minila. V Kranjski Gori nas 
je počakal vodič, ki nas je popeljal v Kekčevo deželo. Tam smo se srečali s 
knjižnimi junaki, kjer je vsak junak odigral svojo vlogo. Romski otroci so 
jim sledili in z veseljem sodelovali. Navdušenje je bilo obojestransko. Polni 
vtisov in bogatejši še za eno izkušnjo smo se v popoldanskih urah vrnili 
domov. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Vrtcu Trebnje, ki nam je pripravil obi-
lno malico, in društvu Romano drom, ki nam je plačal avtobus za ogled 
Kekčeve dežele.

Veliki in majhni iz Enote Romano

Podpis eko listine v Vrtcu Trebnje
28. 5. 2010 smo v vrtcu Trebnje organizirali prireditev mednarodnega pro-
jekta EKO dan. Podpis eko listine, ki so jo podpisali podžupan Jože Povšič, 
g.Leon Lobe, ga.Vlasta Starc ter predstavniki EKO šole iz Ljubljane, je tudi 
pogoj za pridobitev EKO zastave. Imeli smo tudi ekološko predstavo Zemlja 
je dobila vročino, ki pa smo jo morali zaradi dežja prestaviti v prostore vrt-
ca Kekec. Po predstavi smo vse otroke, starše, vabljene goste in ostale obis-
kovalce povabili na EKO tržnico, ki smo jo pripravile strokovne delavke. 
Enota Ostržek je pekla okusne vaflje ter slastne palačinke z eko čokolado,
enoti Mojca in Dobrnič sta pripravili sadno-zelenjavna nabodala, zelenjav-
ni napitek in sadno solato v pomarančnih skodelicah ,enoti Videk in Kekec 
pa sta pripravili eko delavnici, kjer se je izdelovalo iz odpadnega materiala. 
Ob tem se zahvaljujemo društvu DROT, za posojo stojnic, da smo izvedli 
eko tržnice. Ponudili smo tudi zeliščni čaj in vodo. Kljub temu, da nam je 
vreme ponagajalo, je bila prireditev dobro obiskana, pohvale so bile tako s 
strani otrok, staršev in drugih obiskovalcev. 

Andrejka Jevnikar, za eko TIM
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Bo naslednji mandat brez cokle?
Občina Trebnje je ena najbolj 
razvitih dolenjskih občin in 
ena od najhitreje razvijajočih 

se občin v Republiki Sloveniji. Igra drugo violino na Dolenjskem, takoj za 
občino Novo mesto. Ponosni smo, da smo v tem mandatu sodelovali pri 
razvoju in pri gradnji krajevnih, občinskih in državnih projektov, ki sedaj 
že stojijo na območju naše občine ali pa so še v gradnji. Na vse to smo po-
nosni! 
Pred kratkim je Trebnje obiskal minister za šolstvo in šport Igor Lukšič (SD) 
in na naše negativno presenečenje informiral tam prisotne, da občina Treb-
nje ne bo deležna državne finančne pomoči za gradnjo nujno potrebnega
vrtca v Trebnjem, ker imamo “preveč razvito” občino! Ali so zaradi tega naši 
otroci manj vredni? Lahko smo zadovoljni in veseli, da se je nataliteta po-
večala, da imamo veliko mladih družin z otroki in da se priseljevanje mla-
dih družin nadaljuje. Le zakaj je minister prišel v Trebnje s prazno mošnjo? 
Ministri ponavadi prinesejo finančna sredstva za razvoj javnih objektov ali
pa pridejo take objekte odpret za javno uporabo. Celo ministri Avstro-Ogr-
ske, ki so prihajali v naše kraje, so prinesli denar za šole, železniške postaje, 
mostove, ceste ...
Za prihodnji mandat 2010–2014 se bomo združili v eno močno neodvisno 
listo! Upamo, da smo z izkušnjami, znanjem, energijo in delom v timu doka-
zali, da lahko hitro razvijamo našo občino in da se zavedamo, da je potrebno 
še veliko postoriti v prihajajočem mandatu. Upamo, da boste volivci prepre-
čili, da bi v občinskem svetu spet nastala 13-članska politična cokla, ki je v 
tem mandatu ves čas ovirala delo in iskala dlako v jajcu pri vseh večjih, že 
zgrajenih in načrtovanih projektih. Nekaj posameznikov je bilo še posebej 
aktivnih! Spomnimo, prodali so celo večinske glasove občine Trebnje v jav-
nih zavodih in v javnem podjetju, kar razumnim ljudem ni jasno!
Vabimo vas, da berete glasilo GLAS Trebnje, registrirani medij, ki ga dnev-
no obišče že preko 1.000 bralcev in prinaša pomembne novice iz občine 
Trebnje. Objavimo tudi zamolčane informacije. Veliko informacij boste na-
šli tudi o letošnjih lokalnih volitvah v naši občini.

GLAS Trebnje najdete na spletni strani: www.joze-povsic.com  ali v brskal-
niku poiščete: Glasilo GLAS Trebnje

Jože Povšič, predsednik Neodvisnega demokratskega kluba NDK Trebnje

Manj besed – več dejanj!
V OO NSi Trebnje smo že aprila 
2009 na zahtevo večjega števila 
staršev ob sprejemanju proraču-

na dali pobudo za izgradnjo vrtca s 14 oddelki v Trebnjem. Hvaležni smo 
svetnikom, da so ta projekt podprli, ne razumemo pa, da so nekateri svet-
niki na zadnji seji OS zavrnili županov predlog o spremembi proračuna, 
ki bi občini omogočil objaviti razpis za vse faze izgradnje vrtca. Tudi svet-
nikom, ki mislijo, da bo izgradnjo sofinancirala država, mora biti jasno, da 
teh sredstev ne bo. Potrditev za to je izjava ministra Lukšiča, ko je junija ob 
obisku Trebnjega dejal, da spadamo med razvite občine in da bomo mo-
rali za izgradnjo novega vrtca zagotoviti lastna proračunska sredstva. Nov 
vrtec je nujen, občina pa odgovorna za normalno in kakovostno življenje 
predšolskih otrok. Že to jesen bo pred vrati vrtca ostalo 68 otrok.
Čeprav  ima NSi v OS samo tri svetnike, ob izteku mandata ocenjujemo, 
da smo delovali v korist vseh občanov občine Trebnje. Zavzemali smo 
se za vse projekte, ki so z našo pomočjo dobili zeleno luč na dr-
žavni ravni in bili nato realizirani v občini: izgradnja telovadnice in 
obnova podružnične šole v Dol. Nemški vasi, dograditev DSO, zdravstve-
nega doma, projekt obnove in dograditve podružnične šole v Dobrniču 
… (izgradnja pločnikov, obnova cest …). Izrednega pomena za nas je iz-
gradnja avtoceste mimo Trebnjega, ki je bila predana prometu 30. junija 
2010. Na pobudo OO NSi Trebnje in poslanke Marjete Uhan smo skupaj 
z OO SDS in SLS lobirali pri predsedniku vlade Janezu Janši, ministru za 
finance dr. Bajuku in pri prometnem ministru Božiču ter dosegli, da je 
vlada sprejela odredbo za izgradnjo pobočne variante AC mimo Trebnje-
ga. Tako smo ohranili obstoječo H1 od Trebnjega do Novega mesta, ki je 
hkrati obvoznica Trebnjega.
V NSi obžalujemo, da DZ ni podprl ustanovitve nove občine Mirna, kar 
je dokaz, da parlament in vladna koalicija ne upoštevata demokratičnih 
načel in volje ljudstva. 
Na letošnjih lokalnih volitvah bo naš kandidat za župana diplomirani teo-
log Miran Candellari. Imeli bomo tudi svojo listo za občinski svet in svete 
krajevnih skupnosti. 
Več si lahko preberete na naši novi spletni strani:   trebnje.nsi.si

dr. Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Demokratična stranka dela in 
solidarnosti
»Solidarnost« DSDS

Spoštovane občanke in občani

Sporočam vam, da sem zaradi nedemokratičnih 
ravnanj in diktatorskih potez predsednika stranke 
DeSUS izstopil iz stranke. Izstopil sem tudi zato, 
ker se stranka ne trudi uresničiti dogovor v Koali-

cijskem sporazumu, po katerem bi morala država v tem mandatu nadaljevati 
gradnjo domov za starejše, ustanoviti Urad za starejše in zagotoviti Varuha 
bolnikovih pravic. Vse to sem zahteval le sam, a me stranka pri tem ni pod-
prla.
Ker v nedemokratično vodeni stranki, ki je pozabila na Koalicijski dogovor 
ne morem uresničevati programa, sem ustanovil novo resnično Demokra-
tično stranko dela in solidarnosti, ki je odprta za vse, ki se želijo res-
nično zavzemati za vrednote dela, za delavske pravice in pravičnejšo delitev 
ustvarjenega v korist zaposlenih, ki nosijo vse breme tranzicije, krize in so-
lidarnosti.
Razvrednoteno delo in majhne plače ne zagotavljajo dovolj davkov in pri-
spevkov, da bi lahko računali na razvoj, hkrati pa ohranili solidarnost za vse.
Nova stranka terja delo za vse, ki ga nimajo, plače nad pragom revščine in 

pravičnejšo razdelitev davčnih bremen tako, da bodo več plačevali oni, ki 
imajo in ne tisti, ki komaj živijo.
Nova stranka terja sankcije za vse, ki kradejo delavce tako, da jim ne plačajo 
dela ali prispevkov za socialno varnost. Kapitalizmu, ki pri nas nima člove-
škega obraza, je nujno potrebno nadeti uzde in doseči pravičnejši dogovor 
glede življenja v tej državi, ki mora biti spodobno za vse,
Nova stranka je bila registrirana 19. avgusta in ima že nad tristo članov.
Nova stranka je prva, ki je obrnjena k delovnemu človeku, na katerem sloni 
vse drugo. Če ne bomo spoštovali in nagrajevali dela, ne bo ne soglasja niti 
solidarnosti. 
Ni dobro, da bi ugasnil medgeneracijski sporazum, ki terja sodelovanje, spo-
štovanje in medsebojno pomoč vseh generacij. Zagovarjamo strpno dogo-
varjanje in spoštovanje drugih in drugače mislečih.
Delu čast in oblast. To se bo uresničilo le, če bo stranka imela dovolj podpore, 
zato se nam pridružite tudi na lokalnem nivoju. 
Kot vaš poslanec in predsednik stranke pa zagotavljam vse večjo delavnost v 
podpori dobrim rešitvam, ki naj ohranijo pravice upokojencem, vsem ustrez-
no dostopno zdravstveno varstvo, mladim delo in pogoje za udejanjanje dru-
žine in vsem generacijam lepšo prihodnost, kot se kaže danes. Vsake krize je 
nekoč konec, tudi ta bo minila. V krizi pa je prav, da več prispevajo tisti, ki 
imajo, ne oni, ki nimajo.

                                                                      Vaš poslanec in predsednik DSDS
                                                                             Mag. Franc Žnidaršič 
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Za moderno in razvito občino 
Trebnje
(izvleček iz programa ObO SD Trebnje)

Spoštovane občanke in občani!

Na podlagi našega detajlnega programa menimo, da 
bi se v naslednjem mandatu na ustrezen nivo razvili 
objekti in dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kako-
vost življenja: 

• Razvoj vseh projektov na področju družbenih dejavnosti in temu pripa-
dajoče infrastrukture (šport, kultura).

• Ureditev problematike na področju urejanja prostora, predvsem sprejet-
je smiselnega občinskega prostorskega načrta, ob tem pa natančno opre-
deliti smeri širjenja stanovanjske gradnje, vprašanje legalizacije zidanic 
in nasploh ureditve prostora na področjih razpršene gradnje.

• Urejanje centra Trebnjega.
• Enakomeren in načrtovan razvoj vseh krajev. 
• Ureditev odnosov na področju lokalnih javnih gospodarskih služb ter 

učinkovito načrtovanje in vodenje projektov na področju komunalnih 
dejavnosti (vodovodi, kanalizacije).

• Priprava pogojev za primerno ureditev mladinske dejavnosti in delova-
nja mladine nasploh.

• Podpora dejavnosti športnih, kulturnih, mladinskih in drugih društev 
ter socialnih dejavnosti.

• Vzpostavitev racionalne občinske uprave, ki bo sposobna spremljati raz-
voj in pridobiti čim več evropskih in državnih sredstev.

• Čim več spodbud za gospodarstvo in kmetijstvo.
• Ureditev sedanje H1 in navezave na mesto Trebnje, poleg tega pa še ploč-

nikov Ponikve, Obrtna cona, Veliki Gaber in ureditev cest, ki so bile po-
škodovane zaradi povečane uporabe.

• Podpora postopkom za izgradnjo Kulturnega centra in večnamenske 
športne dvorane v Trebnjem ter predlogom za rešitev prostorskega vpra-
šanja knjižnice in glasbene šole.

• Podpora izgradnje 14-oddelčnega vrtca v Trebnjem in 6-oddelčnega vrt-
ca v Velikem Gabru.

• Podpora izgradnje obvoznice in obrtne cone na Mirni.
Nastopil je čas, da skupaj sodelujemo pri ustvarjanju prihodnosti! 
Še več: nastopil je čas, da SAMI sodelujete in vplivate na prihodnost!

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE

Občini Trebnje 
vrnimo ugled – 
Nada Pepelnak 
za županjo

11.8.2010 je Občinski odbor SDS Trebnje predstavil svojo kandidatko za žu-
panjo - Nado Pepelnak.

Nada je Trebanjka. Živi v Trebnjem. Po 
poklicu je poslovna sekretarka. Na delo 
se vozi v TPV d.d. Novo mesto, kjer dela 
v Finančno-računovodskem sektorju.  Je 
žena in mati dvema sinovoma. 
V mandatu 2005-2009 je bila izvoljena za 
podpredsednico OO SDS Trebnje. Od 
leta 2008 pa je predsednica Občinskega 
odbora SDS Trebnje. Aktivna je tudi na 
nivoju regije, saj je bila leta 2009 izvoljena 
za  podpredsednico Regijske koordinaci-
je. 
Novinarske konference sta se udeležila 

tudi predsednik Regijske koordinacije za Dolenjsko in Belo krajino Silvo Me-
sojedec, ter poslanec državnega zbora RS Zvonko Lah. 
Nada pravi: ˝Svojo prednost pred ostalimi kandidati vidim v tem, da nisem 
obremenjena z dosedanjimi trebanjskimi političnimi zgodbami. Imam voljo, 
veliko energije in podporo ljudi, ki mi zaupajo. Želim si, da mi oktobra zaupate 
svoj glas.̈

Izhodišča programa Nadine  kandidature so:
1. V občini Trebnje bomo s skupnimi močmi ustvarili pogoje za 

nova delovna mesta, ki bodo kraju prinesla razvoj in blaginjo. 
2. Vse moči bomo vlagali v razvoj turizma, kmetijstva, ter podjetni-

štva.
3. Naš cilj bo izgradnja splošne infrastrukture, ohranitev naravnih 

virov, skrb za zdravo okolje in ekološko ravnanje z odpadki.
4. Spodbujali bomo kulturno življenje in šport.
5. Razvijali bomo družbeno občutljivost in sočutje do tistih, ki so v 

stiski. 
6. Poskrbeli bomo za dobrobit vseh generacij: za predšolske otroke, 

osnovnošolce, študente, iskalce zaposlitve, mlade družine, zapo-
slene in starejše. 

7. Posebno pozornost bomo posvečali  usklajenemu razvoju mesta 
in podeželja.                                                                                           SDS Trebnje

OO SDS Trebnje

Ali bo obljuba župana o izgradnji 
pločnika v Dolenji Nemški vasi 
izpolnjena?

Krajani KS Dolenja Nemška vas že 
več let opozarjamo, da ni poskrb-
ljeno za varnost udeležencev v pro-
metu, zlasti pešcev, na relaciji Dole-
nja Nemška vas – Ponikve. Večkrat 

je bilo izpostavljeno, da se od trgovine Mercator v Dolenji Nemški vasi in do 
železniške postaje na Ponikvah zgradi pločnik, ki bo zagotavljal varnost udele-
žencev v prometu, predvsem otrok. 
Od Mercatorjeve trgovine v Dolenji Nemški vasi  proti Ponikvam (nasproti 
trgovine) se je vozišče  v času gradnje avtoceste pogreznilo za več 10 centime-
trov. V ostrem ovinku pod viaduktom je vozišče »zlomljeno« in pogreznjeno. 
Most čez Temenico je v zelo slabem stanju. Globoke kolesnice, poškodovana 
ograja, globoke razpoke …Problem je v tem, ker se vozniki izogibajo poškod-
bam na vozišču in s tem ogrožajo druge udeležence v prometu in pešce. Ta od-
sek je za nas krajane zelo pomemben, ker šolarji, dijaki, študentje vsakodnevno 
hodijo peš do železniške postaje na Ponikvah. Vrsto let že prosimo za ureditev 
pločnika na tem delu. 
Ko je župan s svetniki aprila 2007 obiskal našo krajevno skupnost, nam je 
povedal, da je za ta pločnik vse dogovorjeno na ministrstvu in obljubil, da bo 
narejen. Ker se dolgo časa ni na to temo nič dogajalo, smo začeli poizvedova-
ti. Najprej nas je presenetilo dejstvo, da na državni ravni ni nič dogovorjeno 
(DARS, DRSC) in da denarja za ta pločnik ni predvidenega. Po zakonu je 
občina tista, ki mora urediti pločnike ob državnih cestah. DROT je v začet-
ku leta vložil amandma, da se sredstva za izgradnjo zagotovijo iz občinskega 
proračuna, vendar ga je župan zavrnil z razlago, da je on glede financira-
nja tega pločnika že dogovorjen drugje. Letos maja je bila seja OS, na kateri 
so bili tudi pristojni iz DARSa, DRSC, DDC. Vsem prisotnim sem postavila 
vprašanje, kdo bo financiral izgradnjo tega pločnika, in dobili smo jasen od-
govor, da DARS in DRSC po zakonu nista odgovorna za izgradnjo pločnikov 
ob državnih cestah. Vsi svetniki so bili mnenja, da je ureditev pločnika nujna, 
da se zagotovi varnost udeležencev v prometu. Ker župan še vedno daje izjave 
v medijih, da se dogovarja glede financiranja pločnika na državni ravni, smo
v poletnih mesecih ponovno preverili pri vseh – DARS, DRSC, MP, vendar so 
vsi zanikali, da bi oni financirali nekaj, za kar je po zakonu odgovorna občina.
Iste odgovore je dobila tudi novinarka Dolenjskega lista.
Edina rešitev, da se pločnik naredi, je rebalans občinskega proračuna, zato pro-
simo župana, da ga na občini pripravijo in se ta točka uvrsti na naslednjo sejo 
OS.

Marija Zupančič
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V razmislek!
»Vse v duhu predvolilne kampanje« bi lahko 
komentirali izjave in članke, ki prihajajo iz 
pod peresa župana. Mu je dana ta prednost, 
da se reklamira na račun in za čas, ki ga pla-
čujemo davkoplačevalci. Vsem tistim, ki pa 

porabimo svoj prosti čas in nimamo možnosti se pojavljati na vsaki »pasji pro-
cesiji«, je ta predvolilni čas manj naklonjen.
Vseeno pa je potrebno zavajanja bolje rečeno laži župana oz. podžupana Povši-
ča le pokomentirati. Napad na 13 člansko koalicijo (znotraj nje pa poimensko na 
svetnika mag, Janeza Slaka in mag. Franca Žnidaršiča) je razumeti, saj je odraz 
dejstva, da po anketah sedanjemu županu kaže slabše kot prej omenjenima ose-
ba. Tudi z lažmi se da javnost speljati na napačno razmišljanje. Vendar 13 član-
ska koalicija ni bila nikoli proti izgradnji vrtca, ne proti izgradnji šole v Nemški 
vasi oz. Dobrniču. Za Dolenjo Nemško vas po predlogu župana za leto 2008 v 
proračunu ni bilo planiranih nič sredstev. Na pobudo te »zavirajoče« 13 članske 
koalicije so se sredstva zagotovila, res pa je, da smo nasprotovali potrditvi na-
črta razvojnih programov, ko je želel župan s spremembo investicijskega pro-
grama investicijo povečati na 2,6 mio €, ob dejstvu, da je že imel podpisano 
gradbeno pogodbo za vrednost 1,4 mio €. Za približno tak znesek, kot je bila 
pogodba, je bil projekt Dolenja Nemška vas tudi zaključen. Podoben scenarij 
je bil predviden za šolo Dobrnič. Tudi pri tem projektu je župan prišel na OS 
s predlogom povišanja investicije iz 1,5 mio € na 2,5 mio €. Razumljivo, da se 
s takim predlogom nismo strinjali. Ponudnik, ki je bil izbran za izvedbo šole 
Dobrnič, je podal ponudbo v višini 1,2 mio €. Res se sprašujemo, zakaj župan 
blati člane občinskega sveta, morda zato, ker mu niso dopustili nerazumnega 
in neutemeljenega povišanja (kam naj bi šel ta denar ?), in si želi ponoviti sce-
narij železniškega prehoda na Mirni, katerega vrednost se je iz prvotne ocene 
480.000 € povečala na skoraj 1,2 mio €. 
Posebna zgodba predvolilnega napada je tudi vrtec Trebnje in pogruntavščina 
s podpisovanjem peticije za izgradnjo. Ja kdo pa je bil pobudnik izgradnje vrtca 
(nekateri res ne navdušeni nad 14 oddelčnim vrtcem, ampak so podpirali v prvi 
fazi izgradnjo 8 oddelčnega) če ne 13 terica. V proračunu je bilo zagotovljenih 
500.000 € za leto 2010 in možnost prevzemanja predobreminitev za leto 2011 
še v višini 1.900.000 €. Vsi se zavedamo, da je v občini pereč problem otroško 
varstvo, in da je zunaj varstva v Trebnjem ostalo 60 malčkov, pa vendar jih je 
ostalo zunaj varstva v Velikem Gabru tudi 40, ki jih izgradnja vrtca v Trebnjem 
ne rešuje. Morda bi vseeno hitreje in v realnem roku zadevo rešili z izgradnjo 
dveh manjših enot na dveh različnih lokacijah. Pa vendar odločitev o 14 oddelč-
nem vrtcu v Trebnjem je bila sprejeta in želimo, da bi bil tak vrtec tudi resnično 
čim prej zgrajen. Nasprotovanje v OS pa so šle predvsem v smeri, da pred kon-
cem mandata županu ni mogoče dovoliti še večjih obremenitev za prihodnja 
leta, kot jih je že dobil s sprejetjem proračuna. Želja vseh mora biti, da se vrtec 
resnično zgradi, in to na osnovi realnih predpostavk in zmožnostjo proračuna v 
letu 2011 in naslednjih letih. Zelo neodgovorno bi bilo, da se bi projekt nekje na 
sredini (recimo pri strehi)ustavil, ker v proračunu ni mogoče zagotoviti zaprtja 
finančne konstrukcije. Vsekakor pa ni razumljivo početje župana, da celoten 
projekt, tako projektiranje kot izvedbo razpisuje v paketu. S takim načinom je 
zelo omejil krog ponudnikov, kar pa ni dobro, saj sta dobra šola oba projekta 
osnovnih šol, kjer je konkurenca zbila cene do 40 % od projektantskih ocen. 
Kot predvolilno nastopanje lahko ocenjujemo tudi svetnika Jevnikar Andreja, 
ko napada 13 terico, češ da niso za regionalni razvoj, da so bil sredstva name-
njena za odkup zemljišča za pokopališče umaknjena iz proračuna itd. Resnično 
sredstev za odkup zemljišča za potrebe pokopališča v Šentlovrencu v proraču-
nu 2010 ni. Bila pa so v vseh treh proračunih tega mandata, pa vendar če so-
glasja oz. privolitve lastnika zemljišča, da se zemljišče odkupi ni (kolikor nam 
je znano je sam predsednik NDK kluba, kateremu pripada tudi svetnik Andrej, 
poskušal z lastnikom doseči dogovor, pa žal neuspešno), je držati sredstva kar 
tako, nesmiselno. Ko pa je govora o regionalnemu razvoju vseh KS (in potrebno 
je poudariti, da se je v zadnjem mandatu pa KS naredilo veliko, več kot bi te 
projekte vodila občinska uprava) pa je prav, da  se spomnimo, da je avtor odloka 
o financiranju KS ravno mag. Janez Slak, ki se mu s strani podžupana Pavlina 
očita, da je glavni »zavirač« razvoja Občine Trebnje. »Zavirač« ali ne morda člo-
vek, ki realno gleda na zmožnosti proračuna in ne dopusti, da bi se zgodila s 
proračunom podobna situacija kot se dogaja s Preventom, Vegradom itd., kjer 
so glavni akterji pripeljali situacijo v brezupen položaj, delavce pa na cesto brez 
vsakršnih možnosti za dosego svojih pravic, in verjetno ti akterji nikoli ne bodo 
odgovarjali za svoje početje. Verjetno bo podobno tudi v Trebnjem, ko za ne-
pravilnosti župan ne bo nikoli polagal računov.

mag. Janez Slak, LDS Trebnje

Občinski odbor Trebnje       

SLS uspešno zaključila volilno 
mandatno obdobje

Izteka se 4-letno mandatno obdobje. V SLS se 
lahko pohvalimo, da smo v tem obdobju zelo 
konstruktivno sodelovali na vseh področjih 
delovanja lokalne skupnosti z enim ciljem, 

ta pa je hitrejši razvoj občine. Še posebej sem zadovoljen kot vodja svetniške 
skupine, da se je prenovila šola v Dolenji Nemški vasi in so se s podporo SLS iz-
vedli še drugi pomembni projekti. Še posebej sem vesel, da je po mojem več kot 
15-letnem prizadevanju za obnovo in razširitev podružnične šole v Dobrniču, 
20. avgusta bil položen temeljni kamen za pričetek  adaptacije le-te. V SLS smo 
dali velik poudarek tudi na področje cestno komunalne infrastrukture. 
Kljub prizadevanjem SLS se je v občini premalo naredilo na področju urejanja 
in varstva okolja, urejanja mestnega in vaških središč, vzdrževanju lokalnih 
cest, izgradnje novih kapacitet otroškega varstva, predvsem pa ustvarjanja 
ugodnih pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva (kmetijstva, izgradnje indu-
strijskih con, ipd.), kar bo naša prioritetna naloga v prihodnje.
Za občino je zelo velika pridobitev nova AC mimo Trebnjega in nadvoz v Zvi-
javnici, kar je bilo načrtovano že v prejšnjem mandatu, projekta je financirala
država, nekateri pa si kljub temu prisvajajo osebne zasluge v zdajšnjem man-
datu.
Velik napredek je bil narejen s tem, ko je stopil v veljavo nov pravičnejši način 
financiranja KS, saj se nobeni KS niso finančna sredstva zmanjšala, manjšim
pa znatno povečala.
Tudi v bodoče se bo SLS prizadevala, da bi bila občina prijazna, da bo šla po 
poti hitrejšega razvoja gospodarstva in s tem tudi razvoja na vseh ostalih po-
dročjih tako, da bi se v njej dobro počutili vsi občani.

Vodja svetniške skupine SLS, 
Silvester Prpar,  dipl. oec.

Županova lista za razvoj 
Trebnjega uradno ustanovljena

Po štirih letih delovanja kot 
lista smo skupaj s kolegi v teh 
dneh tudi uradno registrirali 

Županov klub za razvoj Trebnjega, v okviru katerega deluje tudi Županova lista 
za razvoj – ŽLZR Trebnje. Sprejeli smo statut in osnutek plana dela za prihod-
nji mandat. Predsednik kluba in vodja Županove liste za razvoj ŽLZR Trebnje 
sem Alojzij Kastelic, sedanji župan Občine Trebnje. Na lokalnih volitvah 2010 
bo ŽLZR Trebnje nastopila s svojim, neodvisnim kandidatom za župana Ob-
čine Trebnje, Alojzijem Kastelicem, ki imam podporo tudi drugih klubov, list 
in strank. Tudi za člane Občinskega sveta Občine Trebnje bomo nastopili z 
neodvisno Županovo listo za razvoj, ŽLZR Trebnje – ta bo združevala več list, 
ki v razvoju občine Trebnje igrajo pomembno razvojno vlogo. 
Vsem občankam in občanom občine Trebnje, ki ste me v več anketah v juliju 
2010 kot župana visoko ocenili in mi izrazili veliko podporo, se iskreno zahva-
ljujem. To je tudi pomembna spodbuda za dobro delo naprej! 
Obenem vse občane in občanke dobre volje vabimo, da se pridružijo našemu 
klubu ali listi. V začetku septembra bo organiziran sestanek, na katerem bomo 
predstavili osnutek plana za prihodnji mandat ter evidentirali ljudi za delo v 
občinskem svetu, odborih, nadzornih svetih, komisijah in krajevnih skupno-
stih. K sodelovanju želimo povabiti vse, ki imate dobre ideje, znanje in voljo. 
Želimo si, da različni ljudje iz vseh krajev občine sodelujejo pri oblikovanju še 
lepše in še bolj uspešne občine. 
Pošljite nam SMS, elektronsko pošto ali pismo, da želite vabilo ali če 
imate idejo oziroma predlog, ki bi ga lahko vključili v osnutek načrta za pri-
hodnji mandat. Pišete nam lahko na elektronski naslov zlzr.tr@gmail.com ali 
Alojzij Kastelic, Zagorica 2, 8233 Mirna ali pa nas pokličete na telefon 031 777 
718. Skupaj lahko naredimo največ za razvoj občine Trebnje! Vljudno vabljeni!

Alojzij Kastelic, 
predsednik kluba in Županove liste za razvoj ŽLZR Trebnje
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Državno prvenstvo v spretnostni 
vožnji z motocikli Trebnje 2010
Moto klub Trebnje je v soboto, 19. 6. 2010, pripravil tekmo za DP v spre-
tnostni vožnji z motornimi kolesi različnih kategorij. Tekmovanje je pote-
kalo pod okriljem Zveze moto klubov Slovenije in rezultati tega tekmova-
nja štejejo za državno prvenstvo.
Prireditev se je odvijala v okviru prireditve Iz trebanjskega koša, samo tek-
movanje pa je potekalo na cesti, pred trebanjsko galerijo. Uradni trening 
se je pričel ob 15. uri, tekmovanje pa ob 16. uri. Na startu je se je zbralo 
30 tekmovalcev. Razpisanih je bilo 7 kategorij. Tekmovanje je potekalo 
brez zapletov, kljub temu da se je na sosednjem prizorišču odvijal kultur-
no-zabavni del trebanjskega koša. Člani domačega Moto kluba Trebnje so 
zasedli kar nekaj zavidljivih mest in znova dokazali, da so spretni vozniki 
motorjev. Ob koncu prireditve je organizator podelil pokale za najboljše 
tri tekmovalce v posameznih kategorijah. Pokale je organizator podelili na 
velikem odru pred občinsko stavbo, kjer se je kljub slabemu vremenu zbra-
lo precejšnje število obiskovalcev, ki so navdušeno ploskali tekmovalcem, 

ki so si prisluži pokale. Še z močnejšim aplavzom pa so bili nagrajeni člani 
domačega MK Trebnje. Pokale sta podelila župan Trebnjega Alojz Kastelic 
in predsednik domačega Moto kluba Trebnje Janez Prosenik.
Prireditev si je ogledalo veliko Trebanjcev in obiskovalcev iz drugih krajev. 
Organizator MK Trebnje je po končanem tekmovanju prejel obilo pohval 
s strani tekmovalcev za vzorno in tekoče izpeljano tekmovanje. Zadovoljni 
so bili tudi mimoidoči, saj so si lahko ogledali veščine obvladovanja motor-
nih koles. Prav gotovo so tekmovalci, ki so se pripeljali z drugih krajev iz 
celotne Slovenije, domov odnesli obilo lepih spominov na Trebnje in prire-
ditev Iz trebanjskega koša. Organizator se je odločil, da bo tudi drugo leto 
pripravil prireditev v okviru občinske prireditve, saj takšno sodelovanje 
pripomore k večji prepoznavnosti občine Trebnje.

Za Moto klub Trebnje
Prosenik Janez

Katja Šribar v življenjski formi
Kegljaška tekmovalna sezona je za nami. Najboljša igralka trebanjskega 
kluba in tudi dolenjsko–belokranjske regije je Katja Šribar. Zmagala je na 
klubskem sprintu in posamezno, na regijskem prvenstvu pa je bila druga 
in v paru z mamo Slavico prva. Veselila se je tudi zmage na tradicionalni 
Reviji kegljačev v Novem mestu. Odmeven rezultat je dosegla tudi z dru-
gim mestom na mednarodnem Turopoljskem grand Prix turnirju v Veliki 
Gorici. 
Prva trebanjska ekipa, ki jo sestavljajo Katja Šribar, Milena Veber Jarc, An-
gelca Dalmacija, Irena Goleš, Slavica Hribšek in Dušanka Šanica), je na 
XIX. državnem ekipnem prvenstvu v 1.B ligi osvojila 4. mesto in tako za 
eno mesto izboljšala lansko uvrstitev. V skupni razvrstitvi vseh slovenskih 
ženskih klubov pa je zasedla 14. mesto. Druga ekipa, ki jo sestavljajo Jas-
mina Mišič, Tatjana Pribožič, Silva Zupančič, Rozi Flisar, Lojzka Škafar in 
Mojca Šalehar, pa je, tako kot lani, z eno zmago ostala na 8. mestu. 
Kot nam je povedal tehnični vodja kluba in prvi trener Niko Goleš, keglja-
čice v poletnih mesecih trenirajo po posebnem programu, najmlajše pa so 
vključene v skrajšano šolo kegljanja,

Ž. Z.

Zaključni pohod na Trebni vrh
Na sončno nedeljo, 6. 6. 2010, smo se zbrali  na avtobusni postaji OŠ Treb-
nje. Od tam se nas je z avtobusom odpeljalo štiriinsedemdeset pohodni-
kov. Odpeljali smo se na Občine, od koder smo peš krenili na Trebni vrh. 
Hodili smo po travnikih in gozdovih. Na cilj smo prispeli okoli enajste ure. 
Tam smo se odpočili, nato pa smo odšli do planinskega doma, kjer so nas 
postregli s čajem, z jagodami in s pecivom.  Ker pa je bil to zadnji pohod v 
šol. letu 2009/10, so nam naši mentorji in načelnica mladinskega odseka 
PD Trebnje podelili bronasta, srebrna in zlata priznanja. Razšli smo se ob 
enih, od koder so nas odpeljali starši, ali pa ob dveh, ko smo se spustili v do-
lino proti avtomobilom. Zahvala mentorjem in vodnikom za lep izlet.

Ana in Lovro Hočevar
OŠ Trebnje
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Letos za praznik na Debelo peč 
Krajani KS Račje selo smo tudi letošnji državni in občinski praznik 25. ju-
nija praznovali med spoznavanjem lepot Slovenije. 
Kar 55 se nas je odločilo, da se povzpnemo s Pokljuke proti Debeli peči. 
Vsi dobro planinsko opremljeni smo s strumnim korakom že po dobri uri 
hoda prišli do Blejske koče na Lipanci, se tam okrepčali, nato pa odrinili še 
osvojit 2015 m visoko Debelo peč. Počitek in malica na vrhu sta se prilegla 
mladim in malo manj mladim, sonce nas je spremljalo in razgledi so vlekli 
naprej, Triglav, Kredarica in Planika so se nam ponujali, zato so si vzdržlji-
vejši želeli v hribih doživeti še več. 
Planinska vodnika Lojz in Marjan sta »ta najbolj zagnane« popeljala še po 
grebenih proti Viševniku. Drugo polovico je čakal spust do koče in nato 
hoja po gozdu proti Rudnem polju, kjer jeseni raste mnogo jurčkov. Tam 
smo se vsi skupaj zbrali, si privoščili golaž in se odpravili proti domu. Malo 
utrujeni, dobre volje in z novimi osvojenimi vrhovi smo se proti večeru vr-
nili v domačo vas.
Za varno hojo v hribih sta poskrbela še Marjeta in Rudi, planinska vodnika 
PD Trebnje, veliko zanimivega o Gorenjski pa je povedala turistična vod-
nica Maja.
Da je to enodnevno druženje postalo tradicionalno in že kar navada, sta 
zaslužna predsednik KS Račje selo Tone Zaletel in predsednik Prostovolj-
nega gasilskega društva Račje selo Uroš Zaletel, da pa ob tem prazniku spo-
znavamo naše hribe, pa je zaslužen planinski vodnik Lojz Šalehar. V šestih 
letih smo bili že na Slemenu, Vršiču, Ratitovcu, Nanosu, Snežniku, Golici 
in sedaj na Debeli peči. Počasi in vztrajno osvajamo vrhove,  spoznavamo 
domovino ter ohranjamo prijateljstva med nami.

Majda Šalehar,
Foto: Marko Šalehar

Zaključek tečaja golfa za otroke
Golf  klub Trebnje je v spomladanskih mesecih organiziral tečaj  na vadiš-
ču za golf na Blatu. Udeležili so se ga otroci, ki so v zimskem obdobju obis-
kovali tečaj golfa na osnovni šoli v Trebnjem. Tečaj je vodil vaditelj golfa 
Brezovar Miro ob pomoči članov kluba. Obiskovalo ga je 15 otrok. Nekaj  
teh otrok sedaj nadaljuje tečaj pri  učitelju golfa Car Matjažu in ti bodo pri-
dobili dovoljenje za igro golfa. Prav tako poteka redna tedenska vadba za 
otroke, ki so že pridobili izpit za igranja golfa. Nekateri od teh dosegajo lepe 
uspehe in se redno uvrščajo med prvih deset na državnih tekmovanjih, ki 
so organizirana za otroke. S tečaji in vadbo bomo nadaljevali takoj ob za-
četku šole v jeseni. Prav tako bo organiziran začetni tečaj za otroke prvih 
treh razredov na Osnovni šoli Trebnje.

Obvestilo Golf kluba Trebnje
Golf klub sprejema prijave  za tečaj golfa za odrasle v jesenskem obdobju. 
Tečaj bo potekal  10 ur na vadiš u Blato. Začetek tečaja bo 2. septembra 
2010. Prijave in informacije na gsm. 041 377 958 do 1. septembra 2010. 

Zaletel Tone, sekretar kluba

Demonstracija strojev za spravilo 
sena
 V soboto, 3. julija je Strojni krožek Temenica – Mirna v sodelovanju z  Grič 
– Smolič Jože s.p.,  Zupan trade in KGZS Novo mesto – izpostava Trebnje,  
nasproti picerije Hlade v Velikem Gabru  organiziral demonstracijo košnje 
in spravila sena s seneneno linijo strojev znamke Pöttinger.
Demonstratorji so prikazali košnjo,obračanje,  grabljenje in spravilo sena.
Kljub vročemu poletnemu dnevu se je demonstracije  košnje s sodobni-
mi kmetijskimi stroji udeležilo veliko število kmetov in ostalih ljubiteljev 
strojne tehnike. Organizatorji so poskrbeli za vodenje demonstracij, kratek 
kulturni program in pogostitev prisotnih.
Posebna atrakcija je bila demonstracija dela s  konjskim obračalnikom. Gre 
za preprosto napravo, ki z ročnim vilam podobnimi  obračali obrača po-
košeno seno. Organizatorji so povedali, da je bilo take naprave na naših 
travnikih videti še nedavno tega.
Novi kmetijski stroji so velika spodbuda mladim, ki se zaradi opremljeno-
sti domače kmetije lažje in z večjim veseljem odločajo za kmetovanje. Pri 
odločitvi za nakup pa je potrebna prava mera zdravega razuma in izračun 
dobe vračanja investicije.                                                         Bogdana Brilj

50 let AMD Trebnje
Avto moto društvo Trebnje letos praznuje petdesetletnico delovanja. V 
tem času so izšolali okrog 10 tisoč voznikov, ki so jih vodili po poti od kole-
sarja do motorista in voznika. Avto moto klub Trebnje združuje avtomobi-
liste in motoriste. Dejavno se vključujejo v programe preventive in vzgoje v 
prometu, pri njih pa vrhunske rezultate dosegajo tudi motokrosisti in ostali 
športniki na kolesih.

K. Z.
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ZAHVALE / AKTUALNO

Na trebanjskem pokopališču smo se 1. julija 2010 poslovili od moža, 
očeta, dedija, brata, soseda in prijatelja 

Stanka Orešnika
(1949 – 2010)

iz Trebnjega, Cankarjeva ulica 31.

Ob boleči izgubi našega dragega Stanka se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste nam stali ob strani v 

težkih trenutkih slovesa  in nam nudili podporo in pomoč.  
Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebno se 

zahvaljujemo Splošni bolnici Novo mesto – interni oddelek, ZD Trebnje 
-  dr. Petkovi in sestri Biljani, Trimu d. d. – oddelek Transport in 

odprema ter njegovim bivšim sodelavcem, TT Trgotehna d. o. o. Koper, 
Lisca d. d. Sevnica, monsinjorju Jožetu Plutu za lepo opravljen obred, 
gospodu Francu Kotarju za besede slovesa, pogrebni službi Oklešen, 

zastavonošem, pevcem ter izvajalcu Tišine.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku in ga 

boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

V  43. letu nas je tragično zapustil naš dragi

Andrej Kotar
Velika Loka 47

Iskrena zahvala sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sosedom, 
sodelavcem in znancem za podporo in pomoč v najtežjih trenutkih, za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se 
sodelavcem PSF, Trimo d.d., Sindikatu Trimo, kolektivu Avto Slak, 4.c  

TZN in 2.a KZ Novo mesto, župniku, pogrebni službi Novak, PGD Velika 
Loka in ostalim gasilcem, govornikoma za ganljive besede slovesa in 

pevcem. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 76. letu starosti se je za vedno poslovil od nas 

dragi mož, oče, deda 

Milan Rajkovič   
iz Trebnjega.

 

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 
ki ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče 
ter izrazili iskrene besede sožalja.

 
Žalujoči: vsi njegovi. 

Jesen  delavcev drvi v ledeno dobo
Delavci, tisti ob tekočem traku, za stroji, ki kot roboti delajo v enakih držah z 
enakimi gibi, so še delavci ali jih je kapital spremenil v sužnje tretjega tisočlet-
ja?
Ko nekateri – polnih denarnic – iščejo najboljše destinacije za dopust, dru-
gi delavci hodijo po odpovedi, delavske knjižice. Komu mar zanje, za njihove 
družine, otroke, ki bodo vsak čas  morali v šolo? Kako se počutijo starši v naši 
»demokratični, pravni, socialno varni državi«, ki so ostali brez dela, zasluženih 
plač, dostojanstva? V kakšni državi živimo? So naši poslanci res le še inventar 
državnega zbora, posuti s prahom pozabe na male ljudi? Res ne najdejo spozna-
nja, da je toliko odpustov, toliko človeških stisk posledica divjega, nepoštenega 
kapitalizma. Najbrž ni države na svetu, kjer bi lahko le v nekaj letih postali mili-
jonar, z mnogo preveliko hišo ali stanovanjem, z več deset tisoč evri predragimi 
vozili. Mar res ni pri nas poštene institucije, ki bi takim dogajanjem naredila 
konec?
Gospodje poslanci, člani nadzornih svetov in raznoraznih komisij, kjer preje-
mate lepe zaslužke, stopite s piedestalov in videli boste, da ste v naši domovini 
storili grozljivo človeško in materialno razdejanje v imenu vaših prepolnih že-
pov. Tega denarja se drži znoj, solze, osebne stiske ljudi, ki so pahnjeni v brez-
up.
Tisti, ki imate zasluge za tako stanje, ste sploh še ljudje? Morda pa le premišlju-
jete o tem, kaj bi še podražili, kje še dvignili trošarino, da boste prigrabili še več 
od sestradanih in prevaranih delavcev.
Koliko časa še bodo brezposelni delavci zdržali, koliko časa bo še trajalo obira-
nje in goljufanje tistih, ki delajo pridno in vestno? Bo res potrebno ubrati dru-
gačne poti? Neplačani prispevki, tisoči brezposelnih, zamrznjene pokojnine, 
znižane, če sploh so, redne plače, med bogatimi in tistimi z dna ustvarjajo ne 
samo propad, ampak s smrtonosnimi globinami kanjon. Kje je ostal občutek za 
poštenje, solidarnost, pravico?
Strnimo se in recimo vsemu temu hudemu, ki nas pesti:  »Dovolj imamo takih 
oblastnikov!«

Pavlina Hrovat
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RAZNO

Iz Podšumberka na Zaplaz
V soboto 14.8., dan pred praznikom Velikega Šmarna, je turistično dru-
štvo Grad Šumberk organiziralo pohod na Zaplaz. Vremenska napoved ni 
bila ravno bleščeča in udeleženci so se s skrbjo odločali ali odrinejo ali ne. 
Toplo sonce je opogumilo še zadnje dvomljivce in v lepem številu smo se 
odpravili na pot skozi Gombišče, Stehanjo vas, Medvedjek v Šentlovrenc. 
Presenetila me je gostoljubnost domačinov ob poti. V Šentlovrencu nas je 
ujel dež in nas pral do Zaplaza. Kot vsako leto, je krajevna skupnost Čatež 
organizirala kombi z dobrodošlico  za pohodnike. Na Zaplaz smo prispeli 
pol ure pred mašo. Po maši smo se prijetno utrujeni in zadovoljni, da nismo 
ostali doma, z avtobusom vrnili na izhodišče. Drugo leto gremo spet.

Bogdana Brilj

Dogodki v 
Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje 
v septembru

V sredo, 8. septembra 2010, ob 18. uri bo EVA CAJANKO, dipl. kiparka 
in keramičarka, predstavila diplomsko delo z naslovom MASKE.

V četrtek, 16. septembra 2010, ob 18. uri vas vabimo na VODSTVO PO 
RAZSTAVI Jože Horvat Jaki Rojstvo Meduze.

V torek, 28. septembra 2010, ob 17. uri brezplačna delavnica za odrasle 
JAKI V RISBI v sklopu CVŽU Dolenjska.

VLJUDNO VABLJENI.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Goliev trg 1, 8210 Trebnje
T: 00386 (0)7 34 82 106
E: galerija@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

mailto:galerija@ciktrebnje.si
http://www.ciktrebnje.si/
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ZADNJA STRAN

Planinci Planinskega društva Trebnje so osvojili najvišjo goro Evrope, 4807 
m visoko Belo goro, Mont Blanc. 13. julija 2010 nas je Rudi Grmovšek s kom-
bijem podjetja Armat d.o.o. odpeljal v Chamonix, kjer smo  postavili šotore v 
kampu, po večerji še zadnjič preverili vremensko napoved in ogledovali vrh 
Mont Blanca ter odločili: »Jutri gremo gor!«
Zjutraj nam je Rudi pripravil pečena jajca in nas odpeljal v Le Fayet, kjer smo 
se z vlakom odpeljali do Nid d Áigle (2380 m), od koder se je začelo zares. Od 
tu naprej po planinsko, z nahrbtnikom, po stezi za vodnikom Lojzom, ki je 
proti gori šel tretjič. Vreme je upoštevalo napoved in vročina z vetrom nas je 
spremljala po skalnati poti proti koči De Gouter (3817 m). Do koče Tete Rouse 
(3167 m) je bila speljana prijazna vijugasta pot, ki pa se je od tu naprej, kot 
pravimo planinci, »postavila pokonci«. 

Zrak je postajal redkejši in dihanje plitkejše, naše doživetje pa je popestril 
strm prehod med dvema stenama »veliki kuloar« s padajočim kamenjem, kjer 
smo šli čez ob njegovem mirovanju. Skoraj navpično smo se čez temno ska-
lovje vzpenjali proti koči, ki se nam je, postavljena prav na robu grebena, kar 
oddaljevala. Utrujeni smo v zavetje koče prišli po šestih urah hoje. Z upanjem, 
da bomo morda spali v posteljah, smo pristopili k oskrbniku, ki nam je obljubil 
prostor le v jedilnici – spali oziroma premetavali smo se na tleh, na klopi ali na 
mizi. Zvečer je padla odločitev, da se dve navezi odpravita proti vrhu, Ivica Vi-
tez in jaz pa sva se odločili, da ostaneva v koči, saj sva goro osvojili že pred leti. 
V koči je bilo ob pol dveh zjutraj bolj živahno kot popoldan, zajtrk, oblačenje, 
iskanje opreme, zapenjanje derez. Neprepoznavni, zamaskirani v kapuce, raz-
lično govoreči planinci v čeladah, oblečeni v varovalne pasove, so se s cepini 
v rokah pripravljali na vzpon. Ob treh ponoči je bila trebanjska odprava  po-
polna, formirani  ste bili dve navezi, ki sta čakali, da Lojz »potegne«. Zaželeli 
smo si srečo in v temni noči so dereze zaškripale v snegu in naveze z lučkami 
so se povzpele proti nebu. Veter je dokazoval svojo moč, strmino  na začetku 
poti pa je skrivala še noč. Že ob svitu so srečevali naveze planincev, ki so se 
zaradi višinske bolezni oziroma utrujenosti vračali. Naša naveza je vztrajala 
in v megli prišla do bivaka Vallot, kjer so si oddahnili in nabrali moči za zadnji 
del vzpona. Ko so se podali proti grebenu gore, je veter še dokazoval svojo 
moč, saj je po napovedi pihal čez 60 km/h, sunki pa so bili še močnejši, tako da 
si se lahko naslonil na veter. Vrv je plapolala v vetru, sneg se je vrtinčil  in za-
krival pogled na vrh. Želja po osvojitvi gore je bila vse močnejša, vztrajnost ni 
popustila, energije še dovolj in odprava je bila trdno odločena, da »se gre gor«. 
Dan se je nasmehnil, oblaki in megle so se razkadile in vrh je vabil. Bil je pred 
očmi, na dlani, še zadnji greben in korak za korakom so MONT BLANC  
prvič osvojili: Marjeta Martinčič, Jasmina Mis, Boštjan Mis, Grega 
Kovačič, Simon Murn, Roman Perpar, Zvone Kastelic, in tretjič Lojz 
Šalehar. Čestitke! 

Nagrajeni so bili z razgledi na Švico, Italijo, Francijo, na štiritisočake, v dolino 
Chamonija, na Aiguille du Midi in prostranstva mogočne bele gore.
Spust je bil lažji, hitrejši, vendar zahteven, saj je bilo potrebno paziti na raz-
poke, zdrse in sunke vetra, zato je bil korak premišljen, vrv napeta, za varovan-
je ob zdrsu trdno v roki cepin. Pot nazaj je pokazala mogočnost strmine in 
daljave na gori. 
Planinsko društvo Trebnje vabi na vzpon na Triglav, ki  bo 28. in 29. 
avgusta 2010.Majda Šalehar

Opoldne so se srečni, zadovoljni in seveda utrujeni  vrnili v kočo De Gouter, 
kjer sva jih z objemi in toplo juhico pričakali Ivica in jaz. Na kratko so se od-
počili, zajeli sapo in Lojz je že napovedal odhod v dolino. Zapustili smo kočo 

in že smo bili v skalovju, »v zajlah«, za katere sem zelo hvaležna, saj na strmem 
delu olajšajo, varujejo in pospešijo spuščanje v dolino. 
 »Kuloar« nam je tudi na poti v dolino pošiljal kamnite pozdrave, včasih drob-
ne,  priletel pa je tudi kakšen večji skalni opomin. Odprava je prav strateško 
opazovala padajoče kamenje in zagotovilaaren prehod čez kuloar nam in še 
nekaj navezam. 
Med potjo smo z zadovoljstvom in ponosom pogledovali nazaj. Mont Blanc 
je osvojen. 
Po treh urah hoje v dolino, smo prišli do postaje od koder pelje vlak v doli-
no. Prav zaželeli smo si vožnje po prelepi pokrajini s pogledom na goro. Malo 
lačni in zelo žejni smo se odpeljali v dolino Le Fayet, kjer nas je na železniški 
postaji že čakal Rudi. Skupaj smo zavili na PIVO, potem pa še v kamp  na »Ru-
dijev golaž«, kjer smo  analizirali vzpon in se veselili uspeha. 
Naslednje jutro  je sledilo pohajkovanje po Chamoniju in tudi vzpon. Tokrat 
z gondolo na goro Aiguille du Midi 3842 m visoko, kjer smo si, še z druge 
perspektive, ogledali pot na Mont Blanc. 
Zavili smo še na ledenik Mer de Glace, v katerem je muzej ledenih skulptur in 
kamnin. Čudovit dan, ki smo ga zaključili  v kampu s premlevanjem dogod-
kov, navdušenjem, bi kar trajal, če nas ne bi  Rudi, dremajoč iz šotora, spomnil, 
da je jutri še en dan. Kar odneslo nas je v šotore.
Zadnji dan nas je pot proti domu peljala  tudi v Zermatt, smučarsko središče 
v Švici, v katerem smo si od blizu ogledovali Materhorn, ki bo, morda za ne-
katere naslednji cilj. Uživali smo ob udobni vožnji, ogledovanju okolice, dobri 
družbi in popotovanju proti domu. 
Petdnevno pohajkovanje, z osvojitvijo Mont Blanca, je bilo nepozabno doživet-
je za katerega smo se potrudili vsi.  Prav prijetno je reči, kot je rekel Joža Čop, 
alpinist, »Pa boglonaj, k smo prijatli.!« Res je, prijatelji, lepo je bilo skupaj. 

PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE   
Tekst: Majda Šalehar, Foto: Simon 

Mont Blanc 4807 m (julij 2010)

Odprava Planinskega društva Trebnje na goro Evrope     

Vrh v ozadju
Z leve: Boštjan, Jas-

mina, Zvone, Roman, 
Lojz, Marjeta, Grega 

in za fotoaparatom 
Simon.


