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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gos- 
podinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s pro-
storskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da 
posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov s 
presledki ter fotografijo v formatu JPG ali podobno. Foto-
grafij, pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žalji-
ve vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se brezplačno objavi 
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi občankami ali 
občani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spo-

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: glasi-
lo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za 
občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  
8. 5. 2014, izid je petek 16. 5. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Spoštovane občanke in občani – pomlad je že tu 
in z lepimi sončnimi dnevi se vrača optimizem. 
Tudi zato, ker je nepremičninski davek doživel 
zavrnitev na Ustavnem sodišču RS. Sedaj bo 
preteklo do novega poskusa uvedbe več kot 5 let. 
Zanima me, ali bo kdo odgovarjal za porablje-
nih 40 milijonov evrov, kolikor nas je stal ta 
propadli projekt. S tem denarjem bi lahko zgra-
dili deset vrtcev s 14 oddelki. Tudi za »bančno 
luknjo« ni videti, da se bodo našli odgovorni. V 
obdobju enega leta se je vlada Alenke Bratušek 
zadolžila za 10 milijard evrov – toliko zna-
ša enoletni proračun naše Slovenije. S takšnim 
gospodarjenjem ogrožamo našo samostojnost in 
neodvisnost. Nekateri želijo sedaj zrušiti še lo-
kalno samoupravo (občine), ji odvzeti f inance 
in zmanjšati vpliv županov, kar bi še poglobi-
lo gospodarsko krizo v Sloveniji. Kot župan si 
želim več sodelovanja in manj polen pod noge 
tudi v lokalnem prostoru. Te dni opozicija zopet 
zahteva moj odstop. Zakaj? Ker sem plačal ra-
čun za 400 evrov iz reprezentance v letu 2007 
za delavce občinske uprave na obisku v Kopru. 
Po receptu bivšega komunističnega režima velja 
tudi za naslednike kontinuitete bivšega režima: 

najprej diskreditacija, nato likvidacija. Za re-
prezentanco so izdatki v občini Trebnje daleč 
najmanjši v primerjavi z ostalimi občinami. 
Ko gre za milijone in milijarde, pa se od zgoraj 
omenjenih nihče ne zgane. V osmih letih župa-
novanja sem vedno skrbel za zaščito javnega 
interesa in nisem dal v svoj žep niti evra.  
Počasi se približujem zaključku mandata in sem 
zelo zadovoljen, ker smo večino načrtov izpe-
ljali. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pri tem 
pomagali, tako v občinskem svetu kot občinski 
upravi. Še posebej se zahvaljujem predsednikom 
krajevnih skupnosti, ki so v veliki večini izred-
no delavni. Predstavniki nekaterih opozicijskih 
strank (DROT, DSD) so zahtevali, da krajev-
nim skupnostim vzamemo denar za vzdrževa-
nje in obnovo krajevnih cest, kar bi bila kata-
strofa za enakomeren razvoj občine. Leta 2007 
je bil na mojo pobudo sprejet pravilnik o f inan-
ciranju KS, kar pomeni, da se le-te samostojno 
odločajo o prioritetah v svojih okoljih. Torej, 
nekateri želijo, da bi se znova uveljavil sistem, 
ko bi morale KS »klečeplaziti« pri občinskih ve-
ljakih za vsak kvadratni meter asfalta. 

Najbolje delujoče KS, po mojem mnenju, so: Do-
lenja Nemška vas, Čatež, Dobrnič, Knežja vas, 
Velika Loka in Šentlovrenc, za kar gre zahvala 
tako predsednikom kakor tudi svetnikom v sve-
tih KS.
Na moj predlog smo poimenovali ulico od trgo-
vine Hofer do odcepa za Primštal po Alojziju 
Metelku, ki je veliko naredil na področju ra-
zvoja kmetijstva in bil tudi župan ter poslanec 
prvega sklica parlamenta. Druga ulica, ki jo je 
potrebno poimenovati na zahtevo Geodetske 
uprave RS, pa je del bivše avtoceste od kroži-
šča pri Mercatorju do Benečije. Za to ulico sem 
podal predlog, naj se poimenuje po Vilmi Buko-
vec, svetovno znani operni pevki, ki izhaja iz 
Trebnjega.
V kratkem bom izdal poročilo o opravljenih de-
lih v preteklosti in tudi mojo vizijo za v pri-
hodnje. Zahvaljujem se vsem za pomoč in pod-
poro ter vas vabim, da se oglasite v moji pisarni, 
če potrebujete pomoč in menite, da vam lahko 
pomagam.
Želim vam lepe, tople spomladanske dneve, čim 
manj skrbi in lepo praznovanje velike noči.

Vaš župan Alojzij Kastelic   

Nepremičninski davek je padel! 

Nova 
poimenovanja ulic 
v naselju Trebnje
Dne 9. 4. 2014 sta bila na 26. redni seji Ob-
činskega sveta Občine Trebnje sprejeta:
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o določitvi in preimenovanju ulic v naselju 
Trebnje (v nadaljevanju: odlok) in sklep, 
da se nova ulica v naselju Trebnje poime-
nuje v »Ulico Vilme Bukovec«.
Na podlagi zahtevka Geodetske upra-
ve Novo mesto je Občina Trebnje vodila 
postopek za poimenovanje novih ulic v 
naselju Trebnje. Predlog za poimenovanje 

nove ulice je podal župan Alojzij Kastelic, 
in sicer da se ulica poimenuje v Metelkovo 
ulico. Alojzij Metelko, diplomirani inženir 
agronomije, nekdanji župan Občine Treb-
nje in slovenski politik je pustil pomemben 
pečat pri razvoju občine Trebnje. Kot žu-
pan se je posvetil predvsem gospodarske-
mu napredku in prostorskemu planiranju v 
občini.
Metelkova ulica poteka od križišča (kroži-
šče) z nekdanjo avtocesto (cesta H1), preko 
krožišča v smeri naselje Mirna in sicer do 
meje naselja Trebnje z naseljem Primštal.
Poimenovanje ulice je velikega pomena za 
poslovni objekt (trgovina HOFER), saj mu 
bo na podlagi sprejetega odloka določena 
hišna številka.
Odlok bo objavljen v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije in bo začel veljati osmi dan 
po objavi.
Prav tako so občinski svetniki odločali 
o predlogu za poimenovanje druge ulice 
(ceste) v naselju Trebnje. Slednja poteka 
od meje naselja Trebnje z naseljem Dole-
nji Podboršt pri Trebnjem, do meje naselja 
Trebnje z naseljem Benečija. 
Na podlagi prejetih predlogov je večina ob-
činskih svetnikov glasovala za poimenova-
nje ulice v »Ulico Vilme Bukovec«. 
Vilma Bukovec Kambič je s svojo bogato 
glasbeno kariero zaznamovala tako naše 
kraje kot širši slovenski prostor.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., svetovalka
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Sprejet nov Statut 
Občine Trebnje
Občinski svet Občine Trebnje je na 26. redni 
seji dne 9. 4. 2014 sprejel predlog 
Statuta Občine Trebnje (v nadaljevanju: sta-
tut).
Na podlagi pisnega opozorila Službe za lo-
kalno samoupravo, Ministrstva za notranje 
zadeve, je občinska uprava Občine Trebnje 
začela s postopkom sprejema novega statuta.
Veljavni statut je bilo potrebno uskladiti z 
novo zakonodajo in s spremembami dolo-

čenih pravnih področij. V samem postopku 
sprejemanja novega statuta je bila dosežena 
visoka stopnja konsenza, prav tako pa je bil 
potrjen s strani vseh 16 članov občinskega 
sveta, ki so bili prisotni na seji. Za sprejem 
statuta je namreč potrebna dvotretjinska ve-
čina vseh članov občinskega sveta, kar v pra-
ksi pomeni, da mora zanj glasovati najmanj 
14 članov. 
Bistvene spremembe (novosti) v primerjavi s 
sedaj veljavnim statutom so:
• pristojnosti občinskega sveta,
• postopek odločanja (glasovanje) občin-

skega sveta,
• število delovnih teles občinskega sveta,

• delovanje nadzornega odbora,
• naloge krajevnih skupnosti.
Z novim statutom se zagotavlja usklajenost 
z veljavno zakonodajo, s tem pa tudi učin-
kovitost in zakonitost delovanja vseh subjek-
tov, ki delujejo na podlagi statuta. Prav tako 
statut predstavlja pravno podlago za sprejem 
drugih aktov organov Občine Trebnje.
Celovita usklajenost statuta z zakonodajo 
Republike Slovenije prinaša pravno varnost. 
Statut bo stopil v veljavo petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., svetovalka

Na 26. redni seji Občinskega sveta Občine 
Trebnje je bil sprejet Zaključni račun prora-
čuna občine Trebnje za leto 2013, ki je bil 
pripravljen na podlagi 98. člena Zakona o 
javnih financah in v strukturi, ki jo priporoča 
MF. Sestavljajo ga splošni del, posebni del in 
obrazložitve.

PRIHODKI
V letu 2013 so bili skupni prejemki pro-
računa Občine Trebnje realizirani v višini 
12.035.296,54 EUR, kar pomeni 74,86 % 
glede na načrtovano.
V bilanci prihodkov in odhodkov je bila re-
alizacija prihodkov 10.785.296,54 EUR ali 
76,6 % glede na načrtovano (oz. 76,2 % glede 
na sprejeti proračun)
70 - davčni prihodki so bili realizirani v viši-
ni 8.155.951,51 EUR oziroma 98,5 %. 
V strukturi davčnih prihodkov največji de-
lež prispeva dohodnina, in sicer 86,56 %, kar 
predstavlja 65,45 % vseh proračunskih pri-
hodkov. 
V skupini davkov na premoženje največji 
delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki 
so bili realizirani v skupni višini 710.624,83 
EUR.
71 - nedavčni prihodki so bili realizirani v vi-
šini 1.102.034,39 EUR, kar pomeni 51,3 % 
načrtovanih. V strukturi največji delež predsta-
vljajo drugi nedavčni prihodki, ki so bili reali-
zirani v skupni višini 555.793,54 EUR oz. 41,5 
% načrtovanih, in sicer: prihodki od komunal-
nih prispevkov v višini 516.792,47 EUR.
72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v 
višini 67.593,65 EUR. 

73 - prejete donacije; prihodki iz tega naslo-
va niso bili planirani, so pa bili realizirani v 
višini 3.587 EUR.
74 - transferni prihodki so bili realizirani v 
skupni višini 1.456.129,99 EUR oziroma 
55,1 % glede na načrtovano. 
Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij so bili realizirani v višini 
845.825,38 EUR oz. 80,9 % načrtovanih, kar 
v strukturi predstavlja 7,84 % celotnih pri-
hodkov, in sicer: 
• prejeta sredstva iz državnega proračuna 

za investicije so bila realizirana v višini 
840.676,50 EUR oz. 80,8 % 

• za projekt izgradnje širokopasovnih ko-
munikacij v višini 2.429,36 EUR,

• za projekt LEADER v višini 25.033,07 
EUR,

• za projekt energetske sanacije PŠ Šentlo-
vrenc v višini 25.252,96 EUR,

• za projekt ureditve romskega naselja v vi-
šini 413.426,11 EUR,

• za projekt investicijskega vzdrževanja 
lokalnih cest iz sredstev ZFO v višini 
337.813 EUR,

• sredstva požarne takse v višini 36.722 
EUR

• ter za gozdne ceste v višini 4.615,47 EUR. 
Prejeta sredstva iz sredstev proračuna 
Evropske unije so bila realizirana v višini 
610.304,61 EUR oz. 38,3 % načrtovanih, 
kar v strukturi predstavlja 5,66 % celotnih 
prihodkov, in sicer: 
• za projekt izgradnje širokopasovnih ko-

munikacij v višini 13.766,36 EUR, 

• za projekt LEADER v višini 35.761,53 
EUR, 

• za projekt energetske sanacije PŠ Šentlo-
vrenc v višini 143.100,04 EUR 

• ter za Suhokranjski vodovod v višini 
417.676,68 UR. 

ODHODKI
V bilanci prihodkov in odhodkov je bila re-
alizacija odhodkov 11.455.030,85 EUR ozi-
roma 70% načrtovanih (oz. 69,8 % glede na 
sprejeti proračun).
40 - tekoči odhodki so bili realizirani v skup-
ni višini 2.863.600,56 EUR, kar pomeni 
79,7 % glede na načrtovano oz. 88,4 % glede 
na sprejeti proračun.
41 - tekoči transferi so bili realizirani v 
skupni višini 4.142.924,40 EUR, kar pome-
ni 93,1 % glede na veljavni plan, v strukturi 
celotnih odhodkov pa 36,17 %.
42 - investicijski odhodki so bili realizirani v 
skupni višini 3.754.268,49 EUR, kar pome-
ni 54,3 % glede na veljavni plan.
43 - investicijski transferi so bili realizirani v 
skupni višini 694.237,40 EUR, kar pomeni 
49,6 % glede na veljavni plan
V strukturi odhodkov realizacija investicij-
skih odhodkov in investicijskih transferov 
znaša 38,83 %, in sicer zlasti za naslednje 
projekte:
• modernizacija lokalnih cest,
• energetska sanacija PŠ Šentlovrenc,
• nakup prostorov za knjižnico,
• ureditev komunalne infrastrukture v rom-

skem naselju,
• zamenjava cevovoda – vodovod Trebnje…

Sprejet Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2013

UsPOsabljanje sečnje 
DReves v TRebnjem

V prostorih Občine Trebnje se je 1. in 2. 
aprila odvijalo Usposabljanje za sečnjo dre-
ves, katerega organizator je bil Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma v 
sodelovanju z Občino Trebnje. Tečaj je bil 

izveden v okviru Ukrepa 111, ki ga financira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeže-
lja, katerega namen je povečanje produk-
tivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in 
živilskem sektorju. 
Na usposabljanje se je prijavilo 25 tečaj-
nikov. Na tečaju so se seznanili s teorijo, 
natančneje z sestavnimi deli in pripravo 
motorne žage, nevarnostmi, ki pretijo pri 

sečnji, tehnikami podiranja dreves, klešče-
nje in krojenje posekanih dreves, gozdni red 
in izvedba sečnje. V nadaljevanju pa so te-
čajniki 4. in 5. aprila imeli še praktični del, 
ki je vseboval prikaz sečnje dreves in vadba 
na poligonu. Po uspešno končanem usposa-
bljanju bodo vsi tečajniki dobili tudi javno 
veljavno potrdilo o opravljenem programu 
usposabljanja.
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Javna agencija RS za varnost prometa  
razpisuje javni natečaj za priznanje

»najbOljŠe PODjeTje: 
ZaGOTavljamO vaRnOsT v 

CesTnem PROmeTU Za 
ZaPOslene«

Namen natečaja: pritegnili podjetja k pre-
ventivnim aktivnostim za zagotavljanje večje 
varnosti v cestnem prometu. 
Z javnim natečajem želimo spodbuditi pod-
jetja k promociji prometne varnosti v okvi-
ru promocije zdravja na delovnem mestu in 

spodbujanjem družbeno odgovornega ravna-
nja. Cilj je spodbuditi k sodelovanju podjetja, 
katerih zaposleni uporabljajo službena vozila 
ali lastna vozila v službene namene ter tudi 
podjetja, kjer se zaposleni vsakodnevno vozi-
jo z avtomobili v službo in domov, hkrati pa 
delodajalci želijo poskrbeti za varnost svojih 
zaposlenih na delovnem mestu in tudi v pro-
metu.
Podjetja lahko sodelujejo z načrtovanjem in 
izvedbo različnih aktivnosti za promocijo 
prometne varnosti, izvedbo izobraževanj in 
usposabljanj za zaposlene, sprejemom pravil 
in politik v podjetju za zagotavljanje večje 

varnosti v cestnem prometu, posameznimi 
ukrepi na področju službenih vozil, spodbu-
dami za varne voznike in podobno. 
Rok za prijavo na javni natečaj je 30. april 
2014. 
Dokumentacija javnega natečaja je dostop-
na na spletnih straneh Javne agencije RS za 
varnost prometa:
http://avp-rs.si/novice/821-javni-natecaj-
za-priznanje-najboljse-podjetje-zagotav-
ljamo-varnost-v-cestnem-prometu-za-za-
poslene

Občinski SPV, Tone Kastelic

Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in 
Mirnske doline objavlja

RaZPIs 

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 
tržne znamke DOBROTE DOLENJSKE 
S kolektivno tržno znamko DOBROTE 
DOLENJSKE želimo poudariti in izpo-
staviti kakovost in prepoznavnost tipične 

dolenjske kulinarike, rokodelskih izdelkov, 
prireditev in doživljajskih programov ter 

njihovih ponudnikov.

Za pridobitev kolektivne tržne znamke 
DOBROTE DOLENJSKE se lahko pri-
javijo registrirane pravne in druge osebe, 
ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. 
objekti z območja Dolenjske regije, ki na se-
veru meji na reko Savo, na zahodu sega do 
Blok in Kolpe, na jugu in vzhodu pa do dr-
žavne meje. 
Kolektivna tržna znamka Dobrote Dolenj-
ske se uporablja za označevanje geografske-
ga izvora-porekla in kakovosti:
• pridelkov (npr.: sadja, zelenjave, poljščin, 

svežih zelišč in začimb) in prehranskih 
izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, ze-
lenjave, žit ipd.)

• pripravo in ponudbo jedi in pijač v go-
stinskih obratih,

• rokodelskih izdelkov in izdelkov unika-
tnega in industrijskega oblikovanja,

• doživljajskih turističnih produktov/ pro-
gramov,

• doživljajskih turističnih vodenj,
• organiziranih kulinaričnih prireditev in 

dogodkov,
• nastanitev v različnih tipih nastanitvenih 

obratov,
• gostinskih prehrambenih obratov različ-

nih tipov,
• drugih različnih tipov aktivnosti in izdel-

kov ter drugih vsebin 
• na območju Dolenjske regije.
Ocenjevanje pridelkov, izdelkov in storitev 
oz. objektov bo potekalo postopoma. V prvi 
polovici leta bodo ocenjevanja potekala v 
naslednjih terminih: 
• do 20. maja 2014 prijava za pridelke in 

kulinarične izdelke; prinos in ocenjeva-
nje bo potekalo 29. maja 2014 ob 14. uri v 
Gostilni Rakar. Izdelke dostavite na dan 
ocenjevanja med 8.00 in 12.00 v Gostilno 
Rakar, Gorenje Ponikve 8, 8210 Trebnje. 
V ocenjevanje se lahko prijavijo naslednji:
• Pridelki: sveže sadje, sveža zelenjava, okopa-

vine, sveža zelišča in začimbe, orehi, lešniki in 
drugi plodovi, sveže gobe, sveže rastline.

• Prehranski izdelki iz sadja, zelenjave in ze-
lišč ter medu: suho sadje in zelenjava, želeji, 
marmelade in džemi, kompoti, konzervirano, 
zamrzjeno, sušeno ter kuhano sadje, zelenja-
va, zelišča, začimbe, gobe, kis, med in izdelki 
iz medu, suhe začimbe in zelišča, suhe gobe 
in čaji.

• Moke in pekovski izdelki: moke in drugi iz-
delki iz žit, kruh, potice, slane in sladke po-
gače, slano in sladko pecivo in slaščice, suhe 
testenine.

• Mesni in ribji prehranski izdelki: meso (svinj-
sko, telečje, goveje, kunčje, jagnječje), perut-
nina in divjačina, salame in klobase zaseka in 
prekajeno meso, izdelki kolin, ribe in izdelke 
iz rib, idr..

• Mlečni izdelki: mleko, surovo maslo, kuhano 
mleko, skuta ali mlezivo, sveži sir – skuta iz 
kislega mleka, sir mladi, sir mehki, poltrdi, 
trdi, staran, kisla in sladka smetana, jogurti, 
kislo mleko in mlečni napitki (sirotka, kefir, 
pinjenec), sirni namazi (narejeni iz skute, iz 
kislega mleka idr.). 

• Jajca, jedilno olje in maščobe.
• Brezalkoholne in alkoholne pijače: sadni, ze-

lenjavni in zeliščni sok in nektar, sadni, zele-
njavni in zeliščni sirupi in drugi pripravki za 
proizvodnjo pijač, ustekleničena voda, vino, 
pivo, sadna žganja, žganja iz gozdnih sade-
žev in drugih plodov, sadje, plodovi in druge 
rastline v žganje (grenčice in likerji), medeni 
liker, medeno žganje, žganje z medom in me-
dica.

• do 10. junija 2014 prijava za jedi in pijače 
v gostinskih obratih – jedi iz kulinarične 
piramide Dolenjske in prepoznavne hi-
šne jedi. Ocenjevanje bo potekalo na lo-
kaciji ponudnika, 20. junija 2014. 

• prijava za prireditve naj bo oddana vsaj 30 
dni pred izvedbo prireditve.

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobne 
informacije prejmete na sedežu Dobrot Do-
lenjske, Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje ali 
preko elektronske pošte info@dobrote-do-
lenjske.si ali telefonske številke 07 34 82 225.
Trebnje, 10. 4. 2014

ZTR Temeniške in Mirnske doline
Direktorica: Špela Smuk

naPOveDUjemO Že  
26. PRIReDITev  

»IZ TRebanjsKeGa KOŠa«
14. – 15. junij 2014

Tudi letos imate možnost sodelovanja v 
programu, se predstaviti v povorki društev 
ali na stojnici. Vse prijave pošljite na info@
td-trebnje.si oz. pokličite 031 845 643.
Prav lepo povabljeni! 

www.td-trebnje.si

Nadzor nad pravilnostjo 
ločevanja komunalnih 
odpadkov

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva bodo skupaj z javnim pod-
jetjem Komunala Trebnje d.o.o. opravili 
nadzor nad ločevanjem komunalnih od-
padkov v občinah Trebnje, Mokronog-
-Trebelno, Mirna in Šentrupert na podlagi 

določil odlokov občin o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki.
Akcija nadzora bo tokrat usmerjena pred-
vsem v nadzor nad odlaganjem in ločeva-
njem komunalnih odpadkov pri večsta-
novanjskih objektih. Cilj inšpekcijskega 
nadzora je preveriti, ali in v kolikšni meri 
uporabniki upoštevajo določila občinskih 
odlokov o ločenem zbiranju komunalnih 
odpadkov.

Medobčinski inšpektorat
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Dr. Zdenko Šalda – specialist medicine dela, 
prometa in športa, mož, oče in prijeten sogo-
vornik.
Je človek z velikim srcem in čutom za sočlo-
veka, človek, ki mu ni vseeno, da zdravje ljudi 
ni takšno, kot bi lahko bilo, in da je državni 
aparat v zdravstvu skoraj zatajil.  
Rodil se je leta 1958 v Mariboru, kot drugi 
od treh otrok v družini. Sestra je kot otrok, 
v starosti 9 let, umrla za posledicami azijske 
gripe, ima še brata, ki je tudi zdravnik in je 
ostal doma, v Mariboru.

Zakaj ste se odločili za študij medicine? 
Ne bom uporabil običajne fraze, da sem se 
odločil za študij medicine, da bi pomagal 
ljudem. Da bi pomagali ljudem, ni potrebno 
študirati. Pravzaprav se nisem mogel odločiti, 
kateri poklic bi si izbral. Poklic zdravnika sem 
poznal in bil mi je blizu, ker je bil tudi oče 
zdravnik. Da si ne bi kasneje kaj očital, sem se 
prijavil na sprejemne izpite, čeprav sem me-
nil, da nimam veliko možnosti. Takrat so se 
za študij medicine prijavljali v glavnem odlič-
njaki, sam pa sem imel v gimnaziji prav do-
ber uspeh, zato sem imel že v izhodišču slabši 
položaj. Sprejemni izpiti so mi lepo uspeli in 
prebil sem se naprej. 

Kakšna je bila vaša poklicna pot? 
Stažiral sem v Zdravstvenem domu Ljubljana, 
kjer sem že imel zagotovljeno službo, a brez  
stanovanja. V Trebnjem pa so mi ponudili 
stanovanje in tudi specializacijo iz medicine 
dela. Sprva sem bil nekoliko v dvomih, ker se 
mi je zdela medicina dela najbolj dolgočasna 
panoga v medicini, a sem kasneje ugotovil, da 
lahko tu naredim veliko. 

Kaj vas je pritegnilo na področju medicine 
dela?
Bolj ko sem spoznaval naloge medicine dela, 
bolj mi je bila všeč. Človek se lahko zaradi bo-
lezni znajde v stiski, ker svojega dela ne zmore 
več opravljati, in tu je moja vloga velika. Tru-
dim se, da bi bolnemu delavcu pomagal. Po-
gosto posredujem pri delodajalcih, da delavca 
premestijo na drugo delovno mesto ali pa mu 
ga prilagodijo. Ker dobro poznam delovno-
pravno zakonodajo, ljudem pomagam tudi s 

pravnimi nasveti. Velikokrat jim napišem pri-
tožbo zoper oceno invalidske komisije in tega 
me ni sram priznati, čeprav sem tudi sam član 
invalidske komisije. 

Katera so vaša načela pri delu? Kaj ga otežuje?
Moji vodili pri delu sta strokovnost in nepri-
stranskost. V medicini dela gre v glavnem za 
izvedensko delo. Pri svojem delu se resnično 
trudim ostati nepristranski in se ne oziram 
na nikogar. Ponosen sem, da name ni mogoče 
vplivati, da bi spremenil oceno delovne zmož-
nosti, vozniške sposobnosti, oceno invalidno-
sti in podobno. Pogosto gre za zelo težke od-
ločitve. Nekdo na primer po dolgih letih uspe 
dobiti službo, jaz pa mu zaradi astme ne do-
volim opravljati dela. Takrat je resnično hudo, 
ljudje so povsem potolčeni, vendar ne morem 
dopustiti, da bi se pozneje razvila poklicna 
bolezen, ki bi le še dodatno poslabšala paci-
entovo zdravje. Znanci, prijatelji, kolegi so že 
zdavnaj nehali pritiskati name, ker vedo, da se 
z menoj ni mogoče pogajati. Na pomembneže 
se ne oziram.

Je mogoče kakšen primer, ki se ga spomnite?   
Spominjam se osuplosti, ko sem pred leti 
neki pomembni direktorici zavrnil zdraviliško 
zdravljenje. Imela je zdravniške izvide, ki so 
zdraviliško zdravljenje priporočali, vendar se 
na njih nisem oziral, ker po moji oceni njena 
bolezen ni izpolnjevala kriterijev za zdravili-
ško zdravljenje. Nakopal sem si hudo zamero. 
Od takrat dalje sem imel še več miru. Ljudje 
so še manj pritiskali name, ko so videli, da tudi 
tako pomembni osebi ni uspelo.

Kaj pa podkupnine? Veliko je slišati o raznih 
zneskih, ki jih prejemajo vaši kolegi?
Večkrat se mi je zgodilo, da so začeli ljud-
je namigovati, da bi bili pripravljeni tudi kaj 
plačati. Ker sem tovrstne namige preslišal in 
z nadaljevanjem pogovora dal vedeti, da ni-
sem podkupljiv, več kot do pogovora ni nikoli 
prišlo. Pred leti pa je prišlo do kar smešnega 
dogodka. Nek gospod je prišel v ambulanto 
in me vprašal: »Kje se tukaj vplača za inva-
lidsko komisijo?« Včasih se mi zgodi, da mi 
hoče kdo po opravljenem pregledu in že iz-
danem zdravniškem spričevalu za voznika v 
roke stisniti kakšen bankovec. To ne jemljem 
kot podkupovanje, ampak dajanje napitnine, 
ki pa je prav tako ne sprejmem. 

Se pri svojem delu srečujete s kakšno posebno 
skupino ljudi?
Pomembno področje mojega dela je obrav-
nava ljudi, ki prekomerno uživajo alkoholne 
pijače ali so že postali odvisni od alkohola. Za 
velik uspeh si štejem že, če nekdo sam sebi 
prizna, da ima problem. To je šele začetek poti 
do rešitve. Seveda je pogosto težko odkriti 
resnico. Nihče mi še ni rekel, da pije preveč. 
Običajna reakcija pri mnogih je jeza, ki jo 
zvrnejo name. Po Trebnjem so se razširile go-
vorice, da sem zato tako neprijeten do tistih, 

ki preveč pijejo, ker sem tudi sam alkoholik. 
Ne dolgo tega me je celo nekdo poklical po 
telefonu in rekel: »Kako sploh lahko še delate, 
če ste pijanec, ki se je zdravil v Vojniku?« Ko 
sem mu rekel, da še nikoli v življenju nisem bil 
v Vojniku, mi je odgovori: »O, bil, bil. Decem-
bra lani ste se tam zdravili.« 

Torej je vaše delo pestro?
Res je. A da mi v službi ni bilo nikoli dolg-
čas, so poskrbeli v zdravstvenem domu, kjer 
sem dolga leta poleg medicine dela opravljal 
tudi delo splošnega in dežurnega zdravnika. 
Najtežja leta so na srečo minila, bili pa so časi, 
ko smo zaradi pomanjkanja zdravnikov bili 
odgovorni za dve ali celo tri ambulante in og-
romno dežurali, tudi po štiri dni in noči nep-
retrgoma. Dežurstva so bila zame še posebej 
stresna. Tudi če se ni nič dogajalo, sem bil stal-
no napet. Kaj pomeni poseben zvok urgen-
tnega telefona, ko pokličejo iz 112, vedo samo 
tisti, ki delajo v urgentni službi. V zdravstve-
nem domu so me zadolžili tudi za zapornike 
na Dobu. Enkrat tedensko delam v zaporniški 
ambulanti, sem koordinator zaporniške zdra-
vstvene službe in vezni člen z upravo zapora. 
Ker je zapor na Dobu največji slovenski zapor, 
se s problemi zdravstvene oskrbe zapornikov 
ukvarjam tudi na državni ravni. 

Kako pa vašo poklicno pot sprejema vaša dru-
žina?
Imel sem veliko srečo, da sem že v mladih le-
tih našel pravo življenjsko sopotnico, ki je za 
nič na svetu ne bi zamenjal za kakšen »mlajši 
model«. Imam sina, ki je že v službi, in hčerko, 
ki še študira. Oba sta še doma. Živimo mirno 
in srečno družinsko življenje.

Na nek način lahko rečem, da ste ambasador 
avtomatskih def ibrilatorjev (AED). Nam lah-
ko predstavite projekt MILIJON SRČNIH 
TOČK?
Res se na tem področju trudim, saj želim, da 
bi imeli ljudje v naši okolici v bližini avto-
matski defibrilator, ki jim lahko reši življenje 
ob srčnem zastoju. S projektom MILIJON 
SRČNIH TOČK sta zagotovljena tako po-
stavitev mreže javno dostopnih avtomatskih 
defibrilatorjev (AED) kot usposabljanje lju-
di za ustrezno ukrepanje ob srčnem zastoju. 
Zdravstveni dom Trebnje je nosilec projekta 
in s tem izpolnjuje svoje poslanstvo nosilca 
zdravstvenega varstva v svojem okolju, ki je 
širše od samega opravljanja storitev v okviru 
zdravstvenega zavarovanja. 

Ste z odzivom zadovoljni? 
Z odzivom smo zelo zadovoljni, ker se je pro-
jektu pridružila večina krajevnih skupnosti in 
prostovoljnih gasilskih društev, poleg tega pa 
še DROT in Lions klub Trebnje. V naslednji 
fazi bomo posebej povabili še lovska in špor-
tna društva. Projekt je že sedaj odprt za vse in 
se lahko takoj prijavijo. Zaskrbljujoče pa je, da 
se projektu nista pridružili krajevni skupnos-
ti iz Velikega Gabra in Šentlovrenca, za to se 
nista odločili niti tamkajšnji gasilski društvi. 
Krajani Velikega Gabra in Šentlovrenca bodo 

»Državni aparat je v zdravstvu skoraj zatajil« 
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tako zamudili priložnost, da bi imeli v svojem 
kraju AED in usposobljene sosede, ki bi jim 
lahko v primeru srčnega zastoja priskočili na 
pomoč in rešili življenje. Do konca meseca 
aprila je še čas, da se pridružijo MILIJONU 
SRČNIH TOČK in kandidirajo za sofinan-
ciranje nabave AED, ki ga ponuja Občina 
Trebnje. 

Torej je neodzivnost tisto, kar vas žalosti? 
Res je. Razočaran sem nad Krajevno 
skupnostjo Dolenja Nemška vas. Že pred 
enim letom smo se na sestanku sveta krajevne 
skupnosti dogovorili, da bodo kupili omari-
co za AED. Podjetje Pro Meglič, d. o. o., je 
pripravljeno svoj defibrilator ponuditi tudi 
ostalim krajanom, potrebna sta le omarica in 
električni priključek, za kar naj bi poskrbela 
krajevna skupnost. Omarica stane približno 
400 €, a žal do realizacije še ni prišlo. To se mi 
zdi velika škoda, ker bi danes že lahko imeli 
javno dostopen AED in usposobljene krajane, 
ki bi lahko ukrepali v prvih ključnih minutah 
in rešili življenje. 

Kaj pa Občina Trebnje?
Zadovoljni smo s sodelovanjem z Občino 
Trebnje. Na predlog DROT-a so občinski 
svetniki soglasno sprejeli sklep, da se z reba-
lansom proračuna zagotovijo sredstva za na-
kup defibrilatorjev. Prepričan sem, da bodo 
občinski svetniki imeli posluh za postavitev 
mreže javno dostopnih AED tudi v prihod-
njih letih.

Kakšno pa je trenutno stanje v občini? 
Stanje v občini Trebnje je trenutno še zelo 
slabo. Imamo samo dva javno dostopna 
AED. Prvi je pri tovarni TEM na Čatežu, 
drugi pa pred DSO Trebnje. V DSO Treb-
nje so za svoj aparat, ki ga imajo že nekaj let, 
kupili omarico in ga postavili pred vhod. Žal 
temu zgledu niso sledili v Mercatorju. Naš 
predlog, da bi tudi oni svoj AED, ki ga ima-
jo pri blagajnah, postavili pred vrata in tako 
omogočili 24-urno dostopnost, so zavrnili, 
ker se bojijo tatvine. Upam, da si bodo ven-
darle premislili in ravnali skladno s politiko 
družbene odgovornosti, za katero se zavze-
majo na svojih spletnih straneh.

Kaj menite o slovenskem zdravstvu? Bi kaj 
spremenili?
Menim, da zdravstvo v Sloveniji glede na 
trenutne razmere še vedno dobro deluje. 
Zavedati se je potrebno, da so tudi najdraž-
je storitve dostopne praktično vsakomur. V 
Ameriki si lahko takšen nivo zdravstvenega 
zavarovanja privoščijo samo premožni ali 
redki zaposleni, ki imajo v pogodbah o delu 
vključeno dobro zdravstveno zavarovanje. To 
v Sloveniji premalo cenimo. Samo po sebi se 
zdi umevno, da moramo takoj na pregled, na 
primer k ortopedu, ali na trenutno moder-
no magnetno resonanco. Veliko pregledov in 
preiskav je nepotrebnih, zato tisti, ki jih res 
potrebujejo, ne pridejo na vrsto. Na sistemski 
ravni je ogromno stvari, ki bi jih bilo potreb-
no spremeniti, o čemer vsakodnevno poro-
čajo mediji. Obstaja pa še ena malenkost, ki 
nam vsem veliko pomeni – to je prijaznost. 
Zdravstvene delavce nič ne stane, če so do 
pacientov prijazni. Tudi manj prijetne zade-
ve je mogoče razložiti na prijazen in spoštljiv 
način. Če nastane gneča v čakalnici, nekaj 
prijaznih besed in kakšna šala razelektrijo 
ozračje in ljudem dajo vedeti, da niso le šte-
vilke.

Kaj menite o politiki? Bi stopili v te vode?

Politika je pomembna, ker vodi državo. O 
politiki imam zelo slabo mnenje. Najbolj 
me moti nizka raven politične kulture. Ko 
gledam in poslušam »primitivne« nastope 
nekaterih poslancev v parlamentu, me pov-
sem mine volja, da bi se družil z njimi. Po-
membno pa je, da smo ljudje aktivni in se 
ne pustimo voditi kot čredo ovc. Svoje mesto 
vidim v civilni družbi, v družbi ljudi, ki znajo 
ceniti sočloveka.

Vaša dolgoletna sodelavka, dr. Darinka Str-
mole, je zapustila svoje 25-letno delo v ZD in 
se posvetila alternativi. Kako bi komentirali 
njeno odločitev?
Zelo jo občudujem, ker je zapustila zaneslji-
vo in varno zaposlitev v javnem sektorju in se 
podala na negotovo pot zasebne prakse.

Kako se počutite v naši občini? Vas kaj moti?
V Trebnjem živim že četrt stoletja in sem 
povsem udomačen. Na začetku sem imel 
nekaj težav. Ni mi bilo na primer jasno, da 
Trebanjci ne poznajo drugih prstov kot pal-
ce. Prišli so v ambulanto s poškodovanim 
kazalcem in trdili, da so si poškodovali palec. 
Ko so enako trdili tudi za mezinec, prstanec 
in sredinec, sem se počasi navadil.
Najbolj me moti lokalna politika. Vsa leta 
smo priča delitvi na naše in njihove. Njiho-
ve ideje so vedno slabe in škodljive, naše pa 
vedno prave, le da jih ovirajo. Največji absurd 
se je zgodil pred leti, ko je življenje v občini 
zastalo, ker se dva meseca niso mogli dogo-
voriti o sedežnem redu v občinskem svetu. 
Prepire v lokalni politiki pozorno spremljam, 
pa mi pogosto ni jasno, kdo ima prav in kdo 
ne. Ljudi je tako mogoče zelo enostavno na-
lagati, da verjamejo in zaupajo.«
Včasih res ne vemo, komu verjeti in zaupati. 
So to lokalni politiki, zdravniki ali celo naši 
bližnji? Bistvo vsega pa je, da smo tu in sedaj 
zadovoljni s tem, kar ustvarjamo, in z oko-
ljem, v katerem živimo.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Obvestilo o sofinanciranju aeD

Občinski svet Občine Trebnje je z reba-
lansom proračuna dodelil sredstva za na-
kup avtomatskih defibrilatorjev (AED). 
Predvideno je, da bo Občina Trebnje fi-
nancirala 40 % investicije, ostala sredstva 
pa naj bi prispevali krajevne skupnosti in 
društva. Aparat z omarico stane okoli 2200 
€. Možno bo sofinanciranje sedmih apara-
tov. Vabim krajevne skupnosti, prostovolj-
na gasilska društva in ostala društva, ki so 
pristopila k projektu MILIJON SRČNIH 
TOČK, da do 30. aprila 2014 sporoči-
jo, ali bodo kandidirali za sofinanciranje 

nakupa avtomatskih defibrilatorjev. Mo-
žne so tudi skupne kandidature krajevnih 
skupnosti in društev. V začetku meseca 
maja bom razvrstil kandidate po strokov-
nih kriterijih. Kandidati, ki v letošnjem 
letu ne bodo med prvimi sedmimi, bodo 
v prihodnjem letu na vrhu lestvice za so-
financiranje AED. Pričakujem namreč, da 
bo tudi v letu 2015 Občina Trebnje sofi-
nancirala nakup avtomatskih defibrilator-
jev. Krajevne skupnosti in društva, ki bodo 
lahko v celoti financirali nakup AED, naj 
me o tem obvestijo, da bo Občina Trebnje 
pripravila skupni razpis. S tem bomo lahko 
izpogajali nižjo ceno. Da ne bi prišlo do 

nesporazumov, mi prosim obvezno sporo-
čite, ali ste se odločili za sofinanciranje ali 
nakup z lastnimi sredstvi ali se tokrat niste 
odločili za pridobitev avtomatskega defi-
brilatorja v svojem kraju. Vaša odločitev bo 
imela namreč posledice tudi v naslednjem 
letu, ker bodo imeli kandidati, ki letos ne 
bodo uspeli, prednost pri nakupu.
V prilogi pošiljam dva primera, kako so 
prišli do avtomatskih defibrilatorjev na 
Primorskem in v Zasavju.   

Koordinator MILIJONA SRČNIH TOČK
Zdenko Šalda, dr. med.,  

ZD Trebnje

MILIJON SRČNIH TOČK v občini Trebnje
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POZIv DelODajalCem Za ŠTIPenDIRanje 
KaDROv IZ ReGIjsKe ŠTIPenDIjsKe sHeme Za 

DOlenjsKO

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je objavil poziv k oddaji vlog 
za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS 
Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 2014/2015. 
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska 
v šolskem/študijskem letu 2014/2015.
Za delodajalce je sodelovanje v Regijski štipendijski shemi za Do-

lenjsko privlačno, ker sami izbirajo štipendista ter zagotavljajo za 
celotno dobo šolanja štipendista po štipendijski pogodbi le 50% 
sredstev za štipendijo. Preostalih 50% sredstev zagotovi Razvojni 
center Novo mesto d.o.o. iz državnih ali evropskih virov.
Dodatne informacije ter vloga za prijavo so na voljo na: Razvojni 
center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, 
tel. 07 33 72 984, kontaktna oseba: Miljana Balaban ali pišite na 
e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.
Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi vse zainteresirane deloda-
jalce k sodelovanju!

Spet je med nami pomlad. To je čas, ko prič-
nemo urejati okolico, vrtove, njive … Pri tem 
pa se znajdemo v neprijetnem položaju, kam 
z vsemi zelenimi oziroma biološkimi odpadki. 
Najhitrejša rešitev, ki se nam takoj ponudi, je, 
da jih kar na kraju samem zakurimo. In potem 
se gost dim vije po naselju in smradi ter duši 
vse živo.
V sedanjem času, ko se ekologiji in varstvu 
okolja namenja vse večjo vlogo, je potrebno 
tudi v zvezi z omenjenimi ravnanji drastično 
spremeniti miselnost. Tudi evropske direktive 
narekujejo prepoved kurjenja odpadkov v na-
ravnem in bivalnem okolju v Sloveniji. 
Kot opažamo, je požarov v naravi v zadnjih 
letih (zaradi toplih in suhih obdobij) vse več.  
Najpogostejši povzročitelj je človek s svojo 
nepremišljeno dejavnostjo. Požare največ-
krat zanetijo lastniki zemljišč sami, ki želijo s 
kmetijskih površin odstraniti organsko maso 
zaradi lažjega obdelovanja v prepričanju, da je 
to za kmetijsko površino koristno. Mnogi so 
namreč zmotno prepričani, da s požiganjem 
trajno uničijo plevel in zemljo pognojijo s pe-
pelom. Takšna oblika spravila organske mase 
s kmetijske površine je tako z vidika varstva 
okolja kot z vidika agrotehnike neprimerna in 
neutemeljena. 
Poglavitni razlog za prepoved kurjenja je 
predvsem v tem, ker požari v naravi povzro-
čijo veliko škode in ker se pri kurjenju širi ne-
prijeten vonj, ki je posebej moteč v strnjeno 
naseljenih področjih. Poudariti je treba, da se 
z ognjem, ki ne razvije dovolj visoke tempe-
rature, v zrak sproščajo strupeni plini, dim ter 
saje, ki so po dognanjih strokovnjakov toksič-

ni in karcinogeni. 
Strokovnjaki opozarjajo, da ima kurjenje ra-
stlinskih ostankov tudi negativne posledice 
za tla oziroma rodovitno prst. Pri kurjenju 
organske mase so tla izpostavljena visoki 
temperaturi. Visoka temperatura povzroči, 
da poleg mase, ki jo želimo požgati, popol-
noma propadejo tudi občutljive vrste kmetij-
skih rastlin, ki bi jih še želeli obdržati. Ogenj 
in visoke temperature celo stimulirajo razvoj 
semen nekaterih trdovratnih plevelov, ki se 
jih bomo rešili le s težavo oziroma z višjimi 
stroški. Površina sicer po sežigu z zakasnit-
vijo ozeleni, toda botanična sestava vzniklih 
rastlin bo na takšnih površinah po biološki in 
krmni vrednosti bistveno slabša. 
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da nekateri po-
samezniki celo ob razglašeni določeni stopnji 
požarne ogroženosti ne upoštevajo prepovedi 
kurjenja in tako ogrožajo naravno okolje, živ-
ljenja ljudi in živali ter premoženje. 
Kaj določajo predpisi? 
Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem 
okolju v Sloveniji ureja več predpisov z glo-
bami celo do 4100 € na posameznika. Morda 
nas bodo vsaj kazni počasi spametovale. 
Uredba o ravnanju z odpadki določa, da mo-
rajo biti vsi odpadki, tudi biološki, primerno 
obdelani, in sicer predelani ali odstranjeni v 
skladu z določili uredbe. To pa lahko stori 
imetnik odpadkov sam ali pristojne službe. 
To pomeni, da je kurjenje odpadkov v naravi 
kot način njihovega nenadzorovanega odstra-
njevanja prepovedano. 
V skladu z Uredbo o obdelavi biološko raz-
gradljivih odpadkov obdelava obsega kom-

postiranje, anaerobno razgradnjo, mehansko-
-biološko obdelavo ali katerikoli postopek 
higienizacije teh odpadkov, nikakor pa ne 
sežiganja v naravnem okolju. Določena pra-
vila veljajo tudi za oddajo odpadkov, saj mora 
lastnik odpadkov zagotoviti, da niso pomeša-
ni z drugimi odpadki, da jih lahko obdelajo. 
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem 
okolju, Zakon o gozdovih in občinski pred-
pisi v določenih občinah so le nekateri izmed 
predpisov, ki konkretno za posamezna speci-
fična področja določajo prepovedi in omejitve 
kurjenja v naravnem in bivalnem okolju. 
Kako je potrebno ravnati z biološkimi od-
padki? 
Biološko razgradljive odpadke je potrebno 
obdelati s kompostiranjem, z anaerobnim raz-
grajevanjem, z mehansko-biološko obdelavo 
ali katerim drugim postopkom, med katere 
pa nikakor ne sodi sežiganje v naravnem ali 
bivalnem okolju.  
Prav tako je potrebno opozoriti, da mora la-
stnik odpadkov, če se odloči, da jih bo oddal 
podjetju Komunala Trebnje, d. o. o., zagotovi-
ti, da so odpadki primerno ločeni in ne pome-
šani, da jih je pozneje možno predelati. 
Manjše količine tovrstnih odpadkov lahko 
odložite v tipske rjave zabojnike oziroma 
posode, namenjene biološkim odpadkom. 
Javno podjetje Komunala Trebnje, d. o. o., or-
ganizira odvoz teh odpadkov, prav tako pa je 
možno tovrstne odpadke v času obratovanja 
dostaviti na deponijo Globoko. Prepričani 
smo, da vam bodo delavci podjetja z veseljem 
svetovali in pomagali pri odvozu tovrstnih 
odpadkov.

Medobčinski inšpektorat

Kurjenje v naravnem in bivalnem okolju

Romane sanje – naše sanje
»Neprestano pada dež … Zunaj se sliši grme-
nje. Sahid sanja o sinu, ki ga je davno izgubil 
… Tiho zajoče, da ne bi zbudil Mihrije …« 
(Traja I. Brizani)
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
nam je prijazna gospa Andrejka prebrala lite-
rarno besedilo Sanje Alije Kraničija, ki sta ga 
prevedla Traja I. in Marija Brizani. 
Vsi sanjamo – včasih o stvareh, ki bolijo, vča-
sih o veselih pričakovanjih, skozi sanje se izra-
žajo naše želje. Tudi starša Roma sta pogosto 
sanjala o sinu, ki ga ni bilo več. Posebno oče je 
čutil izgubo sina kot hudo bolečino … Njuno 

izgubo smo začutili tudi mi.   
Tako kot se je nesrečni oče »napotil za sanja-
mi, a so ga dohitele«, smo tudi mi izrazili svoje 
sanje. Ne z besedo, ampak s pomočjo risbe.
Nataša, Senja, Barbara sanjajo o morju, soncu, 
delfinih; Marija in Urška sta narisali hiše in 
hišice z vrtovi, s široko cesto, ki pelje v svet. V 
mislih in na risbah Manuele in Senje se je ces-
ti pridružila skupina otrok, ki se drži za roke 
in se veseli življenja. 
Viljem, Tadej in Bojči so otroci sodobnega 
sveta: sanjajo o športu, avtomobilih, svetu, 
Božidar je upodobil čudovitega gospodarja – 
pisanega petelina. 
Kaj vam sporočamo? Da želimo, hočemo, se 

trudimo … V nas je veliko lepega, pozitivne-
ga. Radi imamo svobodo, svoje korenine, svoj 
jezik. Radi imamo vas, saj z vami že desetletja 
živijo naši starši, stari starši in zdaj mi – pred-
stavljeni v nekoliko drugačni luči – prek svojih 
sanj. 
Zlata Kastelic, prof. slovenščine na Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje

Razstava izdel-
kov Romane sa-
nje – naše sanje 
(A. V. N.)
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Prvič na Pomladni ladji
Zborovodkinja Petra Pograjc iz Vrtca Sonč-
nica pri OŠ Veliki Gaber je za letošnjo ob-
močno revijo otroških in mladinskih pev-
skih zborov v Dobrniču pripravila za nastop 
predšolski pevski zbor, ki je s solidnim nasto-
pom uspešno sodeloval na prireditvi. 

Dobrnič preplavila pesem 
400 mladih grl
Na prvo petkovo popoldne v aprilu je v 
Dobrniču potekala prireditev Pomladna ladja, 
na kateri je na dveh koncertih (v kulturnem 
domu in telovadnici) zapelo 14 predšolskih, 
otroških in mladinskih pevskih zborov s prek 
400 mladimi pevkami in pevci z zborovodji 
in korepetitorji. Iz mirnske osnovne šole sta 
zapela otroški in mladinski pevski zbor pod 
vodstvom Margarete Megi Sotlar, iz mokro-
noške šole otroški in mladinski pevski zbor 
pod vodstvom Jelke Gregorčič Pintar, iz OŠ 
dr. Pavla Lunačka Šentrupert otroški pevski 
zbor pod vodstvom Nataše Dragar in mladin-
ski pevski zbor pod vodstvom Mance Černe. 
Iz Velikega Gabra so se revije udeležili otroški 
in mladinski pevski zbor gabrske osnovne šole 
pod vodstvom Mance Černe, iz vrtca Sončni-
ca pri OŠ Veliki Gaber predšolski pevski zbor 
pod vodstvom Petre Pograjc ter mladinski 
pevski zbor KUD dr. Petra Držaja pod vod-
stvom Fani Anžlovar. Na reviji so zapeli tudi 
otroci Vrtca Mavrica Trebnje pod vodstvom 
zborovodkinje Brigite Borak, otroški pevski 
zbor Dežele glasbe Vrhovo pri Šentlovrencu 
pod vodstvom Marte Steklasa, iz Podružnič-
ne šole Dolenja Nemška vas otroški pevski 
zbor z zborovodkinjo Ivo Sajovic ter Podru-
žnične šole Dobrnič, ki je bila gostiteljica re-

vije, otroški pevski zbor pod vodstvom Bojane 
Kastigar. Zbore so spremljali na klavirju in 
drugih instrumentih: Saška Božič, Sara Fer-
lin, Renata Novak, Karmen Maver, Tadeja 
Vidmar Curk, Dominik Steklasa, Tia-Va-
nessa Gregorčič, Jelka Gregorčič Pintar, Jaka 
Darovec in Gregor Žagar. Revijo je strokovno 
spremljala dr. Dragica Žvar, ki je po zaključku 
opravila splošen razgovor z zborovodkinjami 
in korepetitorji. Pogovoru so prisluhnile tudi 
ravnateljice, vodje šol in obe podžupanji. Med 
drugim je dr. Žvarova povedala, da že dolgo ni 
prisluhnila tako lepi reviji. Podrobnosti posa-
meznega nastopa in nasvete za nadaljnje delo 
bo strnila v pisnem mnenju za posamezni na-
stopajoči zbor. 

Otroški pevski zbor Podružnične šole Dobrnič,  
gostiteljice Pomladne ladje, pod vodstvom Bojane 
Kastigar

Poleg nastopajočih, zborovodij in korepe-
titorjev ter spremljevalcev so se za uspešno 
izvedbo projekta potrudili tudi gostitelji, 
Osnovna šola Trebnje ter kolektiv Podru-
žnične šole Dobrnič z vodjo Ano Kastigar, 
ki so se zares potrudili, da je pevski dogo-
dek izzvenel uspešno in ostal v spominu vseh 
nastopajočih. Za sodelujoče so pripravili 
ročno izdelane obeske, pozabili niso niti na 
goste, in poskrbeli za simpatično sceno za 
oba koncerta. Na različne prošnje organiza-
torja, trebanjske območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, so se poleg 
šole gostiteljice odzvali še: Krajevna skup-
nost Dobrnič, Prostovoljno gasilsko društvo 
Dobrnič, Župnijski urad Dobrnič, Glasbena 
šola Trebnje in vodstvo OŠ Trebnje. Veliko 
logističnega dela so opravili hišniki: Franci, 
Stane, Marjan in Zdravko. Za trajni zapis 
dogodka je poskrbel Studio Mars, Mateja 
Leban pa za tekoče vodenje obeh koncertov. 

Finančno so pevski dogodek omogočile vse 
štiri občine Temeniške in Mirnske doline ter 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

Območno srečanje 
otroških gledaliških skupin 
Potekalo je 31. 3. 2014 v Kulturnem domu 
Mokronog, na njem pa je sodelovalo 5 sku-
pin iz območja trebanjske izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je bila 
tudi organizator srečanja, in ena skupina iz 
sosednje OI Krško. Strokovni spremljevalec 
srečanja, g. Damjan Trbovc, je tako strokov-
no ocenil:  gledališko skupino Podružnične 
šole Trebelno pod vodstvom mentorice Janje 
Cajner, ki je odigrala predstavo Kakor nap-
ravi stari, je zmerom prav, dramsko skupino 
PŠ Šentlovrenc, ki sta jo spremljali mentori-
ci Teja Zajec in Alenka Kolar in je odigrala 
predstavo Maček Muri – eko frajer, gleda-
liško skupino Škorpijončki iz Vrtca Mavri-
ca Trebnje pod vodstvom Barbare Škarja in 
Saše Kastelic, ki je odigrala predstavo Dobri 
snežak, dramsko skupino Brbotavčki iz OŠ 
XIV. divizije Senovo, ki je pod mentorstvom 
Aleksandre Macur odigrala Muco Copata-
rico, gledališko skupino KUD Ivan Cankar 
Velika Loka, ki je odigrala komedijo Av-
dicija, njeni mentorici sta Melita Pangerc 
in Hana Sinjur, ter gledališko skupino OŠ 
Veliki Gaber, ki jo je spremljala mentorica 
Justina Zupančič, in njihovo predstavo Pod 
medvedovim dežnikom. Po zaključku sre-
čanja je Damjan Trbovc opravil pogovor z 
mentoricami in režiserkami, podrobnosti in 
nasvete pa bo strnil še v pisnem mnenju, ki 
ga bo prejela posamezna skupina. 

Otroška gledališka skupina Škorpijončki Vrtca 
Mavrica Trebnje z mentoricama Barbaro Škarja 
in Sašo Kastelic 

Materinski dan 
25. 3. 2014 je KD Trebnje organizira-
lo tradicionalno kulturno prireditev, v 
kateri sta nastopali gledališka skupina 
Plamen pod vodstvom Kristine Gabri-
jel in otroci iz Vrtca Trebnje, ki so jih 
pripravile in spremljale Marta Rogelj, 
Bojana Murn in Tjaša Gracar. Ob tej 
priložnosti je povsem polno dvorano 
nagovoril tudi dr. Roman Globokar.
»Sama sem nastopala v gledališki sku-
pini in hkrati s svojo sestrično Vito 

vodila predstavo. Ker rada govorim in 
igram, mi to ni delalo težav. Občutki 
na odru so bili odlični. Vsi nastopajo-
či smo poželi velik aplavz, ki smo si ga 
zaslužili. Bilo je super in vesela sem, da 
je ta dan, posvečen našim mamam in 
babicam, uspel,« je po predstavi pove-
dala Zala Ribič.
Za to priložnost so učenci podaljšanega 
bivanja PŠ Dolenja Nemška vas izdelali 
prisrčna spominska darilca.

Ivanka Višček
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Materinski dan v Šentlovrencu
V soboto, 22. 3. 2014, je v Kulturnem domu Šentlovrenc potekala že 
4. prireditev ob materinskem dnevu, ki so jo pripravile gasilke PGD 

Šentlovrenc. Pred samo prireditvijo je v cerkvi v Šentlovrencu domači 
župnik daroval sv. mašo za vse mame. Na prireditvi je bila ob vho-
du vsaka mama deležna lepe besede predsednika in podpredsednika 
PGD Šentlovrenc ter majhnega spominka, ki je nastal pod rokami 
gasilk. Program so popestrili MPZ vinogradnikov Čatež pod Zapla-
zom, ženska vokalna skupina Črta iz Trebnjega, harmonikar Matic 
Zoran, povezovala pa ga je Špela Ostanek. Pesmim sta se pridružili 
še dve recitaciji Mance Rajnar in Tinkare Gliha. Na prireditvi so se 
predstavile tudi starejše krajanke, ki so pod vodstvom Bože Zupančič 
pripravile čudovito razstavo ročnih del, ki je ves večer krasila dvorano. 
Gostja prireditve je bila podžupanja Občine Trebnje ga. Nada Pe-
pelnak. Gasilke so po končani prireditvi pripravile pogostitev, MPZ 
vinogradnikov Čatež pod Zaplazom pa je ob kozarčku vina družno 
zapel še skupaj s krajani. Večer se je tako zaključil z glasbo, petjem in 
dobro voljo. Gasilke PGD Šentlovrenc se še enkrat zahvaljujejo vsem, 
ki so kakor koli pripomogli k izvedbi prireditve.  

Špela Razdrh

Mamma mia!
V petek, 21. marca 2014, je potekal v športni dvorani Osnovne šole 
Trebnje izjemno obiskan muzikal v izvedbi učencev trebanjske osnov-
ne šole. Zborovodkinja in režiserka Jožica Stanič je s sodelavci in ob 
podpori vodstva šole naredila fantastičen muzikal, v katerem je nasto-
pilo 151 učencev od 3. do 9. razreda v šolski koprodukciji, kot pevci so 
sodelovali  tudi nekdanji učenci OŠ Trebnje.
Predstava je trajala z odmorom uro in pol. Mladostna sproščenost, 
petje, ples in igra so presegli vsa pričakovanja in publika je nastopajo-
če zasluženo nagradila z izjemnim aplavzom in ovacijami.
To je bil nepozaben večer, ki smo ga ponovili v sredo, 9. aprila, ob 19. 
uri. Več slik s premiere in ponovitve si lahko ogledate na naši spletni 
strani.

Mojca Bahun

KORK Knežja vas
V nedeljo, 23. 3. 2014, smo organizirali meritve krvnega tlaka, slad-
korja v krvi in holesterola. Meritve je izvajala ga. Vlasta Rajkovič, 
dipl. med. sestra. Za njeno pomoč in čas se ji iskreno zahvaljujemo.
Zahvaljujemo pa se tudi vsem našim članom, ki redno prispevajo 
članarino in s tem podpirajo delo Rdečega križa. S temi sredstvi 
in sredstvi, ki nam jih za naše delovanje nameni krajevna skup-
nost, lahko organiziramo srečanja starejših krajanov, obdarovanja 
ob jubilejih in novem letu ter z žalnim paketom sveč pospremimo 
umrlega na njegovi zadnji poti.
Sredstva namenimo tudi za letovanja otrok z zdravstvenimi te-
žavami iz naše krajevne organizacije, ki so iz finančno šibkejših 
družin, ter prehrambne pakete.
Še enkrat, iskrena hvala vsem, ki kakorkoli pomagate in darujete 
tistim, ki potrebujejo pomoč.

Dan odprtih vrat šole golfa 
za otroke
V klubu so zaključili uspešno zimsko sezono. 
Prvič je bila za otroke, ki obiskujejo klubsko 
vadbo in malo šolo golfa, organizirana vadba 
tudi v zimskem času v telovadnici. Poleg tega 
pa je bila organizirana vadba tudi v šolah, in si-
cer v Velikem Gabru in Trebnjem kot interesna 
dejavnost, v Dobrniču in Dolenji Nemški vasi 
pa kot izvenšolska dejavnost. Otroci so veliko 
trenirali in skupno se jih je kar 18 v zimskem 
času udeležilo zimske lige. Morali so pokazati 
svoje spretnosti v igri golfa in po petih tek-
mah je bil zimski del lige zaključen. Prvi trije 

bodo za nagrado obiskali igrišče na Otočcu v 
spremstvu učitelja golfa. 
V nedeljo, 6. 4. 2014, pa je bil organiziran dan 
odrtih vrat za otroke in njihove družinske 
člane. Vsem obiskovalcem je bila omogočena 
vadba z učitelji golfa. Prvič je potekal tudi dru-
žinski turnir, ki so ga tako otroci kot starši zelo 
lepo sprejeli. Dogodek se je zaključil s podeli-
tvijo nagrad najboljšim trem družinam, hkrati 
pa so podelili priznanja vsem otrokom, ki so 
se udeležili zimske lige, ter seveda nagrade in 
pokale najboljšim trem. Dogodek se je zaključil 
z občnim zborom članov.  
V aprilu so se v šoli golfa in na vadišču na Blatu 
pričele tudi ostale aktivnosti. Vsako sredo do 

jeseni bo organizirana izvenšolska dejavnost na 
vadišču za vse osnovnošolske otroke, ki želijo 
spoznati golf in se naučiti osnovnih udarcev ter 
pravil igre. Za najmlajše otroke bo ob četrtkih 
organizirana vadba v mali šoli golfa, za starejše 
pa bo potekala klubska vadba, ravno tako ob 
četrtkih. V poletnem delu je predvidenih veliko 
tekmovanj za otroke – potekala bo letna liga 
za otroke v golfu in udeleževali se bodo tekem, 
ki bodo organizirane pod okriljem Golf zve-
ze Slovenije. Za starejše bo organiziranih več 
vrst tečajev, od začetnih do nadaljevalnih. Vse 
dodatne informacije lahko najdete na spletni 
strani www.gcc-trebnje.si, pišete pa lahko tudi 
na elektronski naslov solagolfa@gcc-trebnje.si.
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Predstavitev vrtca Mavrica Trebnje na 
sejmu Altermed
V petek, 14. marca, se je v Celju na sejmu Altermed med sedem-
najstimi vrtci predstavil tudi Vrtec Mavrica Trebnje. Stojnice so bile 
letos namenjene predstavitvi zdrave in uravnotežene prehrane.
Tema naše predstavitve na razstavnem prostoru je bila zdrav zajtrk. 
Naš cilj je bil predstaviti obiskovalcem sejma aktivno vlogo vrtca pri 
oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad. Na stojnici so bili prika-
zani rezultati našega delovanja: fotografije aktivnosti otrok, likovni 
izdelki  in  misli otrok o zdravem  zajtrku. Obiskovalcem sejma smo 
ponudili dobrote, ki jih je z vso skrbnostjo pripravilo naše kuharsko 
osebje. Bučkin, skutni z zelišči, čičerikin, zelenjavni in sojin namaz 
smo predstavniki vrtca ponujali na pirinem mešanem in polbelem 
kruhu. Obiskovalci so lahko poskusili tudi čaje (lipov, mešani zeli-
ščni in koprov-janežev-kumin).  Ponujene dobrote so hitro pošle, za 
predstavitev pa smo prejeli številne pohvale.

Maja Stopar in Nina Bevec

Na sterilizacijo smo odpeljali še 5 psičk iz 
romskega naselja Hudeje
Marca smo na sterilizacijo odpeljali še 5 psičk iz romskega naselja 
Hudeje. Z veseljem vam sporočamo, da nam počasi zmanjkuje psičk, 
ki v tem naselju še niso sterilizirane. Na to smo zelo ponosni, saj smo 
storili res velik korak v smeri reševanja te problematike. Že navzven 
je takoj videti, da je v naselju manj kužkov, umiranja mladičkov pa 
ni več zaznati.
Skupaj smo tako sterilizirali kar 28 psičk. Od tega je 5 psičk že umrlo 
(4 je povozil avto, ena ni preživela pasjega napada), 5 psičk pa smo 
oddali naprej v nove domove.
Vsi, ki želite podpreti naše akcije zmanjševanja nenadzorovanih bre-
josti, lahko nakažete donacijo na TRR društva: SI56 0201 4025 9397 
558, Animal angels, Levstikova 26, 8210 Trebnje, namen: Hudeje.
Prav tako vas vabimo, da se nam pridružite, saj potrebujemo pomoč 
prostovoljcev. Pišete nam lahko na e-naslov: group.animalangels@
gmail.com.

Nataša Krese, predsednica društva Animal angels

Spomladanski semester na CIK-u Trebnje
Kakovostno in široko znanje zagotavlja uspeh ter podlago za razvija-
nje kompetenc, potrebnih tako na trgu dela kot tudi za kakovostnejše 
življenje. V zadnjih letih kot odziv na potrebe trga dela razvijamo 
programe usposabljanj, ki udeležencem omogočajo pridobitev po-
klicne usposobljenosti za vstop na trg dela v krajšem času.  
V spomladanskem semestru 2013/2014 načrtujemo izvedbo nasled-
njih izobraževalnih programov:
• knjigovodska dela – poglobljeno in tečaj slovenščine za tujce, 2. 

stopnja: začetek 24. 3. 2014, ob 15.00 – še nekaj prostih mest;
• usposabljanje za NPK pomočnik kuharja, usposabljanje za po-

močnika natakarja in usposabljanje za pridobitev NPK socialni 
oskrbovalec na domu: zbiramo prijave, začetek je predviden v 
marcu; 

• tuji jeziki (angleščina, nemščina) in delavnice (oblikovanje in šiva-
nje oblačil ter kvačkanje nakita): prijave še zbiramo. 

Še vedno vpisujemo tudi v programe srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja s področja predšolske vzgoje, gostinstva in 
ekonomije. Več informacij: spletna stran www.ciktrebnje.si ali vsak 
delovni dan na tel. št.: 07 34 82 100.

Utrinka z usposabljanja za NPK (K. J.) 

Kristina Jerič in Martina Podlesnik

Športni dan v Planici
V četrtek, 20. marca 2014, smo imeli učenci 8. razreda OŠ Trebnje 
športni dan v Planici. Že v avtobusih, s katerimi smo se peljali, je bilo 
veselo, napeto pričakovanje, saj smo vedeli, da bomo lahko (nekateri 
prvič) podpirali naše slovenske smučarske skakalce.
Preden smo prišli v Planico, so nam razdelili kape Manner in vsto-
pnice ter bone za malico. S kapami na glavi smo stopili iz avtobusa 
in se zdeli sami sebi nekoliko smešni, ko smo v koloni stopali vse do 
tribun pod skakalnico. Kupili smo slovenske zastave, troblje in kape. 
Ves dan smo se zelo zabavali. Peli smo, plesali in navijali za naše 
šampijone. Ob skoku Petra Prevca smo zadrževali dih. Seveda se nas 
je kar nekaj mudilo ob ograji, kjer so skakalci delili avtograme. Sama 
sem zbrala okoli 20 avtogramov.
Bil je prelep sončen dan in utrujeni, a polni novih doživetij smo se 
vrnili v Trebnje.

Osmošolec Andrej s planiško maskoto.

Zala Ribič, 8. r.  OŠ Trebnje
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Anica Kic praznovala 90 
pomladi
V Zagorici pri Dobrniču je v četrtek, 13. 2. 
2014,  Anica Kic praznovala svoj 90. rojstni 
dan. Z možem Francem, ki se je v Zagorico 
priženil iz Korit, sta ustvarila številno dru-
žino. Žal pa je njeno življenje zaznamovala 
bolečina ob tragični izgubi sina Franceta in 
nato še moža.
V veliko pomoč in tolažbo sta ji hčerki Mar-
jana in Anica, ki sta si svoji družini ustvarili 
na Žubni in v Marinči vasi. Vesela je, da jo 
velikokrat obiščeta in ji polepšata dan in se-
veda postorita vse potrebno. Ima kar sedem 

vnukov in vnukinj in dva pravnuka. Tudi njih 
je zelo vesela. Zaenkrat si lahko še sama sku-
ha in poskrbi zase in upa, da bo še dolgo os-
talo tako. Včasih, ko zboli, gre k hčerki Mar-
jani, kjer ima urejeno sobo in vse za udobno 

življenje. Vendar je najraje doma, v svoji hiši 
na sredi vasi. 
Vesela je bila tudi pozornosti s strani KS 
Dobrnič. Ob njenem visokem jubileju so ji  
čestitali predsednik Sveta KS Dobrnič Mi-
lan Kastelic in  članica Sveta KS Melita Jarc 
in ji izročila darilo in Francka Kužnik, ki ji 
je voščila in izročila darilo v imenu KORK 
Dobrnič .
 Spoštovana gospa Anica, Ob Vašem 90. roj-
stnem dnevu Vam še enkrat iskreno čestita-
mo. Želimo Vam veliko zdravja, da bi lahko 
svojo milino, skrb in prijaznost še dolgo tro-
sili med svoje najdražje in vse, ki jih poznate.

Lojzka Prpar

Nuša Smolič, slikarka iz 
Vrbovca

Od 20. do 30. marca se je v Baragovi galeriji 
v Trebnjem prvič predstavila s svojimi platni 
absolventka Likovne akademije v Ljubljani 
Nuša Smolič, sicer domačinka iz Vrbovca pri 
Dobrniču. Nuša Smolič sedaj končuje di-
plomsko nalogo na likovni akademiji, smer 
slikarstvo, kamor se je vpisala po končani 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. 
Doslej je imela že več samostojnih razstav, 
sodelovala pa je na številnih skupinskih.
Razstavo, na kateri smo občudovali več kot 
dvajset del in med njimi kar nekaj tudi izrazi-
to velikih platen, je poimenovala Interakcijo. 
Njena dela je predstavila akademska slikar-

ka Andreja Verderber in njena prijateljica. 
Kulturni program na otvoritvi je oblikovala 
več kot odlična Erika Kralj, kantavtorica iz 
Boršta pri Podzemlju, prav tako Nušina pri-
jateljica. Slika otvoritve je bila tako izjemno 
prijetna, zaokrožili pa so jo še gostje na pri-
reditvi.
Tokrat je bil na otvoritvi prisoten tako žu-
pan Alojzij Kastelic, kot podžupanja Nada 
Pepelnak in podžupan Silvester Prpar, ki je 
sicer Nušin sokrajan in mu je pripadla čast, 
da je razstavo tudi uradno odprl.

(bp)

V PGD Občine prikazali 
pravilno gašenje požara
V četrtek, 3. 4. 2014, je v popoldanskih urah 
potekala društvena vaja gasilcev PGD Obči-
ne, ki so v nekdanji orodjarni prikazali pra-
vilno gašenje notranjega požara. Operativna 
skupina gasilcev se je odzvala na poziv regij-
skega centra, ki jim je sporočil, da gori stav-
ba (stara orodjarna) v vasi Dolenje selce pri 
Dobrniču. Hiter izvoz gasilcev, varna vožnja 
na prizorišče požara in interventno ukrepa-
nje za čimprejšnje gašenje in lokaliziranje 
požara so bili ukrepi, ki jih je lahko videlo 
prisotno občinstvo ter se tako na lastne oči 
prepričalo, kako prostovoljni gasilci ukrepajo 
ob tovrstnih nesrečah. Po uspešno zaključeni 
intervenciji so si lahko prisotni ogledali še 
gasilsko vozilo, gasilsko orodje in ostale pri-
pomočke, ki jih domači gasilci potrebujejo 
pri svojem delu. Dandanes smo navajeni, da 
so gasilci prisotni ob vseh naravnih nesrečah, 
in si življenja brez njih skoraj ne moremo 
predstavljati, zato si zagotovo zaslužijo javno 
spoštovanje za njihovo vsakodnevno nese-
bično delovanje. 
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Tekst in foto: Leon LOBE, PGD Občine

Obrti in tehnična dediščina 
v domačem okolju
Na OŠ Trebnje smo 10. aprila 2014 izvedli 
tehniški dan za učence 8. razreda. Delo je 
potekalo v skupinah. Raziskovali smo po-
men dediščine na Slovenskem in v našem 
kraju, industrijsko revolucijo, parno loko-
motivo in železnico. Ogledali smo si kmetijo 
Gole, staro kaščo in kmetijske stroje na pose-
stvu Gabrijel, klet pri Borinovih, objekte, ki 
so bili ali so še pomembni v Trebnjem. Ugo-
tovili smo, da jih je veliko zamenjalo svojo 
namembnost in da kar nekaj obrti ne obstaja 
več. Tudi sami smo se ob pomoči mentorjev 
preizkusili v nekaterih spretnostih. Spletli 
smo lepe košare iz šibja. 
Krajanom, ki so bili pripravljeni  z nami deli-
ti svoje izkušnje, se lepo zahvaljujemo. 

Marta Gačnik, foto: Jan Alukić
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Ivanka Mestnik obiskala trebanjsko 
knjižnico
V ponedeljek, 31. marca, nas je s svojim obiskom in predstavitvijo 
že drugič natisnjene knjige Grenki kruh počastila gospa Ivanka 
Mestnik. Za svojih skoraj osemdeset je gospa Ivanka, kljub težkim 
časom, ki jih kot otrok preživela v Suhi Krajini in jih natančno 
popisala v knjigi, polna dobre volje, pozitivnih misli in veselja do 
življenja. V pisateljici tako ljubem romanu, ki je pravzaprav dves-
toletna zgodovina Suhe Krajine in se dotika tudi socialne proble-
matike podeželskega prebivalstva, še posebej žensk, prek družin-
skih zgodb tke zgodovino nekdaj zelo pomembne železolivarne 
na Dvoru. Da smo se v vsebino Grenkega kruha še bolj vživeli, 
je poskrbel njen sogovornik, gospod Jože Zupan. Nostalgičnemu 
večeru je prisostvovalo več kot 50 pisateljičinih prijateljev, sova-
ščanov, znancev in bralcev njenih knjižnih del. Da pa večer ni bil 
samo v znamenju besed, so poskrbele pevke Ženskega pevskega 
zbora Zimzelen z Mirne. Gospa Ivanka Mestnik pa nam je že 
obljubila novo knjigo, tokrat z otroško vsebino. Kmalu jo bomo 
lahko brali. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla 

Golie Trebnje

Šola v naravi
V ponedeljek, 24. 3., so se trebanjski sedmošolci skupaj z osmimi 
spremljevalci za en teden odpravili v šolo v naravi. Učenci 7. a in 
7. c oddelka so preživeli teden v šoli v naravi v CŠOD Peca, 7. b 
in d pa v CŠOD Soča v Tolminu.
V tem tednu so imeli različne aktivnosti v naravi, saj so se ukvarja-
li s športnim plezanjem, lokostrelstvom, orientacijo, se seznanili z 
disk golfom, preučevali rastlinski in živalski svet v okolju in veliko 
prehodili ter se tako seznanili z geografskimi, naravnimi in zgo-
dovinskimi  značilnostmi pokrajine. Po enem tednu so se v petek 
popoldne zadovoljni vrnili.

Sedmošolci CŠOD Soča so med drugim obiskali Tolminska kori-
ta,  Kozlov rob, kostnico, kobariški muzej 1. svetovne vojne,  sirar-
ski muzej in zvedeli veliko o prvi svetovni vojni, s katero je dolina 
Soče še prav posebej zaznamovana.
Sedmošolci doma Peca na Koroškem pa so obiskali rudnik svin-
čeve in cinkove rude Mežica, ki ne obratuje več in je odprt le 
za turistične namene, kočo na Pikovem in se seznanili z drugimi 
lokalnimi zanimivostmi.

Ivanka Višček

Prireditev Ob svetovnem 
dnevu Romov 
V torek, 8. aprila 2014 se je v Kulturnem 
domu Trebnje ob 14. uri odvijala prireditev 
Ob svetovnem dnevu Romov, ki sta jo omo-
gočila Občina Trebnje in Ministrstvo za kul-
turo. 
8. aprila 1971 je v Londonu potekal prvi sve-
tovni kongres Romov, v spomin na ta dogo-
dek pa je bil 8. april izbran za njihov svetovni 
praznik. Romi ta dan obeležujejo z različnimi 
prireditvami in proslavami, tako po svetu kot 
tudi v Sloveniji.  
Tudi v Trebnjem želi na ta dan romska skup-
nost že več let zapored spomniti na ohranjanje 

njihove kulture in jezika. V programu so od 
mlajših sodelovali otroci Vrtca Mavrica Treb-
nje, enote Romano ter otroci, ki obiskujejo 
Dnevni center za otroke in mladostnike Kher 
šu beši. Ravno tako je pri prireditvi sodelovalo 
trebanjsko Romsko društvo Romano drom 
in pa Romano kher - Romska hiša Murska 
Sobota. Za glasbeno popestritev je poskrbel 
violinist prekmurske romske skupine Halgato 
Band, Jože Kovač – Uri.  
V pozdravnem govoru je zbrane pozdravil 
župan, g. Alojzij Kastelic, s svojo prisotnostjo 
in govori pa sta nas počastila tudi ga. Tamara 
Vonta, državna sekretarka in vodja Urada za 
narodnosti v kabinetu predsednice Vlade RS 
in g. Darko Rudaš, predsednik Foruma rom-
skih svetnikov Slovenije ter predsednik Zveze 
za razvoj romske manjšine – Preporod. Vonta 

je opozorila na dejstvo, da je romsko temati-
ko mogoče reševati le, če je vzpostavljen tri-
kotnik, ki ga tvorijo država, lokalna skupnost 
in Romi, ter povedala, da je občina Trebnje v 
tem pogledu lahko vzor drugim občinam po 
Sloveniji. 
Posebej pa velja poudariti, da je Trebnje in pri-
reditev ob svetovnem dnevu Romov obiskala 
tudi ga. Marta Santos Pais, posebna predstav-
nica generalnega sekretarja Združenih naro-
dov za problematiko nasilja nad otroki, ki je 
izrazila globoko navdušenje nad prireditvijo 
samo in nad trudom, ki ga  občina in občani 
vlagajo v reševanje romske tematike.   
Vsem, ki ste z nami obeležili ta romski pra-
znik se najlepše zahvaljujemo.

Pripravila: Mateja Zupančič

Obrti in tehnična dediščina 
v domačem okolju
Na OŠ Trebnje smo 10. aprila 2014 izvedli 
tehniški dan za učence 8. razreda. Delo je 
potekalo v skupinah. Raziskovali smo pomen 
dediščine na Slovenskem  in v našem kra-
ju, industrijsko revolucijo, parno lokomotivo 
in železnico. Ogledali smo si kmetijo Gole, 
staro kaščo in kmetijske stroje na posestvu 

Gabrijel, klet pri Borinovih, objekte, ki so 
bili ali so še pomembni v Trebnjem. Ugo-
tovili smo, da jih je veliko zamenjalo svojo 
namembnost in da kar nekaj obrti ne obstaja 
več. Tudi sami smo se ob pomoči mentorjev 
preizkusili v nekaterih spretnostih. Spletli 
smo lepe košare iz šibja. 
Krajanom, ki so bili pripravljeni  z nami deli-
ti svoje izkušnje, se lepo zahvaljujemo.

  Marta Gačnik
Foto: Jan Alukić
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Vsebina razstave – 
Temenica, naša reka!
Ob dnevu voda, 22. marcu, je Civilna iniciati-
va za rešitev reke Temenice (CIRT) pripravila 
posebno razstavo, na samem bregu naše reke, 
ki si jo lahko ogledate, če prečkate železniško 
progo za KZ Trebnje in nadaljujete pot po 
cesti do reke – torej v samem centru Trebnje-
ga. Trajanje same postavitve je močno odvisno 
od vremena zato upamo, da bo ob izidu Gla-
sila razstava še vedno na ogled. Gre za prvo 
tovrstno razstavo v našem kraju, ki je zajela 46 
fotografij in en akvarel, dodana pa je še tabla 
ustvarjalcev prispevkov. 
Postavitev razstave vsebuje dva dela. V prvem 
delu so prikazane posledice, ki so bile storje-

ne reki, začenši z zaraščanjem struge. Sledi 
sklop, ki je posvečen odtočnim kanalom, ne-
dovoljenim izlivom in izpustom, ki končajo v 
reki. Tretji sklop prikaže ukrepanje ob izlivih, 
kjer so posredovali naši vrli gasilci. Prav oni so 
mnogo krat uspeli preprečiti hujšo katastro-
fo na reki - ob tej priložnosti v imenu CIRT 
iskrena hvala gasilcem za opravljeno. Četrti 
sklop zaključuje ta del – gre za najbolj groz-
ljivi sklop razstave, ki prikazuje pomore rib. 
Kot razmejitev med prvim in drugim delom 
razstave so navedeni avtorji razstavljenih pri-
spevkov. V drugem deluje razstava vsebinsko 
prikazuje sporočilo, da se s skupnimi močmi 
lahko spremeni pristop in razmišljanje ter 
tudi odnos do naše reke. Začenja se na baze-
nu, ki je več kot 30 let spal sredi našega mesta 
v enem izmed najlepših delov, neposredno ob 
oz. kar na reki Temenici. Gregor Kaplan, ga 
je s pomočjo CIRT-ovcev spet našel in obu-
dil. Sledi prikaz delovno-očiščevalnih akcij na 
bazenu ter ponovno očiščeni trebanjski otok. 
Naslednji sklop je vrnitev kopalne sezone in 
utrip kopališča, ki je lani (2013) vzniknil na 
t.i. trebanjskem bazenu. Razstavo pa zaklju-
čuje del, v katerem prikazujemo kakšno reko 
in življenje v njej si želimo. Prav zato tudi za-

ključek z umetniškim delom Braneta Prazni-
ka, kjer z akvarelom, nariše našo reko, za kate-
ro si prizadevamo - spet čista, polna življenja 
v njej in ob njej, ter, da bi nam bila v ponos.  
Izključno zaradi simbolike, smo zadnji sklop 
drugega dela postavili na drugo stran odtoč-
nega kanala. Ozrite se v njega in videli boste 
s čem se mora boriti naša reka, pa tudi nos bo 
vaš pogled vodil tja. Vse kar konča v reki pa 
na tak ali drugačen način konča tudi v našem 
telesu, preko različnih živil. 
Ob tej simboliki človek pač ne more osta-
ti ravnodušen, mar ne? - Ne nazadnje doma 
smo v dolini reke Temenice!
Na ta način ponovno pozivamo občino Treb-
nje, da problematiko reke vzame resno. Do se-
daj, kljub katastrofalnim posledicam pomorov 
ni bilo storjeno nič v smeri izboljšanja stanja. 
CIRT je preko različnih glasnikov na to opo-
zarjal in zahteval  -  izgradnja jezov, preučitev 
iztokov, ukrepanje ob nedovoljenih izlivih, 
postavitev čistilnih naprav itd. Naša reka pa še 
vedno zapackana in onesnažena, zlasti to velja 
od Trebnjega nizvodno, izginja na Ponikvah. 
Tak odnos do reke je za člane CIRT nespre-
jemljiv.

CIRT

Kljub skupni izjavi  Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Trebnje in Združenja borcev 
za vrednote NOB Trebnje, v kateri se nave-
deni organizaciji negativno opredeljujeta do 
ustanovitve Območnega odbora Združenja 
VSO Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno, je bil v Trebnjem 28. 3. 2014 
ustanovljen Območni odbor Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, 
katerega prvi predsednik je postal Martin 
Judež.
Združenje VSO je domoljubno društvo, ki 
združuje državljane Republike Slovenije ter 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki imajo po-
zitiven odnos do svoje domovine in slovenske 
osamosvojitve. Združuje vse, ki so sodelovali 
pri ustvarjanju političnih, kulturnih in gospo-
darskih temeljev osamosvojitve, v pripravah na 

osamosvojitev Slovenije, pri sami osamosvojitvi 
ter pri obrambi domovine v vojni za Slovenijo. 
Združuje tudi vse, ki delijo vrednote slovenske 
osamosvojitve, kot jih določajo programska iz-
hodišča Združenja VSO, zato člani  Združenja 
VSO pozivajo navedeni organizaciji k spre-
membi njihove politike. V kolikor ne zmo-
reta moči za sodelovanje, naj se vsaj vzdržita 
uporabe preživelih metod enopartijskega sis-
tema, ki si je lastil monopole na vseh področ-
jih, tudi na področju organiziranja civilnih 
združenj, društev in vseh oblik združevanja.
Ob ustanovitvi odbora je potekala tudi 
predstavitev zbornika BELA KNJIGA 
SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE in 
novega zbornika VOJNA ZA SLOVENI-
JO, ki sta ga predstavila predsednik Združe-
nja VSO Aleš Hojs in generalni sekretar dr. 
Božo Predalič. 

Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs je 
pojasnil, da je zbornik pomemben zlasti s 
stališča verodostojnosti ocenjevanja osa-
mosvojitvene vojne. Bralci si bodo lahko na 
podlagi predstavljene dokumentacije sami 
ustvarili vtis o tem, kaj se je v času vojne v 
resnici dogajalo.

Jože Grozde

Ustanovitev Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve 
Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno

Praznovanje 106. rojstnega 
dne stanovalke DSO 
Trebnje
V Domu starejših občanov Trebnje je v kro-
gu družine, prijateljev in zaposlenih v petek, 
21. 03. 2014, praznovala svoj častitljivi 106. 
rojstni dan ga. Herta Zajec. Gospa prihaja 
iz občine Kamnik, v Dom starejših Trebnje 
pa je bila sprejeta 5. 11. 1999. 

Ob tej priložnosti ji je iskreno čestitala di-
rektorica Doma Mateja Ribič, čestitki pa se 
je pridružil ter ji s košarico zdravja zaželel 
mirne dni v krogu družine in prijateljev 
tudi župan občine Kamnik Marjan Šarec. 
Za prijetno druženje in veselje so s kraj-
šim programom poskrbeli otroci z oddelka 
»Delfini« iz vrtca Mavrica Trebnje, svojo 
harmoniko pa je ob tej priložnosti raztegnil 
Polde Klančar. 

Mateja Vidmar
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Golievi dnevi
10. aprila Občina Trebnje vsako leto obele-
žuje Golieve dneve, spominske dneve občine 
Trebnje. Spomnijo se pesnika, dramatika in 
prevajalca Pavla Golie, po katerem se imenu-
je tudi trebanjska knjižnica. Na letošnji pra-
znik se v knjižnici, kjer je potekala osrednja 
prireditev, niso spomnili le našega rojaka, 

ampak so večer namenili še enemu velike-
mu Slovencu, ki je postavil temelje slovenske 
kulturne, jezikovne in zgodovinske dedišči-
ne, Janezu Vajkardu Valvasorju. Trebanjska 
knjižnica je ob tej svečani priložnosti postala 
bogatejša za elitno izdajo Slave vojvodine 
Kranjske, dela v petih knjigah, ki so jih pre-
jeli v dar. Za to dragocenost se je direkto-
rica knjižnice Pavla Golie Trebnje zahvalila 
Občini Trebnje in gospodarski družbi Ko-
munalne gradnje, d. o. o., Grosuplje, ki sta 
nakup omogočili. Pozdrav in nekaj besed sta 
zbranim namenila tudi župan Občine Treb-
nje Alojzij Kastelic in direktor podjetja Ko-
munalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek. 
Novo izdajo Slave vojvodine Kranjske, prvo 
v slovenščini v celoti, sta predstavila Ma-
tjaž Gruden in Pika Trpin iz Zavoda dežela 
Kranjska, ki je Slavo vojvodine Kranjske tudi 
izdal. Obiskovalcem se je pridružil tudi Val-

vasor (odigral ga je Sinjo Jezernik), ki je bil 
navdušen nad novo izdajo svoje knjige. Gos-
pod Jože Zupan pa je z izbranimi beseda-
mi zaokrožil povezavo med obema velikima 
Slovencema, Golio in Valvasorjem.  
Pavlu Golii že nekaj let posvečajo bralno 
značko za odrasle, letos so jo poimenovali 
Bralna potepanja, ki jo je opravilo 70 odra-
slih bralcev vseh štirih enot naše knjižnice. 
Za trud in sodelovanje so bralci na prireditvi 
prejeli potrdila in simbolične nagrade, ki jim 
bodo tudi spodbuda za branje v prihodnje. 
Prijetno prireditev v polni knjižnici so do-
polnili še učenci Glasbene šole Trebnje. Za 
prijetnejši klepet pa so s prigrizkom poskr-
bele članice Aktiva kmečkih žena Tavžen-
troža. Prireditev ob Golievih dnevih je sofi-
nancirala Občina Trebnje.

Petra Podkrižnik,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Obisk harmonikarjev v vrtcu Mavrica 
Trebnje
V Vrtcu Mavrica Trebnje so dnevi vedno eno samo presenečenje. 
Tako je bil presenečenje  tudi četrtek, 20. 2. 2014, ko so ga obiskali 
harmonikarji Glasbene šole Trebnje. V okviru projekta IP, ki ga iz-
vajajo v vrtcu, so pripravili koncert. Zaigrali so paleto najrazličnejših 
pesmi, otroci pa so jih poslušali z »odprtimi usti«. Skupaj so tudi pre-
pevali ob že znanih otroških pesmih in na koncu rajali.

Strokovne delavke IP projekta

V vasi Veliki Gaber 
oživljajo stare navade
Kot veleva star običaj ob godovanju, so se 18. 
marca, na predvečer goda sv. Jožefa, zbrali 
sosedje in odšli »rompljat« k sosedom Jo-
žetom. S harmoniko, kitaro, lesenim ribež-
nom, s katerim so perice nekdaj prale perilo, 
pokrovkami, smetišnicami … so zaigrali in 

tudi zapeli vsem godovnikom v ulici ter jih 
tako presenetili. Ko so »odrompljali« in odi-
grali nekaj skladb, je prišel godovnik pozdra-
vit goste. Slavljencu so voščili in mu izrekli 
dobre želje, on pa jih je pogostil. Tako so 
nadaljevali po celi ulici, pri vseh godovnikih. 
Veselje in presenečenje ob oživitvi običaja je 
bilo zelo veliko. 

Tekst in foto: Mojca Smolič

Tradicija iz roda v rod
Cvetnonedeljske butare, značilne za cvetno 
nedeljo pred veliko nočjo, po ljudskem ve-
rovanju ščitijo dom in odganjajo nesrečo. 
Razlikujejo se po pokrajinah, tako po sestavi 
kot obliki. V Ljubljani so zelenje nadomestili 
oblanci, na Ljubnem pa imajo obliko različ-
nih predmetov. 
Najpogosteje jih sestavljajo dren, bezeg, 
leska, bršljan, brinje in vrba. Podobno kot v 
preteklosti še danes butare krasijo z jabolki, 
pomarančami, papirnatimi trakovi in cvet-
jem. Njihova sestava in velikost sta v prete-
klosti odražali socialni status lastnika, česar 
danes ni več. Se pa že v več krajih potrudijo 

in izdelajo butaro velikanko, pri čemer po 
navadi sodeluje cela vas.
Med redke izdelovalce butaric sodi tudi 
družina Ceglar iz Velikega Gabra. Tradicijo 
nadaljuje že tretji rod. Pričela sta oče Tone 
in mama Lojzka ter znanje prenesla na svoje 
sinove, le-ti pa na svoje otroke. Njihovo vese-
lje ob vsakem novem trendu je veliko. »Radi 
smo posebni, če ne v obliki, pa vsaj v barvah 
in dodatkih. Veselimo se praznika velike noči 
in izdelave butaric ter tako imenovanih šop-
kov iz oblancev,« pripoveduje mama Lojzka.
Njihove butarice so znane po vsej Sloveniji, 
saj jih kupujejo tako Gorenjci kot Dolenjci.

Tekst in foto: Mojca Smolič
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Aprila mineva 5 let od odprtja dnevnega 
centra KHER ŠU BEŠI. Najprej so bile or-
ganizirane delavnice 2-krat tedensko po 2 
uri, sedaj pa potekajo dejavnosti vsak dan po 
5 ur. 

Hvala vsem, ki ste nam v teh letih pomagali 
na kakršen koli način. Ni vas bilo malo, čisto 
vsak od vas pa je v otrocih pustil svoj pečat, 
zato niste pozabljeni. Ob tej priložnosti pa 
vabimo nove prostovoljce, ki želite spoznati 
romski svet, otroke, njihovo kulturo, stiske in 
težave. Potrebujejo vašo pomoč pri učenju. 
Otroci z odprtimi rokami sprejemajo vse 
nove prostovoljce. Pridite, čakamo vas, da 
obogatite naš program.
Program financirata MDDSZ in Občina 
Trebnje, katerima se iskreno zahvaljujemo. 
Hvala tudi Centru za socialno delo Treb-
nje, ki je pred 5 leti pogumno naredil korak 
naprej pri reševanju romske problematike. Z 
veseljem vam sporočamo, da program velja 
za primer dobre prakse. 

Nataša Krese, univ. dipl. soc. del,
vodja dnevnega centra Kher šu beši

Demokracija na političnih 
stojnicah
V marcu sta bili v parku v Trebnjem dve stoj-
nici. Na desni strani, gledano v smeri toka 
Temenice, je imela stojnico SDS, levo od nje 
pa DSD. Taka razporeditev pa je bila zgolj 
naključje, a ustreza programskim usmerit-
vam strank.
Na desni stojnici so od mimoidočih in ver-
jetno tudi povabljenih ali pozvanih občanov 
zbirali podpise za referendum o noveli zako-
na o arhivih Na levi strani pa smo na enak 
način zbirali podpise za podporo kandidatu 
Združene levice za poslanca v evropski par-
lament. Vsaka stojnica je strpno opravljala 
svojo nalogo.
 Ker smo urejena pravna država pa seve-
da samo podpis ne zadošča. Potrebno ga je 

overiti na upravni enoti, kar je za nekatere 
starejše ljudi predstavljalo dodatno obreme-
nitev. Pa ne samo to. Vsak podpisnik je moral 
izpolniti obrazec z osebnimi podatki. Vsak 
podatek je moral biti zapisan v pravem oken-
cu. Če si se pri tem zmotil, si moral izpol-
niti  nov obrazec ali pa je to storila prijazna 
uslužbenka na upravni enoti. Ljudje morajo 
čutiti,da smo urejena država. 
Vsaka stojnica je imela pred seboj jasen na-
men. SDS bi rada zbrala 40000 podpisov za 
izvedbo referenduma o noveli zakona o arhi-
vih, ki naj bi po njihovem prepričanju one-
mogočala popoln dostop do arhivov UDBE, 
čeprav je njeno nasilniško in krivično početje 
popolnoma razgaljeno. Glavni akterji so že za 
vedno odšli. Še živeči se pa izgovarjajo na tis-
te, ki jih več ni. Ostaja le še ljubiteljsko brska-
nje po arhivih in pisanje knjig, čeprav jih je že 

veliko napisanih na to temo. Vemo pa tudi , 
koliko bo državo stal ta referendum. Name-
nimo raje ta denar revnim in brezposelnim. 
Če bi se SDS odpovedala referendumu, kljub 
zadovoljivem številu zbranih podpisov, bi s 
tem storila spoštovanja vredno dejanje.
Združena levica mora zbrati 1500 podpisov 
podpore  kandidatu,  da bo lahko kandidiral 
za poslanca v evropski  parlament. Njegov 
glas bo v parlamentu sicer za enkrat še glas 
vpijočega v puščavi, a začeti je treba na mi-
ren, a odločen način spreminjati ta zavožen 
svet, dokler se ne bo pogreznil vase. Če pa 
bi kandidat izhajal iz obstoječe parlamentar-
ne stranke, bi  za kandidaturo zadoščalo že 
nekaj podpisov sedanjih poslancev. Taka so 
pota parlamentarne demokracije. Težko jo je 
razumeti.

Razmišljanje občana Štefana Kamin 

Dnevni center za romske otroke in mladostnike KHER 
ŠU BEŠI praznuje svoj 5. rojstni dan

1. PT KZS v Luciji
V soboto, 29. 3. 2014, je v Luciji poteka-
la 1. tekma za pokal Slovenije v letu 2014. 
Na tekmovanju je nastopilo 43 klubov s 384 
tekmovalci. Karate klub Trebnje so zastopali: 
Julija Košak, Rok Breznikar, Tarik Osman-
bašić in Urh Lužar. V posameznih nastopih 
sta nastopila Julija in Rok v kategoriji kade-
tov. V ekipnem tekmovanju je ekipa kadetov, 
ki so jo sestavljali Rok, Tarik in Urh, v katah 
osvojila 3. mesto.

Področno prvenstvo v 
nogometu
V torek, 18. 3. 2014, so se učenci 6. in 7. 
razreda OŠ Trebnje udeležili področnega 
prvenstva v Črnomlju. Ekipo so sestavlja-
li:  Denis Čretnik Globovnik, Alen Slavič, 
Jošt Nagode, Nejc Trunkelj, Lovro Hočevar, 
Gregor Kramer, Miha Gaberc, Samuel Pate, 
Peter Murn in Anže Perpar.
Učenci so se odlično odrezali in osvojili 
drugo mesto. Pot do finala je potekala pre-
ko predtekmovalne skupine, kjer so najprej 
igrali neodločeno z ekipo OŠ Vavta vas, 3 : 
3 (3 : 0) – strelci:  Denis Čretnik Globovnik, 

Peter Murn in Samuel Pate. Po kazenskih 
strelih pa so jih le ugnali. Zadela sta Denis 
Čretnik Globovnik in Peter Murn. Za nap-
redovanje v polfinale so premagali ekipo OŠ 

Žužemberk z 2 : 0 (2 : 0) – strelca: Jošt Na-
gode in Samuel Pate. V polfinalu so se srečali 
s starimi znanci z OŠ Šentrupert in jih po 
hudi borbi premagali s 3 : 2 (1 : 2) – strelci so 
bili: Samuel Pate, Denis Čretnik Globovnik 
in Peter Murn.
Šele v finalu so izgubili, in sicer proti ekipi 
OŠ Podzemelj s 3 : 1. Učenci OŠ Trebnje so 
povedli – strelec je bil Peter Murn, a takoj 
nato dobili izenačujoč gol. Malo manj kot 4 
minute pred koncem tekme so nasprotniki 
zadeli še drugič. Vse moči so nato usmerili v 
napad. To pa se je obrestovalo nasprotniku, 
ki je 20 s pred koncem tekme zadel še tretjič. 

Smiljan Pristavnik



16 št. 93 / april 2014

DOGODKI

sklad vrtca mavrica Trebnje (svmT)  
vabi na 8. dobrodelno prireditev  

Skupaj lahko doprinesemo nov kamenček v mozaik predšolske 
vzgoje. SVMT uspešno deluje od oktobra 2005 in je s pomočjo 
različnih akcij in prireditev zbral že prek 30.000 EUR. Z zbra-
nimi sredstvi je kupil številne tehnične pripomočke in igrala, ki 
so izboljšali pogoje dela v vrtcu. Razmere zahtevajo, da se vse bolj 
posveča tudi vprašanju socialnega položaja otrok. 
Letošnjo dobrodelno prireditev Sklad Vrtca Mavrica Trebne or-
ganizira že 8. zapored. Potekla bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 
17.00 v športni dvorani v Trebnjem.
Zbrana sredstva bomo namenili nakupu vozička za otroke, ki še ne 
hodijo. Z njim jim bomo ob skrbnem spremstvu strokovnih delavk 
omogočili sprehode!
Vaš denarni prispevek lahko nakažete na račun Sklada Vrt-
ca Mavrica Trebnje, ki je odprt pri UJP Novo mesto – št. TRR: 
01330-6030642596, sklic 00-311212, s pripisom: dobrodelna pri-
reditev – nakup vozička. 
Dedki, babice, očki in mamice, strici in tete, sestrice in bratci, vsi, 
vabljeni! Tudi majhni koraki štejejo in lahko opravijo dolgo pot, 
zato se v SVMT trudimo, da že danes naredimo nekaj za boljši 
jutri.  
Hvala za vaše zaupanje – brez vas nam ne more uspeti.

Gregor Kaplan, n. p. SVMT

Cena hlevskega gnoja
Povprečna cena hlevskega gnoja je od 30 do 50 evrov za kubični meter. 
Cena je odvisna od uležanosti gnoja, od količine nakupa in od tega, ali 
so v ceno vključeni nakladanje, prevoz in raztresanje gnoja. Ponekod 
predstavljajo strojne storitve več kot 50 odstotkov celotne cene.
Nekoč je veljalo, da je tona dobro uležanega hlevskega gnoja enako-
vredna 50-kilogramski vreči umetnega gnojila NPK, ki glede na vseb-
nost fosforja, dušika in kalija ne stane več kot 30 evrov. To sicer ne 
drži povsem, saj je vsebnost fosforja, dušika in kalija v hlevskem gnoju 
zelo različna, poleg tega ima v sebi še veliko organskih snovi, njegova 
učinkovitost pa je glede na to, ali gre za nanos na travnik, njivo ali trajni 
nasad, časovno zelo različna. Iz tega razloga so tudi izračuni povprečne 
cene hlevske gnojevke in gnoja Kmetijskega inštituta bistveno drugačni 
od tržne cene tega blaga.
Tržna cena prikolice (treh kubičnih metrov) hlevskega gnoja znaša od 
100 do 120 evrov oziroma do 150 evrov, če so vključeni tudi transport, 
nalaganje in raztresanje. 
Kot pravijo kmetijski svetovalci, predvsem na Štajerskem, je dobra 
kmetijska praksa ta, da vsaka kmetija pridelani hlevski gnoj porabi za 
svoje njive in trajne nasade. Na Štajerskem tako večjega povpraševanja 
po hlevskem gnoju ni, razen s strani vrtičkarjev ali morebiti vinograd-
nikov. Tudi v drugih regijah po hlevskem gnoju povprašujejo v glavnem 
vrtičkarji in kmetovalci, ki nimajo lastne živine in imajo trajni nasad, 
predvsem vinograd. Največ ponudbe in tudi povpraševanja je na Do-
lenjskem in v Posavju. 

D. H. 

Galerijska 
paleta

Slovenski samorastniki so se konec 
marca ponovno predstavili v tujini. 
Tokrat je Galerija likovnih samora-
stnikov Trebnje predstavila 29 av-
torjev v Galeriji naivne umetnosti v 
Kovačici v Srbiji. Otvoritev razstave 
37 del iz zbirke trebanjske galerije je 
potekala v petek, 21. marca 2014. Odprtja 
so se poleg župana Občine Trebnje Alojzija 
Kastelica, direktorice CIK Trebnje Patrici-

je Pavlič, kustosinje 
Andrejke Vabič Nose 
in umetnika Stanisla-
va Novaka udeležili 
tudi predsednik Ob-
čine Kovačica Mi- 
roslav Krišan, ki je 
razstavo tudi odprl, 
drugi predstavniki 
Občine Kovačica ter 
mnogi gostje.

Razstava bo v Kovačici na ogled do 21. aprila 
2014. 
V četrtek, 15. maja 2014, vas ob 18. uri va-
bimo na odprtje razstave Grete Pečnik. Za 

retrospektivno razstavo umetnice, ki se je že 
leta 1969 kot prva ženska udeležila Medna-
rodnega tabora likovnih samorastnikov, je 
avtor razstave Dejan Mehmedović izbral več 
kot 40 del, ki ilustrirajo njeno bogato ustvar-
jalno pot.
V nedeljo, 18. maja 2014, na mednarodni 
muzejski dan, bo v Galeriji likovnih samo-
rastnikov Trebnje potekal dan odprtih vrat 
od 10. do 18. ure, ko si boste razstavo lahko 
ogledali brezplačno. Ob 18. uri pa si boste 
razstavo slik Grete Pečnik lahko ogledali 
pod strokovnim vodstvom avtorja razstave. 

Andrejka Vabič Nose 

Občni zbor govedorejskega 
društva
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo se zbrali v soboto 
8.2.2014 v Galaksiji na rednem občnem zboru društva. 
Obravnavali smo realizacijo plana  za leto 2013 in sprejeli program 
dela za leto 2014.
Na občnem zboru smo podelili tudi priznanje rejcema za rejske uspe-
he v svojih rejah.
Priznanje sta prejela :
g. Alojz Kužnik iz Podlisca 4 p. Dobrnič, za najvišjo povprečno mleč-
nost 9.778 kg mleka pri rjavi pasmi v Sloveniji v letu 2013
Andrej Novak iz Krušnega vrha 8 , p Dobrnič, za kravo Sivko za pri-
rejenih 9.228 kg mleka v kategoriji prvesnic rjave pasme v letu 2013.
Besedo so dobili tudi naši povabljeni gosti in sicer: g. Cveto Zupan-
čič, predsednik KGZS , ga. Sonja Arlič, Predsednica zveze rejcev go-
vedi rjave pasme Slovenije, g. Jože Simončič, direktor KGZ Novo 

mesto, g. Ludvik Jerman, direktor KZ Trebnje, g. Simon Grmovšek, 
direktor podjetja Agrosaat, ga. Ana Moder, vodja izpostave Trebnje 
in ga. Nada Pepelnjak, podžupanja občine Trebnje.

UO GD Trebnje
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KaTana CUP bOHInj OPen 
2014
 
V soboto, 22. 3. 2014, je potekalo med-
narodno tekmovanje KATANA CUP 
BOHINJ OPEN 2014. Udeležilo se ga 
je 450 tekmovalcev 52 klubov iz 6 držav. 
Iz Karate kluba Trebnje so se tekmovanja 
udeležili Valentina Potokar, Julija Košak 
in Rok Breznikar. Vsi trije so nastopili v 
katah. Najbolje se je odrezal Rok, ki je v 
kategoriji starejših dečkov osvojil 2. mes-
to. Valentina je osvojila 5. mesto.

Četrt finale v nogometu
V sredo, 12. 3. 2104, se je na OŠ Trebnje prvič 
doslej odvijalo četrtfinalno tekmovanje v no-
gometu za starejše dečke. Učenci OŠ Trebnje 
so se kot področni prvaki sploh prvič uvrstili 
na državno tekmovanje. V naši skupini so 
bile še: OŠ Škofljica, OŠ Vižmarje-Brod in 
OŠ Simona Jenka Kranj. Na žalost se nam 
je pripetilo, da ravno v tem času nismo imeli 
šestih igralcev (poškodbe, bolezni in pripra-
ve), zato smo nastopali v okrnjeni sestavi. A 
vendar so tudi drugi učenci zelo dostojno 
zastopali barve naše šole in se srčno borili 
do konca. Čeprav smo na koncu osvojili 4. 
mesto, smo premagali najboljšega v naši sku-
pini OŠ Škofljica z 2:1 (strelca Miha Kotar 
in Alen Možina). Izgubili pa smo z OŠ Vi-
žmarje-Brod z 8:1 (strelec Miha Kotar) in 

OŠ Simona Jenka Kranj z 2:0. Končni vrstni 
red: 1. OŠ Škofljica (6 točk), 2. OŠ Vižmar-
je-Brod (6 točk), 3. OŠ Simona Jenka Kranj 
(3 točke), 4. OŠ Trebnje (3 točke). Našo šolo 
so zastopali: Jan Alukić, Miha Kotar, Mar-
ko Kotar, Alen Možina, Žan Zakošek, Nejc 
Jaklič, Martin Rakar, Kristjan Horžen in 
Miha Krištof.

Smiljan Pristavnik

NK Trebnje na 
nogometnih pripravah v 
Umagu
V preteklih dnevih so vse selekcije NK 
Trebnje odpravile na tridnevne nogome-
tne priprave v Umag. Približno 50 otrok in 
25 spremljevalcev je v treh dnevih doživelo 
marsikaj. Že prvi dan sta U-10 in U-11 se-
lekciji odigrali prijateljsko tekmo z sovrstni-

ki iz NK Umaga in visoko zmagali. V soboto 
smo lahko videli ekshibicijski tekmi U-8 in 

U-13 selekcije, ki sta prav tako suvereno pre-
magali ekipi iz Novigrada in Poreča. Poleg 
tekem in napornih treningov so lahko vsi 
udeleženci priprav uživali v gostoljubju tam-
kajšnjih domačinov in športnih prijateljev iz 
Hrvaške. Polnih dobrih vtisov so se vsi igral-
ci in igralki vrnili nazaj, pripravljeni na nove 
športne izzive, ki jih že čakajo v spomladan-
skem delu tekmovanja v MNZ Ljubljana. 
Športni pozdrav!

Tekst in foto: Leon Lobe, NK Trebnje

Kadeti in SDA so se uvrstili na finalni turnir
Po izrednem lanskem uspehu mlajših selekcij, ko so kar tri selekcije 
v posameznih kategorijah igrale na finalnih turnirjih štirih najboljših 
ekip v Sloveniji, bo to v letošnji sezoni uspelo kadetom in starejšim 
dečkom A. 
Obe selekciji sta si že tri kroge pred koncem polfinalnih tekem zago-
tovili uvrstitev v finale. Finalni turnir kadetov bo potekal v Trebnjem 
ali Ljubljani, finalni turnir starejših dečkov A pa bo v Ormožu ali 
Celju, odvisno od tega, katera ekipa bo zasedla prvo mesto v polfi-
nalni skupini. 
Odlično kaže tudi mladincem, saj jih do konca 1. mladinske lige ča-
kajo samo še tri tekme, zasedajo pa odlično 4. mesto v državi. 
Selekcija starejših dečkov B bo igrala na turnirju za uvrstitev od 5. do 
8. mesta v državi, kar je tudi lep uspeh.

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje

Rokomet: Četrta zbiralna 
akcija starega papirja 
najuspešnejša
S četrto zbiralno akcijo starega 
papirja, ki smo jo pripravili v 
RK Trimo Trebnje, smo zbra-
li kar 22,5 tone papirja, kar 
pomeni, da je bila akcija med 
vsemi do sedaj najuspešnejša. 

V prvi smo namreč zbrali 17,5 tone, z drugo 
13,5, s tretjo pa 12,5 tone starega papirja.
Akcije se je udeležilo kar 90 otrok RK Trimo 
Trebnje, ki so jim pri zbiranju in transportu 
papirja pomagali njihovi starši. Vsak od mla-

dih rokometašev bo za svoj 
trud tudi nagrajen, saj bo glede 
na zaslužen denar od zbranega 
papirja lahko izbral naslednje 
pripomočke za treninge: kapo 
s ščitom, kratke hlače, pulover, 
ogrevalno majico, zapestnik, 

pulover s kapuco, kratko majico, kopalno bri-
sačo ali brisačo za na plažo. 
Zbiralna akcija ima tudi širši pomen, saj poleg 
ekološke osveščenosti v RK Trimo spodbuja-
mo tudi krepitev odnosov med otroki, starši 
in trenerji ter na ta način krepimo pripadnost 
samemu klubu.
Za brezplačen odvoz papirja se najlepše zah-
valjujem podjetju Alva, d. o. o., ki vedno pris-
luhne željam kluba. 

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje
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Trebanjske kegljačice na 
končnem sedmem mestu
S tekmo 18. kroga Trebnje – Miklavž Mari-
bor (2 : 6) je končano 23. državno kegljaško 
ekipno prvenstvo v 1. B-ligi za ženske. Tek-
ma ni odločala o ničemer, saj je bilo sedmo 
mesto zagotovljeno, nasprotnice pa so že 
osvojile naslov in napredovanje v A-ligo. Pr-
venstvo se je za Trebanjke začelo obetavno, 
saj so po petih krogih zbrale šest točk in bile 
pod samim vrhom na lestvici, kljub temu da 
so nesrečno izgubile v Šoštanju. Do konca 
prvega dela niso osvojile nobene točke več 
in so dočakale pomlad na devetem, predza-
dnjem mestu. Drugi del so začele s porazom 
v Slovenski Bistrici, potem pa so nanizale tri 

zaporedne zmage. Na tekmi proti ekipi iz 
Šoštanja so v Novem mestu dosegle klubski 
rekord s 3391 podrtimi keglji in izidom 7 : 
1. Na tej tekmi se je izkazala Silva Zupančič 
s 610 keglji, kar je nov klubski rekord. Čr-
nomaljkam so se z rezultatom 7 : 1 oddolžile 

za jesenski poraz v Kanižarici, v Izoli pa so 
po odlični igri tudi osvojile točko.
V močni ligaški konkurenci so se uspešno 
borile za obstanek in so na koncu z doseže-
nim rezultatom zadovoljne. Veseli jih tudi 
dejstvo, da se je v ekipo vrnila zanesljiva 
Jasmina Mišič, ki je v petih tekmah dosegla 
povprečje 546,40 podrtih kegljev. Trebanjke 
se lahko pohvalijo z najboljšim povprečjem 
na kegljišču Portoval med vsemi deseti-
mi ekipami 1. B-lige, in sicer s povprečjem 
3276,30 podrtih kegljev na tekmo! Najbolj-
ša igralka v moštvu je postala 17-letna Nika 
Radelj, kandidatka za nastop z državno ka-
detsko (U-18) reprezentanco na 9. svetov-
nem pokalu, ki bo potekal od 10. do 13. maja 
v Brnu na Češkem.

Tekst in foto: Niko Goleš

OŠ Trebnje že tretje leto 
zapored v finalu
V torek, 18. 3. 2014, se je v Rdeči dvorani 
v Velenju odvijal polfinale v rokometu za 
osnovne šole. Fantje so tekmovali v kategori-
ji letnik 1999 in mlajši. Ekipa OŠ Trebnje je 

osvojila 1. mesto in se tako uvrstila na finalni 
turnir, torej med 3 najboljše osnovne šole v 
Sloveniji.  
Prvo tekmo so naši rokometaši odigrali 
proti ekipi OŠ Ig, ki je bila v prvem polča-
su enakovreden tekmec, saj je bil ob pol-
času  rezultat 8 : 8. V drugem polčasu pa 
je obramba začela delovati veliko bolje in 
prejeli so le 3 zadetke, kar je bilo dovolj za 
zanesljivo zmago s petimi zadetki prednosti 
(16 : 11).  Drugo tekmo je ekipa OŠ Treb-
nje odigrala proti domačinom OŠ Antona 
Aškerca in jih popolnoma nadigrala. Že po 
šestih minutah igre je bil rezultat 6 : 0 za 
Trebanjce in tekma je bila praktično odloče-
na. Priložnost za igro so dobili vsi igralci in 
na koncu zasluženo slavili z devetimi zadetki 
razlike (31 : 22). Najboljši strelec turnirja je 

bil domačin Matija Tratnik, najboljši igralec 
Domen Cimperman ter najboljši vratar Tre-
banjec Žan Zakošek.  Fantom  čestitam za 
odlično igro ter uvrstitev na finalni turnir že 
tretje leto zapored. V letošnji sezoni imamo 
enkratno priložnost, da porušimo rekord v 
zgodovini Slovenije v rokometu za osnovne 
šole, saj še nobeni šoli v samostojni Sloveniji 
ni uspelo biti prvak trikrat zapored – sedaj 
lahko to uspe OŠ Trebnje.   
Igralci, ki so nastopili za OŠ Trebnje: An-
draž Brezovar, Alen Kukenberger, Tevž Gab-
rijel, David Hriberšek, Miha Kotar, Marko 
Kotar, Kristjan Horžen, Urh Pangerc, Jan 
Redek, Urh Poglavc, Žiga Medved, Timotej 
Majzelj, Amadej Jerlah, Luka Falkner, Nejc 
Jaklič, Luka Rogelj in Žan Zakošek.

David Lipoglavšek

OŠ Trebnje že tretje leto 
zapored državni prvak
V četrtek, 10. 4. 2014, se je v organizaciji OŠ 
Dragomirja Benčiča - Brkina v Kozini odvijal 
finale v rokometu za osnovne šole v kategoriji 
starejših dečkov (letnik 1999 in mlajši).  OŠ 
Trebnje je svoje nasprotnike premagala brez 
težav ter zasluženo osvojila 1. mesto v državi 
ter se zapisala v zgodovino slovenskega 
rokometa za osnovne šole, saj še nobeni 
osnovni šoli ni uspelo postati državni prvak 
trikrat zapored. Poleg tega je OŠ Trebnje 
tudi edina, ki je bila državni prvak že petkrat. 
Do sedaj je v velikem finalu nastopila sedem-
krat in petkrat osvojila prvo mesto, enkrat 
drugo in enkrat tretje mesto.
Prvo tekmo je ekipa OŠ Trebnje odigrala 
proti ekipi OŠ Hrpelje.  Trebanjci so vodili 
od prve do zadnje minute ter zasluženo zma-
gali za visokih devet zadetkov. Drugo tekmo 
so odigrali proti ekipi OŠ Ormož. Podobno 
kot v prvi tekmi so vodili od začetka do kon-

ca, vendar so se Ormožani v prvem polčasu 
dobro upirali, saj za več kot 3 zadetke niso 
vodili nikoli. V drugem polčasu pa so igralci 
OŠ Trebnje na igrišču popolnoma prevladali 
in na koncu slavili za neverjetnih 10 zadet-
kov. Tako so se Trebanjci zopet veselili prvega 
mesta in dokazali, da se v Trebnjem odlično 
dela z rokometaši, za kar ima izredne zasluge 
Rokometni klub Trimo Trebnje, saj so prav 
vsi učenci tudi člani RK Trimo Trebnje. Naj-
boljši igralec turnirja je bil Trebanjec Marko 
Kotar, v najboljši sedmerici pa sta bila poleg 
njega še Miha Kotar in Kristjan Horžen. 
Igralci, ki so nastopili za OŠ Trebnje: Andraž 
Brezovar, Alen Kukenberger, Tevž Gabrijel, 
David Hriberšek, Miha Kotar, Marko Kotar, 
Kristjan Horžen, Urh Pangerc, Jan Redek, 
Urh Poglavc, Žiga Medved, Timotej Maj-
zelj, Amadej Jerlah, Luka Falkner, Nejc Jaklič, 
Luka Rogelj, Žan Zakošek, Lovro Višček, 
Tim Pangrc, Aljaž Hribar in Marko Smolič.
Pohvaliti pa velja tudi mažoretno skupino 
Osnovne šole Trebnje, ki je odlično nastopala 
ter spodbujala trebanjske rokometaše. 

Posebna zahvala pa gre sponzorjema, SIKI, d. 
o. o., in ALVI, d. o. o., za finančno pomoč. 

Rezultati finalnega turnirja:
1. tekma: OŠ TREBNJE: OŠ HRPELJE,   

29 : 20  (13 : 9)
2. tekma: OŠ TREBNJE: OŠ ORMOŽ,    

29 : 19  (14 : 12)
3. tekma: OŠ HRPELJE: OŠ ORMOŽ, 18 

: 25   (11 : 15)
Končni vrstni red finalnega turnirja: 1. mes-
to: OŠ Trebnje,  2. mesto: OŠ Ormož, 3. 
mesto: OŠ Hrpelje.
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V letu 2013 je Komunala Trebnje d. o. o. upravljala 
tudi z vodovodnima sistemoma Trebnje in Čatež. 

 Trebnje Čatež Skupaj

dolžina cevovodov v m 221.056 37.194 346.291

število vodohranov 20 3 34

kapaciteta vodohranov v m3 2.680 470 4.080

črpališča in prečrpališča 17 4 27

število hidrantov 546 91 813

število uporabnikov 9.537 849 12.653

število oskrbovanih naselij 113 26 175

količina prodane vode 577.714 49.478 759.344

Komunala Trebnje d.o.o. ima uveden sistem HACCP 
na obeh omenjenih vodovodnih sistemih. HACCP 
sistem je preventivni sistem za zagotavljanje varnosti 
in zdravstvene ustreznosti živil, kamor sodi tudi pitna 
voda. HACCP sistem z vrsto predpisanih dokumentov 
in aktivnosti v podjetju v vsakem trenutku omogoča 
prepoznavanje dejavnikov za zdravje ljudi in tako 
omogoča stalni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo 
pitne vode.

Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se 
izvajajo naslednje vrste nadzora:
- notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v sodelovanju z  
 Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano  
 in je skladen s Pravilnikom o pitni vodi,
- zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski  
 nadzor nad oskrbo s pitno vodo in ga izvaja zdravstveni  
 inšpektorat, ter
- državni monitoring, ki predstavlja spremljanje  
 kakovosti pitne vode in ga izvaja država.

V okviru notranjega nadzora je javnozdravstveni 
nadzor izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo 
mesto. Iz rezultatov preizkušanj, opravljenih v okviru 
tega nadzora, ki so prikazana spodaj, je razvidno, 
da je bila v letu 2013 voda po pripravi skladna s 
predpisi!

Vodovod Trebnje: Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 48 
vzorcev in vsi so bili ustrezni. Za kemijo je bilo odvzetih 
17 vzorcev in vsi so bili ustrezni. Dodatni nadzor je bil 
še na desetilatrazin in atrazin. Odvzeti so bili 3 vzorci in 
vsi so bili ustrezni.

Vodovod Čatež: Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 13 
vzorcev, od teh je bilo 12 ustreznih in 1 neustrezen. 
Razlog za neustrezni vzorec je bila prisotnost 
koliformnih bakterij v internem omrežju. Za kemijo je 
bilo odvzetih 5 vzorcev in vsi so bili ustrezni.

Marjan Mejaš, Komunala Trebnje d.o.o.

NAČRT OBVEŠČANJA O STANJU 
VODOOSKRBE UPORABNIKOV IN 
POROČILO O OSKRBI S PITNO VODO  
NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE
Spoštovani uporabniki pitne vode,  

v skladu z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04,35/04, 
26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih priporočil Instituta za 
varovanje zdravja RS vas obveščamo o načinih in rokih, v katerih vas 
bomo obveščali o stanju vodooskrbe. V spodnji tabeli so prikazani 
načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi 
uporabe, neskladnosti v hišnem omrežju, posegov na internih 
instalacijah ter poročanja o kakovosti pitne vode.

Območje
Občina / 
krajevna  
skupnost

Načini obveščanja in podajanja informacij uporabnikom

Obvestilo o 
omejitvah, 
prepovedih 
uporabe v 
prehranske 

namene

Obvestila o 
neskladnosti  

v hišnem 
omrežju

Obvestila 
o večjih 

okvarah in 
sanacijah

Letno 
poročilo o 
kakovosti 

pitne vode

Trebnje
Občina Trebnje

(KS Čatež
KS Dobrnič

KS Dol. Nem. 
vas

KS Knežja vas
KS Račje selo

KS Sela pri 
Šumberku
KS Svetinja

KS Šentlovrenc
KS Štefan

KS Trebnje
KS Veliki Gaber
KS Velika Loka)

www.
komunala-
trebnje.si 

www.
trebnje.si 

Radio KRKA

Oglasne 
deske 

večstano-
vanjskih 

objektov

www.
komunala-
trebnje.si 

Osebno 
obvestilo

Obvestilo 
upravnika 
objekta

Oglasne 
deske 

večstano-
vanjskih 
objektov

www.
komunala-
trebnje.si 

www.
trebnje.si 

Radio KRKA

www.
komunala-
trebnje.si 

www. 
trebnje.si 

Lokalna 
časopisa
Cajtng in 

Na dlani in 
občinska 

glasila

Čatež

Časovna opredelitev 
obveščanja

Čim prej ali 
najkasneje  

v 2 urah

Čim prej ali 
najkasneje  
v 7 dneh

Napovedane 
prekinitve 
24 ur prej, 

nepredvidene 
čim prej

Do konca 
marca za 
preteklo 

leto

Vsa obveščanja bomo izvedli v čim krajšem času oziroma najpozneje v 
zakonsko določenih rokih.

V Komunali Trebnje lahko kadarkoli dobite sveže informacije o kakovosti 
pitne vode na vašem področju, v izrednih razmerah pa navodila glede 
uporabe vode na telefonsko številko 07-34-81-260 in 07-34-81-268. 

Predlagamo, da obiščete našo spletno stran www.komunala-
trebnje.si, kjer boste našli številne pomembne informacije tako s 
področja vodoskrbe kot tudi s področij ravnanja s komunalnimi odpadki, 
vzdrževanja cest, pogrebno-pokopališke dejavnosti ... 

KomunalaTrebnje_vodooskrba_GO_04-2014.indd   1 7.4.2014   13:54:49
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skrbimo za prepoznavnost občine in nova 
delovna mesta

DROT je z evropskim projektom Dobrote Dolenjske v prejšnjem 
tednu kar dvakrat ponesel ime naše občine po Sloveniji in v širni 
svet. V prilogi Okusi Slovenskih novic je na celi strani podrobno 
predstavljen omenjen projekt. Še bolj pa smo lahko ponosni na 
predstavitev projekta v reviji Sinfo, ki jo izdaja Urad Vlade RS 
za informiranje. Revija je namenjena informiranju slovenskih in 
tujih veleposlaništev o dogodkih v Sloveniji. V zadnji številki, kjer 
so omenjeni odlični uspehi naših športnikov na Olimpijskih igrah 
v Sočiju ter ostale uspešne zgodbe Slovenije, je mesto našel tudi 
naš projekt, ki bo več kot očitno prinesel tržni preboj trebanjskim 
in ostalim kmetovalcem ter s tem tudi nova delovna mesta.

Violeta Tomič, podpredsednica Demokratične stranke dela, bo 
kandidirala za evropsko poslanko na listi Združene levice, ki so 
jo v začetku marca letos ustanovile tri izvenparlamentarne stran-
ke (DSD, IDS, TRS). Fokus političnih objektivov in raziskav je 
Združeni levici na stežaj odprl vrata za vsaj enega evropskega 
poslanca. 
Violeta Tomič pravi: »Nisem politik, sem ženska, ki ima zdravo 
pamet. Zanima me, kako ljudje prisluhnejo tej preprosti zdravi 
pameti.« Svojo energijo in delovanje bo usmerila na področja in 
pravice, ki zadevajo navadnega človeka. Podala se bo v boj za pra-
vico do dela in pošteno plačilo za opravljeno delo. Odrekla pa se 
bo delu bruseljske plače in jo namenila lokalnemu okolju.

DSD Trebnje

V imenu Občinskega odbora SD Trebnje vsem delavkam in de-
lavcem, občankam in občanom iskreno voščimo ob prvem maju 
– mednarodnem dnevu dela. Ohranimo spomin na boj za pravice 
delavcev v preteklosti  in tudi v teh težkih časih ohranimo potre-
bo po krepitvi spoštovanja le-teh. Prav tako vam želimo prijetno 
praznovanje dneva upora proti okupatorju, ki predstavlja spomin 
na ključne dogodke naše skupne zgodovine. 

Vsem našim članom, simpatizerjem in prijateljem želimo prijetne 
praznike.

UsTavnO sODIŠče 
ZaDRŽalO TUDI ODlOK 

Ustavni sodniki in sodnice so soglasno od-
ločili, da se izvrševnje odloka o razpisu zakonodajnega referen-
duma o noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih zadrži do končne odločitve sodišča.
Upamo, da bo sodišče odločitev o neustavnosti odloka sprejelo 
čimprej, da bi lahko referendum potekal skupaj z evropskimi vo-
litvami, 25. maja. To bi bila nabolj modra, smotrna in racionalna 
odločitev. V tem primeru bi bil referendum najcenejši, udeležba 
pa bi bila najvišja in k tema dvema ciljema bi morala slediti vsaka 
odgovorna politika.
Več kot 46.000 zbranih podpisov je pokazatelj, kako dobro se za-
vedamo in kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti. Gre za 
identiteto slovenskega naroda in tudi za kulturno dediščino.

Občinski odbor SDS Trebnje

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije gre z Demokratično stranko 
dela in Iniciativo za demokratični socializem v koaliciji Združena 
levica na volitve v evropski parlament in potem naprej. 
Kot eden od predstavnikov stranke TRS bo na listi osmih kandi-
datov tudi dr. Dušan Plut, profesor geografije, eden najvidnejših 
slovenskih zagovornikov varovanja okolja in narave.
Pred kratkim je izdal knjigo Eko-socializem in barbarstvo. V njej 
nas opozarja, da današnji kapitalizem uničuje planet in skrajno 
povečuje razlike med ljudmi, kar vodi v uničenje civilizacije. Nekaj 
dni po izidu je NASA, ameriška vesoljska agencija, objavila študi-
jo, da se bo civilizacija »sesula« zaradi ropanja virov in naraščajoče 
neenake delitve dobrin. Če ne verjamemo našim strokovnjakom, 
prisluhnimo vsaj tujim.

G. M.

skupni nastop na evropskih volitvah pomeni 
politični signal za slovenijo in evropo
Na volitvah v Evropski parlament, 25. maja 2014, bosta NSi in 
SLS nastopili s skupno listo. Nosilec liste bo evropski poslanec 
Lojze Peterle, ki je poudaril, da gre za jasen in spodbuden izraz 
politične volje, za skupni projekt dveh programsko sorodnih 
strank, ki izhajata iz krščanskih vrednot in vrednot slovenske 
osamosvojitve. Prepričan  je, da bo skupna lista  prepričala 
večino volivk in volivcev, saj je le-ta dokaz, da v Sloveniji še 
obstaja politična kultura dialoga in dogovarjanja.  Sodelovanje 
strank na državni ravni pomeni močnejšo Evropsko ljudsko 
stranko ter tudi krščansko demokracijo. 

Želimo vam blagoslovljene in vesele velikonočne praznike.

Občinski odbor NSi Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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Dobrodelni tek ob 
svetovnem dnevu športa
V nedeljo, 6.4.2014 je v dopoldanskem času 
potekal dobrodelni tek ob svetovnem dnevu 
športa, katerega je organizirala Športna zve-
za Trebnjega in Mirne. Kljub sprva kislemu 
vremenu, se je teka udeležilo veliko število 
tekačev iz področja celotne Mirnske dol-
ine, kar je dokaz, da je solidarnost tudi prek 
občinske meje. Tek je potekal okrog šolske-
ga igrišča v razdalji 200 m. Vsi udeleženci teka so lahko pred ali po 
končanem teku si izmerili pritisk ali sladkor v krvi, katerega sta vršili 
strokovna vodja dr. Elizabeta Žlajpah in glavna medicinska sestra ga. 
Mojca Mihevc iz Zdravstvenega doma Trebnje. Da pa ne bi bila pre-
velika dehidracija tekačev je poskrbelo podjetje Dana iz Mirne, ki je 
doniralo brezplačne napitke. Izkupiček vseh prostovoljnih prispevkov 
na teku, je bil namenjen za potrebe obnove šolskega igrišča pri CIK-u 
v Trebnjem. Športni pozdrav!

Tekst: Leon LOBE, Športna zveza Trebnje in Mirna
Foto: Samo KOBAL

LOkALNA pOLITIkA / špOrT / OgLAS / zAhVALE

sls in nsi skupaj na 
evropske parlamentarne 
volitve 2014

Stranki SLS in NSi, ki sta prejšnji 
teden podpisali sporazum o skupnem nastopu na letošnjih voli-
tvah poslancev v Evropski parlament, bosta skupno listo kandi-
datk in kandidatov, ki jo bo vodil sedanji evropski poslanec Lojze 
Peterle, predstavili javnosti v kratkem. Kandidata, Franc Bogovič 
in Jakob Presečnik, ter kandidatki SLS, mag. Monika Kirbiš Rojs 
in Nežika Pavlič, so pripravljeni v Evropskem parlamentu srčno 
zastopati interese slovenskih državljanov in državljank. 
V SLS verjamemo, da so potrjeni kandidati zmagovalna kombi-
nacija za letošnje evropske volitve in da bomo z roko v roki dosegli 
odličen rezultat, saj bi zmaga liste NSi in SLS na evropskih voli-
tvah pomenila novo alternativo za vse ljudi. 

OO SLS Trebnje

IZ DRŽavneGa ZbORa

Zakon o davku na nepremičnine je po zaslugi tudi naše stranke 
Ustavno sodišče razveljavilo. Vlada bo morala znotraj proračun-
skih porabnikov najti rezerve. Preveč je bilo pokradenega in se 
še črpa iz podjetij v državni lasti. Preko arhivov želimo priti do 
tistih, ki so iz bank pokradli denar državljanov, da ga vsaj delno  
povrnemo in prekinemo  nadaljno izčrpavanje države. Brezglavo 
zadolževanje države pelje naše potomce v suženjstvo. Napuh in 
pohlep sta nas pripeljala v to stanje. Potrebna je takojšna strezni-
tev in povrnitev vrednot naših prednikov.

Zvonko Lah,  
poslanec SDS v DZ

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava…In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

Na pragu stotega rojstnega dneva je sklenila 
svojo bogato življenjsko pot naša draga omi

ANA CUGELJ
Iz Dol. 
Medvedjega sela 1

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 

sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri 
Majdi Gačnik, ki jo je vsak teden obiskovala 
in spodbujala ter vsem zaposlenim v DSO 

Trebnje, kjer so zanjo prijazno skrbeli 
v zadnjih tednih. Zahvaljujemo se tudi 
g. Slavku za opravljen obred, pevcem in 

pogrebni službi Novak.

Žalujoči, vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno,  
je večno in nikdar ne more umreti. 
(S.Makarovič)

ZAHVALA

Tiho in mirno nas je zapustila naša draga 
žena, mama, babica in prababica

PAVLA 
BUKOVEC 
z Račjega Sela

Hvala vsem za sožalja, darovano cvetje in 
sveče, župniku za lepo opravljen obred,

pogrebni službi in vsem pevcem za spremstvo 
na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
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   www.facebook.com/MojaObcina.si   www.MojaObcina.si/Trebnje

PriMS d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 620 88 00, urednistvo@mojaobcina.si

Gradimo največjo 
lokalno skupnost

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do  
četrtka, 8. maja na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE
ali na elektronsko pošto: glasilo.obcanov@trebnje.si
Nagrade:
- 1 letna naročnina na revijo Računalniške novice
- Torba za prenosni računalnik 15¨
- Knjiga Kako preživeti v naravi
- Knjiga 3 minute za Einsteina
- DVD Slovenija – Gastronomija

Geslo prejšnje križanke je bilo: RAČUNALNIŠKE NOVICE
Nagrajenci:
1. Naročnina na revijo Računalniške novice - KOŽAR NATAŠA,  

ŠMAVER 88 A, 8211 DOBRNIČ
2. 32GB USB ključ - ANJA HOSTNIK, PEKEL 11, 8210 TREBNJE
3. Knjiga STEVE JOBS Skrivnosti inovacij - ROSTOHAR JOŽI,  

ŠMAVER 88 A, 8211 DOBRNIČ
4. Knjiga FOTOGRAFOV POGLED - DAVID LIPOGLAVŠEK, REPČE 2,  

8210 TREBNJE
5. Knjiga POKER - TOMAŽ HOSTNIK, PEKEL 11, 8210 TREBNJE

Nagrajenci bodo obvestila in nagrade prejeli po pošti. 



NApOVEdNIk

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v aprilu in maju 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
18. 4. 2014 6.45–08.15 in 

13.00–14.00
Zbiralna akcija papirja OŠ Trebnje

19. 4. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 4. 2014 19.00 Turnir v namiznem nogometu prostori KŠOT-a
21. 4. 2014 9.00 Šentlovrenški krog Krtina
21. 4. 2014 10.00 Sekanje pirhov pri cerkvi na Vina Gorici
22. 4. 2014 17.00 Spomladanska čistilna akcija mesta Trebnje zbor na avtobusni postaji v Trebnjem
23. 4. 2014 18.00–1.00 Noč knjige Knjižnica Pavla Golie Trebnje
24. 4. 2014 16.00 Prva tekma poletne lige za otroke v golfu Golf vadišče na Blatu
24. 4. 2014 19.00 Strokovno predavanje: Obogatimo zdravje s super 

hrano
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

26. 4. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

26. 4. 2014 14.00 Pionirsko in mladinsko tekmovanje Gasilske 
zveze Trebnje

na parkirišču Trima Trebnje 

26. 4. 2014 15.00 Razvitje prapora DV Trebnje in sajenje potomke 
Stare trte iz MB

Gradišče pri Trebnjem, pri cerkvici sv. Jožefa

28.–29. 4. 2014 10.00–12.30 Kvačkanje nakita (obvezna prijava) CIK Trebnje
29.–30. 4. 2014 9.00–13.00 Delavnica: Znam narisati krajino z akvarelom? 

(obvezna prijava)
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

30. 4. 2014 10.00–12.30 Prezi – seminarske na kul način CIK Trebnje
30. 4. 2014 21.00 Kresovanje na Vrhtrebnjem Vrhtrebnje
1. 5. 2014 5.00 Prvomajska budnica Trebnje
3. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
4. 5. 2014 14.00–18.00 10. delavnica varne vožnje pred Mercator centrom Trebnje
8. 5. 2014 19.00 Odprtje samostojne razstave Zdenke Bukovec Baragova galerija Trebnje
9. 5. 2014 20.00 Rokometna tekma: 

RK Trimo Trebnje : RK Celje Piv. Laško
športna dvorana OŠ Trebnje

10. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
10. 5. 2014 18.00 Gasilska veselica PGD Račje selo Gasilski dom PGD Račje selo
10. 5. 2014 20.00 Revija odraslih pevskih zborov, 1. koncert CIK Trebnje
11. 5. 2014 7.00 Gasilsko tekmovanje članov, članic, starejših 

članov in članic
na parkirišču Trima Trebnje

12. 5. 2014 19.00 Predstavitev knjige: Mama kašo kuhala Knjižnica Pavla Golie Trebnje
15. 5. 2014 18.00 Odprtje razstave Grete Pečnik Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
17. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
17. 5. 2014 20.00 Revija odraslih pevskih zborov, 2. koncert CIK Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogod-
kov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 


