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Spet doma S trebanjSkimi dekleti

Soreline nastopile pri Mariu
Devet deklet, ki so svoje veselje do petja in talent združile pod imenom 
Soreline, je v nedeljo tretjega oktobra skupaj z Marto Zore zapelo v oddaji 
Spet doma. Predstavile so se z novo pesmijo uspešne slovenske pevke z 
naslovom Če bi vedeli. 
Voditelj oddaje Mario Galunič je napovedal, da Marta pri skladbi ne bo na-
stopila sama, pač pa se je »okrepila z devetimi krasnimi ženskimi glasovi.« 
Skupino Soreline sestavljajo Jana Višček, Maja Sušin, Katja Makše Vencelj, 
Barbara Starič, Petra Hrvat, Brigita Rogelj, Valerija Jarm, Sonja Pekolj in 
Barbara Grm. Skupaj prepevajo skoraj tri leta, pevske vaje pa imajo v tre-
banjskem župnišču. 
Dekleta so v Trebnjem že dvakrat nastopila na božičnem koncertu, prav 
tako pa popestrijo kakšen kulturni ali družabni dogodek, maše in poroke.

Barbara Grm

Društvo Ozara  
vabi prostovoljce

Društvo OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost 
življenja je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem in-
teresu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju ponuja izvenbolnišnične oblike psihosocialne 
rehabilitacije in podpore. 
Svojo enoto imamo tudi v Novem mestu, ki deluje za celotno dolenjsko 
regionalno območje, med drugim tudi za območje občine Trebnje. Poleg 
strokovnih delavcev so prostovoljci pomembni sodelavci, saj s svojim 
delom dopolnjujejo delo strokovnih delavcev in razbremenjujejo svojce 
uporabnikov. Prostovoljci nudijo podporo uporabnikom socialnih služb 
pri vključevanju v vsakdanje življenje. V zadnjem času se je povečalo 
število uporabnikov, ki se vključujejo v naše storitve (tudi iz vaše občine), 
zato želimo pridobiti nove prostovoljce. 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

Zlata Dragan, univ.dipl.soc.del. vodja enote Novo mesto
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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, Dušan Zakrajšek, Živa Zakšek, Igor 
Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafična realizacija: IR IMAGE, Kamnik
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnost-
mi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi 
pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne 
objavi.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti 
na naslov glasilo.obcanov@trebnje.si ali na 
naslov uredništva: Glasilo občanov, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje. Rok oddaje prispevkov 
za naslednjo številko je ponedeljek, 15. no-
vember 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, 
Oktober nas počasi zapušča. Letos nam je po-
klonil manj sončnih dni kot lani. Kljub temu 
pa je prav, da si v jeseni privoščimo oddih v 
naravi, saj narava pomirja, poleg tega pa nam 
še vedno prijazno nudi svoje sadove in zavetje.
Poskrbeti moramo zase in svoje počutje. 
Sprehod v naravi pa je lahko tudi premislek za 
morebitne življenjske spremembe.
V času, ko so glavne vrednote več ali manj 
skoncentrirane na sebičnost, moramo paziti, 
da ne izgubimo vere v dobro in v ljubezen. 
Ljubezen je največja človeška vrednota. Te-
melji na strpnosti, spoštovanju sebe in druge-
ga. Zato gradimo našo skupno življenjsko pot 
na potrpežljivosti.
Drage občanke, dragi občani, privoščim vam 
veliko topline v srcu. Ne pozabite, da je ži-
vljenje eno samo in da je okrog nas več lepih 
kakor grdih stvari. Samo ozreti se je treba. 
Vse dobro vam želim,  

mag. Igor Teršar, urednik

V teh dneh je zelo vroče glede Globokega in odpadkov. Kot župan sem dolžan 
zaščititi interese občanov občine Trebnje. Če bi šlo tako naprej, bi v nekaj 
mesecih zapolnili preostali prostor na odlagalnem polju z tujimi smetmi, sami 
pa bi morali nato voziti drugam, kar bi pomenilo do desetkrat večjo ceno za 
občane. Pa tudi povsod se smeti branijo, tako da grozi primer Neaplja.
Zelo sporna je tudi cena, ki jo je določil kar direktor sam na kolegiju in sicer 
64.2 evra za tono, kar je za cca. 85 evrov manjša cena kot je trenutno tržna 
cena za odlaganje (150 evrov).
Ali ni neverjetno, da se odpoveš več kot polovici zaslužka, ali pa si kdo to 
razdeli pod mizo? 
Dejstva:

Cca 500 m•	 3 odpadkov od drugod v cca 7 dneh pripeljanih na deponijo 
Globoko;

Deponijski prostor je 90 % zaseden, tako da je ostalo,  v primeru odlaganja v skladu z zakonodajo, pro-•	
stora samo za dve leti odlaganja;
Deponija je v 100 % lasti občine Trebnje, kar sem iz pogajal v delitveni bilanci leta 2007•	
Kljub sklepu župana niso prenehali voziti odpadkov od drugje;•	
Predsednik NS se ni ogradil od dejanj direktorja, nasprotno, zagovarjal je njegovo ravnanje. (Jevnikar •	
Franc)
Sklepov  prepovedi, Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo in občinskega sveta 14. 4. •	
2010, direktor Komunale Trebnje d.o.o., ki je bil prisoten na sejah, ne upošteva.
Na deponijskem prostoru še vedno odlagajo odpadke, ki v skladu z zakonodajo ne sodijo na deponijo.•	
(plastika, les, steklo, kovine, papir)
Direktor je delavcem je prepovedal predati na vpogled listine, čeprav je v Odloku o ustanovitvi Komunale •	
Trebnje d.o.o. v 48. členu eksplicitno navedeno, da ima župan pravico v pogledati v listine.
Direktor je zavajal vse, ko je dejal, da Papir servis vrača samo preostanek nečistoč v embalaži, saj ni jasno •	
kako v enem tednu ta količina znaša 500 m3

Komunala po zakonodaji ni dolžna sprejemati nečistoč iz embalaže niti iz ekoloških otokov.•	
V prihodnjem letu zaradi sprememb uredbe o ekoloških taksah, le-teh ne bomo dobili, saj je Komunala •	
Trebnje najslabša v primerjavi z ostalimi glede razmerja med pobranimi odpadki (100 %) in odloženimi 
odpadki na deponijo (98 %). Iz razmerja je razvidno, da uspemo samo 2 %  odpadkov predati v reciklažo. 
(Podatki MOP 14.10.2010).
Do danes ni bilo izvedeno ločeno zbiranje bioloških odpadkov, kljub sklepom OS Občine Trebnje iz leta •	
2006. Odlaganje teh odpadkov povzroča smrad in omogoča širjenje godalcev in krokarjev na deponiji.
Kljub sklepu Sveta ustanoviteljic Komunala Trebnje d.o.o. ne izvaja nadzora o ločevanju tako v gospo-•	
dinjstvih, kakor tudi ne v gospodarstvu. Direktor je v posmeh za to delo imenoval ing. Gričarja, ki pa 
je kmalu zatem odšel na bolniško. Nadzor pa se ne izvaja. Iz gospodarstva pa še vedno vozijo mešane 
odpadke.
Kljub opominom ni nakazanih 51.242,60 evrov priključnih taks iz leta 2008, ki so jih pobrali od ljudi •	
in so jih dolžni nakazati Občini Trebnje.
Opozicija v OS je  zrušila usklajeno pogodbo z 19 občinami  za CERO, saj so le-te zaradi nemogočih •	
pogojev opozicije odstopile od podpisa za CERO Globoko. To je povzročilo zastoj pri razvoju ustreznih 
rešitev na Globokem, prav tako ne bo mogoče pridobiti evropskih sredstev.(cca. 18.000.000,00 evrov)
Direktor Komunale Trebnje ne sodeluje z Občino Trebnje, ki je 71,63 % lastnik javnega podjetja.•	

Rešitev je, da se zamenja vodstvo Komunale in imenuje uspešnega in prodornega novega direktorja, ter da 
se sosednje občine obnašajo v mejah dobrega sodelovanja. Vem da je njim vseeno kaj bo z našo deponijo. Če se 
v 30 dneh ne reši zaplete, bom prisiljen ustanoviti novo Komunalo in na njo prenesti ustanovitveni kapital 
v deležu.
Ne gre za politične igrice, ampak za zelo resno vprašanje prihodnosti. Vsi se moramo zavedati, da z obstruk-
cijo seje občinskega sveta kot se je to zgodilo v sredo 20. oktobra s strani trinajsterice, ne bomo daleč prišli. 
O lastnini občine Trebnje ne morajo odločati Maver in Gole, ampak Občinski svet občine Trebnje, skupaj z 
županom. 

Vaš župan Alojzij Kastelic
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Naj pojasnim še bralcem.
Družba Imex d.o.o. Trebnje je z Občino Trebnje podpisala pogodbo o so-
financiranju izvedbe programov športa 15. 09. 10, na famoznem javnem 
podpisovanju pogodb z županom, katerega je zastopal g. Povšič. O tem se 
je tudi veliko pisalo. Sklep o prejetih sredstvih je firma prejela že 23. 07. 10. 
Dne 22. 09. 10 pa je družba prejela sklep, da se sredstva ne morejo izplačati 
na podlagi zakona o preprečevanju korupcije, ki velja že od 05. 06. 10. 
Občina Trebnje je vse aktivnosti glede odobritve in dodelitve sredstev za sofi-
nanciranje programov športa izvedla po 5. 6. 2010, ko je Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije že stopil v veljavo. Dolžnost spremljanja zakonodaje, 
ki omejuje porabo proračunskih sredstev, pa je vsekakor na občini in ne na 
udeležencih javnih razpisov in le ti zaradi nestrokovnega dela Občine Trebnje 
ne morejo nositi škodljivih posledic. Navedeno pomeni, da je bila Občina 
Trebnje takoj po sprejemu navedenega zakona dolžna ustaviti postopke, za 
katere je »strokovno« ocenila, da so v nasprotju s sprejetim zakonom. 
Ker  Občina Trebnje navedenega ni storila, ravno obratno, postopke je iz-
peljala do konca, je dolžna sprejete sklepe in podpisane pogodbe tudi re-
alizirati. Če bi bila namreč družba Imex d.o.o. že v mesecu juniju 2010 
obveščena, da v letu 2010 ne bo upravičena do sredstev po javnem razpisu 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, bi takoj pristopila k 
odpovedi planiranih programov, oziroma bi le tem spremenila ceno. Velja 
namreč pripomniti, da se cena posameznega programa izračuna ob upošte-

jaVno VpraŠanje g. županu alojzu kaStelicu

Kam je šel denar, ki je bil izrecno namenjen in po pogodbi  
odobren izvajalcem dejavnosti kulture in športa?

vanju sredstev, ki jih družba prejme od občine. Na ta način je cena progra-
ma nižja in tako dosegljiva  širši skupini uporabnikov, kar je konec koncev 
tudi namen dodeljenih sredstev. 
Družba Imex d.o.o. sredstva za sofinanciranje programov športa, ki se iz-
vajajo za predšolske in šolske otroke, konkretno za POLETNI ŠPORTNI 
TABOR, prejema iz občinskega proračuna  že 10 let.
Glede na zgoraj navedeno je družba Imex d.o.o. zahtevala izplačilo po-
godbeno odobrenih sredstev 1.660,00 EUR. Ker do danes na naš dopis 
občini nismo prejeli nobenega odgovora, razen seveda dopisa o neizplačilu 
sredstev, javno sprašujem župana: Kam je šel denar, ki je bil odobren družbi 
Imex d.o.o. in po naših informacijah še trem izvajalcem programov? Pred-
videvam, da bi lahko ta znesek bil nekje med 5.000 in 10.000 euri.
Naj povem še to, da je ta denar odobren izključno in samo za izvedbo pro-
gramov kulture in športa in se ne sme uporabiti v druge namene. Ne verja-
mem pa, da je kateri od izvajalcev prejel več denarja, kolikor je imel odobre-
nega, razen seveda zaradi napačnega izračuna. 
Kaj pa razlog? Zanimivo, da ga ne poznam, kajti občina ni navedla, zakaj 
konkretno ne bo izplačala tega denarja.
Na koncu lahko le ugotovim, da je Občina Trebnje v  tem primeru jasno 
dokazala, da deluje nezakonito in nestrokovno, v škodo občanom in zopet 
na žalost v škodo naših najmlajših.

Andrej Grandovec

Odprt priključek Trebnje 
zahod, obvoznica mimo 
Trebnjega kmalu zgrajena 
Na avtocesti je odprt nov priključek Trebnje zahod v obe smeri, zaprli pa 
so priključek Trebnje vzhod. Že ob odprtju avtoceste mimo Trebnjega 
30. junija letos je bilo napovedano, da bo priključek Trebnje zahod zgra-
jen do konca septembra 2010. Priključek Trebnje vzhod pa bo zaradi do-
končanja vseh ostalih del zaprt predvidoma do sredine decembra 2010. 
V tem času bodo dokončali veliko krožišče na H1, ki bo nato preko 
viadukta čez reko Temenico in krožišča pri Mercatorju tvorilo obvozni-
co mimo Trebnjega. Dokončali bodo tudi ostale avtocestne priključne 
poti. Med počivališčem Poljane in priključkom pri gradu Trebnje bodo 
zgradili tri nivojska križanja, mostove nad H1 pa porušili. Zgradili bodo 
tudi priključek iz krožišča pri viaduktu Ponikve na hitro cesto H1. V 
kratkem bomo dobili obvoznico mimo Trebnjega in dokaj urejeno hitro 
cesto H1 do Novega mesta. Ostajata še neurejena državna cesta in most 
preko Temenice na Ponikvah, zato bo potrebno na odgovorne državne 
uradnike še močno pritiskati!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Poplave kot posledica neurejenih vodotokov
Ob poplavah, ki so se zgodile 18. in 19. septembra 2010, pridejo na dan 
vprašanja, zakaj nihče ne ureja in čisti vodotokov. Za čiščenje in urejanje 
vodotokov je zadolžena država. Včasih so to delala vodnogospodarska pod-
jetja, ki so prejemala plačilo od države. Ta podjetja so pokupili tajkuni, 
nihče pa ne skrbi za reke in potoke. Preverili smo, kaj se dogaja z reko Te-
menico. Na Ponikvah pri mlinu Zakrajšek je državna zapornica. V dnevih 
pred poplavo in med njo je bila zapornica zabita z vejevjem in drugo ne-
snago. Zapornica tudi ni bila odprta do vrha, kar bi človek pričakoval, zato 
voda ni mogla bolj odtekati. Nihče je ne vzdržuje, zato ne deluje. V Rupah 

pri Dolenjih Ponikvah, kjer Temenica ponikne, sta dva velika požiralnika, 
ki imata premer okoli tri metre in sta globoka okoli deset metrov. Zabita 
sta z vejevjem in vso drugo nesnago, ki jo voda prinese. Včasih je bližnji 
kmet redno čistil te požiralnike, plačilo za delo pa je prejemal od države. 
Sedaj opravljajo čiščenje samo še prostovoljci ob ekoloških akcijah, kar pa 
ni dovolj. Tudi zasipanje manjših požiralnikov ob reki Temenici se v popla-
vah zelo maščuje, saj voda nima kam odtekati, poleg tega pa še uničujemo 
naravno dediščino. 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Aktualno
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Aktualno

Ob zaključku mandata 2006–2010 člani Sveta KS Trebnje ugotavljamo, da 
smo uspešno zaključili načrtovana dela. Skupaj s pomočjo krajanov, stro-
kovnih služb, ustanov, izvajalcev in društev smo izboljšali pogoje bivanja.
Krajevna skupnost Trebnje šteje okoli 3800 prebivalcev in obsega dobrih 
12 km2 površine. Pokriva 11 naselij, največje je samo mesto Trebnje s 40 
ulicami in več kot 3000 prebivalci.
Sedež in pisarna je v lastnih prostorih na Rimski cesti 33, v prostorih Ga-
silskega doma Trebnje. V mandatu 2006–2010 Svet KS Trebnje šteje 15 
članov, od tega 10 moških in 5 žensk, povprečna starost je 54 let – najmlajši 
član ima 29 let, najstarejši pa 75 let. Imeli smo 36 rednih in 2 izredni seji, 
udeležba je bila vedno nad 90 %. Vsi člani sveta delo opravljajo strokovno, v 
interesu prebivalcev, strankarska pripadnost in osebni interesi niso prisotni, 
saj se vsi trudimo za javni interes ter dobrobit prebivalcev. Seje potekajo 
mirno in konstruktivno. Poleg sveta za nemoteno delovanje skrbi Nadzorni 
odbor – 5 članov, Odbor za urejanje okolja in oživitev mestnega jedra – 5 
članov, Komisija za praznovanja, odlikovanja in obveščanje – 7 članov, Ko-
misija za plan – 5 članov in Inventurna komisija – 3 člani. Vsi člani sveta, 
odborov in komisij pri KS Trebnje skrbijo, da delo poteka v skladu s statu-
tom, poslovnikom, pravilniki in zakonskimi določili.
V tem štiriletnem mandatu smo ponosni na dosežene uspehe. Kljub neu-
godnim gospodarskim razmeram nam je uspelo realizirati zastavljene cilje. 
Poleg urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin, javne razsvetlja-
ve, mrliške vežice, športnih in rekreacijskih površin smo delovali tudi na 
kulturnem področju. Vsako leto pripravimo pester program ob prazniku 
žena, 8. marcu; 25. junija, ob prazniku naše krajevne skupnosti, na sveča-
ni akademiji podelimo priznanja najbolj zaslužnim krajanom in društvom, 
v prednovoletnem času v sodelovanju z Občino Trebnje obdarimo otroke 

Poročilo o izvedbi projektov KS Trebnje v mandatu 2006 – 2010
starosti 1–5 let, pokrijemo stroške prehrane za godbenike za 1. maj, ko 
nas prebudijo z budnico in na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve. 
Pri izvedbi kulturnih prireditev sodelujemo z OŠ Trebnje, Glasbeno šolo 
Trebnje, Vrtcem Trebnje, ostalimi društvi in posamezniki.
Poleg tekočega letnega in zimskega vzdrževanja smo izvedli tudi večje in-
vesticije: Poslovilni objekt – mrliška vežica skupaj z urejeno okolico po-
kopališča in parkirišči, rekonstrukcija Prešernove ulice, Cankarjeve ulice, 
Trubarjeve ulice, cesta v Prapročah, Primštal – Rodine, posodobitev jav-
ne razsvetljave na Rimski cesti, izgradnja javne razsvetljave in obnovitev 
ceste  Vina Gorica, razširitev javne poti v Gorenjem Medvedjem selu, ki 
se navezuje na Zvijavnico, obnovili smo asfalt na Ulici talcev, Obrtniški 
ulici, Vegovi ulici, Dolenjem Medvedjem selu in na Vrhtrebnjem. Ponosni 
smo na ureditev rekreacijskega parka »JURČKOV GOZD«, ki krajanom 
in malim nadebudnežem prinaša 10.000 m2 ograjeno rekreacijsko površino 
z inovativnimi igrali in športnimi elementi. Sedaj smo zaključili prvo fazo 
del, projekt vsebuje še izgradnjo športnega igrišča, balinišča in sanitarij.
To so najvidnejši projekti v mandatu 2006–2010. Vsem se zahvaljujemo 
za sodelovanje in vas prosimo, da s svojim nasvetom ali prispevkom, v so-
delovanju s člani krajevne skupnosti, naredimo naše življenjsko okolje še 
prijaznejše.
Ob dnevu spomina na mrtve se bomo spomnili tudi vseh naših krajanov, ki 
so obogatili našo zgodovino in sodelovali pri razvoju našega kraja.
Za uspešno sodelovanje se zahvaljujem vsem članom sveta, komisij, odbo-
rov pri KS Trebnjem, strokovnim delavcem Občinske uprave, Občinskemu 
svetu, Upravni enoti in vsem drugim ustanovam, društvom in posamezni-
kom, ki so pomagali uresničiti vse dosežene cilje.

Predsednik Sveta KS Trebnje, Peter Agnič

Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje in ima velik vpliv na obo-
levnost in umrljivost. V Sloveniji vsako leto zaradi gripe zboli več kot 5 % 
prebivalstva.
Za okužbo smo manj dovzetni, če smo v dobri telesni kondiciji. Za prepre-
čevanje gripe je zelo pomembno upoštevanje ustreznih higienskih navad, 
to je temeljito umivanje rok z vodo in milom, pravilen način kašljanja in 
kihanja s prekritjem ust in nosu ter redno prezračevanje prostorov. Najučin-
kovitejšo zaščito pred gripo pa predstavlja vsakoletno cepljenje čim večjega 
števila prebivalcev. Žal s precepljenostjo proti gripi v Sloveniji zaostajamo 
za povprečjem v državah Evropske unije. Delež cepljenih v skupinah z ve-
čjim tveganjem za težji potek bolezni, na primer pri starejših osebah in kro-
ničnih bolnikih, je zelo nizek (v zadnjih letih okrog 30 %), kar nas uvršča 
na dno lestvice držav Evropske unije.
Cepljenje je priporočljivo za vsakogar, še posebej za starejše od 65 let, bol-
nike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, diabetike, osebe z imunsko 
pomanjkljivostjo, bolnike z rakom, za nosečnice v 2. in 3. trimesečju ter za 
otroke stare od 6 do 23 mesecev. Priporočljivo je tudi za družinske člane 
starejših oseb in kroničnih bolnikov, ki virus gripe lahko zanesejo v doma-
če okolje in s tem ogrožajo svojce, ter za družinske člane majhnih otrok. 
Cepljenje priporočamo tudi zdravstvenemu osebju in ljudem v vseh tistih 
poklicih, kjer bi povečana odsotnost z dela zaradi obolelih z gripo ohromela 
delovanje nujnih dejavnosti (policija, carina, pošta, gasilci, itd.).
Proti gripi se moramo cepiti vsako leto. Ker se virusi gripe pogosto in hitro 
spreminjajo, se vsako leto na novo izdela cepivo proti virusom, za katere se 
predvideva, da bodo krožili v prihajajoči sezoni. Cepivo je sestavljeno iz 
treh sevov virusa ne more povzročiti bolezni, saj ne vsebuje živega virusa 
gripe., v cepivu za to sezono je eden izmed sevov tudi pandemski sev H1N1 
iz leta 2009. 
Po cepljenju se zaščita razvije po enem do dveh tednih. Izvajajo ga izbrani 
zdravniki v zdravstvenih domovih in zasebnih ambulantah ter območni 
zavodi za zdravstveno varstvo. Cepljenje poteka tudi v domovih za starejše 
občane.
Stroške cepiva za določene skupine kroničnih bolnikov in za osebe stare 
65 let in več bo kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 

V skrbi za čisto okolje
Dolžnost vseh nas je, da po svojih močeh prispevamo čim več k zdra-
vemu in čistemu okolju, ki nas obkroža. V javnih občilih se vseskozi 
pojavljajo članki, ki nas opozarjajo, kako sami nehvaležno ravnamo z 
okoljem. Vse bolj in bolj prihaja do onesnaženja pitnih voda, zraka, ki ga 
vsi nujno potrebujemo za življenje. 
Sestavek pišemo na željo naših uporabnikov, stanovalcev Doma starejših 
občanov Trebnje, ki so že večkrat zaznali, da se okoli njihovega bivalne-
ga prostora širi neprijeten smrad po gnojnici. 
DSO Trebnje se sicer nahaja v dokaj čistem okolju in okolica omogoča 
varne in prijetne sprehode, ki so vsem v veliko korist. 
V kolikor pa se v okolici pojavi nadležen smrad, se že zdravemu človeku 
nehote počutje poslabša in postane nezadovoljen. 
Toliko bolj je to čutiti pri starostnikih. Ne morejo prezračiti svojih sob, 
ne morejo se odpraviti na vsakodnevni sprehod, skratka njihov bivalni 
prostor se kar naenkrat še dodatno zmanjša. 
Do neprijetnih vonjav, ki se širijo po zraku, sicer ne prihaja pogosto, 
vendar naprošamo vse, ki se odločajo za razvoz gnojnice, da to storijo v 
primernem vremenu in času.
 S tem bodo pripomogli k boljšemu počutju ne samo stanovalcev Doma 
starejših občanov, ampak tudi  drugih prebivalcev Trebnjega.

DSO Trebnje

Preprečevati je bolje kakor zdraviti
tako da bodo plačali le storitev, za katero je dogovorjena cena 7, za ostale pa 
bo cena cepljenja proti gripi 12 EUR. Skupaj s cepljenjem proti gripi je pri 
starejših ljudeh in kroničnih bolnikih priporočljivo opraviti tudi cepljenje 
proti pnevmokokom, ki so najpogostejši povzročitelji pljučnic.
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto bomo s cepljenjem proti 
gripi pričeli po 18. oktobru., vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Marta Košir, dr. med., ZZV Novo mesto
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Zahvala za pomoč

Šentlovrenška delovna brigada

Preobilno deževje tretji vikend v septembru je namočilo zemljo in razra-
hljalo breg nad hišo Jarmovih v Šentlovrencu. Sprožil se je plaz in hiši je, 
kot še nikoli doslej, grozilo najhujše. 
Ob 21. uri v soboto nas je namestnik poveljnika PGD Šentlovrenc Blaž 
popolnoma šokiral z naročilom, naj se čimprej umaknemo iz hiše, ker jo 
ogroža zemeljski plaz. »Čimprej! Vzemite le najnujnejše!« Očeta Toneta si 
je kar zavihtel na rame in ga prenesel v sosednjo hišo na varno. Kaj je to 
»najnujnejše«? Brat Simon mi je rekel, naj iz stanovanja v pritličju odne-
sem, kar je vrednega. In kaj je to »vredno«? Zlata ogrlica, glasbeni stolp 
ali neprecenljiva fotografija pevskega zbora, kamen z nepozabnih morskih 
počitnic, zmečkan list papirja z avtogramom najljubšega pevca? Torej smo 
odnesli vredne, nesmiselne, dragocene, nujne in nepotrebne predmete in 
spomine. Zdaj so že nazaj na svojem mestu, hiša se ni dala! 

V tem prispevku se družina Antona Jarma iz Šentlovrenca iz srca zahvaljuje 
vsem, ki so nam v tisti noči in naslednjih dneh pomagali. HVALA vrlim 
gasilcem PGD Šentlovrenc, ki so hitro in trezno reagirali in izvedli akcijo 
zadrževanja plazu ob pomoči gasilcev iz PGD Velika Loka, Trebnje, Ob-
čine in Čatež. 

HVALA najmlajšim članom šentlovrenških gasilcev in dragim prijateljem, 
ki so nam pomagali pri evakuaciji. HVALA družini tete Silve iz Trebnjega 
za začasno bivališče in pomoč na vseh področjih. HVALA gasilcem PGD 
Šentlovrenc, PGD Občine, PGD Račje selo in PGD Čatež za odvažanje 
blatne gmote izza hiše. HVALA Janezu, Mateju, dvema Markoma, Primo-
žu in Borisu za vihtenje lopat in potiskanje samokolnic. HVALA sosedu 
Miru za skrb in vso pomoč. HVALA še vsem neimenovanim za malice, 
sms-e, ponujeno pomoč, bodrilne pogovore. 
Lenart je rekel, da bo gasilec, ko bo velik!

Katja Jarm

7. Ex tempore na Rihpovcu

Donacija Butan plina 
osnovnim šolam 
5. oktobra je Butan plin v sklopu akcije Ministrstva za šolstvo in šport 
BODI preVIDEN nadaljeval svojo vseslovensko akcijo opozarjanja na 
varnost otrok v prometu. Predstavnica Butan plina je otrokom prvega 
in drugega razreda OŠ Trebnje ter drugim lokalnim osnovnim šolam 
podelila kresničke, odsevne trakove in odsevne brezrokavnike. V sep-
tembru je otroke že obiskal policist iz lokalne policijske postaje in jih 
poučil o pomenu odsevnih teles za njihovo varnost ter jim predstavil 
varno pot v šolo.

Butan plin

V okviru Društva za napredek Hribovec Rihpovec je v soboto, 16. oktobra, 
na Rihpovcu potekal že 7. Ex tempore Rihpovec 2010, katerega pobudnica 
je bila in ga še vedno vzpodbuja, ga. Ana Bilbija. Letos je bilo organizator-
jem vreme manj naklonjeno, saj so morali srečanje kar nekajkrat preklicati. 
V soboto se pa niso dali. Zbralo se je 10 umetnikov pod mentorstvom likov-
ne pedagoginje Marije Prah. Člani društva, na čelu z novim predsednikom 
Francijem Staričem,  in domačini Rihpovca  so umetnike zjutraj postregli 
in oskrbeli z energijo, da so lahko kljubovali manj toplemu vremenu in 
ustvarjali na terenu  do 14. ure. Nato so izdelke uredili za ogled, sledil je 
zaključek dogodka s kulturnim programom in druženjem ob glasbi, hrani, 
vročem kostanju in pijači. Nastala dela bodo na ogled tudi v Trebnjem v 
prihodnjem letu ob priložnostnem dogodku. 

M. F. 

Aktualno / dogodki
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Na Medvedjeku slavnostno 
položili temeljni kamen
Na Medvedjeku pri Velikem Gabru smo slavnostno položili temeljni kamen 
za izgradnjo velikega vodohrana in za zamenjavo azbestnih cevi. Temeljni 
kamen sta položila župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in direktor izva-
jalca, predsednik uprave CGP Novo mesto Marjan Pezdirc, v prisotnosti 
podžupana Jožeta Povšiča in občinskih svetnikov Andreja Jevnikarja in To-
neta Goleta ter svetnikov KS Veliki Gaber. Na Medvedjeku bo zgrajen nov, 
500 m3 velik vodohran, ki bo povezan s starim vodohranom 120 m3, tako 
da se bo kapaciteta in kvaliteta vodovodnega sistema bistveno povečala. 
Na Medvedjek bo pritekala kvalitetna pitna voda iz vrtin v Radanji vasi in 
iz nove vrtine v dolini Bratnice pri Žubini. Tako se bo preko Medvedjeka 
oskrbovala večina prebivalcev občine Trebnje. S tem projektom bo zame-
njanih tudi okoli 3 kilometre dotrajanih in za zdravje nevarnih azbestnih 
transportnih vodovodnih cevi premera 30 cm. Vrednost investicije je okoli 
1.000.000,00 EUR, od tega je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
kar 85 % nepovratnih sredstev, izjemno ugodno za Občino Trebnje, ki je 
uspela na natečaju iz tega sklada. S to investicijo bomo dobili hrbtenico 
novega trebanjskega vodovodnega sistema, močno se bodo zmanjšale vodne 
izgube, sistem vodooskrbe bo bolj zanesljiv, pitna voda bo neoporečna in 
zdrava. Gradbišče je že odprto, dela bodo končana junija 2011.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Na Mirni kuhali golaž
Pri enem izmed mirnskih lokalov je 23. oktobra potekalo šesto tekmovanje 
v kuhanju golaža na odprtem ognju. “Všeč mi je, da pridejo mladi in da sta-
rejši vidijo, da mladi na Mirni tudi kaj naredijo,” je izpostavil organizator 
Rok Hrenk. 
Ekipe je pod drobnogled vzela petčlanska komisija. “Komisija je ocenje-
vala urejenost prostora, zadostno količino jedi, kakovost pri pripravi go-
laža, ustreznost okusa in videza golaža,” je pojasnil Boštjan Hrenk, glavni 
ocenjevalec. “Organizator je priskrbel 2,5 kilograma mesa na ekipo, vsaka 
ekipa pa kotliček in gorilnik. Čas je bil omejen na 180 minut,” je pojasnil 
in dodal, da so se letos odločili za podelitev bronastih, srebrnih in zlatih 
priznanj na podlagi doseženih točk. Med osmimi ekipami se je najbolje 
odrezala ekipa Čehinje iz Šentruperta. 

Ž. Z.Požarna vaja v DSO Trebnje
V mesecu požarne varnosti, natančneje 14. oktobra, je bila v Domu sta-
rejših občanov Trebnje, v sodelovanju s PGD Trebnje ter Sektorjem 1 
OGP Trebnje, organizirana požarna vaja, v katero so bila vključena 4 
prostovoljna gasilska društva (Trebnje, Ponikve, Lukovek, Račje selo), 
interventna ekipa Zdravstvenega doma Trebnje ter zaposleni DSO 
Trebnje. Prikazana je bila simulacija začetnega požara v eni izmed sob 
stanovalcev, ki se je razširil tudi na druge prostore. Stanovalci so bili v 
času vaje premeščeni na drugi oddelek, tako da je bilo za njihovo varnost 
ustrezno poskrbljeno. Prve ocene vaje so, da je bila uspešno izvedena in 
to tako s strani zaposlenih DSO Trebnje, gasilcev kot tudi interventne 
ekipe ZD Trebnje, podrobnejša analiza pa bo sledila v naslednjih dneh.

Dom starejših občanov Trebnje

Premalo žensk na  
vodilnih mestih
V spomin na 16. in 17. oktober 1943, ko se je v Dobrniču zbralo 180 
žensk, ki so se odločile, da se bodo borile za svoje pravice, je potekala 
obeležitev 67. obletnice prvega kongresa Slovenske protifašistične žen-
ske zveze. Gre za najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk. 
“Ženske smo izgubile dobršen delež svoje politične in siceršnje moči. 
V socializmu smo se navadile, da je tretjina moči in odločanja v naših 
rokah, po osamosvojitvi pa nas ni več kot deset odstotkov na različnih 
stopnjah političnega odločanja,” je pojasnila Danica Simšič, predsednica 
Društva Dobrnič, ki neguje tradicijo prvega kongresa.
Da je na vodilnih mestih žensk premalo, se je strinjala tudi letošnja slav-
nostna govornica, to je obrambna ministrica Ljubica Jelušič. “V slovenski 
vojski je položaj žensk bistveno boljši kot v slovenski politiki, ker je v 
vojski bistveno več žensk kot v politiki in ker so v vojski ženske enako-
pravno obravnavane glede na svoje sposobnosti in ne glede na svoj spol,” 
je pojasnila.

Ž. Z.

Dogodki
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Slavnostni podpis pogodbe za 
14-oddelčni vrtec v Trebnjem
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in glavna direktorica Trima Treb-
nje Tatjana Fink sta ob prisotnosti podžupanov Marjana Pavlina in Jožeta 
Povšiča, občinskih svetnikov Andreja Jevnikarja in Branka Megliča, direk-
torice Vrtca Trebnje Vlaste Starc ter sodelavcev občinske uprave in Trima 
slovesno podpisala pogodbo za projektiranje in izgradnjo novega, 14-od-
delčnega vrtca v Trebnjem, na zemljišču v lasti Občine Trebnje, v bližini 
Doma starejših občanov v Trebnjem. Projektiranje in izgradnja bosta stala 
2.500.000,00 EUR, rok za izvedbo je 15. avgust 2011. Februarja 2010 bo 
pripravljen projekt, marca 2010 se začne gradnja. Torej, novi vrtec bo pričel 
z obratovanjem 1. septembra 2011, kar je najbolj važno, zaradi nemogoče 
prostorske stiske v sedanjem vrtcu in v začasnih oddelkih. Notranja oprema 
novega vrtca, zunanja ureditev in kurilnica še niso všteti v to ceno, stalo pa 
bo okoli 500.000 EUR. Trimo Trebnje je pri tem vrtcu že veliko sodelo-
valo z idejnimi projekti in tehničnimi rešitvami, z najnovejšim Trimovim 
energetsko varčnim in arhitekturno dodelanim produktom Qbiss. Okoli 
400.000 € sredstev bo Občina Trebnje s sklepom lahko uporabila iz naslova 
regionalnih spodbud, še vedno pa bo Občina Trebnje vztrajala, da vrtec 
sofinancira država, saj je to po zakonu dolžna. Slavnostni podpis pogodbe 
so popestrili tudi malčki iz Vrtca Trebnje z lepim kulturnim programom. 
Iskrene čestitke vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli, da bo ta veli-
ka in nujna investicija zgrajena!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Turistično, športno in kulturno 
društvo Štefan
Krajevna skupnost Štefan je bogatejša za novo pridobitev. 20. oktobra je 
namreč potekala ustanovna seja Turističnega, športnega in kulturnega 
društva Štefan (KŠKD Štefan). Že na prvem srečanju so oblikovali načrt 
dejavnosti do konca letošnjega leta, ki obsega sodelovanje s Konjeni-
škim društvom Trebnje pri žegnanju konj v Štefanu, oblikovanje spletne 
strani, izvedbo čistilne akcije, kresovanje, popis turističnih in ostalih 
znamenitosti v krajevni skupnosti ter skupne izlete in druženja.
Za predsednika je bil izvoljen Miro Šalehar, podpredsednika Leon 
Lobe, tajnico Tanja Gorec in blagajničarko Nataša Klančar.

K. Z.

Dan spomina
Kot vsako leto bomo tudi tokrat obiskovali grobove, prisostvovali komemo-
racijam, v spominih podoživljali prigode s tistimi, ki smo jih imeli radi, lju-
bili, a žal jih z nami ni več. Na tisoče cvetov, na tone sveč bo izgorevalo na 
gomilah, ob njih bodo ljudje, eni globoko zamišljeni zazrti v del zemlje, pod 
katero so njim drage osebe, nekateri pa bodo oprezali za znanci, opazovali, 
kako je ta ali oni oblečen, kakšno torbico ima naključno mimoidoča. Zazrta 
na imena na plošči in razpete roke na križu sredi pokopališča, od sosednjega 
groba ujamem globok, žalosten vzdih. Nehote obrnem glavo. Mati mladega 
fanta stoji ob poslednjem domu svojega sina in čeprav je že kar nekaj let, odkar 
se je ponesrečil, sta na njenih licih zarisani dve sledi solza. Občutek ustvarja 
podobo, da je zabredla globoko v spomin, za drobno stotinko sekunde ji obraz 
zasije v skrivnostni milini. Vem, spomin je pričaral živega, zdravega sina, a ga 
je naslednji trenutek že odnesel, na njen obraz pa položil temno senco. 
Mama, oče, koliko let vaju že ni? Skoraj sedem desetletij je minilo, kar sta v 
enem popoldnevu ugasnila oba. Kako rada bi vaju poznala! Ne vem točno, 
kje je vajin grob, le vajina imena gledam na plošči stare mame, kot edini 
spomin, da sta nekoč bila. Vajini telesi so pokopali daleč od tu, kjer sta 
sedaj zapisana, kjer sta kot klic davnine, kot notes žalostinke, neizpetega, 
nedoživetega starševstva.
Zvečer, ko je noč že globoka, se ponovno sprehodim med grobovi znancev, 
dobrotnikov. Pokopališče je odeto v rdečkasto-rumeno kopreno, ki jo ustvar-
jajo stotine gorečih sveč. Prisluhnem vase. Sosed, kako zelo te pogrešamo! 
Prijazen, ustrežljiv, do skrajnosti pošten si meril svojo pot. Soseda, veliko 
kosov kruha si razdelila. Marjanca, komaj v tretji razred smo hodile, ko si 
ugasnila. Sodelavec, niso ti verjeli, da si bolan, zato si obupal. Tebe mlade-
nič, sošolec mojega sina, je v cvetu mladosti odnesel motor. Miru mi zaže-
lite, so besede na spomeniku moje prijateljice, ki je zaradi bolezni novega 
časa odšla mnogo prezgodaj. Rane pa še vedno bolijo in skelijo.  Ustavim se 
sredi pokopališča. Pogled drsi od gomile do gomile in obide me ugotovitev. 
Koliko bogatašev, povprečnežev, revnih, vsi skupaj na njivi miru, toda vsak v 
drugačnem spominu. Nekaterih se spominjamo z ljubeznijo, s hvaležnostjo, 
s toplo mislijo odevam in obiskujem te neme gomile. Prisluškujem noči, kot 
bi hotela iz šuma vetra ujeti sporočilo njih, ki tu mirno spe. Po svoje si razlo-
žim šepet suhih listov in trepetanja migetajočih odsevov luči.
»Vse poti vodijo k nam, na vrt miru. Tu bomo vsi enaki, spominjali pa se 
vas bodo tisti, ki jih niste žalili, poniževali, tisti, ki jim niste storili krivic, 
katerim ste pomagali, jim namenili prijazno besedo, dali pošteno plačilo. 
Ničesar od tega, kar imate, tu med nami ne boste rabili, nič od tega, kar 
imate nakopičenega, ne bo budilo ljubečega spomina na vas!«
»Počivajte v miru,« rečem potihoma in odidem v noč.

Pavlina Hrovat

Ob premišljevanju na pokojne pa se spomnim pesmi svoje prijateljice Rozalije Pepel-
nak, ki z veliko mero hčerinske ljubezni opisuje slovo svoje matere. Takole se glasi:

KJE SI MATI
»Pogrešam te mati,
te kličem, kje si?«

»Ne kliči me,
ne išči me tam,

saj veš, da me ni.
Bivam zdaj tu, kjer bivamo vsi,

vsi, ki od vas smo odšli.
Naj v solzi bom tvoji,

ki rosi ti oči,
pa v roži najlepši,
 ki v vrtu cveti,
v žarku sonca,
ki greje ljudi,

v zvezdi na nebu,
ki noč posvetli.
Vetrič lahkotni,

lepe pesmi daj glas,
tiha molitev in večnosti čas.

Ne kliči me sin,
zdaj sem le spomin,
sem s teboj povsod.
Zato zdaj postoj,

prikliči potiho v spomin obraz moj.
Če pa srce hudo zaboli,

razdajaj ljubezen in bol popusti.«

Dogodki / razno
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Starejši za starejše
Kako hitro mineva čas. Jutro podaja roko večeru, dan tednu, tedni se zlivajo 
v mesece in ti v leta. Kar naenkrat  se začudimo, kako življenje hitro mineva 
... Mladost podaja roko starosti. Ko ta pride, je za mnoge presenečenje. 
Dosedanje, kot radi rečemo, ustvarjalno življenje, je minilo, ne da bi se ga 
dobro zavedali. Leta so prinesla s seboj bolezni in pogosto tudi osamljenost, 
ki človeka najbolj teži, ga hromi in mu jemlje pravi smisel. Saj veste, kako 
pravijo: najtežja je tista osamljenost, ki jo človek čuti globoko v srcu, četudi 
je okrog njega gneča. Naučiti se, da si sam, pa kljub temu nikoli osamljen, 
je velika modrost, ki se je mnogi ne moremo naučiti celo življenje, ne glede 
kako dolgo je.
V Velikem Gabru smo prepoznali potrebo, da starejšim omogočimo dru-
ženje in na prijeten ter koristen način »potegnemo« iz te starejše generacije 
znanje in modrost, ki si jo je vsak posameznik nabral skozi dolga leta »de-
lovne dobe« in v življenjskih izkušnjah.
Število članov Društva upokojencev Veliki Gaber, ki po enem letu delo-
vanja presega 180 včlanjenih krajanov iz KS Veliki Gaber in KS Sela pri 
Šumberku potrjuje pravilnost naše odločitve. Pestrost in obiskanost do-
godkov,  ki se odvijajo pod okriljem društva, nas veselijo in vzpodbujajo 
za nadaljnje delo. Hkrati pa dajejo slutiti, kako starejši potrebujemo drug 
drugega. Kako med enakimi iščemo potrditev, da naše dosedanje delo ni 
bilo zaman in predvsem, da smo vredni tudi sedaj, ko nam moči pešajo, 
ko ne moremo več le dajati in se moramo učiti tudi sprejemati, ker imamo 
pravico do tega.
Vsaka generacija nosi svojo pezo. Zakaj bi nemočno tarnali in pričakovali 
pomoči samo od mlajše generacije. Saj nismo bili nikoli kot ptičji mladiči. 
Nikoli nam ni padalo v naročje. Zakaj ne bi po svojih močeh poskrbeli kar 
sami starejši za starejše.
Prav to poslanstvo nosi vseslovenski projekt »STAREJŠI ZA STAREJŠE« 
- za višjo kakovost življenja doma, ki se mu je s podporo in razumevanjem 
vodstva Občine Trebnje in Občinskega sveta pridružilo tudi Društvo upo-
kojencev Veliki Gaber. Projekt, ki je stekel leta 2004, vodi Zveza društev 
upokojencev Slovenije. V letu 2009 je bilo vanj vključenih že 195 društev  
upokojencev, v katerih je delalo 2.046 prostovoljcev. V petih letih delovanja 
je bilo vanj vključenih že 81.026 starejših od 69 let.
Cilj projekta je tistim starejšim od 69 let, ki živijo v svojih gospodinjstvih 
ali skupaj z otroki, pomagati, da bi jim bila starost čim lepša.  
Namen našega dela je v razgovoru z vsemi starejšimi krajani, ne glede na 
to, ali so člani društva upokojencev ali ne, ugotoviti, ali potrebujejo kakšno 
obliko pomoči in kolikor je v naši moči, skušati urediti pomoč v javnih 
službah, pri drugih humanitarnih društvih ali pa jo organizirati v lastnih 
vrstah. 
Prosimo Vas, če sprejmete prostovoljca/ko našega društva, ki se bo oglasil 
pri Vas in se z njim pogovorite o tem, kako živite in ali kaj potrebujete.
Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajših pomagal meni.

Silva Korevec
koordinatorica projekta Starejši za starejše

v Društvu upokojencev Veliki Gaber

Obvestilo
Dom starejših občanov Trebnje išče izvajalca 
za opravljanje frizerskih storitev za stanovalce 
Doma.

V ta namen vabi vse zainteresirane, ki imajo registrirano opravljanje 
frizerske dejavnosti, da se v sredo, dne 17. 11. 2010, ob 8.30, zglasijo 
v DSO Trebnje, Stari trg 63, Trebnje, kjer si bodo ogledali opremljen 
frizerski salon, ki se nahaja v pritličju Doma ter pridobili vse ostale in-
formacije v zvezi z izbiro izvajalca.
Glavni element, ki bo vplival na izbiro izvajalca, bo predvsem cena sto-
ritev za stanovalce Doma.

Dom starejših občanov Trebnje

Zmaga neodvisnih
Upamo, da bo Ustavno sodišče razrešilo probleme z občino Mirna in 
da bodo pri nas volitve čimprej. Na volitve smo pripravljeni, z močno 
NEODVISNO listo znanih in uglednih ljudi in s skupnim NEODVI-
SNIM kandidatom za župana! Na lokalnih volitvah so v Sloveniji 10. 
oktobra 2010 zmagale neodvisne liste v občinski svet in največ neod-
visnih županov. Vidi se, da ljudje ne marajo strankarskih razprtij, am-
pak delo in rezultate v obliki zgrajenih investicij javnega pomena. Sedaj 
imamo odprte tri velike investicije: šola v Dobrniču, Vrtec Trebnje in 
vodovod Medvedjek ter polno manjših naložb.  

 
Berite glasilo GLAS Trebnje, dnevno ga bere nad 1.000 bralcev, spletna 
stran: www.joze-povsic.com  ali v iskalniku: Glasilo GLAS Trebnje.

Jože Povšič, predsednik Neodvisnega demokratskega kluba NDK Trebnje

Razdiralci/zaviralci
V občini Trebnje še vedno nekateri posamezniki oz. skupine deluje-
jo razdiralno oz. zaviralno, kar onemogoča tudi večjo produktivnost 
Občinskega sveta. Možnost sprememb nam je Ustavno sodišče RS z 
zadržanjem izvrševanja akta o razpisu lokalnih volitev v naši občini za-
enkrat preprečilo. Lahko le upamo, da je z odloženimi volitvami bližje 
čas resničnega sodelovanja vseh odgovornih v dobrobit občanov.

Nova Slovenija je na letošnjih lokalnih volitvah dobila več glasov voliv-
cev kot na zadnjih državnozborskih volitvah, dosežen procent glasov 
je enak tistemu izpred štirih let, ko je bila stranka v vladi. Uspeh na 
zadnjih evropskih in lokalnih volitvah gotovo pomeni vrnitev stranke 
v Državni zbor.

OO NSi Trebnje

Za moderno in razvito 
trebanjsko občino -3
V naših prizadevanjih za moderno in razvito občino Trebnje ima po-
membno vlogo sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN), v kate-
rem je poseben poudarek na: 

natančnosti opredelitve stanovanjske gradnje;•	
opredelitev področja za družbene dejavnosti;•	
vprašanje legalizacije zidanic in poseljevanja zidaniškega območja;•	
vprašanje prometne ureditve;•	
urejanje centra Trebnjega;•	
stanovanjska in obrtna cona na Mirni (če Mirna ostane v občini).•	

Še vedno smo mnenja, da se mora v aktualno življenje v občini vključiti 
čim večje število ljudi, kajti potem bo OPN  res odraz volje občanov, kar 
je tudi cilj.
Nastopil je čas, da skupaj sodelujemo pri ustvarjanju prihodnosti! Še 
več: nastopil je čas, da SAMI sodelujete in vplivate na prihodnost!

Občinski Odbor Trebnje

Razno / politične stranke
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Mednarodni 
natečaj
S 15. oktobrom smo razpisali tretji medna-
rodni natečaj Trimo Urban Crash, namenjen 
študentom arhitekture in oblikovanja z vsega 
sveta. Natečaj, ki bo odprt do 31. januarja pri-
hodnje leto, študente izziva, da pripravijo reši-
tev za izvirno urbano instalacijo. Zmagovalni 
projekt bo postavil Trimo v Ljubljani, glavnem 
mestu Slovenije, konkretneje v stanovanjskem 
naselju Fužine, poleg izvedbe pa bo avtorja 
nagradil tudi s šolnino na priznani londonski 
šoli arhitekture, vse finaliste pa z udeležbo na 
arhitekturni delavnici v Sloveniji. 
Na predhodnem bienalnem natečaju 2008/ 
2009 je Trimo prejel skoraj 150 prijavljenih 
projektov iz sedemnajstih držav. Zmagal je 
projekt kulturnega odra z lastnostmi urbane 
skulpture, študentov s Poljske. 

Trimo Trebnje

Spoštovane občanke in občani!
Prosimo vas, da začnete postopek za priključitev na 
kanalizacijski sistem.

Vložite zahtevek za odmero komunalnega prispev-1. 
ka na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (obrazec 
priložen). Komunalni prispevek vam bo v postop-
ku izračunala gdč. Darja Gorenc tel. št. 348 11 08 
(glej primer izračuna v obrazložitvi). Predvidena 
je možnost plačila v štirih zaporednih mesečnih 
obrokih.
S plačilom komunalnega prispevka bodoči uporab-2. 
nik pridobi možnost priključitve po predhodnem 
soglasju in tehničnih pogojih s strani Komunale 
Trebnje d.o.o. Priključek se izvede le in izključno 
za fekalne odpadne vode. Meteornih vod s streh, 
asfaltiranih površin in drugih površin ni dovo-
ljeno odvajati v naveden kanalizacijski sistem. 
Obstoječe greznice je mogoče uporabiti kot poni-
kalnice oziroma zadrževalnike meteornih vod.
Priporočamo vam, da si pridobite predračun za izved-3. 
bo individualnega priključka na kanalizacijski sistem, 
lahko se obrnete na Komunalne  gradnje Grosuplje, 
Gasilska cesta 5, Grosuplje, kontaktna oseba g. An-
drejašič Pavle tel. št. 01 781 81 00 (n.c.) ali GSM 041 
651 430. Navedeno podjetje je sistem gradilo in je 
strokovno usposobljeno, lahko pa izvajalca izberete 
po želji, vendar mora biti ustrezno strokovno usposo-
bljen in dela izvesti v skladu s soglasjem, tehničnimi 
pogoji in nadzorom Komunale Trebnje d.o.o.
Predračun mora vsebovati vse elemente (postavke) 4. 
v zvezi z izvedbo priključka.
Priporočljivo je v čim krajšem času izvesti priklju-5. 
ček tako zaradi vegetacije, kakor tudi posedanja ze-
mljine ter zagotavljanja dobrega obratovanja nove 
čistilne naprave (ČN) Veliki Gaber.

Hvala vam za razumevanje, s priključitvijo na sistem 
prispevate k ohranjanju narave in vodnih virov.

Obrazložitev
Občina Trebnje (v nadaljevanju naročnik) je dokončala 
izgradnjo primarnega in sekundarnega fekalnega ka-
nalizacijskega omrežja, vključno s ČN Veliki Gaber. 
Izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje je 
po oceni naročnika dela opravil v predvidenem roku in 
predpisani kvaliteti, za kar je naročniku predal tehnič-
no dokumentacijo. Do konca oktobra 2010 bo opravljen 
tehnični pregled objektov in naprav, v novembru 2010 
pa se predvideva pridobitev uporabnega dovoljenja in 
postopno priključevanje uporabnikov, (gospodinjstev 
in ostalih) na sistem. 
Kaj sistem obsega in kaj omogoča?
Fekalni kanalizacijski sistem obsega zgrajen cevovod 
iz PVC cevi dimenzij ø 200–250mm v skupni dolžini 
6.336 m, tlačni cevovod iz alkaten cevi ø 110 mm v 
dolžini 1.221 m, vgrajenih je 252 kanalizacijskih ja-
škov iz poliestrskega materiala z LTŽ pokrovi, 3 čr-
pališča z opremo in elektro priključki, ČN 1000 PE 
z opremo, elektro in vodovodnim priključkom. Poleg 
tega so dodatno zgrajeni še odcepi iz PVC cevi ø160–
200 mm iz cestnega sveta v skupni dolžini 535 m.
Sistem omogoča izključno odvajanje vseh fekalnih od-
padnih voda iz gospodinjstev in ostalih objektov (šola, 
vrtec, trgovine in manjše obrtno storitvene dejavnosti, 
kjer se pri dejavnosti ne uporabljajo različne nevarne 
in kemične substance, kot so olja, kisline, lugi …) 
Vse ostale odpadne vode, kot so meteorne, tehnološke 
(predhodno čiščenje) in druge onesnažene vode, ki 
niso fekalne, ni dopustno odvajati preko zgrajenega 
sistema, saj temu ni namenjen in bi takšno ravnanje 
pomenilo poškodovanje ali celo uničenje sistema, za 

povzročitelja pa materialno in kazensko odgovornost. 
Meteorne vode je v skladu z veljavno zakonodajo po-
trebno reševati v sklopu lastne parcele z drenažo, z zaje-
mom in odvodno v ponikalnico ali z zajemom in zbira-
njem v kapnici. Vse tehnološke vode različnih delavnic 
in proizvodnih objektov je predhodno potrebno očistiti 
vseh nevarnih substanc, kemikalij in grobih delcev, ki bi 
lahko uničile delovanje biološke čistilne naprave.
Kako sistem deluje?
Fekalni kanalizacijski sistem je zgrajen iz gravitacij-
skih in tlačnih vodov. Vsi vodi so vodotesni, vdor me-
teorne vode je mogoč le preko odprtin (luknjic) v LTŽ 
pokrovih, ki so potrebni zaradi zračenja, oziroma da se 
ne ustvarja podtlak in tvorijo zdravju škodljivi strupeni 
plini, ki nastajajo pri gnitju fekalij. Gravitacijski vodi 
so zgrajeni tako da trasa poteka od najvišje točke do 
najnižje točke z minimalnim padcem 2 ‰ na dolžinsko 
enoto (v povprečju 3–7‰).Tlačni vodi so trije, delujejo 
pa tako, da preko črpališč potiskajo fekalno odpadno 
vodo od najnižje točke do najvišje točke. Med seboj so 
črpališča sinhronizirana, tako da se ob vključitvi naj-
bolj oddaljenega črpališča v Glinah z zamikom in po 
potrebi vključi črpališče v Velikem Gabru (križišče pri 
šoli) in nato še v Stranjah, ki fekalije potiska do ČN. 
Sistem deluje popolnoma avtomatično in ga je mogo-
če kontrolirati, nadzorovati in odpravljati morebitne 
manjše napake kar preko GSM in osebnega računalni-
ka s sedeža Komunale Trebnje. Prav tako so ves čas na 
razpolago vsi parametri delovanja črpališč in ČN, tako 
da bo takoj evidentirana tudi vsaka morebitna zloraba 
v smislu nedopustnega odvajanja meteornih ali drugih 
voda ali drugih nedovoljenih posegov v sistem. 
ČN deluje na podlagi mehanskega čiščenja in narav-
nega biološkega razkrajanja. Na vstopu v ČN je najprej 
rešetka, ki preprečuje vstop večjih grobih delcev. Ti 
se odvedejo preko posebnega polža v keson za odpad-
ke, medtem ko fekalno blato potuje v prelivne baze-
ne (cisterne), kjer se vrši obdelava blata. To se najprej 
razredči z vodo in večkrat premeša (izloča se ogljik) 
nato se v naslednji fazi vpihuje zrak (dodaja kisik), kar 
povzroča hitrejše in popolnejše gnitje vse do popolne-
ga razkroja. Gošča se nadalje posede, voda pa preliva 
v naslednji bazen vse do iztoka (prečiščenost je nad 
90 % v optimalnih razmerah tudi 99 %). Gošča se po 
potrebi izčrpa (predvideno 4 x letno) in odvede na ČN 
Trebnje ali neposredno na deponijo, medtem ko se 
prečiščena voda izliva v Temenico. 
Kako se priključiti na kanalizacijo, postopek in 
okvirna cena ter način plačila?    
Kot je že povedano je zgrajen primarni in sekundar-
ni sistem. Prvi pomeni v glavnem zbirni povezoval-
ni vod, ki lahko poteka vse do Trebnjega, medtem 
ko sekundarni vod že omogoča izgradnjo posrednih 
posameznih priključkov, v nekaterih redkih prime-
rih celo neposrednih priključkov. Hišni priključek ali 
individualni priključek sestoji iz revizijskega jaška, ki 
je na eni strani povezan s sekundarnim omrežjem na 
drugi strani pa z iztokom iz hiše. Iztok iz hiše je lahko 
obstoječ, lahko se zgradi na novo, za oba primera pa 
je obvezno, da vmes ni greznice (se opusti). Priporo-
čljivo je, da se priključek izvede strokovno (osnovna 
ponudba KGG d.o.o. Grosuplje pri g. Novaku, KS Ve-
liki Gaber) posameznik pa lahko zaprosi za konkreten 
predračun KGG d.o.o.Grosuplje, Gasilska c. 5, Gro-
suplje. Mogoča je tudi izvedba v lastni režiji, vendar je 
pri tem potrebno pridobiti soglasje in pogoje (tehnične 
pogoje priključitve) od upravljavca sistema Komunala 
Trebnje, potrebno pa se je dogovoriti tudi za nadzor 
oziroma kontrolo odprtih rovov pred priključitvijo za-
radi ustreznosti izvedbe in ustreznega varovanja pred 
morebitnim vdorom povratnih vod in fekalij v objekt.
Postopek za priključitev poteka po naslednjem po-
stopku:

stranka poda zahtevo za odmero komunalnega pri-•	
spevka na Občini Trebnje na pripravljenem obrazcu 
(ta bo po preteku 6 mesecev odmerjen po uradni 
dolžnosti za vse obstoječe objekte v skladu z veljav-
no zakonodajo);
Komunalni prispevek je odmerjen z odločbo v skla-•	

du z Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski 
sistem Veliki Gaber« (Ur. l. RS 38/2010)
Odmera za posamezni priključek se opravi indivi-•	
dualno za vsak objekt in pripadajoče zemljišče po-
sebej in znaša 7,693 € za m2 neto tlorisne površine 
objekta (površina vseh zgrajenih prostorov, ki je 
enaka površini iz Obvestil, ki ste jih prejeli v ok-
tobru 2010 od Geodetske uprave v zvezi z vredno-
tenjem nepremičnin) in 1,145 € za m2 pripadajoče 
parcele v razmerju 70:30.
S plačilom komunalnega prispevka se šteje, da so po-•	
ravnane vse obveznosti iz naslova priključitve, razen 
materialnih stroškov in stroškov dela izgradnje same-
ga priključka. Z dokazilom o plačilu komunalnega 
prispevka stranka poda vlogo na Komunali Trebnje za 
izdajo soglasja in tehnične pogoje priključitve ter nad-
zor, kontrolo pred priključitvijo in v času posredne ali 
neposredne fizične priključitve na sekundarni kanal. 
Izvedba priključka brez nadzora Komunale Trebnje 
ali v nasprotju z izdanim soglasjem šteje kot nedo-
voljen poseg v objekte in naprave javne gospodarske 
infrastrukture in je kaznivo dejanje, ki se preganja  

Primer izračuna: za hišo velikosti 100 m2 in parcelo 
velikosti 600 m2

100 x 7,396 x 0,7 + 600 x 1,145 x 0,3 = 517,72 + 206,1 = 
723,82 € ali  5,177 €/m2 objekta in 0,3435 €/m2 parcele 
Plačilo komunalnega prispevka se načeloma izvede 
v roku 30 dni od prejema odločbe v enkratnem zne-
sku, izjemoma pa je v skladu z zadnjim odstavkom 14. 
člena navedenega odloka omogočeno plačilo v največ 
4 zaporednih mesečnih obrokih, vendar izključno in 
samo na prošnjo vlagatelja zahtevka in izključno za 
obstoječe objekte. V primeru da bo odmera opravljena 
po uradni dolžnosti po preteku 6 mesecev, možnost 
obročnega plačila ni predvidena.

Pripravil: Oddelek za okolje in prostor
Župan Občine TrebnjeAlojzij Kastelic

OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
tel. 07/ 34 81 100, fax 34 81 131

Poziv za priključitev na kanalizacijski sistem Veliki Gaber
Obvestila
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Eko praznik v Trebnjem
Na srečo se čedalje več ljudi ozavešča z elementi zdravega načina življenja 
– tako pri sebi kot tudi v širšem okolju. Da bi se omenjeno vzdrževalo in 
razvijalo še naprej, je potrebno še veliko delati na promociji eko življenja. 
Tega se strokovne delavke Vrtca Trebnje še kako zavedamo, zato že naše 
najmlajše navajamo k spoznavanju in uživanju pestrosti zdrave prehrane, 
pomena gibanja za zdravje, vpliva recikliranja na okolje, varčevanja z ener-
gijo, ipd. Na otrokom primeren način imajo tako najmlajši že v predšolskem 
obdobju možnost spoznavanja sebi prijaznejšega življenja. Delček tega smo 
strokovne delavke eko tima predstavile na omenjenem eko prazniku, kjer 
smo ponujale sveže pirine vaflje in skupaj z mimoidočimi družinami oz. 
njihovimi otroki izdelovale okrasne sončnice iz naravnih in odpadnih ma-
terialov. Najbolj nas je razveselilo to, da je bilo kljub deževnemu vremenu 
pri mizi eko delavnice veselo, saj so za to poskrbeli prav razigrani otroci. 

Za eko tim Marta Rogelj

Enota Romano
Z otroki iz enote Romano na Hudejah obiskali zobno asistent-
ko Bernardo v ZD Trebnje. Z njo smo redno sodelovali že prete-
klo šolsko leto. Bernarda nam je pokazala zobno ordinacijo. Otro-
ci smo lahko sedli na ordinacijski stol in tako premagali strah. 
Naslednji dan pa nas je Bernarda obiskala v samem vrtcu. Pripravila je 
predavanje za otroke in starše o pomenu zobne in ustne higiene. Skupaj 
s starši smo se odločili, da nabavimo zobne ščetke in ob doslednem upo-
rabljanju poskušamo preprečiti marsikatero bolečino.

Otroci Mirjam, Maja in Joži

Teden otroka v našem vrtcu
Vsako leto se vzgojiteljice Vrtca Sončnica, ki deluje v okviru OŠ Veliki 
Gaber,  prvi teden v oktobru  še posebej potrudimo in za naše malčke 
pripravimo pester in zanimiv program. Otrokom smo omogočile doži-
vljanje umetnosti, kulture, športa, narave in izražanja lastne ustvarjalno-
sti. V program smo vključile tudi starše. 
Otroci so si ob letošnjem tednu otroka ogledali lutkovno predstavo z 
naslovom Mišje zgodbe in izdelovali lutke. Vzgojiteljice smo jim pred-
stavile glasbeno pravljico Debela repa, otroci pa so izdelovali glasbila. 
Športno so se dokazovali na poligonu in pri športnih igrah. Z avtobu-
som smo se odpeljali na Gomilo in si pri Zupanovih ogledali domače, 
divje in nekatere eksotične živali. Izvedli smo orientacijski pohod po 
Velikem Gabru in okolici. 
Teden otroka smo zaključili skupaj z družinami na kostanjevem pikniku 
pred šolo.

Vzgojiteljica Martina Mole

Zadovoljni otroci v Dolenji 
Nemški vasi
Občina Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert ter Društvo za zdravje 
in sožitje v družinah Trebnje so 18. 10. 2010 v okviru projekta »Trebnje zdra-
va občina in občina dobrih medčloveških odnosov« organizirali ustvarjalne 
delavnice za otroke in starše na Podružnični šoli Dolenja Nemška vas.
Najprej so se otroci zabavali ob igrici Ptiček, nato so v raziskovalni delav-
nici izdelovali »helikopter«, katerega je vsak tudi preizkusil. V okviru glas-
bene delavnice so izdelali  boben in ropotuljo.  V zabavno-igralni delavnici 
pa so se otroci pomerili v igri Kocka, kocka, kockica. Najboljšim je pripadla 
sladka nagrada. Otroci so se zabavali in so bili zelo zadovoljni, ker so si 
popestrili dan. Želimo si še več  takih popoldnevov.

Marija Zupančič

Šolstvo
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Galerijska paleta

V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo v začetku oktobra go-
stili Majo Ostanek (na fotografiji), ki je predstavila diplomsko delo z 
naslovom »Zoe in Bios alterglobalističnih gibanj – Nova družbena gi-
banja v Latinski Ameriki v času neoliberalizma«. 26. oktobra je Franci 
Horvat predstavil Bisere kulturne dediščine Dolenjske in Bele krajine, 
dan kasneje pa so otroci izdelovali predmete iz gline na delavnici Noč 
čarovnic pod mentorstvom Eve Cajnko. 
V novembru se počasi izteka razstava Jožeta Horvata – Jakija. Rojstvo 
(rebirth of) Meduze. Obiskovalci si jo lahko ogledajo samo še do 14. 
novembra. Že 10. novembra ob 18. uri pa vas vabimo na predstavitev 
diplomskega dela Marjane Mirt z naslovom Plemiška arhitektura na 
Vipavskem – Arhitekturno naročništvo rodbine Lanthieri.  
18. novembra ob 18. uri vas v sodelovanju z Galerijo Mirka Viriusa iz 
Zagreba vabimo na otvoritev razstave hrvaške naive. Na razstavi so-
deluje več hrvaških slikarjev in kiparjev. Dan kasneje pa se bo zbirka 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje z deli 29 slovenskih avtorjev 
predstavila v Galeriji Mirko Virius v Zagrebu. 
Vabljeni.

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Zbudi se Katka
Šentjakobsko gledališče Ljubljana bo s komično burlesko Zbudi se Katka, v 
kateri igra glavno vlogo Leopold Pungerčar, gostovalo na odru Kulturnega 
doma Trebnje v soboto, 6. novembra 2010, ob 19.30. Vstopnice bodo v 
predprodaji v Papirnici Pingo (07 3460 720) in v pisarni ZKD in JSKD 
OI Trebnje ter uro pred predstavo. INFO: 07 348 12 50; 041 609 265, 
e-pošta:oi.trebnje@jskd.si

Maja Ostanek

Vrhunski likovni izdelek
Učenke ustvarjalnega krožka OŠ Trebnje, ki ga vodi mentorica Marin-
ka Mohorčič, so na temo Žuželke ustvarjale risbe in slike s pastelni-
mi barvami. To je bila tema natečaja 16. slovenskega festivala znanosti 
z mednarodno udeležbo. Med več kot 800 likovnimi izdelki je bila za 
razstavo izbrana slika Maruše Rojc, učenke 9. b OŠ Trebnje. Slovesna 
podelitev priznanj je bila 21. septembra v Štihovi dvorani Cankarjevega 
doma.

I. V.

Maruša Rojc z mentorico Marinko Mohorčič

Vrtec na obisku v Domu 
starejših občanov
Na dan starejših, 1. 10. 2010, smo se otroci v spremstvu naših vzgojiteljic 
in pomočnic odpravili v Dom starejših občanov (DSO) Trebnje. Že pred 
tem smo se v vrtcu pogovarjali o tem, kako bi lahko razveselili starejše ljudi. 
Med razmišljanjem in raziskovanjem smo kmalu odkrili, da je namizna igra 
»špana« zelo značilna igra, ki so se jo starejši ljudje v svoji mladosti igrali 
kar na krušni peči. Takoj smo se lotili dela in izdelali čisto pravo »špano« - s 
fižolčki zraven. Potem smo se naučili še nekaj pesmic in plesov: Mat' potico 
pečejo, Jaz sem muzikant, Peričice, Mlinarjev sin, idr. Nato smo si nadeli 
še rutice, predpasnike ter kape in že izgledali kot čisto pravi nastopajoči. V 
domu so nas v veliki zeleni dvorani toplo sprejeli starejši ljudje in zaposleni 
DSO. Predstava se je lahko začela. Všeč nam je bilo, ker so nas gledalci vse-
skozi nasmejano opazovali. Za presenečenje smo jim na koncu podarili igro 
»špano«, ki so jo tudi takoj prepoznali. Ta dan bo tudi nam,  »medvedkom« 
in »navihančkom«, ostal v zelo lepem spominu.

Otroci iz skupin »navihančki« in »medvedki«

Šolstvo / kultura
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V petek, 15. 10. 2010, smo v Galaksiji gostili dvo-
jico izjemnih slovenskih komikov, Lucijo Ćirović 
in Janeza Usenika. Oba izjemno preprosta in spro-
ščena sta uspela nasmejati okrog 150 gledalcev.
Sprva je imel besedo Janez Usenik, ki je navdušil 
z naključnim zlaganjem besed in dokazal, da ob-
vlada slovenski jezik in tudi svojega. 
Za njim je nastopila Lucija Ćirović, ki jo kot 
»Fato« poznamo s TV ekranov. Ćirovićeva je s 
svojo mimiko, izrazitimi kretnjami in močnim 
glasom navdušila gledalce. Lucija je svoj nastop 
obogatila in začinila z ribniškim naglasom, ki je 

V jesenskem času sta se na Jurjevi domačiji odvi-
la dva projekta. 
Moja jesen v Trebnjem – dvodnevne jesenske 
delavnice v tednu otroka. Vodja projekta in upra-
vljalka domačije Alenka Lamovšek v sodelovanju 
z ZKD Trebnje, je za letošnje delavnice izbrala 

2. Stand-up večer v Galaksiji

Alenka je od poslanca DZ, mag. Franca Žnidaršiča, prejela pručko, njegov lastni izdelek iz hruškovega lesa. 

Dogajanje na Jurjevi domačiji

različne rokodelce: Florijan Kastelic je predsta-
vil pletenje košaric, Renata Bukovec – izdelke iz 
ličkanja, Erik Staniša pa jesenske prigode. Pod 
njihovim vodstvom so udeleženci ustvarjali v pe-
tek in soboto, 8. in 9. oktobra. V soboto so po 
zaključku delavnic udeleženci in mentorji pri-

Rokodelske in 
druge 
stanovske pesmi 
V soboto, 20. 11. 2010, ob 19. uri vas vabimo 
v Kulturni dom Trebnje na večer s slovensko 
ljudsko pesmijo. 
Vsakoletna priprava našega repertuarja iz  za-
kladnice ljudskih pesmi poteka na določeno 
temo, ki jih iščemo v domačem, pogosto pa 
tudi v vseslovenskem okolju. Čeprav se zdi, da 
je ohranjenost ljudskega že skoraj poniknila 
in bo težko najti še kaj novega, nas vztrajnost 
in prijazni ljudje, ki jih najdemo na terenu, 
vedno znova presenetijo. Letošnji koncert 
smo naslovile z Rokodelske in druge stano-
vske pesmi.  Obiskale smo starejše obrtnike v 
Trebnjem ali tiste, ki so bili z obrtjo kakorkoli 
povezani, in nastalo je zanimivo in obsežno 
gradivo, katerega del vam bomo posredovale.

Ragle

pravili še razstavo nastalih del na podu domačije. 
Ob 16. uri je pred domačijo potekal zaključek 
delavnic in projekta Moja jesen v Trebnjem, v 
okviru katerega so potekale delavnice, razstava 
in zaključek. 
Otroci so bili z delavnicami in izdelki zadovolj-
ni, hkrati pa so Alenki Lamovšek zagotovili, da 
se bodo še vrnili.
V nedeljo, 17. oktobra, se je na Jurjevi domačiji 
zgodil še drugi dogodek: otvoritev razstave in 
predstavitev raziskave.
Fotografska razstava Boštjana Puclja – serija fo-
tografij, zasnovana v povezavi človeka in nara-
ve, kulturnih šeg in navad, ki izginjajo iz našega 
vsakdana. V prvem delu razstave se avtor ukvarja 
z običajem uporabe avtohtonih jabolk, rutinskega 
dela in običaja pridelave domačega jabolčnika, v 
drugem sklopu pa s portretom človeka, ki s temi 
jablanami živi in si ustvarja svoj vsakdan. 

Nabiralništvo na Občinah

Študentka etnologije in kulturne antropologije 
Maruše Golob je predstavila vsebino svoje raz-
iskave, ki jo je pripravljala pod mentorstvom dr. 
Janeza Bogataja. Z njo je dobila vpogled v navade 
nabiranja in konkretno vsebino nabiranja, s kate-
ro se ukvarjajo prebivalci majhne vasice Občine, 
ki so sodelovali v njeni raziskavi.  V hišo Jurjeve 
domačije je po razstavi vabila obložena miza tudi 
z dobrotami, ki so bile plod nabiranja. 

A. L. in  M. F.

pripomogel k še dodatni količini smeha. Nastop 
dvojice je trajal uro in pol. Na koncu smo izžre-
bali vstopnico ter dobitnika nagradili s praktično 
nagradno bowlinga in slaščičarne. 
Organizatorji v Galaksiji smo z nastopom dvo-
jice, obiskom ter odzivom občinstva zadovoljni, 
zato bomo prihodnji mesec, 19. 11. 2010 gostili 
že 3. par komičarjev. Nastopili bosta Tanja Ko-
cman in Tina Gorenjak. V našo družbo vabljeni 
tudi takrat!

Urška Gričar,vodja komerciale in marketinga
Galaksija Trebnje

Kultura
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Pride čas, 
ko izmučeno srce želi le spati,

v sen večni potovati, 
ko življenje je zaključeno.

V 65. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 
mož, oče, stari ata, brat, stric in zet

Jože Robida
iz Dolenjega Podšumberka.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem in vaščanom za izrečene besede sožalja, prelepo cvetje 
in sveče. Srčna hvala članom Čebelarskega društva Trebnje in 
gasilcem PGD Log ter ostalim društvom za častno spremstvo. 

Za tople besede slovesa se zahvaljujemo g. Ladu Stoparju in 
Petru Trunklju. Najlepša hvala vsem, ki ste nam tako nesebično 

pomagali v teh težkih trenutkih. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Novak, pevcem za lepo zapete 

žalostinke in izvajalcu Tišine. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi, mu lepšali življenje in 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Grad Mirna med 
najpomembnejšimi  
na Slovenskem, tudi  
v digitalni zbirki
Mirnski grad je v ponedeljek, 27. septembra 2010, zasijal v vsej svoji luči. 
Okrog 180 obiskovalcev se je udeležilo prireditve Grad Mirna v knjižni in 
digitalni zbirki, ki jo je organizirala Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Urednik 
knjižne zbirke Marko Kapus je spregovoril o petih knjigah, katerih avtorja 
sta mag. France Baraga in dr. Igor Sapač, prav tako gosta na ponedeljkovi 
prireditvi. Gradivo o mirnskem gradu smo digitalizirali, sedaj je dostopno 
vsem na svetovnem spletu. Urednica regijskega spletnega portala Kamra 
Klementina Kolarek iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je poudarila, da 
je Kamra sistem, ki združuje informacije s področja domoznanstva, skuša 
približati kulturno dediščino in dejavnosti čim širši javnosti, hkrati pa z 
digitaliziranimi vsebinami slovensko znanje in kulturo promovirati tudi po 
svetu. Tudi direktorica trebanjske knjižnice Tanja Cuder Udovič je pouda-
rila, kako pomembno je ohranjanje dragocenega dokumentarnega gradiva o 
Speči lepotici zanamcem s pomočjo digitaliziranja vsebin. Vse obiskovalce 
gradu pa je pozdravil tudi prof. dr. Marko Marin, ki je zaslužen za to, da 
je mirnski grad ponovno lahko v ponos Mirnčanom in vsem ostalim. Na 
prireditvi nas je z glasbo od srednjega veka do zgodnjega baroka spremljal 
ansambel Capella Carniola, na koncu pa nas je pogostila ekološka kmetija 
Marinček. 

Petra Tori
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

POVABLJENI STE!

Društvo upokojencev Mirna vas vabi na pogovorno-glasbeni večer.

KDAJ? 26. NOVEMBRA OB 18. URI.
KAM? V Kulturni dom Partizan na Mirni.
V večeru z naslovom “ŠEPET JESENI” se bo dogajalo mnogo zanimi-
vega in veselega. Kdo bo  gost večera, naj ostane še skrivnost. V povezo-
valnem programu bodo plesi, glasba, petje, pogovor …
Pridite, poveselite se z nami! Praznovali bomo tudi peti rojstni dan lite-
rarne dejavnosti “Vezi”.

Vabijo vsi, ki se pri DU Mirna trudijo za kulturne dogodke!

Zahvala

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga žena,  
mama in prababica

Jožefa Mežan
(rojena Janežič) iz Dol. Podboršta 4, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vaščanom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Posebna zahvala dr. Kustrovi, pogrebni službi Novak, g. župniku za 
opravljeni obred in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kultura / zahvale
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Nika izboljšala svoj rekord  
na 560 kegljev
Nadarjena deklica NIKA RADELJ (na sliki) je na prvenstveni tekmi 2. 
lige zahod v drugi trebanjski ekipi v Pivki podrla 560 kegljev in izboljšala 
osebni rekord. Kljub temu da so Trebanjke izgubile s 3:5 (3098:3290) niso 
razočarale, saj so Rozi Flisar (573), veteranka Lojzka Škafar (545) in Tatja-
na Pribožič (521) opravile nastop z odliko. 
Nika je prvič nastopila v 1. B državni ligi in to na kegljišču Vikend v Ra-
dencih  in s 530 podrtimi keglji osvojila svojo prvo ekipno točko. Trebanj-
ke (Milena Veber Jarc 538, Irena Goleš 587, Slavica Hribšek 504, Nika 
Radelj 530, Jasmina Mišič 233, Dušanka Šenica 236, Katja Šribar 589) so 
pomembno tekmo dobile s 5:3 (3217:3158) in osvojile drugi par točk. V na-
daljevanju prvenstva je na sporedu nekoliko lažji razpored in je pričakujemo 
sam preboj proti vrhu lestvice. Druga ekipa je v 2. krogu svojo solidno for-
mo v Novem mestu kronala z zmago proti drugi vrsti kranjskega Triglava s 
7:1 (2873:2734) za tretje mesto na lestvici.

N. G.

Oglašamo se vam prvič v vaše glasilo. Naj se na kratko predstavimo. Smo 
Športno društvo floorball Primskovo, sekcija Floorball Club Primskovške 
zverine, ki prvo leto, a uspešno nastopamo v 1. slovenski floorball ligi. 
Naš zaselek Gornji Vrh, (Primskovo) meji na trebanjsko občino in tako v 

Športno društvo floorball Primskovo
našem floorball klubu nastopajo tudi igralci iz občine Trebnje, ki že žanje-
jo uspehe na slovenski floorball sceni: David Andolšek, Jernej Markovič, 
Lovro Bregar. 
Pa je za nami, prestavljena tekma zaradi poplav, ki bi morali biti odigra-
na 18. 9. 2010 v Kamniku. Obenem derbi FBC Primskovških zverin v 1. 
slovenski floorball ligi. Gostovali smo pri ekipi Športek iz Kamnika. Prvo 
uradno tekmo smo odigrali zelo živčno, saj smo se zavedali, da je to neka-
kšna popotnica za naprej. 
A prikazali smo dobro igro, kljub temu da smo v zadnjem trenutku ostali 
brez dveh ključnih igralcev. Fantje so se držali pokončno vseh 60 minut 
tekme, zato jim od srca čestitam. Odzivi na našo igro so bili zelo prijazni.
Prva tekma se je tako končala 15:5 za nasprotnike, a vseeno smo zadovoljni 
s prikazanim. Tudi v slačilnici po koncu tekme ni bilo turobnega vzdušja, 
ker smo se zavedali, da lahko naslednjič prikažemo še več in iztržimo ugo-
dnejši rezultat.
Za FBC Primskovške zverine so dosegli gole: prvega v zgodovini kluba 
Janko Relič, Toni Smuk, Zmago Cerovšek, Jernej Markovič in Bernard 
Jaušovec. Čestitam ekipi tudi v svojem imenu.

Predsednik FBC Primskovške zverine
Božidar Zupančič

Trebanjke zmagale v Radencih 
Na fotografiji z leve proti desni: Milena Veber Jarc, Irena Goleš, Sla-
vica Hribšek, Dušanka Šenica, Katja Šribar, Jasmina Mišič in Nika 
Radelj.

Foto: N. G.

Šport in rekreacija
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Vprašanje Občini Trebnje
Prebivalce dela vasi Dol pri Trebnjem, hišnih številk 1, 1a in 2 nas zani-
ma, kdaj nam bo Občina Trebnje pripeljala vodovod do naših hiš? 
Čeprav živimo na obrobju Trebnjega, vsega 3 km iz centra mesta in nekaj 
korakov od obrtne cone, še vedno uporabljamo vodnjake in deževnico za 
oskrbo z vodo, čeprav vemo, da ima vodovod že skoraj vsaka zidanica ali 
vikend po bližnjih vinskih goricah. Ko se s kom pogovarjaš o tej temi, 
sogovornik kar težko verjame. 
Ob sušnih obdobjih moramo vodo dobaviti s cisternami, ki seveda niso 
poceni, čeprav nekaj občina sofinancira. Seveda smo pripravljeni inve-
sticijo sofinancirati, kar pričakujemo tudi od občine in krajevne sku-
pnosti. 
Vnaprej hvala za izčrpen odgovor.

občani dela vasi Dol pri Trebnjem

odgoVor na Članek

»Gradnja novega vrtca«
V pomladanskih mesecih je občinski svet potrjeval dokument identifikacije 
idejnega projekta za vrtec Trebnje. Idejne zasnove projektanta Prinčiča so 
vsebovale 3344 m2 neto površin, v te površine pa niso bile všteta parkirišča 
na drugi strani ceste in igrišče.
Pred odločitvijo, katero varianto podpreti (v igri je bila namreč še rešitev pro-
jektantskega biroja Potokar), smo svetniki dobili odgovor, da bo investicija 
po idejnih zasnovah g. Prinčiča stala proračun cca 3.100.000 €. Visoka cena, 
ki je v praksi običajna, saj gre v tej fazi za oceno projektanta. Na podhranjen 
trg in predimenzionirano gradbeno operativo je bilo pričakovati najmanj 10 
ponudb, ki cene običajno znižajo za cca 30 % (praksa šola Dolenja Nemška 
vas, Dobrnič …). Na razpis občine je prispela ena sama ponudba. Zakaj? 
Gotovo tudi zato, ker je bil rok za oddajo ponudbe neobičajno kratek 18 dni 
(praksa za takšne projekte je več kot 40 dni), prav gotovo je vzrok iskati tudi 
v k tem, da je občina zahtevala od ponudnika rešitev za  projektno dokumen-
tacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo) 
in tudi ponudbo za izvedbo del. Tudi to je prej izjema kot pravilo. Ali je 
razpisna dokumentacija vsebovala še kakšne druge izločitvene pogoje in bila 
pisana v naprej znanemu ponudniku na kožo, lahko samo ugibamo. 
Ponudnik je z občino podpisal pogodbo v višini 2.500.000 € za 2670 m2. 
Površina vrtca se je zmanjšala za 674 m2, v tej ceni pa ni zunanje ureditve 
niti kurilnice. Malo pred tem je tako na občinskem svetu kot v vseh me-
dijih obelodanil »predvolilni govor« (cinično napisano, katastrofalno slabo 
prebrano), v katerem je poudarjal, kako dobro se je pogajal z izvajalcem, 
saj je dosegel ceno 780 €/m2. Istočasno je sicer priznal, da v tej ceni ni zu-
nanje ureditve in kurilnice, ki bo po njegovi oceni zvišala ceno vrtca še za 
500.000 € (županova predvidevanja običajno ne držijo, kot npr.: železniški 
prehod Mirna se je podražil za 3-krat). »Tovarišema« Žnidaršiču in Slaku 
pa priporočil, da naj to ceno primerjata s ceno stanovanj v Trebnjem, ki se 
giblje v višini 1.500 €/m2 (mimogrede, nekdanja Betonalova stanovanja so 
se prodajala v paketu za 1.100 €/m2). 
Če primerjamo cene stanovanj in cene vrtca na enakih izhodiščih, potem je 
slika sledeča. Cena vrtca (podpisana pogodba 2.500.000 € + izgradnja ku-
rilnice in zunanje ureditve 500.000 €) je 3.000.000 za 2670  m2, torej 1.124 
€/m2 (ne 780 €/m2). Ker v m2 cene stanovanj ni vračunanih pomožnih 
prostorov (kot so: kurilnice, hodniki, stopnišča, toplotne postaje, kolesarni-
ce, prostori za snažilke, hišnika….), je potrebno pri vrtcu površino 2670 m2 
bruto površin zmanjšati za take površine, ki predstavljajo najmanj 300 m2, 
tako da lahko govorimo kvečjemu o 2370 m2 s stanovanjem primerljivih 
površin. Izhajajoč iz teh površin znaša strošek m2 vrtca 1.266 €.
Poglavitno sprenevedanje župana pri primerjavi s stanovanji pa je, da so v 
ceni stanovanja všteti še stroški zemljišč in komunalnega opremljanja. Taki 
stroški pa znašajo v povprečju 30% stroškov celotne investicije, kar pomeni, 
da bo cena vrtca v Trebnjem cca 1.650 €/m2 in ne 780 € kot to trdi župan. 
Razlika je očitna. Cena vrtca je od županovih trditev višja za 2,11-krat. 
Absolutno preveč. Preveč, saj gre za gradnjo javnega objekta, za investicijo, 
ki jo pokrivajo davkoplačevalci. Slabo, bolje rečeno zanič se gospod župan 
niste pogajali s ponudnikom. Podpisali ste pogodbo za ceno, ki jo je ponudil 
edini ponudnik, s tem da ste zmanjšali neto površine vrtca kar za 674 m2 
(ali povedano v denarju, podražili ste investicijo za cca 1.100.000 €).
V naprej veva, da najinih kalkulacij ne morete demantirati, zato pričakujeva 
plaz očitkov (podobno kot je to  župan lažnivo počel v preteklosti s podpi-
sovanjem peticije), kako sva proti vrtcu v Trebnjem. Ne, nisva proti vrtcu 
v Trebnjem, sva pa absolutno proti takemu načinu, saj bi se dalo z dru-
gačnim pristopom in gospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi za znesek 
3.000.000 € zgraditi poleg trebanjskega vrtca še najmanj vrtec v Velikem 
Gabru. Zaradi povedanega pa vrtca v Velikem Gabru, poznavajoč finančno 
stanje proračuna, ne bo še najmanj en mandat.
Kdo je dal tako »ugodno« ponudbo, se ve, zakaj se je javil samo eden po-
nudnik, ne bo nikoli jasno, zakaj je ta ponudba najbolj ugodna za župana 
in nekatere svetnike, ki krčevito zagovarjajo to rešitev, dobro vedo le oni, 
ostali si pa le mislimo.
Pa še o tovariših, kot naju je nagovoril gospod župan. 
Tovariši so se med seboj naslavljali borci med NOB (midva in Kastelic ni-
smo bili), tovariši se med seboj kličejo tudi gasilci (pa zopet nobeden izmed 
nas ni), za tovariša se šteje lahko tudi stanovski kolega. Pri najboljši volji 
se ne moreva spomniti, da bi  kdajkoli v preteklosti z g. Kastelcem skupaj 
popravljali pralne stroje.

Mag. Franc Žnidaršič svetnik OS Trebnje
Mag. Janez Slak, svetnik OS Trebnje

Socialna pomoč – posojilo
18. oktobra sem gledala Tednik. 
Nimam besed, kaj vse se nam, ubogim Slovencem, dogaja. V mojo 
zavest se je kot ostro rezilo zajedlo slišano, kajti dejanja naših politikov 
in zakonov so v nekaterih postopkih sramota, globoko pod nivojem 
pravičnosti, daleč od tega, da bi delo vladajočih skrbelo za dobrobit 
posameznika. 
O čem govorim? O vdovi, ki je ob urejanju zapuščine izvedela, da hoče 
država od nje nekaj čez dvanajst tisoč evrov, ker sta z možem dobila 
socialno pomoč. 
Razložite prosim ljudem, kaj pomeni pomoč; kaj je posojilo, dobro 
vemo. Vemo, da navaden smrtnik, ki ima manj kot 570 evrov dohod-
kov, ne more dobiti niti tisoč evrov posojila, medtem ko izvoljeni do-
bivajo več sto tisoč posojila, za jamstvo pa zastavijo premoženje, ki ga 
kupujejo, a v resnici še ni njihovo in še nekaj deset let ne bo. 
Omenjeno ženico Tednik pokaže ob grobu moža, vso v solzah in obu-
pano. Ima manj kot dvesto evrov prihodkov, socialna pomoč se je spre-
menila v posojilo, oziroma v predmet za izterjavo pri zapuščini. 
SRAMOTA! Sramota za sestavljalce takih zakonov in za tiste, ki so 
tako zakonodajo sprejeli. Zakaj potem socialne službe govore in raz-
glašajo, da so določenim kategorijam dali pomoč, če to čez nekaj let 
postane predmet izterjave. To ni pomoč, to je posojilo. 
Mnogo ljudi se sprašuje, kdaj bodo naše oblasti izstavile zahtevke za 
vračilo po zakonu pridobljenih, a moralno vprašljivo pridobljenih po-
sojil raznih gospodov in gospa. Jaz tebi, ti meni in kača strupenjača se 
vije, obdaja klientelo naše družbe, žre pa male ljudi, delavce, upokojen-
ce, študente. Osiromašene, da bodo lahko še revnejši, še bolj na tleh. 
Dobro je treba premisliti, sprejeti ali ne socialno pomoč, da ne boste s 
tem »visoko plemenitim« dejanjem čez čas padli v še hujšo krizo. 
Kaj bo s tako opevanimi pomočmi brezposelnim, tistim na čakanju, 
tistim, ki neutrudno iščejo delo, pa ga ne dobijo, se bodo pomoči spre-
menile v zahtevke za vrnitev? Taka dejanja, taki zakoni so nam vsem 
lahko v sramoto. 
Politiki, povejte, zakaj dopustite taka dejanja in s tem slovenski narod 
spravljate v stanje nelagodja, če moramo kje povedati, da smo iz Slo-
venije.
Ne dopuščajmo, da politiki, ki bi morali služiti narodu, ljudem, spre-
gledajo krivice, ki se gode delavcem, domačim in tujim, upokojencem, 
študentom, iskalcem dela. 
Namesto vzora in zadovoljstva se v ljudstvu vzbuja gnus, gnev, ker je 
težko razumeti, da tako izobraženi, kot kažejo naslovi naših vodilnih, 
ne razumejo preprostih besed: »LJUDSTVO NE ZMORE VEČ!« 
Kdo še dobi službo ali dobro posojilo? Tisti, ki je član določene klien-
tele ali po domače povedano tolpe?
Ljubi BOG, spremeni naše vodilne ljudi ali pa nas naredi brezčutne, 
slepe in gluhe, da nas ne bo bolelo gorje, ki se dogaja ljudem okrog 
nas in nam, v naravno lepi, a s podlimi človeškimi dejanji okužene 
domovine.

Pavlina Hrovat

Pisma bralcev



Jesen skozi fotografski objektiv
Jesen nas v teh dneh, ko posije sonce, očara z lepoto barv. 
Te so se ujele tudi v podobe fotografij, ki so jih ob pomoči likovne pedago-
ginje Suzane Brate na sprehodu po Mirni naredili Leja Gerdin, Mitja Zu-
pančič in Klemen Smrke, učenci oddelkov 7.  in 9. razreda OŠPP Mirna.

Bilo je nepozabno!
LEO klub Trebnje s ponosom oznanja, da smo na dobrodelni gledališki 
predstavi, z naslovom P.L.I.N. 'Drama Queen', uspeli napolniti trebanjsko 
dvorano kulturnega doma do zadnjega kotička in s pomočjo obiskovalcev 
zbrali neverjetnih 1400 € za štiriletnega Gaja Gorjupa iz okolice Šentru-
perta. 
Dobesedno je pokalo po šivih – tako dvorana kot tudi obiskovalci, ki so se v 
dveurnem spektaklu uspeli do solz nasmejati. Minulo soboto, 23. oktobra, 
smo zbirali denarna sredstva za hudo bolnega malega Gaja, ki je priklenjen 
na dihalni aparat in na invalidski voziček. Zbrana sredstva bomo v celo-
ti namenili za nakup in realizacijo projekta »goseničar«. Gre za posebno 
rešitev, ki bo staršem omogočila, da bosta Gaja lahko preko elektronske 
platforme odpeljala po stopnicah na sveži zrak. Akciji so se odzvali tudi v 
Lions klubu Trebnje, kjer so na dobrodelnem Lions plesu z licitacijo slike 
uspeli zbrati 800 €. Posebna zahvala na tem mestu gre letošnjemu predse-
dniku, Rupertu Goletu.

Ob tej priložnosti pa bi se v LEO klubu radi zahvalili vsem, ki so predstavo 
omogočili. Največja zahvala gre seveda dramski skupini PLIN ter vsem 
obiskovalcem, ki so se udeležili predstave in s tem pokazali svojo željo, ne 
samo po smehu, ampak tudi po pomoči sočloveku. Še enkrat hvala vsem. 
To je dokaz, da je tudi v teh kriznih časih solidarnost do bližnjega še kako 
prisotna, hkrati pa je bil tako številčen obisk tudi pohvala in počastitev 
našemu prostovoljnemu delu. Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim nastopa-
jočim: Triu Viva, harmonikašema Dejanu in Maticu, pevskemu zboru Kres 
s Čateža, vokalni skupini Fortuna, mladim mažoretkam iz novomeškega 
kluba Takt ter plesalkam iz skupine Simple.
Dovolj besed, naj spregovorijo še slike. 

LEO klub Trebnje

Zadnja stran


