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Javni razpis za dodelitev štipendiJ za nadarJene 
diJake in študente v šol. letu 2010/2011

Občinska uprava obvešča, da je na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si 
objavljen javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente 
za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011. Rok za oddajo vlog je 15.10.2010.

Poplave
V občini Trebnje je bilo na terenu preko 130 gasilcev iz gasilskih društev trebanjske 
občine. Več objektov je zalila voda, sprožili so se trije plazovi, nekateri deli cest so 
bili neprevozni,nekateri pa prevozni le s traktorji. Najhuje je po navedbah predse-
dnika Gasilske zveze Trebnje Antona Straha prizadelo Šentlovrenc, Zidani most, 
Veliko Loko in območje od gasilskega doma Ponikve do ponorov Temenice.

Ž. Z.
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Županov kotiček

Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, 
Ivanka Višček, Bogdana Brilj, Jožko Tomšič, Du-
šan Zakrajšek, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafična realizacija: IR IMAGE, Kamnik
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Treb-
nje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško po-
litiko. Pridržuje si tudi pravico, da neprimerne in 
žaljive vsebine ne objavi.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov 
uredništva: Glasilo občanov, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo šte-
vilko je četrtek, 14. oktober 2010. Prispevki, ki 
bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo 
objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke in občani !

Drage občanke, dragi občani, 

pred vami je nova številka Glasila občanov. Tokrat 
smo se tudi potrudili, da je naše glasilo nekoliko 
preglednejše in še prijaznejše. Vabimo vas, da se 
nam znova pridružite in prispevate k pestrosti vse-
bin. 
Uredniški odbor je na zadnji seji razpravljal tudi o 
člankih, ki jih objavljajo politične stranke. Stranke 
bodo imele odslej na voljo eno osmino strani. Upo-
števali bomo Zakon o medijih, ki govori o nedota-
kljivosti in varstvu človekove osebnosti in dosto-
janstva. Zato ne bomo objavljali člankov, če bodo 
avtorji prestopili mejo dostojnosti do sočloveka. 
Zavedamo se, da je pomembno spoštovati samega 
sebe in spoštovati drugače mislečega. Če bomo ži-
veli po formuli medsebojnega spoštovanja in truda, 
da bi se razumeli, potem ne bo nič hudega nam, 
tukaj v trebanjski občini.
V imenu uredniškega odbora vam želim prijetno 
branje.

mag. Igor Teršar, 
urednik

Jesen se bliža in 10. oktobra bi morale biti tudi v Trebnjem volitve, pa jih ne bo. Obči-
na Trebnje je vseh pogledih najhitreje napredovala med večjimi občinami v preteklem 
mandatu in tudi v prihodnje bo tako, zato delamo s polno paro in snujemo načrte za 
prihodnost. Pred nami je še en izziv in to je gimnazija v Trebnjem.
Ko sem pregledoval stare predvolilne letake, sem ugotovil, da je ideja o srednji šoli v 
Trebnjem že desetletja nekakšna stalnica predvolilnih obljub. Tako levi kakor desni 
politični tabor si jo je v preteklosti zastavljal kot eno ključnih razvojnih programov, 
kljub temu pa je bila ideja o tem po volitvah vedno razmeroma hitro pozabljena – 
tudi pri tistih, ki so jo med kampanjo še posebno izpostavljali. Ko sem se s kandidati 
in predstavniki teh idej pogovarjal po volitvah, so mi rekli, da je to utopija in zgolj 
predvolilni politični okrasek, ki vedno 'vžge'.
Sam sem prepričan, da bi bila srednja šola v Trebnjem dobrodošla zaradi večjih mo-
žnosti razvoja tako na gospodarskem kakor tudi na intelektualnem področju. Srednja 

šola, na primer gimnazija, v kraj prinese tudi živahnost življenja mladih in njihove sveže ideje. Stroški šolanja bi se za 
naše dijake, ki se zdaj sicer vozijo ali bivajo drugje, precej znižali. Hitreje bi se razvijala raziskovalna dejavnost in do-
moznanstvo. Takšna šola bi oživila utrip mestnega središča in spodbudila njegov razvoj. V večji meri bi se lahko razvilo 
prostovoljstvo in mladinska dejavnost, mladi bi se navezali na lokalno okolje. Torej je potrebno narediti vse, da se ideja 
o gimnaziji tudi udejanji. 
Gimnazija bi morala biti eminentna in zaželena med najboljšimi dijaki. Učiteljski kader naj bi bil visoko usposobljen in 
motiviran. Izhajati bi morali iz tradicije, ki jo sami nimamo. Torej je potrebno povezovanje z najboljšimi. Potencialni 
partner, s katerim bi sodelovali, je ena najboljših gimnazij v slovenskem prostoru.
V prostorskem načrtu je potrebno predvideti prostor za novogradnjo blizu centra. Začasne prostore bi lahko zagotovili po 
izgradnji novega vrtca, ko bo pritličje stavbe CIK-a na Kidričevi 2, kjer je sedaj vrtec, prazno. Menim, da prostori vrtca 
in ostali prostori CIK-a, ki so v dopoldanskem času bolj ali manj nezasedeni, dajejo dovolj prostora za zagon. Prostori 
vrtca naj bi bili izpraznjeni v letu 2011. V enem letu bi bilo potrebno prilagoditi prostore za gimnazijo, ki bi tako lahko 
začela delovati že s 1. septembrom 2012.
Pogovarjal sem se že s kompetentnimi ljudmi, ki so pripravljeni idejo podpreti in sodelovati. Zato sedaj ustanavljam Odbor 
za izgradnjo gimnazije v Trebnjem. Njegova prva naloga bo preveriti možnosti te moje okvirne ideje in ' izpiliti' podrobno-
sti. To bi bili lahko zares prvi koraki k trebanjski gimnaziji, če bo ideja seveda izvedljiva, v kar pa ne dvomim. V prehodnem 
obdobju bi del sredstev, predvsem pa prostorov, lahko zagotavljala občina in partner. Računamo tudi na evropska sredstva. 
V najkrajšem obdobju, takoj po potrditvi okvirnega načrta, pa bi bilo potrebno ustanoviti Sklad za izgradnjo gimnazije.
To javno pismo je namenjeno vam, drage občanke in občani – želim si vašega sodelovanja. Skupaj izpilimo idejo in se po-
govorimo v duhu uresničitve. Potrebno je aktivirati vse naše potenciale in vse ljudi, ki bi lahko pomagali, tako na idejnem 
kakor tudi na finančnem področju. Že vaša pozitivna misel je lahko prispevek v pravo smer. 
Če ste pripravljeni sodelovati, se oglasite na moj e-naslov alojzij.kastelic@trebnje.si ali na telefon 031 777 718, neiz-
merno bom vesel vaše podpore in pomoči.

Vaš župan Alojzij Kastelic

Zahvala gasilcem in vsem, ki so kakorkoli pomagali v vodni ujmi, 
ki je prizadela občino Trebnje 18. in 19. septembra.

V tej ujmi je bilo poplavljenih preko 20 stanovanjskih hiš in veliko cest. Plazi so zasuli ceste ali pa se je v 
dolino utrgalo cestišče. V Šentlovrencu je ena hiša ogrožena s plazom. Nastala je milijonska škoda in le ga-
silcem se lahko zahvalim, da je škoda prepolovljena. V soboto in nedeljo je sodelovalo več kot 200 gasilcev v 
operativnih nalogah. V nedeljo in ponedeljek sem si ogledal prizadete kraje in odobril pomoč. Krizni štab se 
je sestal dvakrat in sicer v nedeljo dopoldne in še enkrat v poznih popoldanskih urah. Iz občinskih sredstev 
bodo pokriti materialni in operativni stroški akcije. 
Hvala in zahvala vsem ki ste sodelovali v akciji reševanja.

Župan Alojzij Kastelic

Poziv k vložitvi  podatkov za oceno škode na stvareh zaradi 
posledic poplav v času med  16. 9. 2010 in 20. 9. 2010

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe  o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni listi RS, št. 67/03, št. 79/04, 
št. 81/06 in št. 68/08) Občina Trebnje poziva občane Občine Trebnje k vložitvi podatkov za oceno škode na 
stvareh zaradi posledic poplav v času med 16. 9. 2010 in 20. 9. 2010.

Pozivamo vse občane, ki so utrpeli škodo, da škodo prijavijo do 11. 10. 2010
Obrazci vlog so občanom na voljo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni 
strani www.trebnje.si, za dodatne informacije lahko pokličete Rada Javornika,  tel: 34 81 102 ali Tanjo 
Šinkovec, tel: 34 81 120.

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Odzivnost programa Svit  
se pomembno povečuje
Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb ter raka na debelem črevesu in danki. Namenjen je populaciji v starosti 
od 50 do 69 let. Koordinira in izvaja ga v sodelovanju s partnerji Inštitut za varo-
vanje zdravja Republike Slovenije in se je na državnem nivoju začel izvajati aprila 
leta 2009. Program je zastavljen kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje raka na 
debelem črevesu in danki. Odzivnost na vabilo v program se precej izboljšuje, saj 
je bila v prvi polovici letošnjega leta 54 %, kar je precej več kot v lanskem letu, 
ko je znašala 37 %. Breme raka na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik 
javnozdravstveni problem, kar je razvidno iz visokega števila novo odkritih oseb 
za tem rakom vsako leto. Pogosto se bolezen dolgo razvija brez očitnih znakov, 
zato je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. Število teh primerov in število 
oseb, ki živijo z rakom (prevalenca) iz leta v leto narašča, v primerjavi z evropskimi 
državami pa je večja tudi stopnja umrljivosti in slabše petletno preživetje bolnikov. 
Po podatkih Registra raka je bilo leta 2007 v Sloveniji odkritih 1.392 novih pri-
merov raka na debelem črevesu in danki, kar je med vsemi raki predstavljalo drugo 
najpogostejšo obliko novo odkrite rakave bolezni pri obeh spolih. Rak na debelem 
črevesu in danki je bil z 12,8 % četrti najpogostejši rak pri moških in z 11,0 % tretji 
najpogostejši rak pri ženskah. Število novo odkritih oseb z rakom (incidenca) na 
debelem črevesu in danki narašča že od leta 1950, ko so začeli v registru beležiti 
novo odkrite primere bolezni. S programom Svit se lahko rak odkrije dovolj zgo-
daj, da je zdravljenje še uspešno. Svit na leto tako reši najmanj 200 življenj.

Kako program svit poteka? 
Temelji na prostovoljnem sodelovanju, kar pomeni, da se vsak posameznik odzove 
povabilu, če želi. V okviru SVIT-a na domač naslov prispe najprej Izjava o prosto-
voljnem sodelovanju v Programu Svit. Vprašalnik ni niti obsežen, niti težak in v 
uvodnem delu je napisan telefonski kontakt, na katerega se lahko obrnete v prime-
ru kakršnihkoli nejasnosti. Če se posameznik odzove in vrne izpolnjen vprašalnik 
ter pisno potrdi sodelovanje, na navedeni naslov po pošti dobi komplet za odvzem 
vzorca blata in pisna navodila. Iz programa se izloči le osebe, ki so že v diagnostični 
ali terapevtski obravnavi. V primeru, da udeleženec vzorec z blatom vrne v Cen-
tralni laboratorij, lahko v naslednjem tednu pričakuje odgovor. Če je test negati-
ven, Svit ponovno pošlje vabilo za presejanje čez dve leti in zgodba se ponovi. Če pa 
je test pozitiven, se v zgodbo vključi osebni zdravnik in izvede kolonoskopijo. 

Izvajanje Programa Svit v obdobju  
od 1. januarja do 30. junija 2010
Slovenija
Od 1.1. 2010 do 30. 6. 2010 je bilo v program povabljenih 169.498 oseb in 
168.285 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 90.749 
oseb (53,9 %). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonosko-
pija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali 
danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 11.891 (13,1 %) 
oseb. V programu ni želelo sodelovati 121 oseb (0,07 %). Komplet testerjev za 
odvzem dveh vzorcev blata je bil poslan 78.062 osebam. Od 67.046 (85,9 %) 
vrnjenih kompletov vzorcev blata, primernih za analizo, je bilo 63.049 (94,0 %) 
testov negativnih in 3.997 (5,9 %) pozitivnih. Do konca junija je bilo izvedeno 
2.832 kolonoskopij v 25 pooblaščenih kolonoskopskih centrih. 

Zdravstvena regija Novo mesto
Od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 je bilo v program povabljenih 11.288 oseb in 11.242 
osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 6.437 (57,2 
%) oseb. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v 
zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali danke 
in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 909 (14,1 %) oseb. V 
programu ni želelo sodelovati 6 oseb (0,05 %). Od 4.682 vrnjenih kompletov 
vzorcev blata, primernih za analizo, je bilo 4.419 (94,4 %) testov negativnih in 
263 (5,6 %) pozitivnih. Da bi bil lahko Program Svit uspešen na ravni populaci-
je, se ga mora aktivno udeležiti vsaj 60 % povabljenih – še bolje pa več! Zato se 
ne bojte sveta tam znotraj in sodelujte v programu, v katerega boste povabljeni! 
Program Svit rešuje življenja – lahko ga reši tudi vam!

Doroteja Kuhar, dr.med.
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

odGovor na Članek

»Gradnja novega vrtca; 
Spoštovani starši, občanke 
in občani!«
V zgoraj omenjenem članku se je županu »zapisalo« marsikaj. K temu bi veljalo 
napisati nekaj dejstev. Želela bi napisati, kaj so tekoči mandat na temo novogra-
dnje trebanjskega vrtca počeli »zavirači«, kot nas opisuje župan.
V začetku naj pojasnim, da je izključno župan predlagatelj proračuna. Proračun 
lahko svetniki popravljamo in dopolnjujemo z amandmaji. In izključno župan 
je odgovoren, da se sprejeti proračun izvršuje.
Že v letu 2008 in 2009 smo »zavirači« z amandmajem dodali sredstva za pro-
jektno dokumentacijo za novogradnjo vrtca v Trebnjem. Žal je postavka ostala 
nedotaknjena.
V županovem predlogu Proračuna za Občino Trebnje 2010 je bilo za novogra-
dnjo vrtca predvidenih 0 €! »Zavirači« smo z amandmajem zagotovili sredstva 
za gradnjo še v letošnjem letu. Župan je amandma zavrnil. »Zavirači« smo kljub 
temu amandma in s tem tudi sredstva na seji 24. 2. 2010 sprejeli in s tem zago-
tovili, da se lahko gradnja vrtca prične.
Vse to spominja na zgodbo ob gradnji Podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. 
Predlog občinske uprave in župana pri rebalansu 2008 - da se za PŠ DNV ne 
nameni NIČ sredstev. Svetniki »zavirači« smo bili drugačnega mnenja in pre-
dlagali amandma, s katerim smo na postavko dodali 1.050.000 €, na skupno 
1.320.000 €. Amandma smo utemeljili z obrazložitvijo, da se morajo sredstva 
ne glede na to, če bi se izkazalo, da bo pričetek gradnje komaj v letu 2009 - za-
gotoviti že v 2008 zaradi vseh postopkov in pridobivanja dokumentacije.
Kot se je kasneje izkazalo, je bila ta odločitev več kot dobra, saj je omogočila 
podpis pogodbe leta 2008 oz. pred sprejetjem proračuna 2009 in investicija 
PŠDNV se je zaključila v predvidenem roku. V svojem slavnostnem govoru na 
otvoritvi DNŠ pa je župan povedal: »... vesel sem, da mi je investicijo uspelo 
zaključiti, in to kljub hudemu nasprotovanju svetnikov!«
Podobnosti velja iskati še v nešteto primerih, saj so amandmaji »zaviračev« 
omogočili prenekatero investicijo, na kateri je naš župan prerezal vrvico, pa če-
prav smo jo izsilili z amandmaji (PŠDNV, dvigalo OŠ, izredna seja in rebalans 
za ZD Trebnje, investicije v OŠ, nogometna igrišča, pločnike, ceste, dodatna 
sredstva za šolstvo, socialo, kulturo, šport, kmetijstvo, turizem, dodatna sred-
stva za programe v šolah in vrtcih ...).
Res pa je, da večina nas »zaviračev« na te otvoritve po tisti v Dolenji Nemški 
vasi več ne hodi. Izjema je npr. g. Prpar, ki se je udeležil položitvi temeljnega 
kamna za Podružnično šolo v Dobrniču, za katero se zavzema že leta in leta in 
za katero smo sredstva spet zagotavljali »zavirači«, pa na tej slovestnosti ni dobil 
niti besede, še več; označen je bil kot zavirač.
Če beseda »zavirač« v jeziku aktualne trebanjske oblasti označuje osebe, ki so s 
svojimi dejanji (predlogi in glasovanjem) omogočile določeno dejanje, investici-
jo, program..., potem vas kot ena od »zaviračev« lepo pozdravljam!

Špela SMUK,
občinska svetnica DROT

* zavirači = Janez Slak, Franc Jevnikar, Dušan Skerbiš, Ciril Metod Pungartnik, Darko 
Matko, Bojan Rajer, Franc Žnidaršič, Ivan Gole, Janez Bračko, Marko Grandovec, Sil-
vester Prpar, Bogomir Mlakar, Matija Hočevar, Špela Smuk in Jože Hribar

Aktualno
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Aktualno

Občina Trebnje je ena od najbolj razvitih občin v Re-
publiki Sloveniji. Po podatkih Inštituta za ekonomska 
raziskovanja je bila od vseh 210 občin uvrščena na 18. 
mesto. Uradni podatki med leti 2006 in 2009 Stati-
stičnega urada RS, Zavoda za zaposlovanje ZRSZ in 
Agencije za javnopravne evidence in storitve AJPES, 
ter raziskave poslovnega dnevnika Finance kažejo, da 
ima občina Trebnje, v primerjavi z vsemi mestnimi 

Priznanja KS 
Trebnje
Krajevna skupnost Trebnje vsako leto na podlagi 
Pravilnika o podeljevanju priznanj ob prazniku 
KS Trebnje podeli priznanja zaslužnim in pri-
zadevnim krajanom, ki s svojim delom in aktiv-
nostmi prispevajo k razvoju krajevne skupnosti.

Na ta način se javno, na svečani akademiji, za-
hvalimo za njihov prispevek h kvalitetnejšemu 
bivanju in dogajanju v naši krajevni skupnosti.

V tem letu so priznanja prejeli:

•	 JAN OPARA, Gubčeva cesta 18, Trebnje, 
•	 OLGA PATE, Prešernova ulica 3, Treb-

nje, 
•	 VANJA ŠENIČAR, Brezovica 30, Mirna, 
•	 ALOJZ GLIHA, Vrhtrebnje 23, Trebnje 

in 
•	 FRANCI CUGELJ, Dolenje Medvedje 

selo 1, Trebnje.

Ker KS Trebnje vsako leto slavnostno podeljuje 
priznanja zaslužnim krajanom, nismo županu 
posredovali predlogov za zahvalo župana, za kar 
smo bili pozvani.

Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki nas obve-
ščate in pomagate s svojimi predlogi izboljšati 
življenje v KS Trebnje.

Predsednik Sveta KS Trebnje Peter Agnič 

%. Število gospodarskih družb je v naši občini naraslo 
za 41,25 %. Tudi povprečna bruto plača vseh zaposle-
nih v občini Trebnje se je najbolj zvišala, za 23,3 %, 
kar pomeni, da so bruto plače rasle precej hitreje kot 
inflacija. Vsi ti uradni podatki o dobri kondiciji obči-
ne Trebnje dokazujejo, da smo lahko na svojo občino 
ponosni!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Občina Trebnje razvita in uspešna

občinami v Sloveniji, najbolj ugodne rezultate in sicer 
v stopnji registrirane brezposelnosti, v številu nara-
ščanja prebivalcev, v številu gospodarskih družb in v 
povprečnih bruto plačah zaposlenih. Stopnja registri-
rane brezposelnosti v občini Trebnje je le 6,6 % in je 
v štirih letih narasla samo za 0,8 %, kar je najnižje od 
vseh mestnih občin v Sloveniji. Število prebivalcev je 
najbolj naraslo prav v občini Trebnje in sicer za 3,92 

Podpis pogodb izvajalcev programov 
športa, kulture, mladinske dejavnosti  
in socialnega varstva 

Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic je v sredo, 15. 9. 
2010, povabil k skupnemu podpisu pogodb zastopnike 
izvajalcev programov športa, kulture, mladinske dejav-
nosti in socialnega varstva, ki so bili predmet javnega 
razpisa v letu 2010. Za področje ljubiteljske kulture je 
bilo na javnem razpisu razdeljenih 136.264 €, za mla-
dinsko dejavnost 9.500 €, za socialno varstvo 80.500 
€, za programe športa pa je bilo razpisanih 171.809 
€. Skupaj je bilo za omenjena področja namenjenih 
398.073 €. Razpisi so bili objavljeni 7. maja, kar je bil 
prvi možen termin po sprejetju proračuna na 32. redni 
seji konec februarja. Občinski svet mora po sprejetju 
proračuna potrditi še letne programe za navedena po-

aprila. Nov pravilnik za šport je moral začeti veljati, 
zato so bili razpisi objavljeni 7. maja. Rok za prijave je 
bil v skladu z zakonodajo 7. junija, komisije pa so pre-
dloge razdelitev obravnavale v času od 7. do 16. julija. 
Po teh datumih so društva in izvajalci prejeli sklepe 
oziroma odločbe o dodelitvi sredstev na javnem razpi-
su, sledila je priprava pogodb. 
Podžupan Jože Povšič se je v imenu župana zahvalil 
društvom za njihovo delo in jim podelil zahvale. Mnogi 
predsedniki društev oziroma drugi izvajalci programov 
so bili s skupnim podpisom pogodb zadovoljni in so 
predlagali, da se ta način nadaljuje tudi v prihodnje.

VJ

dročja, šele nato se lahko 
javni razpisi objavijo v 
Uradnem listu. Na 33. 
seji so svetniki nadaljeva-
li z obravnavanjem točk 
z 32. redne seje. Šele na 
34. sejo, 14. aprila, je od-
delek za družbene dejav-
nosti lahko uvrstil tudi 
letne programe in nov 
pravilnik za šport, čeprav 
je strokovna služba imela 
gradivo pripravljeno za 
sejo po sprejetem prora-
čunu. Na tej seji svetni-
ki niso obravnavali vseh 
točk dnevnega reda in so 
omenjeno gradivo obrav-
navali na 35. seji, 21. 
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Ogled TV oddaj Polka in majolka 
Popularne TV oddaje Polka in majolka, ki so bile na podlagi gostitelja župana Ob-
čine Trebnje posnete v Galaksiji Trebnje, so odlična promocija za občino Trebnje, 
saj so na sporedu na skoraj vseh lokalnih televizijah po Sloveniji. V TV oddajah na-
stopajo tudi Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete, trebanjski 
Call boysi, Ansambel Ceglar iz Velikega Gabra in simpatična saksofonistka, pevka 
in voditeljica Saška Hren iz Trebnjega z ansamblom Azalea. Pred vsako oddajo je na 
sporedu tudi predstavitveni film o občini Trebnje. Obveščamo vas, da si TV oddaje 
iz občine Trebnje lahko ogledate na spletni strani www.polkainmajolka.si

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Otvoritev asfaltirane javne 
ceste in razsvetljave

V krajevni skupnosti Račje selo smo v nedeljo, 12. septembra, predali svojemu 
namenu asfaltirano cesto do Črnega Potoka, ki je zaselek vasi Blato. Prav tako 
smo minuli teden priključili javno razsvetljavo v vaseh Velika Ševnica in Hudeje. 
Ta dve projekta sta letos v naši KS najpomembnejša. Otvoritev in blagoslov sta 
potekala v Črnem Potoku pri vinski kleti Kresal s kulturnim programom doma-
čih harmonikašev in ostalih nastopajočih. Program je povezovala Maja Kos, ki 
je na slikovit način prikazala lepote naše krajevne skupnosti.
Predsednik KS Anton Zaletel je podal zemljiško knjižno urejanje te javne ceste 
zadnjih 20 let. Skupna vrednost novo asfaltiranega dela ceste v dolžini 450 m je 
25,000 EVR. Prispevek dveh udeležencev je bil zelo velik, saj sta sama finan-
cirala razširitev in utrditev cestišča. Cesta je sedaj asfaltirana do vinske kleti 
Kresal, ki sprejema izletniške skupine. Naslednja pridobitev, ki smo jo predali 
svojemu namenu, je bila javna razsvetljava v vaseh Velika Ševnica in Hudeje. 
Vrednost del, ki jih je v celoti krila KS, je okoli 23,000 EVR.
Svečani trak za te pridobitve so prerezali: Tatjana Kresal, župan Alojzij Kastelic 
in predsednik krajevne skupnosti Anton Zaletel, ki je predstavil tudi ostale ak-
tivnosti, ki so bile opravljene v obdobju 2006–2010. Poudaril je, da so bili zadnji 
teden sklicani zbori krajanov v vseh vaseh KS Račje selo. Tam so bili seznanjeni 
z vsemi projekti in aktivnostmi dela KS v štiriletnem obdobju, ki se zaključuje. 
Udeležba na zborih je bila dobra. Naj povzamem samo nekaj glavnih projektov 
in aktivnosti: vračanje sredstev za javno telefonijo, ureditev kanalizacije na Ve-
liki Ševnici, postavitev štirih avtobusnih postaj v naseljih, razširitev, utrditev 
in asfaltiranje 3300 m javnih kategoriziranih cest, razmejitev javnega dobrega 
(izmerjenih je bilo okoli 330 mejnikov), zamenjava svetil pri javni razsvetljavi 
v vasi Račje selo in Blato z ekološko varčnejšimi, opravljen je bil popis kultur-
no etnoloških znamenitosti KS, organiziranih je bilo več zborov krajanov glede 
reševanje romske problematike, deponije Globoko, tovarne na Račjem selu …, 
planinski pohodi, čistine akcije.
Krajani so bili na zborih v večini z delom sveta v tem mandatu zadovoljni, podali 
pa so določene pobude in predloge, ki naj bi bili smernice za delo novoizvolje-
nega sveta.

Predsednik Sveta KS Anton Zaletel

Pomembna pridobitev na 
Malem Vidmu
Vaščani Malega Vidma v krajevni skupnosti Šentlovrenc smo v nedeljo, 12. sep-
tembra popoldne, predali namenu približno 400 m obnovljene in asfaltirane ceste 
na zgornjem delu vasi. Ob tej priliki smo pripravili manjšo slovesnost s krajšim 
programom. Vsi zbrani krajani smo skupaj zapeli, godec nam je zaigral na »fraj-
tonarico« in v priložnostnem nagovoru smo obudili spomin, kako je v letu in pol 
potekala akcija, ki jo je vodil petčlanski vaški odbor. Z gradnjo smo začeli, ko smo 
opravili pomembne aktivnosti pri zbiranju in zagotovitvi finančnih sredstev. S Sve-
tom KS Šentlovrenc je bil dogovorjen sistem financiranja projekta in sicer, da se 2/3 
potrebnih sredstev prispeva iz proračuna KS, 1/3 pa prispevajo vaščani. Predračun 
za gradnjo je bil približno 30.000 EUR. Pri tem pa je za nas zelo pomembno to, da 
smo vsi vaščani solidarno prispevali dogovorjeni znesek in tako nam je uspelo zbrati 
potrebna sredstva. Saj ni vse teklo kot »namazano«, vendar nam je uspelo. To je 
pomembna kvaliteta v življenju vaške skupnosti in na to smo lahko ponosni.
Čast, da predasta cesto svojemu namenu, smo namenili najstarejšemu vaščanu 
84-letnemu Kotarjevemu Frenku in Pekolovi Bernardi. Frenk se je na otvoritev pri-
peljal na majhnem traktorju, ki ga je leta 1982 sam sestavil. Kako izgleda, lahko 
vidite na fotografiji. Najprej pa so se po novi cesti zapeljali otroci na kolesih. Bili so 
navdušeni in so tudi malo »podirkali«. Po prireditvi pa smo naše druženje nadalje-
vali na pikniku, ki se ga je udeležila večina vaščanov. Ob veselem klepetu in petju 
smo pričakali večer in še malo naprej.

Za vaški odbor Jože Kavčič

Trebanjci drugi v regiji

V Trebnjem je potekalo 16. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomo-
či Civilne zaščite in Rdečega križa. Med 12 ekipami z Dolenjske in Bele krajine 
so se Trebanjci uvrstili na drugo mesto za Šentjernejčani. 
Namen tekmovanja je bil preveriti usposobljenost ekip prve pomoč, je povedal 
Klemen Gorše, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto. 
»Organizirali smo štiri delovne točke s predpostavko nesreče na športnem igri-
šču, prometne nesreče, železniške nesreče in nesreče v domu starejših občanov,« 
je pristavil. Pri prvi je šlo za prerivanje med navijači nasprotnih ekip ob priso-
tnosti alkohola, v drugi je avto iz neznanega razloga zapeljal v gručo ljudi, v tretji 
je vlak zbil neprevidnega motorista s sopotnikom, v četrti pa je šlo za srčno kap, 
poškodbo kolka in delovno nesrečo. »Šlo je za množične nesreče, ki se lahko 
dogajajo vsak dan, zato moramo biti nanje pripravljeni,« je pojasnila zdravnica 
Elizabeta Žlajpah, sicer vodja ocenjevanja.
17 ocenjevalcev - vsi zdravstveni delavci z licenco - je upoštevalo vse, kar naj bi 
nekdo znal v danem primeru narediti: od pristopa do ponesrečenca, ravnanja s 
ponesrečencem, oskrbe ponesrečenca, prenosa ponesrečenca do skladnosti de-
lovanja ekipe in njihove vodje, je pojasnila Žlajpahova. V sklopu tekmovanja so 
pripravili tudi šest učnih delavnic. Vodili so jih gasilci, predstavniki Rdečega 
križa, predstavniki Uprave za zaščito in reševanje, radioamaterji, jamarski reše-
valci in zdravstveni delavci.

Ž. Z.

Dogodki
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Proslava gubčevcev
Na Trebelnem se je tako, kot že sedeminšestdesetkrat po drugi svetovni vojni, 
tudi letošnjega 4. septembra zbrala velika množica državljanov, ki na ta način 
počastijo spomin na slavne dni NOB. 4. slovenska narodnoosvobodilna udarna 
brigada Matija Gubec je bila ustanovljena med največjim divjanjem okupatorja 
po naši domovini.
Organizatorji proslave, občinske organizacije za vrednote NOB Mokronog–Tre-
belno, Sevnica, Trebnje in Šentrupert, so tudi letos pripravili vrhunsko srečanje, 
ki so se ga udeležili pripadniki združenja Sever, veterani in pripadniki združenja 
častnikov SV, številni pohodniki, Duletova četa, župani nekaterih občin, vidne 
politične osebnosti, borci NOB ter številni pripadniki partizanstva.
Ob kulturnem programu, ki mu je še poseben zven dajal trebanjski pihalni orke-
ster, so borcu in dolgoletnemu predsedniku skupnosti Gubčeve brigade, tovarišu 
Ivu Bajtu, podelili naslov častnega predsednika in mu izročili zasluženo plaketo 
kot najvišje priznanje 4. SNOUB.
Mokronoški župan in sevniška podžupanja sta v svojem nagovoru osvetlila pot 
in dejavnost Gubčeve brigade, še najbolj pa je množico pritegnil govor ministri-
ce za notranje zadeve Katarine Kresal, ki je poudarila, da se je treba tudi danes 
boriti za človeške vrednote, to je pokončnost, poštenje in zavednost.
Program je povezovala Barica Kraljevski, za dobro hrano in pijačo ter odlično 
vzdušje pa so poskrbeli lovci LD Trebelno.

Dušan Zakrajšek

Prvošolčkom podelili knjige

Na Medvedjeku nov vodohran

V Lukovku slovesna otvoritev
V Lukovku so se zbrali vaščani Lukovka in vabljeni gostje, ki so svojemu namenu 
predali dve novi asfaltirani cesti, ki pripeljeta z glavne ceste v Lukovek, in novo 
urejeno vaško središče oziroma vaški trg, na katerem bodo prirejali razna dru-
žabna srečanja in javne prireditve. Otvoritveni trak so prerezali župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic, podžupan Jože Povšič, občinski svetnik Branko Meglič 
in svetnik Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas Marjan Čeh. Mladi iz Lu-
kovka so pripravili kulturni program. Skupna naložba Občine Trebnje, Krajevne 
skupnosti Dolenja Nemška vas in vaščanov samih je bila v višini 75.000 evrov, 
od tega so vaščani sami prispevali 25.000 evrov. Naložba v Lukovku je dokaz, 
kako lahko občina, krajevna skupnost in vaščani sodelujejo pri projektih, ki so 
pomembni za javno življenje občanov in vaščanov.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in direktor CGP Novo mesto Marjan Pez-
dirc sta na podlagi javnega razpisa ob prisotnosti podžupanov Jožeta Povšiča in 
Marjana Pavlina ter občinskih svetnikov Andreja Jevnikarja, Branka Megliča in 
Franca Kozlevčarja slavnostno podpisala pogodbo za izgradnjo novega 500 m3 ve-
likega vodohrana na Medvedjeku. Tudi stari 120 m3 velik vodohran bo še naprej 
ostal v funkciji, tako da se bo kapaciteta in kvaliteta vodovodnega sistema bistveno 
povečala. Na Medvedjek bo pritekala pitna voda iz vrtin iz podtalnice v Radanji vasi 
in iz vrtine v dolini Bratnice pri Žubini, kjer je pitna voda še posebno kvalitetna, 
saj ni negativnega vpliva gnojil in pesticidov. Preko Medvedjeka se oskrbuje večina 
prebivalcev občine Trebnje, vključno s samim mestom Trebnje. 
S tem projektom bo zamenjanih tudi okoli 3 kilometre dotrajanih azbestnih cevi. 
Vrednost investicije je 924.000 EUR, od tega bo iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj prišlo 85 % sredstev, saj je Občina Trebnje uspela na natečaju iz tega sklada. 
S to investicijo bomo dobili hrbtenico novega trebanjskega vodovodnega sistema, 
močno se bodo zmanjšale vodne izgube, sistem oskrbe bo bolj zanesljiv, pitna voda 
bo neoporečna in zdrava. Z deli so na gradbišču že pričeli, rok za izgradnjo pa je 
junij 2011.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

V osnovnih šolah v občini Trebnje je prvič prestopilo šolski prag tudi 150 prvošolč-
kov. Vsem učencem prvega razreda je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic podelil 
knjige pesnika Pavla Golie Gospod Baroda in druge ljudske pesmi, s posvetilom 
župana in z ilustracijami akademske slikarke Maje Kastelic. Ker so bili sprejemi pr-
vošolčkov približno ob istih urah v vseh osnovnih šolah, je županu pri podeljevanju 
knjig pomagal tudi podžupan Jože Povšič, in sicer v Osnovni šoli Veliki Gaber in 
na podružnični šoli v Šentlovrencu. V nagovorih sta župan Kastelic in podžupan 
Povšič pozdravila prvošolčke in njihove starše ter učiteljski zbor in vsem učencem 
zaželela, da bi varno prihajali v šolo in iz nje odhajali domov, da bi se čimveč naučili 
in da bi se prijetno počutili v hramu učenosti.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Dogodki
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Blagoslov obnovljene kapele 
Marije Snežne 

Sprejem duhovnikov v občini 
Trebnje
Pri županu Občine Trebnje Alojziju Kastelicu so se udeležili sprejema in delovnega 
srečanja duhovniki, župniki in kaplani iz župnij na območju občine Trebnje in prelat 
dr. Janez Gril iz Škofije Novo mesto. Na srečanju so se dogovorili za nadaljnje med-
sebojno sodelovanje na področju varovanja in ohranjanja bogate sakralne kulturne 
dediščine. Župan je predstavil sofinanciranje obnove najbolj znamenitih objektov. 
Podžupan dr. Marjan Pavlin je opisal dosedanje 16-letno sodelovanje med Občino 
Trebnje in župnijami. Podžupan Jože Povšič je predstavil realizirane investicije v 
tem štiriletnem mandatu in najnovejše, dobre statistične podatke o občini Trebnje. 
Župan je duhovnikom podelil zahvale za dobro medsebojno sodelovanje na podro-
čju zadev, ki so skupnega pomena. Prelat dr. Janez Gril iz Škofije Novo mesto je v 
imenu vseh duhovnikov predstavnikom Občine Trebnje čestital za dosežene uspehe 
na področju izgradnje javne infrastrukture v mandatu 2006–2010.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Sprejem zlatih maturantov
Župan Alojzij Kastelic je konec avgusta pripravil sprejem za zlate maturante iz občine 
Trebnje. Med najboljše v trebanjski občini so se letos uvrstili: Katja Vode, Sonja Zu-
pančič, Mirjam Strmole, ki so dosegle najvišje število točk na splošni maturi, ter Špela 
Požes in Franci Makše, ki sta dosegla najvišje število točk na poklicni maturi. Župan je 
poudaril, da smo v občini zelo ponosni na ta uspeh, saj je od 280-ih zlatih maturantov 
v Sloveniji kar pet iz naše občine. V Sloveniji je v povprečju tako en zlati maturant na 
7000 prebivalcev, v trebanjski občini s 14000 prebivalcev pa kar pet! Župan je mlade 
povabil k sodelovanju z lokalno skupnostjo in poudaril, da morajo samozavestno na-
daljevati z izobraževanjem, saj so dokazali, da zmorejo vse, kar želijo. Župan je zlatim 
maturantom ob njihovem uspehu čestital in vsakemu podaril Guinnesovo knjigo rekor-
dov 2010, hkrati pa jim zaželel še veliko uspehov na njihovi študijski in poklicni poti.
Zbrane je nagovorila tudi glavna direktorica Trima Trebnje, Tatjana Fink, ki je 
poudarila pomembnost izobraževanja za doseganje več inovativnosti in boljšega 
standarda življenja v lokalnem prostoru. Na koncu je tudi ona zlatim maturantom 
čestitala in jim podarila knjigo, hkrati pa jim ravno tako zaželela veliko uspehov na 
njihovi nadaljnji poklicni poti. Po koncu uradnega dela sprejema se je župan zadržal 
v prijetnem klepetu s starši in maturanti.
Iskrene čestitke! 

V nedeljo, 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, je župnik David Jen-
sterle blagoslovil obnovljeno kapelo Marije Snežne v Malih Dolah pri Stehanji 
vasi. O tej kapeli je 14. 10. 1954 Janez Bergant, župnik župnije Šentvid pri Stič-
ni, zapisal takole: »Znamenito je zidano znamenje v Malih Dolah pri Stehanji 
vasi, staro cca. 500 let, posvečeno Materi Božji.«
Ob 14. uri se je pričela procesija izpred križa pod to kapelo, ki smo se je udele-
žili vaščani, pa tudi veliko vernikov iz naše in drugih župnij. Pri sami kapeli se 
je prebrala Božja beseda, župnik jo je blagoslovil. Nato je bil s pomočjo besed 
in fotografij predstavljen potek obnovitvenih del organizatorjev in izvajalcev del 
Milana in Robija Čerčka. Pomagali so številni donatorji. Po slovesnosti smo se 
zadržali na pogostitvi. 
Pri obnovi je tako ali drugače sodelovala celotna vas, na kar smo posebej pono-
sni. Obnovljena kapela je vzor in okras naše vasi. Naj postane zbirališče vaščanov 
in tudi popotnikov, ki bodo prihajali tod mimo. 

Vanja Marolt, Foto: Brane Vozelj

Vodnjak kot okras vasi

Na Repčah so namenu predali vaški vodnjak, ki so ga začeli obnavljati že lani, 
letos pa so dela dokončali. Vodnjak, ki je bil enkrat že obnovljen, izhaja iz leta 
1936. »Takrat ga je delal Higienski zavod Ljubljana,« je povedal Anton Brezo-
var, predsednik gradbenega odbora. V vodnjaku so včasih napajali živino, služil 
pa je tudi kot vir pitne vode. 
Čeprav so se vodnjaki z gradnjo vodovodov začeli zanemarjati, pa je bil ta na 
Repčah v uporabi ves čas, je izpostavil Brezovar. Zdaj bo služil kot rezerva vode, 
če bo prišlo do požara, pa tudi kot turistična točka. »Mislim, da ta vodnjak ni 
samo vodnjak, ampak tudi okras naše vasi,« je prepričan Brezovar.
Naložba je stala okoli deset tisoč evrov. Občina Trebnje je prispevala slabe tri 
tisočake, ostalo pa vaščani sami.
Ž. Z.,

Foto: Anton Brezovar

Dogodki
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V času, v katerem živimo, je tempo življenja zelo hi-
ter. Zato ob stran postavljamo reči, ki se nam na prvi 
pogled zdijo nepomembne. Včasih imamo morda prav, 
žal, velikokrat pa ne. Tako se prepogosto dogaja, da 
ob strani ostaja tudi gasilstvo kot celota, s tem pa tudi 
izobraževanje mladih o gasilstvu in pomenu le-tega. 
Za boljše stanje lahko marsikaj storimo tudi sami pri 
preventivni vzgoji mladine. Znano je, da kar nekaj 
procentov požarov povzroči otroška igra z vžigalicami. 
Napačno postopamo, če pred otroki skrivamo vžigalice 
in vžigalnike. Otroke moramo poučiti, kakšne posle-
dice lahko povzroči igra z vžigalicami, jim po možno-
sti pogorišča tudi prikazati v naravi ali na slikah. 
Ogromno bomo storili na preventivnem področju, če 
bo otrok v osnovni šoli obiskoval izbirni predmet Var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za osnovne 
šole, ki ga lahko obiskujejo osnovnošolci od 7. do 9. 
razreda. Učni sklopi izbirnega predmeta so: 1. vrste 
nesreč, 2. varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, 3. sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre-

Preverimo krmne obroke
Večino rejcev krav molznic mora preveriti obroke po 
večji spremembi vrste in količine krme. Še posebej to 
velja za črede, kjer so molznice iz zimskega obroka 
prešle na pašo ali na krmljenje s prilastom oz. zeleno 
krmo. Enako velja za tiste, ki jim je zmanjkalo koru-
zne silaže in krmijo kravam za osnovni obrok travno 
silažo in seno.
S podatki o mlečnosti in sestavi mleka pa si je mogoče 
pomagati tudi pri vodenju prehrane krav molznic, pri 
odkrivanju presnovnih motenj in obolenj vimena.
Z vsebnostjo maščob in beljakovin v mleku in njunega 
medsebojnega razmerja ter vsebnostjo sečnine v mle-
ku, lahko ugotovimo morebitne napake v prehrani. Ti 

Mladi in gasilstvo čami, 4. pripravljenost in preventiva, 5. ukrepi varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, 6. zaščitno in 
reševalno orodje in oprema, 7. praktične vaje. Zago-
tovo je dovolj zanimivih vsebin za obiskovanje tega 
izbirnega predmeta. 

Ob vsakem požaru ali drugi 
nesreči pokličite številko 112 
Na ta način boste najhitreje dobili pomoč gasilcev, 
nujno medicinsko prvo pomoč gorskih reševalcev, po-
tapljačev, jamarjev, kinologov … 
Ob klicu na 112 vedno povejte: 
•	 kdo	kliče
•	 kje	gori	ali	kje	se	je	zgodila	nesreča
•	 kaj	gori	ali	kakšna	je	nesreča
•	 kakšen	je	obseg	požara	ali	nesreče
•	 ali	so	ogroženi	ljudje	in	živali
Gašenje začetnih požarov je zelo učinkovito z gasilni-
ki (ročnimi gasilnimi aparati), zato naj bo naše vodilo: 
v vsako stanovanje, gospodarsko poslopje in prevozno 
sredstvo namestimo gasilnik. 
Če hočemo gasilnik uspešno uporabiti, moramo po-

znati postopek aktiviranja. Na trgu in v uporabi je ve-
liko gasilnikov z različnimi postopki aktiviranja, zato 
je zelo pomembno, da smo seznanjeni s postopkom 
aktiviranja tistih gasilnikov, ki jih imamo doma, in 
tistih, ki so nameščeni na področju našega gibanja in 
bivanja (delovno mesto, avtomobil, javne ustanove …)

Janez Bregant, nam. poveljnika GZ Trebnje
Slike: arhiv GZT

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70
Fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

podatki nam povedo, ali je obrok ustrezen za živali 
glede na njihovo mlečnost, stadij laktacije, letni čas 
itd. Na podlagi teh podatkov lahko tudi posumimo na 
posamezne presnovne bolezni, kot so acidoza ali zaki-
sanje vampa, ketoza, bolezni parkljev itd.

Kako lahko s pomočjo podatkov o vsebnosti maščob 
v mleku sklepamo na morebitne napake v prehrani 
molznic?
Običajne vrednosti maščobe v mleku znašajo okoli 4 
%. Previsoka vsebnost maščob v mleku to je 5 % ali 
več, predvsem v prvem mesecu po telitvi, so lahko 
znak prekomernega črpanja telesnih rezerv. Iz takega 
stanja se običajno razvije presnovna bolezen ketoza, 
ki zaradi pomanjkanja energije v obroku privede do 
resnih poškodb jeter in celo pogina živali. Na vsebnost 
maščob vplivata predvsem vsebnost energije in delež 
strukturne vlaknine v obroku. Padec maščobe v mleku 
pod 3,5 % ali še nižje, je lahko posledica pomanjkanja 
vlaknine v obroku. To se zelo pogosto zgodi ravno v 
poletnem času oziroma spomladi pri prehodu na pašo 
ali pri krmljenju zelene krme (prilast).
Mlada paša in zelena krma vsebujeta zelo malo vla-
knine, ta pa je zelo pomembna za nastanek maščob v 
mleku. Zato moramo kravam v obroku zagotoviti za-
dostno količino krme, ki vsebuje večji delež vlaknine 
in suhe snovi. To je lahko malo starejše seno ali pa 
slama.
Na znižanje maščobe v mleku vpliva tudi prevelika 
količina krme v obroku, ki vsebuje veliko lahko topnih 
ogljikovih hidratov, zlasti škroba.
V primeru, ko dokrmljujemo močna krmila, moramo 
biti zelo previdni pri količini in sestavi močne krme. 
Velik delež močne krme v obroku pospeši predvsem 

nastajanje propionske in tudi mlečne kisline v vampu. 
Ti dve kislini pa močno znižata Ph vampa in pov-
zročita zakisanje vampa. Nizek Ph poruši ravnovesje 
mikroorganizmov v vampu, kar povzroči poslabšano 
delovanje prebavil in izkoriščanje krme.
Posledice so vidne predvsem kot obolenja parkljev, plo-
dnostne motnje in seveda znižana proizvodnja. Do teh 
težav prihaja predvsem pri visoko proizvodnih kravah, 
ko se ne moremo izogniti večjim količinam močne 
krme. Zlasti pri poletnem obroku s pašo in prilastom, 
ko smo prisiljeni, predvsem če nam zmanjka koruzne 
silaže, vključevati večje količine močne krme.
Vsebnost posameznih hranilnih snovi v mleku je v ve-
liki meri odvisna od prehrane krav. Z ugotavljanjem 
količin teh snovi lahko sklepamo na ustreznost ali 
neustreznost prehrane krav. Potrebno je le vedeti, kaj 
spremembe teh količin v mleku pomenijo in lahko na 
podlagi tega izboljšamo prehrano krav. To pomeni, da 
nudimo kravam več tega, česar imajo v obroku prema-
lo in dajemo manj tega, česar je v obroku preveč.

Pomembni roki:
•	 od	 1.	 10.	 2010	 do	 31.	 10.	 2010	 – rok za odda-

jo zahtevkov za posebno premijo za bike in vole 
(žival zaklana ali izvožena od 1. 6. 2010 do 30. 
9. 2010) ter ekstenzivno rejo ženskih govedi (teli-
tev v obdobju od 1. 4. 2010 do 31. 7. 2010) 

•	 30.	11.	2010 – rok za oddajo vlog za stalno pre-
tvorbo individualnih (mlečnih) kvot

•	 31.	1.	2011 – rok za oddajo vlog za začasno pre-
tvorbo individualnih (mlečnih) kvot

•	 31.	1.	2011 – rok za oddajo vlog za prenos indivi-
dualnih (mlečnih) kvot 

Kmetijstvo / Gasilci
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V soboto, 11. septembra popoldan, je pri Domu starejših občanov Trebnje v organi-
zaciji DSO Trebnje in trebanjske območne izpostave potekalo že 12. srečanje upo-
kojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je izzvenelo tudi v 
počastitev 11. obletnice delovanja doma. Pred dvanajstimi leti sta tradicijo srečanj 
začeli bivša direktorica doma Majda Ivanov in predsednica KUD Zlata jesen, Tere-

»VEZI« POVEZUJEMO

Človeštvo se duši od raznih težav, ujm, nesreč, kata-
strof … Zaradi različnih dogodkov se literatke Vezi 
DU Mirna večkrat pogovarjamo o stvareh, ki se go-
dijo danes v naših sredinah. Mnogokrat so v prete-
klosti pisatelji in pesniki bistrili ljudski um s svojimi 
deli, napovedmi, kritikami. Tudi v naših občutkih 
se porajajo različne vsebine, debate o zemlji, materi, 
prijateljstvu. V čas, ko se nam zdi marsikaj narobe, 
pošiljamo tri pesmi, ki vsaka po svoje opisuje različ-
no stanje današnjih razmer. To ni kritika, je zgolj opis 
nekih občutij ljudi, ki gledajo širše in so prepričani, da 
bi lahko bilo drugače. Radi bi materam odvzeli skrbi, 
delavcem povrnili dostojanstvo, Zemlji vrnili zdravje, 
predvsem pa želimo gojiti iskreno prijateljstvo. 

Animatorka Vezi
Pavlina Hrovat

ZEMLJA NAŠA

Zemlja, mati naša,
zibel človeškega rodu,

bogastvo naše si-
lepota naših dni.

Hraniš nas, zavetje daješ,
razvajeni otroci smo,

premalo te spoštujemo!

Se včasih razjeziš, drhtiš,
ko te v drobovju zaboli,
srdita streseš se, ječiš.

12. Regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov
rovodkinja Ani Šober Jankovič, mešani pevski zbor DU Novo mesto z zborovodjem 
Matejem Burgerjem in mešani pevski zbor DU Straža pod vodstvom Matije Bukovca. 
Srečanje so zares popestrili člani kvarteta Veseli harmonikarji DU Novo mesto, ki so 
zaslužni, da je skupna pesem V dolini tihi, tako množično in veličastno zazvenela na 
prizorišču pred domom. V mozaik srečanja je svoje niti vtkal tudi povezovalec srečanja 

Pa se spet umiriš
in kot dobra mati 

daješ vse, za blagor nas ljudi.

In v grudi posvečeni,
se bolj spokojno spi,

zato Zemlja ljubljena,
le domov, nekoč si vsak želi.

Za Vezi
Rozalija Pepelnak

MAMA

»Me slišiš mama?
Tako sem sam in strah me je,

ne gre mi dobro in ne razume me nihče,
nihče ne vpraša kako mi je?

So preveč bremen mi naložili,
z nesmisli glavo napolnili,
da vse bo lažje obljubili,
zares se trudim,a ne gre!

Za teboj težak je dan, saj vem, 
se utrujenost zrcali ti v očeh,

a rad spet našel smisel 
na težkih bi poteh.«

Mati stisne ga v objem:
»Dober bodi in pošten!

Nekomu stisni dlan, ne rani ga,
začni pogovor z njim, naj s mehom se konča!

Življenje bolj prijazno bi bilo
in bolj preproste bi stvari bile,

če bi ljudje bili ljudje.
Zato je vredno, dete moje,

še naprej truditi se.«
Za Vezi

Danijela Krištof

PRIJATELJ

Prijatelj je tisti,
ki stoji ti ob strani,

ko v življenju je najbolj hudo.
Pomaga ti v stiski 

in v pravem trenutku
prisrčno ti stisne roko

Prijatelj je tisti,
ki te nežno objame,

ko v duši najbolj boli,
ti v mračnih večerih,

v samotnih nočeh
svoje srce podari.

Iskren¨ga prijatelja
ne najdeš povsod,

le malokdaj k njemu
privede te pot.

Srečen, res srečen, lahko je le ta,
ki prav¨ga prijatelja ob sebi ima!

Za Vezi
Ivana Kovačič

Matej Mlakar in seveda 
sončno vreme, ki je dalo 
srečanju možnost dogaja-
nja na večjem prostoru kot 
v dvorani doma. 
Zahvaljujemo se vodstvu 
DSO in zaposlenim za 
prijetno sodelovanje, go-
stiteljstvo in vsestransko 
pomoč ter Občini Treb-
nje in Javnemu skladu RS 
za kulturne dejavnosti za 
finančno podporo. 
Zahvala velja tudi zuna-
njim obiskovalcem prire-
ditve. To naglašamo zato, 
ker menimo, da občani 
pogosto razumejo, da so 
prireditve v DSO inter-
nega značaja. Ta prire-
ditev je od vsega začetka 
odprtega tipa in so tudi 
zunanji obiskovalci zares 
prijazno vabljeni.

JSKD OI Trebnje

Kultura

zija Majer. Kar lepo število 
srečanj je potekalo v mese-
cu juniju, letošnje pa je bilo 
prestavljeno v jesenski čas, 
kar se je dobro obneslo in 
bo verjetno srečanje posta-
lo jesenska stalnica, s čimer 
se strinja tudi direktorica 
doma Branka Kržič. 
Na srečanju je zapelo kar 8 
upokojenskih pevskih za-
sedb z Dolenjske, Bele kraji-
ne in Posavja: ženski pevski 
zbor Vesele Trebanjke. ki 
ga vodi Joži Brajer, moški 
pevski zbor DU Brežice pod 
vodstvom Ignaca Slakonje, 
mešani pevski zbor Prijatelji 
DU Sevnica z zborovodki-
njo Mileno Krajnc, ženski 
pevski zbor DU Metlika pod 
vodstvom Lidije Saje, meša-
ni pevski zbor DU Semič in 
mešani pevski zbor DU Čr-
nomelj, ki ju je vodila zbo-
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Galerijska paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je 8. septembra gostila Evo Cajnko, 
ki je predstavila diplomsko nalogo z naslovom MASKE. Po poglobljenem pre-
učevanju vloge mask v preteklosti je oblikovala podobe mačke, ptiča, volka, 
jelena in drugih živali. 

16. septembra smo za obiskovalce organizirali vodstvo po razstavi Jožeta Hor-
vata Jakija Rojstvo (rebirth of) Meduze, ki jo je oblikovala Maruša Stupica, 
članica Strokovnega sveta Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Za razsta-
vo je izbrala 36 risb s svinčnikom in tušem, ki so nastale v obdobju med 1965 
do 1980. Razstava je na ogled do 14. novembra 2010. Skupaj s CVŽU Dolenj-
ska pa smo 28. septembra ob 17. uri pripravili delavnico Jaki v risbi. 

V oktobru vas vabimo najprej na predstavitev diplomske naloge, ki bo 13. ok-
tobra ob 18. uri. 

26. oktobra pa ob 17. uri vabljeni na predavanje Biseri kulturne dediščine 
Dolenjske in Bele krajine, ki ga bo v okviru CVŽU Dolenjska izvedel Franci 
Horvat.

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Eva Cajnko: Maska jelena

Povabilo na delavnico Črkarija 
z ilustracijo s Petrom Škerlom
KDAJ: od torka, 28. septembra 2010, 
(uvodno srečanje) ob 17. uri dalje
KJE: v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

Likovne delavnice bodo potekale od oktobra do decembra 2010 – 8 srečanj po 3 
šolske ure ter v januarju 2011 še 4 ure. 

V prvem delu delavnice ilustracije ČRKARIJA je spoznavanje: 
•	 kombinacij	različnih	tehnik	(dveh	ali	več	materialov)	
•	 kadriranja
•	 in	postavitve	v	prostor	

Poudarek bo na odnosu črke z ilustracijo in obratno. Izbor teme bo določen na sami 
delavnici.

V drugem delu pa bomo ob izboru teme izdelali plakat. Na delavnicah se bo upora-
bljala mešana tehnika (npr. kolaž, olje, voščenka), mentor bo določil vsakemu posa-
mezniku likovne pripomočke, odvisno od izbora tehnike. Predznanje ni potrebno, 
dobrodošla bo le dobra volja in želja po likovnem izražanju. 

Po zaključku delavnic bomo skupaj pripravili razstavo, ki jo bomo svečano odprli 
za kulturni praznik.

KOTIZACIJA: 30,00 € na udeleženca, ki jo plača na osnovi predračuna, ki ga 
bomo poslali na podlagi prijave na prvem srečanju. 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 udeležencev od 3. triade dalje (navzgor brez 
omejitve starosti)

PRIJAVE zbiramo na uvodnem srečanju v torek, 28. septembra 2010. Za dodatne 
informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 348 12 50, 041 609 265, ali 
po e-pošti. 

MENTOR: Peter ŠKERL, ilustrator iz Trebnjega 

Vabljeni.

Ilustrator Peter Škerl je bil rojen 8. maja 1973. Po Akademiji za likovno umetnost, smer 
oblikovanje vizualnih komunikacij – pa vse do danes je za njim več kot 100 različnih 
izdaj, za katere je prispeval ilustracije. Ilustracije Petra Škerla najdemo v številnih uč-
benikih, slikanicah (Mladinska knjiga, DZS) in revijah (Ciciban, Cicido, Mavrica in 
Ognjišče). Leta 2002 je prejel posebno priznanje Hinka Smrekarja za mladega ustvar-
jalca za ilustracije iz knjige Kako postati deževnikar. Leta 2007 je prejel nagrado za 
najlepšo slovensko knjigo za otroke in mladino, ter leta 2008 za najlepšo izvirno slovensko 
slikanico za ilustracije iz knjige Klobuk gospoda Konstantina. Sodeloval je na slovenskih 
in mednarodnih bienalih: Bienale slovenske ilustracije (Ljubljana, 2002, 2004, 2006 in 
2008), OBI (Japonska, 2004), Prvi in tretji hrvaški bienale ilustracije (Zagreb, 2006 in 
2010), Blue book group (Iran, 2009).

JSKD Območna izpostava Trebnje

Kultura
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povabilo k vpisu otroškeGa abonmaJa 
2010/2011

14. oktobra ob 17. uri bomo v Kulturnem domu Trebnje začeli s 14. sezono 
otroškega abonmaja, ki se bo nadaljeval vsak drugi četrtek v mesecu, od oktobra 
2010 do marca 2011. Zvrstilo se bo 6 zanimivih lutkovnih in igranih predstav za 
otroke od 3. do 10. leta starosti. 

Vpis abonmajev bo možen od 4. oktobra 2010 dalje v pisarni Zveze kulturnih 
društev Trebnje oz. Območne izpostave in tudi na dan prve predstave. Vstopnice 
za izven bodo na voljo tudi pred vsako predstavo. Informacije lahko dobite na 
naši spletni strani www.jskd.si, na telefonski številki 07 348 12 50 ali po e-po-
šti: oi.trebnje@jskd.si

Vabi Zveza kulturnih društev Trebnje

Vesele počitnice v Knjižnici Pavla Golie Trebnje
Tudi letošnje počitnice so se otroci z veseljem odzvali povabilu na ustvarjalne 
delavnice, ki so med počitnicami potekale na vseh enotah trebanjske knjižnice. 
Ustvarjali smo že v juniju, takoj po koncu šole. Pripravljali smo se na morje 
in ustvarili akvarij iz papirnatih krožnikov, školjke smo preoblikovali v prave 
morske rake, iz gline pa oblikovali različne živali. Otroci so se izkazali tudi kot 
izdelovalci lutk, saj so iz odpadnih plastenk izdelali vsak svojega konja. 
Julijske delavnice smo poimenovali sladkosnedne. Otroci so se igrali kuharske 
zabavne igre, po receptu pripravili okusne kokosove kroglice, še prej pa so izde-
lali vsak svoj predpasnik, ga seveda primerno okrasili, saj je le-ta nujni pripomo-
ček za kuharsko ustvarjanje. 
Tik pred začetkom šole pa so v knjižnicah v Trebnjem, Šentrupertu, Mokro-
nogu in na Mirni delavnice potekale 2 dni. Prvi dan so otroci iz različnih ma-
terialov izdelovali glasbila, na katera so seveda zaigrali in ob lastni glasbeni 
spremljavi tudi zapeli. Drugi dan pa smo poimenovali »staro postane novo«. 
Otroci so v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju vse dni uživali, se zabavali, 
veliko časa preživeli zunaj in se marsičesa novega naučili. Knjižnica je torej 
prostor, primeren za druženje, spoznavanje novih prijateljev in koristno preži-
vljanje prostega časa. 
Najmlajše bralce že zdaj vabimo na naslednje počitniške delavnice. Vsakih 14 dni 
bodo na vseh enotah knjižnice spet zaživele pravljice, v knjižnici v Trebnjem bodo 
13. in 27. septembra, 11. oktobra, 8. in 22. novembra ter 6. in 20. decembra 2010, 
vedno ob 17.00. Pridno obiskujte pravljične urice, oktobra pa vas bo v svoje zgodbe 
spet povabil Jurček. 
Za odrasle pa 20. septembra 2010 v osrednji knjižnici v Trebnjem pripravljamo 
kinološki večer z Dušanom Hajdinjakom, vodjem zavetišča Meli center, 27. sep-
tembra pa bo na mirnskem gradu potekala prireditev z naslovom Grad Mirna 
v knjižni in digitalni zbirki. 6. oktobra 2010 bo v Kulturnem domu Šentrupert 
potopisni večer o Amiših z Andrejo Rustjo, 7. oktobra pa nam bo Petra Draško-
vič v krajevni knjižnici v Mokronogu predstavila svoje potepanje po Kanadi. 11. 
oktobra bo v trebanjski knjižnici literarni večer z letošnjim kresnikovim nagra-
jencem Tadejem Golobom. Prijazno vabljeni na pester izbor dogodkov, ki vam 
jih ponuja Knjižnica Pavla Golie Trebnje!

Irena Zadel
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Osebam z motnjo v razvoju je 
uspel podvig na Triglav
Po petih letih organiziranega pohodništva, ki ga organizira in izvaja Društvo Mali 
Princ in v zadnjem letu tudi VDC Novo mesto, je štirim varovancem VDC Novo 
mesto uspel veliki met.
Osvojili so Triglav.
Med njimi je bil tudi Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem, ki obiskuje delavnice 
pod posebnimi pogoji v enoti Trebnje. Marjan se izredno rad udeležuje pohodov. 
Veseli se novih doživetij in druženja s prijatelji, česar nam v hribih ne manjka.
Celodnevnih sobotnih izletov se z navdušenjem udeležuje od 15 do 20 oseb z mo-
tnjo v duševnem razvoju. Udeleženci prihajajo iz različnih krajev, predvsem z Do-
lenjske in iz Ljubljane. 
Na tridnevni pohod po triglavskem pogorju smo se pripravljali več mesecev. K so-
delovanju smo povabili gorskega vodnika g. Viktorja Uhana iz Šentruperta, ki je 
skupaj s Francijem Čehom prevzel vodenje. Skupina se je kondicijsko pripravljala s 
pohodi na Trško goro, na Trdinov vrh, na Vrhtrebnje. V juliju so se preizkusili tudi 
v plezanju v plezalni steni v Prečni, ki je bila odlična psihična priprava na podvig, 
ki nas je čakal. 
Na pohod smo odšli v torek, 17. Avgusta, v zgodnjih jutranjih urah. S Pokljuke smo 
se povzpeli do planine Konjšica, preko Studorskega prevala do Vodnikove koče in 
nadaljevali pot do koče na Planiki. V prelepem sončnem vremenu smo uživali ob 
pogledih na vrhove. Razgledi so bili res čudoviti. V koči na Planiki smo prespali in 
se zbudili v vetrovno, rahlo deževno in megleno jutro. Naš vodnik Viktor je dal znak 
za odhod. Nadeli smo si samovarovalne pasove, čelade, rokavice, se toplo oblekli 
in se pogumno podali na pot s Planike do vrha Triglava. Napredovali smo počasi, 
vendar vztrajno in dosegli vrh v sredo, ob 11.30 uri. Dosežen vrh je poplačal ves 
trud, čakal pa nas je še spust nazaj do koče na Planiki. Tam smo ponovno prespali 
in se naslednji dan vrnili v dolino. Na planini Konjšica smo si privoščili kislo mleko 
z žganci, ki je po naporni hoji prav teknilo. Pohod smo zaključili s skupinsko fo-
tografijo pred spomenikom prvih srčnih mož, ki so se daljnega leta 1778 podali na 
Triglav in ga kot prvi tudi osvojili. 
Pred spomenikom smo se prav tako pomembni počutili tudi mi, ki smo kljub šte-
vilnim telesnim in duševnim oviram, ki pestijo naše udeležence, uspeli premagati 
najvišjo »oviro« v naši domovini. Dokazali smo, da zmoremo.
Iz srca upam in si želim, da bodo tudi v vsakdanjem življenju tako pogumni in srčni 
pri premagovanju številnih ovir in težav. Še bolj pa si želim, da jim bomo mi »zdra-
vi« to omogočali in jih pri njihovih željah podpirali.
Doživetje je bilo res neprecenljivo in nam bo ostalo še dolgo v spominu. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem za vodenje gorskemu vodniku g. Viktorju Uhanu 
in sodelavcema Franciju Čehu in Bojani Hotko, s katerimi smo ustvarili krasen 
delovni tim.

Melita Jarc, VDC Novo mesto

Kultura / Razno
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IZ PROGRAMA ZB ZA OHRANJANJE VREDNOT 
NOB ZA MESEC OKTOBER
•	 Soorganizacija	 spominske	 svečanosti	 ob	 110-letnici	 rojstva	 in	 55-letnici	

smrti dr. Pavla Lunačka v OŠ v Šentrupertu.
Rok izvedbe: 3. oktober.
Izvajalci: OO Šentrupert in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

•	 Organizacija	proslave	ob	ustanovitvi	SPZŽ	v	Dobrniču.
Rok: 10.oktober.
Izvajalci: Društvo Dobrnič, ZB Trebnje, Turistično-kulturno društvo Do-
brnič, KS Dobrnič in Občina Trebnje.

•	 Organizacija	avtobusnega	prevoza	na	komemoracijo	v	Žužemberk.
Rok izvedbe: 23. oktober.
Prijaviti se je potrebno 10 dni pred proslavo. Prijave sprejema Zupanc Ivan, 
predsednik KO ZB Mirna na tel.št. 3047374 in 040607782.

•	 Komemoracija	na	Mirni	bo	pri	spomeniku	padlim	na	Rojah.
Rok izvedbe: 31. oktober ob 10.30.
Izvajalci: Društvo Dobrnič, OŠ Mirna in DU Mirna.
Ostali krajevni odbori Občin Mokronog-Trebelno in Šentrupert, kakor 
tudi krajevnih organizacij v Občini Trebnje bodo o komemoracijah obve-
ščali lokalno.

•	 Na	OŠ	dr.	Pavla	Lunačka	v	Šentrupertu	bo	potekal	literarni	večer	v	poča-
stitev Vide Brestove.
Izvajalec: OOZB Šentrupert v sodelovanju z OŠ dr. Pavla Lunačka in Ob-
čino Šentrupert. O datumu izvedbe boste obveščeni lokalno.

Pavlina Hrovat

Rabimo razumevanje
Čas današnji, krut, nerazumljiv, ker vedno več ljudi izgublja delo, ko skrbi zaje-
majo vedno več prebivalcev. 
Vrste potrebnih paketov, bonov za nabavo šolskih potrebščin se vrste na Karitasu 
in Rdečem križu. Zanimalo me je, kolikim odpuščenim delavcem je bone in 
pakete namenil sindikat. V mojem okolju ni nihče vedel povedati, da bi s strani 
občinskega, regijskega ali republiškega sindikata kdo dobil kakršnokoli materi-
alno pomoč. Pa vendar se marsikdo vpraša, kje je pravzaprav njihova članarina, 
ki so jo redno plačevali vsak mesec, dokler so bili zaposleni. Dobro, da imamo 
Karitas in Rdeči križ, da vsaj delno blažita težave prizadetih, vendar bi to morala 
opraviti država, s svojo oblastjo, ker je največ kriva, da smo tukaj, kjer smo.
Izkoriščanju in poniževanju delavcev ni videti konca. Tisti, ki so obogateli, so se 
dvignili nad neposredne proizvajalce-delavce, sveto jim je le še lastno bogastvo. 
Bogatini pa zatrjujejo, da je vse po zakonu, kar pomeni, da je z našo zakonodajo 
nekaj zelo narobe. Se pa spreminjajo zakoni, ki delavcem jemljejo že zdavnaj 
pridobljene pravice. Kdaj bodo naši vrli poslanci spremenili zakonodajo tako, da 
bodo lopovščine narejene v škodo delavcev kaznovane, nepošteno pridobljeno 
bogastvo pa zaplenjeno in vrnjeno na izvirno mesto-delavcem. Klobček sodelo-
vanja v takem lastninjenju in zaslužkarstvu je tako tesen in zavozlan, da že velika 
večina ljudstva dvomi v pravni sistem, dvomi v pravičnost, najhuje pa je, da vsi 
izgubljamo vero, da nas bodo ti isti predstavniki ljudstva zmogli, znali, hoteli 
popeljati v boljše čase. Ob naslednjih volitvah bo treba globoko razmisliti, komu 
dati glas. Predolgo so že vedno eni in isti v parlamentu, v nadzornih odborih 
samo menjavajo stolčke in klobček se znova začne vrteti po istem koloteku. 
Dobiček, ki so ga ustvarili naši delavci, se seli na privatne račune v tujino, kamor 
nekateri selijo proizvodnjo. Ko so doma do kosti obrali delavce, so se podali v 
druge države, da še tam že tako siromašne delavce še bolj osiromašijo. Izgovor, 
davki so tam manjši, morda pa je prav zato tam delo ceneje, ker živijo v manj 
pogoltnih državah.

Pavlina Hrovat

TURISTIČNO DRUŠTVO TREBNJE

vas vljudno vabi na

•	 ODPRTJE	PISARNE	DRUŠTVA
V oktobru 2010, Baragov trg 1, Trebnje
Turistično društvo je od Občine Trebnje dobilo v najem pisarno na Baragovem 
trgu 1 v Trebnjem. Pisarno je društvo že uporabljalo v času, ko je bila predse-
dnica društva ga. Cugelj. Do nedavnega se je v njej nahajal TIC, sedaj pa bo 
v njej delovalo turistično društvo in še pripomoglo k boljši turistični ponudbi 
Trebnjega in okolice.

•	 TRGATEV	 ZA	 STAROSTNIKE	 DSO	 TREBNJE	 IN	 ENOTE	
ŠMARJETA
Sredi oktobra 2010 pri Kresalovih na Veliki Ševnici

•	 BREZPLAČNI	IZLET	OTROK
Sobota,	23.	10.	2010
Starši lahko otroke iz Občine Trebnje, ki so slabše situirani in stari od 8. do 14. 
let, prijavijo Biserki (031 361 355) ali Milki (031 845 643).

•	 TRADICIONALNO	 SREČANJE	 STAREJŠIH	 OBČANOV	 KS	
TREBNJE IN KS ŠTEFAN starejših od 70 let
Sobota, 20. 11. 2010 v restavraciji Galaksija
Prijavite se lahko do 15. 11. 2010 Biserki (031 361 355) ali Darinki (041 532 
955).

Višina povprečnine za leto 2011
16. septembra 2010 je minister za finance, dr. France Križanič reprezentativnim 
asociacijam predstavil predlog višine povprečnine za leto 2011.
Na predstavitvi je povedal, da so pri pripravi predloga upoštevali deindeksacijo, 
saj ministrstvo zaradi velikih finančnih težav ne more upoštevati vseh parametrov 
izračuna povprečnine. Zato so pri izračunu višine povprečnine za leto 2011 izločili 
inflacijo. Znesek povprečnine, ki ga tako predlagajo občinam, znaša 554,50 EUR. 
S tem so popravili tudi znesek, zapisan v proračunu za leto 2011, ki je bil določen na 
višini 564,30 EUR. Prav tako je predlagal, da se sredstva občinam za sofinanciranje 
investicij iz 21. člena zakona o financiranju občin ohranijo na obstoječih 4 %. 
Povedal je še, da Umar napoveduje gospodarsko rast, zato pričakuje, da se bodo 
finančne in gospodarske razmere v prihodnje toliko umirile in popravile, da bi bilo 
mogoče opraviti tudi potrebne korekcije. Prav tako pa tudi, da bodo občinam zago-
tavljali podporo pri zmanjševanju obveznosti in da bo nova verzija predloga zakona 
o davku na nepremičnine zagotovila občinam potrebna finančna sredstva iz naslova 
tega davka. 

Sekretariat SOS

Smiljani Zajc 
se je pri nabiranju gob sreča nasmehnila na Poljanah, kjer je na 
robu jase zagledala pet lepih borovih gobanov. Najtežja sta teh-
tala 527g in 470g, vsi skupaj pa skoraj 2 kilograma. 

Razno
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Mažorete sedme na 12. evropskem tekmovanju

Nika Radelj podrla 548 kegljev!
Štirinajstletna trebanjska kegljačica Nika Radelj je v prijateljski pripravljalni tekmi 
med prvo in drugo ekipo prijetno presenetila s 548 podrtimi keglji, kar je njen oseb-
ni rekord. Napredek v igri je pokazala tudi deklica Nastja Kastelic. Po pričakovanju 
so preizkušnjo dobile članice 1. B slovenske lige (6:2) z odlično predstavo Irene 
Goleš (556) in Silve Zupančič (540). Ker novomeško kegljišče Vodnjak ne zadostuje 
predpisom za igranje prve lige, bo prva trebanjska vrsta svoje »domače« tekme igrala 
na ljubljanskem kegljišču Invalid; druga bo še lahko igrala v Novem mestu.

N. G.

ZAHVALA

V sredo, 25. avgusta, smo se na trebanjskem pokopališču 
poslovili od mame, stare mame, prababice, sestre in tete 

Ane Pajk
iz Račjega sela pri Trebnjem. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 

Hvala vaščanom Račjega sela za nesebično pomoč in tople 
besede slovesa. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa 

vas nismo posebej omenili.

Vsi njeni.

V ponedeljek zvečer so se vrnile z 12. evropskega tekmovanja mažoret mažorete OŠ 
Trebnje z mentoricami Nušo Pajk, Petro Slak, Olivero Požes in Leo Ribič (slednja ni 
mogla z njimi zaradi obveznosti) in Trebanjske mažorete, sekcija KUD OPO Treb-
nje s trenerko Vanjo Šeničar in mentorico Darjo Korelec. Tekmovanje je potekalo 
od 17. do 19. septembra 2010 v Bosni in Hercegovini v mestu Široki brijeg, kjer je 
sodelovalo preko 2000 mažoret iz 10 držav v različnih kategorijah in disciplinah. 
Iz Slovenije so poleg mažoret iz Trebnjega nastopile še mažoerte iz Radeč, Komen-
de, Horjula, Laškega, Novega mesta in Logatca. Naši dve skupini mažoret sta tek-
movali disciplini palica v kategoriji junior in senior. Obe skupini sta dosegli odlično 
7. mesto v svoji kategoriji. Pred juniorke so se od slovenskih mažoret uvrstile na 
6. mesto mažorete iz Radeč in na 10. mesto iz Horjula, pri seniorkah pa mažorete 
Laškega na 6. mesto in Logatca na 8. mesto.
Z uspehom mažoret smo lahko zelo zadovoljni. K uspehu so poleg trdega dela 
mažoret, njihovih mentoric in trenerke zagotovo prispevali tudi navijači, ki so za 
mažoretami prispeli z avtobusom in jih vzpodbujali na njihovih nastopih. Dejanje 
navijačev je bilo izvrsten dogodek in predvsem doživetje, ki ga z besedami ni moč 
opisati. Treba ga je doživeti. Tekmovanje je bilo velik izziv za vse mažorete, saj so 
morale svoje znanje in sposobnosti pokazati pred zahtevno mednarodno sodniško 
komisijo in številnimi mažoretami, gledalci in navijači, kar je za marsikatero mažo-
reto tudi nova in velika izkušnja. 
Za tako obsežnim in odgovornim projektom je mnogo zaslužnih oseb od mažoret, 
mentoric, trenerk, staršev in še mnogih, ki z raznimi dejanji, tako ali drugačno po-

močjo prispevajo k lažji realizaciji projekta. Zahvala velja Občini Trebnje za finančni 
prispevek. Z raznimi dobrotami in potrebščinami pa so mažoretam pomagali: Tri-
mo d. d. Trebnje, Dana Mirna, KZ Trebnje, OPO Trebnje, Agrosad Ljubljana.

Besedilo: D. K. in M. F.
Fotografije: M. F. 

Šport in rekreacija / zahvala
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Volitve v občini 
Trebnje 
Volitve v občini Trebnje so začasno ustavljene, a 
obstoječe vodstvo je že prezasedeno s predvolilno 
kampanjo, kamor spada tudi nepremišljena potr-
ditev gradnje vrtca. 
Vrtec je nujno potreben, vendar ima predlagana 
velikost in lokacija objekta precej »vgrajenih« po-
manjkljivosti. 
Vsi vedo, da je zemljišče premajhno, pa pravijo, da 
bo že šlo. 

Večina pa vas ne ve, da niso bile izdelane vse pred-
hodno potrebne študije, ki bi pokazale na nesmisel 
predvidene gradnje (premajhni odmiki, premalo 
parkirnih mest, križišče pri KZ). 
Kmalu bodo volitve in čas je že, da se take »stro-
kovnjake« zamenja. 
Podprite nove, neobremenjene ljudi, z zares sveži-
mi idejami, kako občino peljati v pravo smer. 

Robert Gazvoda, predsednik OO Zares – 
nova politika Trebnje

Volitve?
Ustavno sodišče je sredi volilnih opravil zadržalo 
volitve v naši občini. 
Noben državni organ ne zna odgovoriti, kako se-
staviti proračun, kdaj občina Mirna bo, ali podpisi 
veljajo? 
Volivcem občine Trebnje je kršena ustavna pravi-
ca, da volijo na rednih volitvah. 
Podaljšan mandat ne daje prave slike. Mirnčani so 
se odločili za občino, po zakonu so imeli pogoje 
za njo. 
In kje je problem? V glavah poslancev, ki so se na 
vse to požvižgali! 

Na volitve smo pripravljeni, z močno NEODVI-
SNO listo uglednih ljudi in s skupnim NEODVI-
SNIM kandidatom za župana, s podporo v anke-
tah in s podpisi volivcev!
Berite glasilo GLAS Trebnje, dnevno ga obišče pre-
ko 1.000 bralcev, na spletni strani: www.joze-pov-
sic.com ali v iskalniku: Glasilo GLAS Trebnje.

Jože Povšič, predsednik Neodvisnega 
demokratskega kluba NDK Trebnje

Samovolja in 
interesi poslancev
V občinskem odboru Nove Slovenije Trebnje smo 
ogorčeni, da so samovolja in gospodarsko – poli-
tični interesi nekaterih poslancev Državnega zbora 
RS pripeljali do tega, da v občini Trebnje letošnjo 
jesen ne bo volitev. 
Ker so lokalne volitve odložene za nedoločen čas, 
je volivcem storjena velika krivica. 
Poslanci, ki so glasovali proti zakonu o ustanovitvi 
občin Mirna in Ankaranu, morajo prevzeti odgo-
vornost.

Za župansko mesto v občini Trebnje se bo potego-
val tudi kandidat NSi, diplomirani teolog Miran 
Candellari, ki je prepričan, da je občina TREB-
NJE – OBČINA VELIKIH PRILOŽNOSTI. 
Žal, v zadnjih letih iz teh izrazitih priložnosti ni-
smo znali ustvariti zgodbe o uspehu. 
Nismo nazadovali, so pa nekateri okoli nas napre-
dovali hitreje.

OO NSi Trebnje

obČinski odbor trebnJe

Za moderno in razvito 
trebanjsko občino 
Pričakujemo, da naslednja štiri leta ne bodo 
enostavna. Že začetek, ko bi morale biti volitve, je 
nenavaden in vzrok za to je precedens v zgodovini 
volitev v Sloveniji. Pri tem lahko samo upamo, da 
se bodo postopki začeli in tekli čim hitreje. 

V zadnjem času smo sodelovali: 
•	 pri podpori izgradnje 14-oddelčnega vrtca v 

Trebnjem;
•	 na tako imenovanih predhodnih razgrnitvah 

Občinskega prostorskega načrta, kjer smo lju-
dem skozi vprašanja želeli povedati, da pred-
stavljene rešitve še nimajo nobenih zagotovil 
na nivoju ministrstev;

•	 pri razgovorih v KS in društvih o načrtih za 
vnaprej.

Mnenja smo, da se mora v aktualno življenje v ob-
čini vključiti čim večje število ljudi, kajti potem 
bodo vsa dejanja res odraz volje občanov.

oo sds trebnJe

Volitve v Trebnjem 
in Kopru zadržane
Ustavno sodišče je zadržalo volitve v Trebnjem, 
ker bi sicer lahko nastale nepopravljive posledice. 
Zgodila se je kršitev volilne pravice! 
Ko povzamemo potek dogodkov, je jasno, da je 
koalicija obravnavala zakon o novih občinah s figo 
v žepu. 

Poslanci v DZ, ki so glasovali proti zakonu o no-
vih občinah, so izničili referendumsko voljo kra-
janov. Postavlja se vprašanje, zakaj ni Ustavno so-
dišče odločalo že pred razpisom lokalnih volitev? 
Izognili bi se kršitvam, ki se zdaj vrstijo ena za 
drugo.
Kdo bo nosil odgovornost za oviranje in zavlače-
vanje postopkov, povzročanje dodatnih stroškov in 
kršitev pravic, ki so zapisane v ustavi?

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Prostorski akt 
občine 
Neformalni predrazgrnitveni postopek seznanje-
nja občanov o občinskem prostorskem aktu, kjer 
občani lahko dajejo le neformalne pripombe, je 
ena od predvolilnih potez župana. Prostorski na-
črt bo bistveno drugačen, saj še ni bilo priloženega 
okoljskega poročila, ministrstvo za kmetijstvo pa 
nasprotuje takšni širitvi stavbnih parcel - zahteva 
80 % zmanjšanje posegov na kmetijska zemljišča.

Čudi nas tudi županovo zavajanje občanov na pre-
drazgrnitvah, kako bo reševal neskladne gradnje 
in njihovo legalizacijo (npr. da bo možno legali-
zirati zidanico do 80 m2 v Šentlovrencu, do 70 m2 
na Mirni, v Trebnjem pa je župan obljubljal do 60 
m2).
Stranka LDS Trebnje bo še naprej spremljala na-
mere župana pri prostorskih aktih in vas bo o tem
tudi obveščala.

Občinski odbor LDS Trebnje

Občinske politične stranke
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Po prejemu obvestila o predhodni razgrnitvi občinskega prostorskega načrt (v na-
daljevanju OPN) so se občani spraševali, kakšen status ima predhodna razgrnitev 
OPN. Ministrstvo za okolje in prostor smo zaprosili za obrazložitev, iz katere iz-
haja, da zakonodaja predhodnih razgrnitev ne predvideva, ampak le javno razgr-
nitev dopolnjenega osnutka OPN. 
Iz tega izhaja, da je bila predhodna razgrnitev predvolilna poteza župana, ki jo 
bomo plačali občani. 
Župan je več ali manj na sestankih po KS sam tolmačil rešitve, ki izhajajo iz 
razgrnjenega dokumenta, ki pa so se glede na lokacijo obravnave precej razli-
kovale. 

Zlasti o naslednjih temah:

1. Legalizacija neskladnih gradenj zidanic in legalizacija spremenjene namen-
ske rabe le teh (iz gospodarskega poslopja v stanovanjski objekt). 

Občina je 13. 5. 2009 pozvala lastnike zidanic, ki niso grajene skladno z gradbenim 
dovoljenjem (presegajo tloris, višino ali rabo, ker v njih lastniki bivajo), da zaradi 
rešitev v OPN sporočijo točne podatke o teh objektih. 
Občani so se množično odzvali in na predpisanih obrazcih posredovali podatke 
v upanju, da bo nov OPN našel rešitve za te objekte. Na OS je o OPN že potekala 
razprava in župan je temu večkrat zagotovil, da se bodo neskladne gradnje in 
namenska raba zidanic z OPN rešile. 
To je zagotavljal tudi na nekaterih javnih obravnavah kljub temu, da v OPN, ki je 
bil razgrnjen, teh rešitev ni, sicer pa je župan predstavljal o dovoljenih gabaritih z 
novim OPN različne podatke. 

Iz državnega zbora
Državni zbor je septembra spet začel z delom po počitnicah. Politično delo naj bi 
to jesen zaznamovali protesti in stavke prizadetih delavcev, predvsem v javnem 
sektorju. 
Najbolj potrebno ukrepov je gospodarstvo, ki napaja državni proračun. Vlada 
že ugotavlja, da bo v proračun do konca leta priteklo manj denarja, kot so z za-
dnjim rebalansom načrtovali. Zato morajo občine v prihodnjem letu pričakovati 
še manj denarja za investicije. 
O možnem zapletu pri ustanavljanju občin Mirna in Ankaran sem opozarjal 
kolege poslance vsakič ob glasovanju na seji Odbora za lokalno samoupravo in v 
Državnem zboru, a brez večjega uspeha. 
Sedaj pa je odločba Ustavnega sodišča odložila lokalne volitve. Sem pa vesel, da 
se bo volja Mirnčanov končno uresničila. 

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Na obravnavi v Trebnjem pa je skupno z izdelovalci OPN dal na konkretno vpra-
šanje odgovor, da zidanice ostanejo »kmetijski objekt« za začasno bivanje, da spre-
memba namenske rabe tistih objektov, v katerih občani stalno bivajo, ne bo možna. 
Istočasno pa je bil dan tudi podatek, da ne bodo bistveno spremenjeni gabariti teh 
objektov in s tem tudi ne bo dana možnost legalizacij. Ali je bil poziv z dne 13. 5. 
2009 dan občanom le iz razloga samo prijav nelegalnih gradenj, tako kot je eden od 
občinskih uslužbencev komentiral poziv? Žal bo vrednost obljub razvidna, ko bo 
dokument razgrnjen v skladu s predpisi.

2. Iz razgrnjenega OPN je razvidno, da so predvidena nova stavbna zemljišča 
le na območju Velikega Gabra, Dobrniča, Mirne in Trebnjega. 

V primeru Trebnje gre na območju k. o. Štefan, Trebnje in Medvedje selo za posege 
na najboljša kmetijska zemljišča ter posega na obdelovalna zemljišča aktivnih kme-
tij, ki bi v primeru pozidav teh zemljišč morala prenehati kmetovati, saj nadomestna 
zemljišča, o katerih govorita župan in izdelovalec, v večini primerih niso obdeloval-
ne površine (zaraščene površine) in daleč od lokacij teh kmetij. 
Kaj bo s temi kmetijami in kaj v primeru, da bodo lastniki teh zemljišč morali 
plačevati davek na stavbna zemljišča, saj glede na povpraševanje trga ni zanima-
nja za objekte niti za stavbna zemljišča? 
Tudi na ta vprašanja župan niti izdelovalci niso dali jasnega odgovora.

Marija STARC, članica Odbora za prostor in komunalno infrastrukturo
Marija ZUPANČIČ, DROT

Franc ŽNIDARŠIČ, poslanec in občinski svetnik DSDS
Bojan RAJER, občinski svetnik SMS

Občinski prostorski plan  
po trebanjsko

Vprašanje županu
Bili smo priča obsežnim poplavam. Če so bile nenavadne, za določena območja 
pravijo, da so dosegle nivo stoletnih vod, pa smo takim poplavam v naselju Stranje 
pri Velikem Gabru priča vsako leto, v povprečju dvakrat.
Kaj želiš povedati, se bodo vprašali bralci. 
V naselju Veliki Gaber z okoliškimi vasmi je bila zgrajena kanalizacija. Čisto nova, 
še noben priključek na fekalne vode ni bil izveden. Kanalizacija, ki je po tehnični 
dokumentaciji vodo-nepropustna, projekt, ki naj bi bil po zagotovilih župana kon-
čan 30. 06. 2010, projekt, ki ga pod takimi pogoji financira celo UE.
Priča pa smo bili, da je iz vseh jaškov v bližini črpališča v Stranjah bruhala voda. 
Jaški, globoki od 4 do 7 m, so bili napolnjeni z vodo, po dotoku iz naselja Žubina je 
voda pritekala v jašek v obsegu celotnega profila kanalizacijske cevi. Sprašujem (to 
je bolj retorično vprašanje, saj že vnaprej vem, da odgovora ne bom dobil) župana, 
strokovne službe občinske uprave in strokovni nadzor (vsi so za svoje delo dobro 
plačani):
Ali je projekt končan (ker je bil zadnji rok po meni znani pogodbi določen za 30. 
06. 2010)?
Ali je bila situacija, ki bi morala biti posredovana v prilogi zahtevka na Službo za 
lokalno samoupravo za pridobitev EU sredstev do roka, določenega v pogodbi, že 
plačana?
Kaj po preteku pogodbenega roka izvajalec na gradbišču še vedno dela?
Kaj je z vodotesnostno izvedbo kanalizacijskega sistema?
Kako bodo prepričali krajane v najnižjem delu naselja, da se priključijo na kana-
lizacijski  sistem, če bo ob vsakem večjem deževju (beri dvakrat letno) v njihovih 
spodnjih prostorih iz jaškov in priključkov na sanitarne odtoke bruhala fekalna voda 
(npr. v moji stavbi bi se ta gladina dvignila do višine 1,5 m)?
Kako bodo prepričali kontrolo na Službi vlade za lokalno samoupravo, da je bil 
projekt zaključen do roka in izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo?
Kdaj bo izvajalec del saniral (preplastil) lani na hitro in površno poflikano asfaltno 
prevleko na LC Stranje – Veliki Gaber (sklep OS)?
Vprašanje, kdo je (bo) odgovoren za nepravilnosti, mi je pa znan. To so tisti iz tri-
najsterice v občinskem svetu, ki županu kar naprej nagajajo.

Janez Slak, 
prebivalec Stranj pri Velikem Gabru

Občinske politične stranke
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