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Drsališče
Tudi letos bo Občina Trebnje v sodelovanju z Mercatorjem postavila drsa-
lišče, ki nas bo razveseljevalo v času veselega decembra, in sicer od 4. 12. 
2010 do 4. 1. 2011. Uporaba drsališča in izposoja drsalk sta brezplačni. 
Drsališče bo obratovalo vsak dan od 10. do 20. ure.
Zagotovili smo pester program:

v soboto, 4. 12. 2010, ob 10. uri bo župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic otvo-•	
ril drsališče, sledil bo drsalni spektakel. Ob 11. uri bo drsalce obiskal Miklavž;
vsako soboto ob 17. uri se lahko pridružite Ledenim igram brez meja •	
(drsalna zabava na sto in en način);
v soboto, 18. 12., ob 10. uri bo jelenček Rudolf zbiral božične želje;•	
v torek, 21. 12., ob 18. uri nas bo obiskal Božiček, v ponedeljek, 27. 12., •	
ob 18. uri pa dedek Mraz;
v času božično-novoletnih počitnic, od ponedeljka, 27. 12., do petka, 31. •	
12., ob 11. uri bo potekala 5-dnevna počitniška šola drsanja;
med tednom v dopoldanskem času bodo organizirani športni dnevi za •	
otroke vrtcev in osnovnih šol.

Občinska uprava Občine Trebnje
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Uvodnik

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 sreda, 8. december 2010. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po 
tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši števil-
ki, če bodo še aktualni.

Ravnanje župana Občine Trebnje, g. Kastelica, 
me ne čudi, saj smo navajeni njegovih podobnih 
potez iz nedavne preteklosti. Tudi tistih iz časov, 
ko je bil predsednik Nadzornega sveta Komunale 
Trebnje d.o.o., direktor pa je bil g. Jože Povšič. 
Zaradi nepremišljenih sklepov in še bolj neumne 
odločitve takratnega direktorja Komunale se po-
sledice močno čutijo še danes. Več kot 250.000 
EUR je do sedaj Komunala Trebnje d.o.o. izpla-
čala oškodovancem in pristojnim inštitucijam 
zaradi županove »skrbi« o boljšem in bolj tran-
sparentnem vodenju Komunale. 
Očitno je župan Občine Trebnje začutil, da bo 
končno treba poravnati račune in tudi odgovarjati 
za takratne odločitve, zato je treba sedaj ustraho-
vati direktorja Komunale, sosednjim županom pa 
pokazati, kdo je glavni petelin na domačem dvo-
rišču. Govoriti o tem, da sem odgovoren za to, da 
se bo deponija Globoko zaprla, ker je zapolnjena  
z odpadki, je še ena od  številnih cvetk spošto-
vanega župana. Deponija bo res polna, vendar 
ni vprašanje, ali tri mesece prej  (zato, ker so se 
sprejemali tudi odpadki od Papir Servisa d.o.o. in 
reševali finančno likvidnost podjetja) ali pozneje, 
dejstvo je, da bo polna. Župana sem zgodaj spo-
mladi opozoril na to dejstvo, a je vse skupaj igno-
riral. Očitno se ni zavedal ali pa je želel zamegliti 
podatek, da nam bo država deponijo zaprla zaradi 

neizpolnjevanja kriterijev za obratovanje deponije. 
Eden od najpomembnejših je, da ne zagotavljamo 
oskrbo za najmanj 55.000 prebivalcev. To pa ni 
več moj problem, temveč politični, ki ga mora re-
ševati lastnik deponije in ne Komunala Trebnje 
d.o.o., ki je v večinski lasti Občine Trebnje. Po-
sledice lanskoletnega neuspešnega usklajevanja  
za vzpostavitev regijskega centra I. reda za ravna-
nje z odpadki lahko delno pripišemo tudi županu 
Občine Trebnje. V času, ko so drugod po Slovenji 
sklepali pogodbe o sodelovanju, trebanjski župan 
v šestih mesecih (od januarja do konca junija) ni 
bil sposoben občinskemu svetu predlagati nobene 
konkretne rešitve. Potem pa je v času dopustov 
igral na karto hitrih in nepremišljenih potrditev 
njegovih predlogov s strani občinskega sveta, a se 
je uštel. Da bi vse še bolj zameglil, se je oktobra 
letos spomnil podobne zgodbe iz leta 2002 in ob-
činskemu svetu predlagal: deponija Globoko bo 
zaprta zaradi napačnih odločitev direktorja Ko-
munale, zato ga je treba zamenjati. Vsak nadaljnji 
komentar je odveč.
Čas bi že bil, da tudi volivci Občine Trebnje iz-
volimo župana, ki bo imel posluh tudi za odpad-
ke in ne le za svoj cenjeni ego. 
Z razumevanjem

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

Odgovor na županovo obvestilo  
v oktobrski številki Glasila občanov  
v rubriki »Županov kotiček«

Drage občanke, dragi občani! 
Odgovoren odnos do okolja je v današnjem 
času pomembna vrednota. Zaradi sodobega 
načina življenja in povečane potrošnje hitro 
naraščajo količine odpadkov. Z ločevalnim 
sistemom ravnanja odpadkov skrbimo za to, 
da bodo v čistem in zdravem okolju živele tudi 
prihodnje generacije. Pomembno pa je, da se 
odgovornosti ravnanja z odpadki zaveda vsak 
izmed nas.
Zato začnimo z malenkostmi, ločujmo od-
padke, kupujmo čim manj stvari v plastičnih 
embalažah. Srbimo tudi za zdravje in večkrat 
zaženimo pešibus ali kolo in pustimo avto 
v garaži. Tako bomo naredili več zase. Prav 
ta čas nam daje vedeti, da se je treba zanesti 
predvsem nase. In kdor je zdrav in lahko dela, 
ta ima vse pogoje, da živi kvalitetno.
Bodite zdravi in v zimski predpraznični čas 
zasejte ljubezen!  

mag. Igor Teršar, urednik
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Dragi prijatelji in znanci!
V deželo je prišla jesen, v kateri nas barvitost 
narave na poseben način vabi k razmisleku in 
pripravi na adventni čas, čas pričakovanja bo-
žiča, najlepšega družinskega praznika, in seveda 
prihod v leto 2011.
V občini Trebnje je izredno razgibano življenje, 
delamo na različnih projektih. Šola v Dobrniču 
vstaja iz temeljev. Vrtec se načrtuje in veselim se 
začetka gradnje v februarju. Rezervoar v Peklu 
s 500 kubičnimi metri že deluje. Gradi se še en 
tak rezervoar za vodo na Medvedjeku, delamo 
nove vodovodne vode in vrtine. Gradimo most 
v Šentlovrencu. Dokončuje se most na Mirni pod 

gradom. Gradnja avtocestnih priključkov gre počasi h koncu. Kanalizacija v Ve-
likem Gabru je dokončana, ravno tako v Dolenji Nemški vasi, zato prosim vsa 
gospodinjstva, da se čimprej priključijo nanjo.
Seveda je ob taki intenzivnosti na desetine problemov vsak dan, tako da  sem sam 
in občinska uprava polno zaposlen. Ob vsem tem je še vedno prisotno stalno na-
gajanje trinajsterice iz občinskega sveta in poskusi rušenja vsake dobre zamisli, ki 
pride z moje strani ali strani uprave. Skratka iščejo dlako v jajcu. Pa vendar jim 
vse oprostim, njihovo oviranje ima tudi pozitivne učinke. Vsak projekt so poskušali 
na tak ali drugačen način prikazati v negativni luči in v njihovi vnemi sem po-
skušal dobre stvari izluščiti in jih uporabiti v dobro projektov. S svojim nerganjem 
so nehote izvajali pritisk na izvajalce in mi s tem omogočili lažja pogajanja.
Nerazumno se zdi, če eden od teh nasprotnikov izjavi, da je proti samo zato, ker Ka-
stelic že ne bo odpiral te ali one nove pridobitve. Gospodje, Slak, Žnidaršič, Gran-
dovec, zmenite se in rade volje vam prepustim slavje ob novih pridobitvah, meni je 
zadoščenje že zadovoljstvo ljudi z novimi pridobitvami. Ob tem moram seveda po-
hvaliti svetnike, ki so mi stali ob strani, ko smo skupaj razmišljali, kako naprej v ne-
mogočih pogojih blokad. Dali ste mi pogum in podporo, drugače ne bi zdržal. Hvala  
NSi-ju, Županovi listi, NDK-ju, romskemu svetniku in ostali svetlim izjemam. 
Živimo v izjemno težkih časih, veliko ljudi obupuje pod bremenom vsakdanjih 
problemov. Prosim vas, ne obupajte, po vsaki temni noči pride nov dan in po vsa-
kem dežju posije sonce. 
Moja vrata so vam odprta, pridite in pogovorili se bomo. 
Kadar mi je bilo najtežje, sem vzel v roke knjigo Moč pozitvnega mišljenja avtorja 
Norman Peale ali pa prebiral pesem, lahko rečem tudi molitev, ki je nastala leta 
1692 v Baltimorju. Naj vam bo Desiderata v oporo in pogum.

Vaš župan Alojzij Kastelic

Preveč soli škodi
Z oktobrom letošnjega leta sta Ministrstvo za zdravje in Inštitut za varo-
vanje zdravja pričela izvajati nacionalno promocijsko kampanjo pod naslo-
vom Preveč soli škodi za spodbujanje k manjši porabi soli v prehrani.
V zvezi s tem je pripravljenih več različnih promocijskih gradiv v obli-
ki zloženk in plakatov. Na našem Zavodu za zdravstveno varstvo Novo 
mesto imamo na voljo promocijski material. V kolikor želite prejeti pro-
mocijska gradiva, nas o tem prosim obvestite. 
Radi bi vas še povabili k ogledu spletne strani, ki so jo pripravili pri 
CINDI Slovenija v okviru projekta Sol. Namen projekta je zmanjšati 
uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije. Tudi promocijsko gra-
divo je dostopno na http://www.nesoli.si.

Janja Janc

Desiderata
Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta in se spominjaj miru, ki ga 
najdeš le v tišini. Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi 
ljudmi. 
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi neu-
mnim in nevrednim, zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. 
Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za tvojo dušo. 
Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš zagrenjen ali ohol, kajti vedno 
bodo večji in manjši od tebe.
Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. 
Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, saj je pravi 
zaklad v spremenljivih časih.
Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato nikar ne spreglej, 
da je tudi zvrhan kreposti.
Mnogi hodijo za visokimi vzori in povsod je življenje polno junaških dejanj.  
Bodi kar si. Bodi svoj. 
In nikar ne igraj ljubezni. Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in 
ogorčen, zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. 
Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz 
mladosti. 
Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče. 
In ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. 
Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. 
Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. 
Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. 
Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno 
tako, kot je prav. 
Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. 
In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje v bučnem vrvenju 
življenja, ohrani mir v duši.
Klub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim sanjam, je svet ven-
darle čudovit. 
Bodi pozoren. Bodi srečen. 

Vaš župan Alojzij Kastelic

Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
v letu 2010 je bil objavljen 7. 5.2010, zadnji rok za oddajo prijav na javni 
razpis je bil 7. 6. 2010. 
Občina Trebnje je v skladu s sprejetim proračunom na javnem razpisu za 
šport 2010 razpisala 171.809 EUR, komisija za šport je v skladu s Pravilni-
kom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje 
razdelila 170.181 EUR, od tega je bilo Imexu, d.o.o. odobrenih 1.660,00 
EUR za dva poletna tabora za otroke. 
Razpis je bil objavljen pred uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (ZIntPK), zato v razpisne pogoje nismo mogli vključiti tudi 
omejitve poslovanja s funkcionarji in njihovimi družinskimi člani. ZIntPK 
navaja, da so družinski člani funkcionarja: njegov zakonec, otroci, posvo-
jenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. 
Glede na to, da je Andrej Grandovec brat svetnika v občinskem svetu, ta 
omejitev velja tudi za družbo Imex, d.o.o., katere direktor je. Občinska 
uprava je glede na to, da ji je to dejstvo poznano, dolžna ukrepati v skladu z 
ZIntPK. Ta v 35. členu določa, da so že sklenjene pogodbe, ki ne upošteva-
jo omejitve poslovanja, nične. 

OdgOvOr na pismO andreja grandOvca, direktOrja družbe imex iz trebnjega

»Kam je šel denar,  po pogodbi odobren izvajalcem dejavnosti 
kulture in športa?« 

Občina je sledila mnenju Komisije za preprečevanje korupcije in ukrepala 
skladno z zakonom in zato Imexu, d.o.o,  ne more in ne sme izplačati sred-
stev. Sredstva, odobrena Imexu, d.o.o., pa bodo ostala neporabljena, kar bo 
razvidno tudi iz realizacije proračuna za leto 2010. 

Občinska uprava Občine Trebnje 

Županov kotiček / aktualno
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zadeva:

Kam je šel denar – drugi del
Pred časom sem javno vprašal župana, kam je šel denar, ki je bil izrecno na-
menjen in s pogodbo tudi odobren izvajalcem dejavnosti kulture in športa. 
Odgovor sem sicer dobil na spletni strani Dolenjskega lista, vendar obstaja-
jo še nekatera dejstva, s katerimi je treba seznaniti širšo javnost.
Osebno sem se zglasil na uradnih urah pri županu dne 03. 11. 2010 in pri 
mojem obisku omenil, da najbrž ve, zakaj sem prišel, vendar mi je odgovoril 
nekako takole: »A misliš, da ti bom jaz pomagal?« Te besede si lahko razla-
gam, da nakazujejo, kako g. Kastelic deluje - po načelu »daj-dam«. 
Na tem pogovoru sem mu še enkrat pojasnil neizpodbitna dejstva:

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije je Korupcijska komisija •	
sprejela 05. junija 2010
Rok za oddajo prijav na razpis je bil 22. junij 2010•	
Prijavo sem oddal 11. maja 2010•	
Program sem izvedel od 28. junija – 10. julija 2010 •	
Datum sklepa o dodelitvi sredstev na dopisu je 23. julij 2010•	
Podpis pogodbe je bil 15. septembra 2010•	
Zahtevek za izplačilo podan 16. septembra 2010•	
Sklep za neizplačilo sem prejel 4. oktobra 2010.•	

Rad bi poudaril, da je od sprejetja zakona do začetka izvajanja programa 
preteklo triindvajset dni, do izdaje sklepa pa triinpetdeset. Skoraj dva me-
seca. Če bi občinska uprava in njihove strokovne službe dosledno opravljale 
svoje delo in spremljale zakone, ki se jih neposredno tičejo,  bi postopek z 
mojo vlogo prekinile in me obvestile, da ne morem prejeti sredstev na pod-
lagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Storili so prav nasprotno. Postopek so izpeljali do konca in celo podpisali 
pogodbo.  S tem ko niso prekinili postopka, so družbi Imex storili nepo-
pravljivo škodo, kajti od sprejetja zakon do začetka programa je bilo več kot 
dovolj časa, da program bodisi odpovem ali mu spremenim ceno, saj gre 
za utečen 10-letni program, ki so ga starši v tem okolju lepo sprejeli. Če bi 
postopek pravočasno ustavili, bi lahko sredstva, ki so bila namenjena druž-
bi Imex, izplačali drugim klubom in društvom, sedaj pa bodo ta sredstva 
ostala neporabljena. 
Poleg družbe Imex so bili še trije izvajalci, ki so jih tudi obvestili, da iz-
plačilo sredstev ne bo možno iz istega razloga. Naknadno sem izvedel, da 
bodo vsi izvajalci, razen družbe Imex, dobili izplačana sredstva po pogodbi. 
Ko sem župana vprašal, kako je to možno, mi je pojasnil, da so se na ob-
činski upravi dogovorili z izvajalci, da naj zamenjajo pogodbene podpisnike 
in bodo dobili izplačilo sredstev. Že podpisane pogodbe so razveljavili in 
podpisali nove. Seveda se je vse dogajalo po 15. septembru, kar je skoraj 
tri mesece po preteku rokov za oddajo prijav. Ali zakon o preprečevanju 
korupcije v tem primeru ne velja?
Na moje vprašanje, zakaj niso o tem obvestili tudi mene, mi je župan od-
govoril nekako takole: »Očitno nisi dovolj dober kolega z direktorjem (g. 
Javornikom).« Žalostno lahko ugotovim, da županove besede in dejanja do-
kazujejo nezakonito oz. koruptivno dejanje.
Če razmišljam še malo širše iz tega okvira, vidim, da so ljudje, ki se »borijo« 
proti korupciji, razpisali naslednje:
»Javni poziv za sofinanciranje projekta poligona za paintball v Občini Treb-
nje za leto2010.«
Ta poziv je bil objavljen na spletni strani 10. septembra 2010, več kot tri 
mesece po sprejetju že prej omenjenega zakona.
Sicer ta javni poziv ne bi bil nič posebnega, če bi občina imela v lasti tak 
športni objekt in če za njim ne bi stal zasebni kapital ali bolje rečeno - 
slučajno - občinski svetnik, njegova družina pa je tudi lastnik zemljišča, 
kjer stoji poligon. Razpisanih je bilo 8.000 EUR. Že mogoče, da občinski 
svetnik ni podpisnik pogodbe, sodeluje in vodi pa vse dejavnosti v zvezi z 
vzpostavitvijo delovanja poligona, saj je osebno posredoval pri priklopu ele-
ktrike ter vode,  do prekopa občinske ceste, čeprav je imel  dovoljenje samo 
za preboj in ureditve ceste do poligona. Ali potem za občinske svetnike 
zakon o preprečevanju korupcije ne velja? 
Žal, kot vidite iz teh dejstev, pri županu in občinski upravi nismo vsi enaki 
po zakonu.
Mislim, da je prav, da tudi občani izveste nekatera dejstva, kako deluje 
občinska uprava pod vodstvom sedanjega župana.  

Andrej Grandovec

Ruralno + urbano = rurbano
 
V procesu suburbanizacije je slovensko podeželje izpostavljeno novim izzivom 
modernega načina bivanja. Življenje se odvija v pospešenem tempu hipermobilne 
družbe in razvoja informacijske ter komunikacijske tehnologije. Položaj malih pe-
rifernih mest, kot je Trebnje, se s tehnologijo izboljšuje, mestu odpira nove možnosti. 
Trebnje je po svoji področni funkciji urbano središče s pridihom podeže-
lja. Mešanica obojega ga oblikuje v urbano-ruralni kraj, ki skozi novejšo 
zgodovino kaže razvojni potencial prepleta obeh tipologij. Eden večjih ra-
zvojnih preobratov v regiji v zadnjem času je nova prometna mreža in s tem 
novi vzorci dnevnih migracij prebivalcev Trebnjega in Mirnske doline. V 
prostoru se oblikujejo nova žarišča, širjenje mesta sledi novi infrastrukturi. 
Izdelava OPN-ja (občinskega prostorskega načrta) je odprla strokovni dialog, 
kateremu se bomo pridružili s predlogi in videnji za razvoja Trebnjega. Pro-
storsko raziskovalna naloga bo izpostavila potenciale, ki jih Trebnje s svojim 
obstoječim tkivom, lego in rastjo ponuja. Gospodarstvo, kultura in izobraže-
vanje bodo zapolnile praznine v mestu in nove vsebine povezale s starimi v 
zvezno celoto. Umeščenost v izrazito ruralno in naravno okolje se bo odražalo 
v predlogih upoštevajoč celosten trajnostni razvoj. 

Mitja Drčar, štud.arh., Andrej Šeligo, abs.arh., Teja Zakrajšek, mag.ing.arh. 

Aktualno

Odgovor na članek Slaka in Žnidaršiča! 
Vrtec bo izdelan v skladu z normativi in bo prijetno bivalno okolje za 
naše najmlajše.
Glede na vse zavajanje nekaterih svetnikov vam posredujem nekaj dejstev. 
Arhitekturna zasnova, datirana 21. 4. 2010, je bila prva zasnova, ena od 
petih in ta je bila potrjena na občinskem svetu v velikosti 2355,14 m2, 
s konceptom pritličnih igralnic. Na občinskem svetu so bile zahtevane 
določene spremembe, ki so bile tudi izvedene. Zasnove smo dopolnjevali 
do razpisa, kar je bilo tudi optimalno glede na želje uporabnikov. 
Tako je bila arhitekturna zasnova vrtca z dne  21. 04. 2010 kar nekajkrat 
dopolnjevana do razpisne arhitekture Prinčič »glavnik«, ki nosi datum 
22. 07. 2010 in vključuje 3.141,11 neto površin. Ta arhitekturna zasno-
va je bila tudi osnova za pripravo ponudbe 20. 08. 2010.
Zaradi finančne omejitve je bil sprejet ukrep optimiranja, ki se izvaja v 
sedanji fazi izdelave PGD načrta (s ciljno neto površino 2.670 m2). Po-
vršina optimiranja tako znaša 471 m2.  Arhitekturna rešitev sledi ciljni 
neto površini in je v skladu s sprejeto idejno zasnovo. Torej sprejeta idejna 
zasnova na občinskem svetu je bila 2355,14 m2, podpisana pogodba je na 
površini 2.670 m2, naša želja pa je bila 3.141,11 m2. 
a. Osnovna ponudba,  cena s projektiranjem in izvedbo (3.141,11m2):

Brez DDV 2.520.000,00 €  802,26 € /m•	 2

Z DDV  3.024.000,00 €  962,72 € /m•	 2

b.  Dodatna pogajanja (3 % popust in optimiranje objekta),  nova cilj-
na neto površina  2.670 m2;  

Brez DDV 2.083.333,33 € 780,27 € /m•	 2,  od tega projektira-
nje 39,24 €/m2, ozir. brez projektiranja 741,04 € /m2

Z DDV  2.500.000,00€  936,33 € /m•	
Ni prvič, da zavajajo in zavirajo, to se dogaja ves čas in komaj čakam 
volitve. Na vso drugo vsebino članka ne mislim odgovarjati. Zahtevam 
opravičilo avtorjev v Glasilu občanov za vse laži in podtikanje, v naspro-
tnem primeru bom prisiljen vložiti tožbo na sodišču.

Alojzij Kastelic
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Aktualno

Vsak organ lokalne skupnosti ali posamezni organ znotraj nje oziroma jav-
nega podjetja ima svoje pristojnosti, pravice in obveznosti. Predsednik in 
člana skupščine JP Komunala Trebnje se tega zelo dobro zavedamo, zato na 
skupščini s polno odgovornostjo sprejemamo sklepe, ki so izključno v naši 
pristojnosti. Delovati moramo v dobro podjetja JP Komunala Trebnje in 
občanov. Naše odločitve ne potenciramo v medijih. 
Zaradi zagotovitve objektivnosti v zvezi z zadnjimi dogajanji glede odvoza 
odpadkov na deponijo Globoko, pa smo občanom dolžni podati verodo-
stojne informacije.
Takoj, ko so se v javnosti začele pojavljati informacije o nezakonitem in 
negospodarnem odlaganju odpadkov, smo na seji skupščine sprejeli sklepe, 
ki so v skladu s predpisi v pristojnosti skupščine. Cilj soglasno sprejetih 
sklepov je, da organ, ki je v skladu s predpisi pristojen za nadzor nad vode-
njem in poslovanjem JP Komunala Trebnje, tj. nadzorni svet, iz pravnega in 
ekonomskega vidika pregleda poslovanje JP Komunala Trebnje v preteklih 
letih predvsem glede odlaganja odpadkov na deponijo Globoko. Nadzorni 
svet mora do 30. 11. 2010 (rok je bil z 10. novembra 2010 podaljšan na 
predlog nadzornega sveta zaradi velikega in zahtevnega obsega nadzora 
ter sodelovanja zunanjega pravnega strokovnjaka) izdelati pisno poročilo 
o dejanjih in sprejetih odločitvah direktorja JP Komunala Trebnje glede 
odlaganja odpadkov na deponiji Globoko, pri čemer mora biti iz poročila 
jasno razvidno, ali je bilo delovanje direktorja skladno z vsemi veljavnimi 
predpisi in ali so bile njegove odločitve ekonomsko smotrne. 
Glede na to, da je ena od ustanoviteljic (Občina Trebnje) kasneje imenovala 
dodatno komisijo za pregled dokumentacije v JP Komunala Trebnje gle-
de odlaganja odpadkov na deponiji Globoko, in namigov, da je pri svojem 
delu ovirana s strani Komunale Trebnje, smo na naslednji skupščini sprejeli 
dodatni sklep, da mora Komunala Trebnje postopati v skladu z 48. čle-
nom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje. Omenjeni 

Nezakonitosti na deponiji 
Globoko 
Župan, ki zastopa občino in njen kapital, je po zakonu dolžan zaščititi našo 
skupno lastnino. O utemeljenih sumih nepravilnosti in nezakonitosti na de-
poniji Globoko je v prejšnji številki že pisal. Zaradi neodgovornih odločitev 
politično najbolj zagrizenih svetnikov sedanje politične opozicije je obči-
na Trebnje ostala brez sodobnega ekološkega projekta CERO Globoko ter 
polnim odlagalnim poljem še uporabnih odpadkov, na katerem nezakonito 
ležijo tudi smeti s Štajerske. Naše odpadke pa bomo morali voziti na CERO 
v druge regije po petkrat višji ceni, saj bo odlagalno polje kmalu polno, 
vlak za CERO in nepovratni evropski denar pa je odpeljal. Namesto da bi 
z našo skupno lastnino gospodarno in odgovorno ravnali in varovali pra-
zen deponijski prostor, odlagali čim manj smeti, izločali uporabne surovine 
(papir, plastiko, steklo, kovine, les, kompost), so se na skrivaj šli nezakonito 
vezano trgovino s smetmi s Štajerske. Iz vsega tega se vidi izrazita ekološka 
neozaveščenost upravnih in nadzornih organov javnega podjetja. Komunala 
Trebnje je ekološka družba, ki bi morala na najbolj pregleden način izvajati 
obvezne javne službe v smislu visoke strokovne ekološke zavesti in to prena-
šati na porabnike. Vendar ni tako. Izvirni greh je v upravljavskih pravicah 
občine Trebnje glede na vloženi kapital. Pri glasovanju v občinskem svetu 
so svetniki 13-članske politične opozicije zlorabili svoje glasove v korist so-
sednjih dveh občin. Tudi sedanjega direktorja in nadzornike Komunale so 
preko 13-članske politične opozicije imenovali politično, brez strokovnega 
znanja o ekologiji in varstvu okolja. Važno je bilo, da je bil »naš«. Če bi tako 
nestrokovno počenjali v zdravstvenem domu, bi vsi pacienti pomrli! Sedaj, 
ko so proizvedli daleč največjo izgubo v zgodovini tega javnega podjetja in 
so poleg tega še kršili zakone in sklepe organov Občine Trebnje, se hoče-
jo na vse mogoče načine izmuzniti in odgovornost preložiti na tiste, ki jih 
pri njihovih »rabotah« ni bilo zraven. Sum je utemeljen, da so na deponijo 
Globoko vozili večje količine smeti s Štajerske in jih na skrivaj zakopavali 
v odlagalno polje. Privatni družbi so zaračunali 64,20 € za tono (z DDV), 
čeprav je cena odlaganja na drugih deponijah (Celje, Logatec) okoli 150 €
za tono. Vsak se lahko opravičeno javno vpraša, kje je razlika 85,80 € za 
tono?  Ko bo Komisija ugotovila količino nezakonito odloženih odpadkov, 
bo lahko ugotovila, za koliko so oškodovali javno podjetje in Občino Treb-
nje kot 100 % lastnico deponije. 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Dnevu mrtvih ob rob
Obiskovanje  grobov in drugih spominskih obeležij je bilo pred dne-
vom mrtvih in na sam ta dan zelo množično. Žalne slovesnosti, svete 
maše, prižiganje sveč … Na mnogih grobovih je bilo na ducate sveč, 
temu primerno po nekaj dneh na tone odpadkov – plastike in kovine. 
Kontejnerji ob pokopališčih so bili v nekaj urah polni, potem so do-
goreli ostanki večali kupe na tleh, mnogo le teh pa je bilo odvrženih v 
kontejnerje namenjene le za biološko razgradljive odpadke. Pa smo tu. 
Hočemo častiti spomin na mrtve, a z načinom spominjanja zastrupljamo 
svet živih. Menda smo Slovenci največji potrošniki sveč, vzporedno s 
tem tudi onesnaževalci zemlje in okolja.
Nič narobe ne bi bilo, če bi na grobovih gorelo manj sveč, pa bi raje 
dodali kakšen cvet več. So vsi ti tisoči sveč pokojnim res ljubeč spomin 
in pomoč na poti v posmrtni mir in pokoj? Ali s tem res pomagamo 
njihovim dušam do miru? Verjetno bi jim bolj pomagali, če bi namesto 
preveč sveč podarili kakšen evro za Karitas, Rdeči križ, invalide, tež-
ko bolne ali brezposelni družini omogočili manjši nakup prepotrebnih 
stvari. Mnogo med nami je takih, ki so že več mesecev brez dohodkov. 
Našim rajnim bi namesto gomile sveč namenili dobro delo. Lahko bi 
nakupili pol manj sveč, drugo polovico pa na nek način poklonili tistim, 
ki so sočlovekove pomoči potrebni zaradi situacije, kakršna pač je. Nič 
narobe ne bi bilo, če bi pokojnim namenili Očenaš. Res pa je, da se 
Očenaša ne vidi, le kaj bi porekli ljudje, če bi gorelo le tri ali pet svečk 
namesto desetih ali več.
Naj bodo lučke na grobovih naša plemenita dejanja. To bo gesta huma-
nosti, ki bo mnogim pomenila zaupanje in jim polepšala dan. Materi 
Zemlji pa ne bo treba goltati na tisoče ton plastike, ozračje ne bo na-
sičeno z vonjavami sežgane plastike, zemlja in zrak si bosta opomogla, 
nas pa bo preplavilo spoznanje, da smo spomin na mrtve počastili na 
najbolj plemenit način. Živim, potrebnim naše topline in radodarnosti, 
pa bi pokazali, da smo vredni naših prednikov in zato naj počivajo v 
miru. Morda pa bi tudi namesto sveč v plastičnih posodah doma ob 
sliki prižgali čisto navadno oljno svečko in naše izkazovanje spomina do 
njih, ki jih ni več, bi bilo dejanje ljubezni in hvaležnosti. Naša dejanja 
dobrote bodo kot droben plamenček  obdajala spomin na naše pokojne 
prednike.

Iz spoštljivega spomina na vse rajne Pavlina Hrovat

Izjava za javnost Skupščine JP Komunala Trebnje d. o. o.
člen med drugim določa, da mora direktor Komunale Trebnje posameznim 
ustanoviteljicam dati pojasnilo o poslovanju in jim omogočiti vpogled v po-
slovne knjige in dokumentacijo. Prav tako pa mora Komunala Trebnje po-
ročilo omenjene komisije posredovati nadzornemu svetu in skupščini. Pre-
pričani smo namreč, da bo poročilo komisije, poleg trebanjskega župana, ki 
je imenoval komisijo, prejela tudi Komunala Trebnje kot revidirana oseba.
Občanom zagotavljamo, da bo skupščina po prejetju poročila nadzornega 
sveta in na podlagi njegovih ugotovitev, sprejela ustrezne sklepe, ki bodo 
zakoniti. Le tako se bomo lahko izognili ponovitvi zgodbe iz preteklo-
sti, ko so posamezne nepremišljene odločitve odgovornih oseb Komunale 
Trebnje povzročile škodo, ki jo sedaj neposredno plačuje Komunala Treb-
nje, posredno pa vsi občani.
Glede na to, da je Komunala Trebnje javno podjetje, so zaradi transparen-
tnosti delovanja skupščine vse njene seje javne, vsi zapisniki pa objavljeni na 
spletni strani http://www.komunala-trebnje.si/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=244&Itemid=117, kjer jih lahko preberete.
Vsi podpisani si želimo, da se zadeva glede odlaganja odpadkov na deponijo 
Globoko v najkrajšem možnem času zakonito zaključi in se bomo lahko 
posvetili načrtovanju dolgoročne rešitve za to lokacijo, ki zaradi svoje geo-
grafske lege in velike površine ponuja odličen potencial, da se na njej razvi-
jejo tehnologije in postopki obdelave in predelave odpadkov za prihodnost. 
Klasičnih odlagališč v prihodnosti namreč ne bo več, ampak bodo takšni 
kompleksi postali industrijske cone, ki bodo ustvarile nova delovna mesta, 
odpadki pa bodo le vhodna surovina. Samega trajnega odlaganja neuporab-
nih surovin bo verjetno le še desetino današnje količine. Razmišljanje v tej 
smeri je tudi edino, kar lahko na dolgi rok reši odlagališče Globoko. 
S spoštovanjem,

mag. David Klarič, Anton Maver, Rupert Gole
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Obisk ob življenjskem jubileju 
Marije Kresal!
V četrtek, 28. oktobra 2010, je svoj 90. rojstni dan praznovala Marija 
Kresal iz Trebnjega. Ob tej priložnosti so jo obiskali in ji zaželeli veliko 
zdravja in zadovoljstva v krogu svojih najdražjih župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic, predsednica OZRK Trebnje Mojca Mihevc in sekretarka 
OZRK Tea Radelj. Kresalova je povedala, da jo otroci, sedem vnukov in 
pravnukov redno obiskujejo in kličejo po telefonu. Zelo je vesela, ker tako 
lepo skrbijo zanjo, predvsem vnuk Pavel z družino. Srečna je, da se med 
seboj razumejo in so prijatelji. Še vedno vsak dan brez očal prebere časopis 
in gleda televizijo. Spremlja vse dogodke in jih rada pokomentira.
Kljub težkemu življenju in sedanjim težavam z zdravjem je ohranila ži-
vljenjski optimizem, rada se smeji in včasih zapoje.
Še veliko zdravih in srečnih let, gospa Kresalova!

OZRK Trebnje

GZ Trebnje dobila nove 
gasilske sodnike
V soboto, 20. novembra, je v PGD Sevnica potekalo zaključno testiranje 
sodnikov gasilsko športnih disciplin. Gasilski tečaj specialnosti iz društev 
gasilskih zvez Dolenjske in Posavske regije je iz GZ Trebnje obiskovalo 
5 gasilcev, ki so v soboto ob prvem testiranju uspešno zaključili izredno 
zahteven preizkus znanja, ki zajema ogromno gasilske teorije in praktič-
nega dela in znanja. Novi gasilski sodniki so: Igor Brajer in Tomaž Juršič 
iz PGD Lukovek, Matjaž Malenšek iz PGD Sveti Rok, Andrej Zupančič 
iz PGD Ševnica in Janez Uhan iz PGD Trebnje. Vsem iskrene čestitke!

M. F.

V naselju dobili elektriko
V sklopu legalizacije romskega naselja Hudeje so izdali 34 gradbenih dovo-
ljenj in s tem ustvarili pogoje za priključitev hiš na električno omrežje. “Pri-
klopljenih je bilo 19 objektov, že prej pa je imelo pravico priklopa sedem 
objektov,” je povedal Rado Javornik, direktor trebanjske občinske uprave. 
Vseh hiš v naselju je sicer okoli 45, a vse ne izpolnjujejo pogojev za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. “To pomeni, da so izven območja, ki je določeno 
za pozidavo, ali ne stojijo na parcelah v lasti občine ali pa objekti dejansko 
niso sposobni pridobiti legalnosti,” je pojasnil Javornik.
“Veselje je veliko, ker smo dobili elektriko v naselje,” je na slavnostni pri-
reditvi ob priključitvi elektrike, ki so se je udeležili številni gostje, povedal 
romski svetnik Matija Hočevar. Vsaka hiša, ki je se je priključila na ele-
ktrično omrežje, je prispevala po tisoč evrov, je pristavil. Darko Rudaš, 
predsednik Foruma romskih svetnikov, je prepričan, da bo elektrifikacija 
naselja spremenila življenje tamkajšnjih Romov. “Elektrika bo izboljšala 
učni uspeh romskih otrok, ki se bodo lahko v zimskem času tudi popoldne 
spravili k učenju,” je med drugim izpostavil.
“Nadaljnji korak, ki je potreben v tem romskem naselju, je odkupiti del 
zemljišča, ki še ni v lasti občine. Potem je treba ta zemljišča prodati tistim, 
ki so že na teh zemljiščih. Če ne bodo mogli odkupiti parcel, bo treba vzpo-
staviti stavbno pravico,” pa je med drugim povedal župan Alojzij Kastelic. 

Ž. Z. 

Živahna jesen tabornikov  
z Mirne
Mirnski taborniki smo preteklo šolsko leto zaključili z uspešnim tekmova-
njem na državnem mnogoboju v Gorenju nad Zrečami ter poletnim taborje-
njem v Dragi. Tudi v tem šolskem letu mo se že dobro vpeljali v taborniško 
življenje. Začeli smo septembra s promocijsko-predstavitvenim taborom, 
kjer smo novim bodočim tabornikom in njihovim staršem predstavili življe-
nje in delo tabornikov. Pridružilo se nam je kar nekaj mladih nadobudnih 
radovednežev, tudi iz Šentruperta in Gabrovke. Tudi prvo tekmovanje je že 
za nami. V začetku oktobra smo se spremenili v prave »Robin Hoode« in 
se z loki in puščicami podali na lokostrelsko tekmovanje, imenovano Zlata 
puščica. V skupni razvrstitvi rodov smo osvojili 1. mesto – Zlato puščico; v 
posameznih kategorijah pa so naši člani zasedali tudi najvišja mesta.

Ker je jesen v znamenju kostanja, smo se tudi mi podali na pohod v Škrjanče 
na kostanjev piknik. Poleg sladkanja s sočno pečenimi kostanji smo na svoj 
račun prišli tudi mesojedci, saj smo si na ognju spekli hrenovke, žejo pa smo 
si pogasili  s čajem, ki smo ga sami skuhali v kotličku. Čas smo si krajšali s 
šaljivimi igrami in se neskončno zabavali. Obiskali smo tudi mirnske gasilce, 
ki so nam predstavili njihovo gasilsko vozilo. Z veseljem pa smo tudi mi 
prijeli za gasilsko cev.Tudi nas je prevzela »kinomanija« in odločili smo se, da 
preverimo, kako je potekalo taborjenje junakov v filmu Gremo mi na svoje.
Če bi se nam radi pridružili, nas lahko še vedno obiščete na vodovih sreča-
njih, ki potekajo vsak petek, ob 16.30. Zberemo pa se pred šolo. Trenutno 
delujejo trije vodi MČ, vod GG in klub PP.
Z naravo k boljšemu človeku!

Andrej Tratar

Aktualno / dogodki
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Damjan Zupan z Gomile ima že od malih nog rad živali. Prišel je na 
zamisel, da bi si doma uredil ranč, kar mu je pred petimi leti tudi uspelo. 
Prvi so bili jeleni, danes pa ima pravi mali živalski vrt, v katerem je tudi 
dvogrbi kamelji samec Aladin, po katerem je ranč dobil ime. Dela, pri 
katerem mu pomaga sestra Alja, mu ne zmanjka.

Katere živali imate na ranču?
Damjan: Imamo kup živali – domačih in eksotičnih. Najbolj priljubljena je 
kamela oziroma kamelji samec Aladin. Začel sem z jeleni, damjaki, potem 
so prišle mini koze, mini kamerunske ovce, zdaj imamo še kenguruje, ježev-
ce, rakuni so zelo popularni. Imamo želve, zajčke, hrčke, račke, gosi, pave ... 
Res en velik kup živali, ki si jih lahko ogledajo odrasli, predvsem pa otroci. 
Alja: Obiskovalci so najbolj navdušeni nad kamelo, pa tudi nad rakuni in 
kenguruji, ki ne sodijo v ta del bivalnega okolja. Po svoje je zanimiv tudi 
ježevec, ki pa ni opazen vsak dan.
Od kod je prišla zamisel za ureditev ranča?
Damjan: Veselje do živali imam že od majhnih nog, hodil sem na Kmetij-
sko šolo Grm, poleg tega živimo na vasi, kjer sem ves čas v stiku z živalmi. 
Prostora imamo dovolj, zato sem se odločil, da za svojo dušo uredim ranč, 
zdaj pa vidim, da je to preraslo v nekaj več, saj ljudje zelo radi pridejo po-
gledat naše živali. 
Omenili ste, da je najbolj priljubljen kamelji samec.
Damjan: Tako je. Star je tri leta. Dobil sem ga pred več kot pol leta v Nem-
čiji v enem izmed cirkusov. Zaenkrat se še učiva in prilagajava drug druge-
mu. Gre za prvo zasebno kamelo v Sloveniji, pri nas jih drugače najdemo le 
v živalskih vrtovih. 
Enogrbe kamele prihajajo iz Afrike, Aladin pa je dvogrba kamela, ki pri-
haja iz Sibirije. To že samo po sebi pove, da prihaja iz hladne države. Zunaj 
zdrži do minus 40 stopinj, tako da se tukaj odlično počuti. 
Kakšen je način oskrbe kamele?
Damjan: Podoben je kot pri konju. Trava, koruza, oves, ječmen, sveža trava 
– to ima najraje. Ni zahteven, je pa po karakterju malce drugačen – je zelo 
radoveden, vse ga zanima.
Imate tudi dva rakuna.
Alja: Samca Bilyja in samico Lili. 
Damjan: Otroci imajo radi predvsem Lili, ker jo lahko vzamejo v roke, saj 
je tega navajena že od malega. Poleg tega ne grize in se rada »crklja«. 
Kako so se Dolenjske navadili kenguruji?
Alja: Niso še tako navajeni, kot bi morali biti, zato se z njimi zelo veliko 

Iz ljubezni do živali nastal ranč Aladin

ukvarjamo. Počasi se oni navajajo nas in mi na njih. 
Pa ježevec?
Alja: Ježevca se ne sme prijemati ali mu hoditi blizu, ker ima strupene bo-
dice. Iz njegove hišice ga preženemo z grabljami ali na nek podoben način, 
da ga ljudje lahko vidijo. 
Dela na računu je zagotovo veliko.
Alja: Zelo veliko. Dan na ranču se začne, ko jaz še spim in brat zjutraj nahra-
ni živali, preden gre na delo. Živali se sicer hrani predvsem zjutraj in zvečer.
Veliki so verjetno tudi stroški. Kako jih krijete?
Damjan: Glede na to, da imam ranč ljubiteljsko, stroške krijem sam, pod-
pore ne dobim nikjer drugje. Stroški so res veliki, tako da je vsak prosto-
voljni prispevek ob obisku zelo dobrodošel.
Vaši nadaljnji načrti na ranču Aladin?
Damjan: Glede na to, da imam zelo rad živali, vsak mesec kupim kaj no-
vega. Čez zimo se bom moral malce ustaviti, v prihodnjem letu pa želim 
postaviti kozolec in vanj preseliti vse živali. Pa želim, da bi se mogoče en-
krat tukaj odvijal turizem.
Pravite, da so obiskovalci vedno dobrodošli na vašem ranču. Kdaj pa si 
ga lahko ogledajo?
Damjan: Glede na to, da sem v službi, v dopoldanskem času po dogovoru 
– dopoldne pridejo predvsem vrtci in šole. Drugače pa smo med vikendom 
doma in takrat si lahko pridejo ranč kadarkoli pogledat. To velja tudi v zim-
skem času – le živali so takrat bolj počasne in nekatere predvsem spijo. 
Alja: Živali so obiskovalcev navajene. Obiskov je največ med vikendi, ko so 
ljudje prosti dela, še posebno ob sončnih popoldnevih. 

Živa Zakšek

Trebanjci navdušili gasilke v 
Zrečah
Gasilska zveza Slovenije je v petek in soboto organizirala v Termah Zreče 
posvet  predsednic komisij za članice gasilke v gasilskih zvezah, ki se ga je 
udeležilo okoli 150 udeleženk iz cele Slovenije. Na večernem družabnem 
dogodku so navdušili Trebanjci s skeči in harmoniko. Na sliki z leve proti 
desni: Andrej in Glorija Meglič, Jure Krevs, Aleks Zupančič in Nevenka 
Gabrijel v družbi Vladke Bučevec in Marinke Cempre Turk (predsednica 
komisije članic pri GZS in nominiranka za Slovenko leta). 

M. F.

Dogodki / intervju
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Prenos plačilnih pravic
Kmetijska gospodarstva, ki imajo plačilne pravi-
ce, lahko le te v celoti ali delno prenesejo na dru-
go kmetijsko gospodarstvo, med 15. septembrom 
2010 in 15. januarjem 2011. Tako pridobljene 
plačilne pravice bodo lahko vlagatelji uveljavljali 
v okviru zbirne vloge 2011.
Vlagatelje pa pri prenosu opozarjamo na to, da se 
od leta 2010 plačilne pravice z dodatkom  podpore 
za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodar-
stvih s travinjem lahko prenašajo le z zemljiščem. 
To pomeni, da vsi upravičenci, ki so oddali zah-
tevek za ta dodatek in so ga tudi prejeli vezanega 
na plačilne pravice, ne bodo mogli prenašati pla-
čilnih pravic na drugo kmetijsko gospodarstvo 
brez zemlje.

Začetni tečaj za FFS
KGZS – Zavod Novo mesto Izpostava Trebnje 
zbira prijave za začetni tečaj FFS, ki bo potekal 
v zimskem času v Trebnjem na CIK-u. Vsi, ki bi 
radi opravljali navedeni tečaj, pa še niste oddali 
svoje prijave, vas prosimo, da jo oddate na  tel. 
07/3460-670 ali 07/3460-671, kjer dobite tudi 
vse dodatne informacije. Prijavljeni boste o za-
četku tečaja pisno obveščeni.

Obdavčitev kmetov
V državnem zboru je na predlog vlade pristala  novela zakona o do-
hodnini, katere glavni namen je obdavčiti kmete, oziroma ljudi, ki se 
ukvarjajo s kmetovanjem.
Človek kar ne more verjeti, da v času gospodarske krize, naravnih nesreč 
in ujm, brezposelnosti, odvisnosti države od uvoza hrane, ko kmetujejo le 
še redki posamezniki, pride vlada z idejo, da bo pobrala za 30 % več dav-
kov iz naslova kmetijstva. Ko smo končno dobili kmetijskega ministra, 
ki prisega na povečanje samooskrbe s hrano, pa njegov kolega finančni 
minister že obdavčuje njegove besede. Obdavčena bodo vsa neposredna 
plačila, tako imenovane subvencije, poleg obveznega katastrskega do-
hodka.. Na kmetijah  pa se bo uvedlo   še obvezno vodenje knjigovodstva 
. Vse kmetije, ki bodo letno dosegle prag 5000 evrov skupaj s katastrskim 
dohodkom  in neposrednimi plačili, bodo morale voditi knjigovodstvo. 
Kar pomeni, da bodo morale kmetije najeti še računovodske servise in 
vsaj tretjino od omenjene vsote dati za usluge računovodstvu.
Saj ne more biti res, se sprašuje človek, pa je. Novela je šla v Držav-
ni zbor brez usklajevanja s socialnimi partnerji, brez  javne obravnave. 
Predstavljena pa je kot pravična, med drugim piše, da bo še čebelarstvo 
pravičneje obdavčeno. Do zdaj je bilo 40 panjev neobdavčeno. Bodo zdaj 
vsi obdavčeni, da bo pravično? 
Stanje v slovenskem kmetijstvu ni zavidljivo, ne glede na to, da nekateri 
radi primerjajo položaj kmetov s kakšnim traktorjem. Tudi za državo 
in predvsem za državo je slabo. Slovenija je padla pod kritično mejo 

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

Evidence, ki jih mora voditi 
kmetija, ki uveljavlja ukrepe iz 
naslova »kmetijskih subvencij«

Evidenca o uporabi FFS (UL RS 62/2003) •	
(Št. GERK-a, domače ime, površina, ura in 
datum tretiranja, vrsta kulture, razvojna faza 
rastline, namen tretiranja (bolezni, pleveli, 
škodljivci), trgovsko ime uporabljenega FFS, 
odmerek FFS, izvajalec tretiranja in imetnik 
rastlin ter datum spravila pridelka)
Evidenca nakupa krme •	 (vrsta naku-
pa krme, količina krme, datum nakupa, 
ime in priimek prodajalca krme, račun oz. 
dobavnica,deklaracija) 
Evidenca setve tretiranega semena koruze•	  
(vpisuje se na obrazec Evidenca o uporabi FFS, 
s tem, da se pod rubriko opombe, vpiše količi-
na tretiranega semena)  Račun in deklaracija 
sta obvezni sestavini evidence.
Evidenca uporabe živinskih gnojil•	  (UL RS 
št. 113/2009) (vodijo kmetije, ki imajo najmanj 
350 kg N iz živinskih gnojil/kmetijo (5 GVŽ 
goveda ali več na kmetijo) in imajo istočasno 
obremenitev 170 kg N iz živinskih gnojil/ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi (obremenitev 2 
ali več pa do 2,4 GVŽ goveda/ha)
Kolobar za njivske površine•	  (na najmanj 50 % 
njivskih površin potrebno voditi najmanj 3-le-
tni načrt kolobarja s primerno setveno sestavo)
Kmetije ki so vključene v KOP program, pa •	
morajo poleg zgoraj navedenih evidenc izpol-
njevati tudi evidence in zahteve za posamezen 
podukrep KOP programa.

Navzkrižna skladnost
Kmetijski zavod NM izpostava Trebnje zbira 
prijave za pregled kmetij na zahteve iz navzkri-
žne skladnosti. 
Zahteve iz navzkrižne skladnosti mora izpolnje-
vati vsaka kmetija, ki oddaja zbirno vlogo. 

Po predhodnem naročilu vas kmetijski svetovalec 
obišče, skupaj pregledate vse zahteve navzkrižne 
skladnosti, vas opozori na pomanjkljivosti, ki jih 
morate odpraviti. 
S tem se izognete tudi morebitnim nevšečnostim 
in finančnim odtrgljajem ob kontroli kontrolor-
jev in inšpektorjev s strani ARSKTRP. 
Za pregled se prijavite pri vašem lokalnem kme-
tijskem svetovalcu na izpostavi Trebnje.

Analiza mošta in vina s 
strokovnimi nasveti
Pod okrilje Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo 
mesto spada Enološki laboratorij, ki je letos svojo 
ponudbo še dodatno dopolnil. Poleg strokovnih 
nasvetov, enoloških sredstev, vam nudijo še dru-
ge storitve:

uradne analize mošta in vina (izdaja odločb za •	
prodajo)
svetovalne analize mošta in vina•	
poskusi čiščenja, stabilizacije in tipizacije vin•	
svetovanje od pridelave, predelave grozdja do •	
stekleničenja vina
izdaja dokumentov, ki spremljajo prevoz vina •	
na ozemlje držav članic EU in ob izvozu v tre-
tje države
spremljanje dozorevanja grozdja ter določitev •	
priporočenega datuma trgatve
hitri nitratni testi zemlje in rastlin (N-min •	
test)

Dodatne informacije dobite na KGZ NM izpo-
stava Trebnje (tel. 07/3460-671 Vinko Merzel) 
ali na spletni strani zavoda (www.kmetijskiza-
vod-nm.si).

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

samooskrbe s hrano. Le ta že od osamosvojitve naprej neprestano pada. 
Danes imamo le še dobrih 40 % samooskrbe s hrano, kar dela drža-
vo strateško odvisno od drugih držav. Kmetovanje v Sloveniji je dražje, 
ni konkurenčno, ker naravne danosti in zgodovinski razvoj nista bila 
naklonjena razvoju kmetij. Kmetije so majhne, posestva razdrobljena, 
tudi naravne danosti niso primerna za masovno proizvodnjo. Kmetijska 
zemlja je postala lahek plen za pozidavo in druge namene. Na prebi-
valca imamo le še 8 arov orne zemlje, kar ne omogoča  samooskrbe s 
hrano. Kmetovanje se masovno opušča, zaraščajo se kmetijske površine. 
Zvišanje davkov pa bo ves ta negativen proces le še pospešilo. Ne samo, 
da ne bo kakovostne hrane, tudi krajina bo izgubila svojo privlačnost. 
Neobdelana polja, nepokošeni pašniki, zaraščeni vinogradi bodo slabo 
izhodišče za razvoj turizma, obrti  in drugih dejavnosti. Bomo najema-
li komunalne delavce, da bodo obdelovali zemljo ali z davki prisilili, 
da bo še kdo kmetoval? Omenjena davčna zakonodaja bo poslabšala že 
tako slab ekonomski in socialni položaj marsikaterega kmeta in njegove 
družine. Nekateri kmetovalci pa mogoče le še to čakajo, da se dokončno 
odločijo in zaključijo s kmetovanjem.
V zraku pa nobenih demonstracij, groženj strank po izstopu iz vlade in 
podobno. Kdo pa še zastopa kmete, kdo se pogaja za njihov položaj? Ko 
bi predlagali 30 procentov večje davke za gospodarstvo, ne bi bilo tako 
mirno. 

Marjeta Uhan

Kmetijstvo
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Biti zvezda
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje enkrat mesečno potekajo srečanja bralne 
skupine, ki jih skupaj pripravljata knjižnica in Osnovna šola Trebnje. »Na 
začetku šolskega leta izberemo teme, nato sproti mesečno izbiramo goste. 
Teme so različne: šport, droga, biti zvezda, zdravo življenje, nasilje, šola ... 
Skratka aktualne teme,« je povedala mentorica Mojca Bahun in dodala, da 
pri vsaki temi poiščejo mladinske knjige, ki so s to tematiko povezane. 
Na srečanje povabijo goste, ki se na izbrano temo spoznajo. »Poskušamo 
najti ljudi, ki so v našem okolju do neke mere prepoznavni, predvsem pa, da 
so pripravljeni priti brezplačno. Zaenkrat smo imeli pri izbiri srečo. Ljudje 
so pripravljeni priti, sodelovati in svetovati, zadovoljni pa so tudi otroci,« je 
izpostavila Betka Vovko Ozimek iz knjižnice.
Zadnje srečanje je potekalo na temo biti zvezda in o knjigi Zvezda.si avto-
rice Mojce Rudolf. Gost je bil Luka Bregar, med drugim znan kot radijski 
voditelj, novinar, voditelj prireditev in amaterski igralec. Pogovor je tekel 
predvsem o slavi v Sloveniji. »Mislim, da bi morala imeti zvezda bistveno 
večji proračun, kot ga imajo prepoznavni Slovenci. Morali bi biti nedosto-
pni, ne da vsakega srečaš v trgovini. Prelahko do njih pridemo in preveč 
lahko o njih izvemo. Mogoče imajo tudi več vpliva na rumene medije kot oni 
na njih,« je povedal o tem, zakaj v Sloveniji po njegovem mnenju zvezd ni.

Ž. Z.

Pod tem pomenljivim naslovom so v soboto, 20. listopada, v polni dvorani 
Kulturnega doma Trebnje Ragle na svojem 15. letnem koncertu predstavile 
pesmi o rokodelcih in drugih stanovih. Marjana, Neža, Zala, Karolina in 
Jera so tudi z letošnjim koncertom presenetile, saj so s pesmimi in vključeni-
mi spomini domačinov posegle v preteklost obrtne dejavnosti v tem okolju.
Če je bila kmetija dovolj velika, da je nahranila celo družino, ni bilo skrbi 
v hiši. Nemalokrat pa so morali ljudje že zelo mladi v uk h kateremu od 
mojstrov v bližini. Dolgo so delali le za skromen obrok hrane, kasneje za 
skromno plačilo in so le počasi uspeli prihraniti za svoje orodje, za osa-
mosvojitev od mojstra. Tudi takrat je to delo predstavljalo le dodaten vir 
zaslužka, le malokdo se je z obrtjo dobro preživljal.
Ragle so zaprosile nekaj domačinov, ki so v obrti vztrajali daljše obdobje (ali 
pa še vztrajajo), da so predstavili delo, kako so se obrti izučili; izvedeli pa smo 
tudi kakšno zanimivost. Tako so se predstavili Vencljevi: Anton in kasneje 
Marjan sta se izučila za peka, Alojz pa se je naučil sodarstva, eden od stricev 
pa je bil čevljar. Frančiška Adamlje je predstavila delovanje mlina, ki danes 
– tako kot mnogi drugi ob Temenici in njenih pritokih stoji. Videli smo tudi 
kovača Franca Ilovarja pri delu, čevljarja Franca Mikca, šivilji Tončko Prpar 
in Olgo Kepa; pa ledrarje – usnjarje, kar je bila tradicija Zupančičeve hiše v 
Trebnjem, o čemer so pripovedovale Fani Dular, Marta Golob in Joži Vid-
mar. Že več kot 100 let pa je tradicija družinske obrti – gostinstva Pavlin.
Stanovske in druge ljudske pesmi, kakorkoli povezane s poklici, so nadgra-
jevale video posnetke rokodelcev in so največ iz trebanjskega okolja, najde-
ne pa tudi v vseh drugih slovenskih pokrajinah. 
Večinoma so nastale v obdobju pred industrializacijo, ko se je na kmetiji ali 
v majhni delavnici ob ročnem delu še dalo peti. Mnoge od njih so šaljive, saj 
so se obrtniki (ali še raje njihovi delavci) radi pošalili – zlasti na račun drug 
drugega. Nekatere pesmi pa so tudi resne, celo tragične. Zanimiva je bila 
tudi scena, ki je predstavljala obrtne oglase iz začetka prejšnjega stoletja. 
Hvala Raglam, da leto za letom presenetijo z novo temo, s svojo ustvarjal-
nostjo, z novo bero pesmi! 
Tokrat je bilo treba poiskati prave ljudi, pobrskati po spominih in zapraše-
nem orodju; poleg rokodelcev pa najti tudi dovolj stanovskih pesmi, da je 
»cenjeno inu žlahtno občinstvo« prisluhnilo »ometanju zaprašenih pesmi 
inu loščenju spominov« (iz Raglinega plakata).

Ivanka Višček

Obvestilo - Šepet jeseni
Pogovorno glasbeni večer Šepet jeseni  na Mirni, ki naj bi bil 26.11.2010, 
je odpovedan in bo z istim scenarijem prenesen v nek drug termin, ki še 
ni določen. Da pa boste doživeli trenutek jesenskega šepeta, vam pokla-
njamo pesem Ivane Kovačič, članice Vezi DU Mirna Šepet Jeseni.
Vsem, ki ste nas hoteli obiskati, se opravičujemo .

Animatorka Vezi Pavlina Hrovat

Šepet jeseni

Spet jutra rana zastrle hladne so meglice,
ki kot koprenasto odelo varujejo utrujene ravnice.
Po bilkah vseh iskre se drobne rosne kaplje, 
ujete v mozaikih pajčevine, se zibljejo 
in zemlji nežno šepetajo:

»Spočij se, rodna zemlja, dovolj si se trudila,
da zdrav, obilen sad  nam letos zopet si rodila.
Nadeni tisto - rdeče zlato si odelo, 
prekrij si rane z listjem šelestečim,
objemi vse, kar nosiš, hraniš in varuješ,
miru, topline in počitka zares že potrebuješ.
Dovoli zimi mrzli uspavanko zapeti,
da rodna, močna, čila in spočita,
 zbudiš se zopet nam – v novem leti!«

Ivana Kovačič

Brez dela ni jela

Trebanjske mažorete bodo 
praznovale 
Trebanjske mažorete, sekcija KUD Občinski pihalni orkester Trebnje, 
že 15 let aktivno delajo, bogatijo številne prireditve in dogodke v občini 
in izven nje in tudi v tujini. 
Pomemben jubilej bodo svečano obeležile na praznik ta veseli dan kultu-
re v petek, 3. decembra 2010, ob 17. uri v prostorih CIK Trebnje. 

M. F.

Kultura
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Kar dva naša zbora na 
sozvočenjih v Krškem
V soboto, 20. novembra, so v Kulturnem domu Dolenja vas pri Krškem 
potekala Sozvočenja – regijski tekmovalni koncert izbranih zborov s te-
matskim sporedom. Sodelovalo je šest zborov z območja Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja ter gostujoči zbor s Primorske, ki so zadostili pogojem 
sodelovanja. Med izbranimi zbori sta bila tudi mešani pevski zbor Strune 
iz Šentlovrenca pod vodstvom Katje Jarm in ženski pevski zbor Zimzelen z  
Mirne z zborovodjem Stanetom Pečkom. Strune so  za vsebino tematskega 
koncerta posegle v renesanso in sklop poimenovale Renesančna radoživost, 
ki je vsebovala madrigale različnih skladateljev. Zborovodja Zimzelenk je 
za sklop Bolečine ljubezni izbral pesmi, ki opevajo različne ljubezni, bale-
tna plesalka Urša Vidmar pa jih je s koreografijami Janeza Mejača še plesno 
obogatila in popestrila. 
Strokovna spremljevalca tekmovanja v Krškem sta bila Mitja Gobec in 
Andraž Hauptman. Zbor Strune je prejel drugo nagrado (enodnevne in-
tenzivne pevske vaje z domačim ali tujim mentorjem  po izboru zbora v 
letu 2011 in vstopnice po simbolični ceni  2 € za cel prosti ali cel obvezni 
program 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor). Zbor Ziz-
melen na tekmovalnem  koncertu ni prejel nagrade, ampak le priznanje za 
sodelovanje. Njihov zborovodja Stane Peček pa bo na sklepnem koncertu 
Sozvočenja 11. decembra letos v Ljubljani prejel posebno priznanje za za-
nimivo sestavo sporeda tekmovalnega nastopa Zimzelenk.

M. F.

Marjana Mirt na predstavitvi
diplome

Franci Horvat pri predavanju
o Biserih kulturne dediščine

Od leve: Zlatko Štrfiček, podpredsednik Hrvaškega društva naivnih
umetnikov, prof. Pero Markić, namestnica veleposlanika Hrvaške republike
v Sloveniji gospa Romana Franulović–Bušić, gospod Alojzij Kastelic,
gospa Patricija Pavlič

Galerijska paleta

Konec oktobra nas je Franci Horvat v okviru projekta CVŽU Dolenj-
ska, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
ter Ministrsko za šolstvo in šport, popeljal na potovanje med bisere 
kulturne dediščine. Nekaj dni kasneje pa smo poslušali predstavitev 
diplomskega dela Marjane Mirt z naslovom Plemiška arhitektura na 
Vipavskem – Arhitekturno naročništvo rodbine Lanthieri. 
Osrednji dogodek v novembru pa je bila otvoritev razstave Hrvaška 
naiva. Razstava predstavlja prvi del večjega projekta, drugi del pa pred-
stavlja razstava Slovenskih likovnih samorastnikov v Zagrebu v Gale-
riji Mirko Virius. Otvoritev razstave Hrvaške naive, na kateri se pred-
stavlja 53 avtorjev, je potekala 18. novembra 2010, ob 18. uri. S svojo 
prisotnostjo so nas na otvoritvi počastili domači in številni tuji gosti. 
Ne samo predstavniki Društva hrvaških naivnih umetnikov in hrvaški 
ustvarjalci, ampak tudi namestnica ambasadorja Hrvaške republike v 
Sloveniji, gospa Romana Franulović–Bušić s soprogom. Podpredse-
dnik Društva hrvaških naivnih umetnikov, gospod Zlatko Štrfiček je 
orisal nastanek društva in izrazil željo, da se mednarodno sodelovanje 
nadaljuje tudi v prihodnosti. Pisec spremnega besedila v katalogu hr-
vaške naive profesor Pero Markić je svojem govoru izpostavil povezavo 
naive s tradicijo, okoljem, v katerem nastaja, in ljubezen ustvarjalcev 
do lepših plati življenja. Razstavo pa je odprl Alojzij Kastelic, župan 
Občine Trebnje. V govoru je poudaril, da je Trebnje ponosno na svojo 
zbirko in galerijo ter izrazil željo, da se mednarodno sodelovanje nada-
ljuje. V kulturnem programu sta obiskovalce razveseljevala Iris Bečaj in 
Matjaž Strmole iz Glasbene šole Trebnje, ki ju je na klavirju spremljala 
prof. Tatjana Kaučič, njuna mentorica pa je prof. Barbara Lotrič. 
V decembru vas vabimo na ogled razstave Hrvaška naiva, še posebej 3. de-
cembra, ko bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje dan odprtih vrat. 

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Prenova v KZ Trebnje
Trebanjska kmetijska zadruga je odprla nove, dograjene in prenovljene 
prostore. Trebnje je tako dobilo nov, sodoben supermarket, s katerim se 
je kmetijska zadruga še bolj približala svojim strankam.
Potreba po prenovi prostorov se je kazala že nekaj časa, prostori niso 
ustrezali sistemu HASAP, bili pa so tudi premajhni za potrebe zadru-
ge.
Z novim prizidkom je zadruga precej povečala svoje prostore. S pribli-
žno milijon in pol evrov težko obnovo so začeli v juliju, prizidek je bil 
končan v začetku novembra. 
Prostori kmetijske zadruge v Trebnjem pa niso edini, ki so jih obnovili, 
saj postopno prenavljajo in dograjujejo vse svoje poslovalnice.
V sklopu obnove prostorov v Trebnjem pa se že pripravlja naslednji ko-
rak, saj bodo po novem letu prenovili tudi prostore, v katerih je trenutno 
bife, v njih pa bo po novem gostinski lokal, v katerem bodo ponujali tudi 
malice. Trebanjska kmetijska zadruga, ki zaposluje okoli 160 ljudi, sicer 
zajema območje občin Trebnje in Žužemberk ter del območja občine 
Litija, na katerem imajo med 730 in 750 članov.

K. Z., Foto: J. A.

Kultura / dogodki
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JSKD OI Trebnje in Zveza kulturnih društev Trebnje vabitav petek, 10. 
decembra 2010, ob 19. uri v Kulturni dom Trebnje na ogled komedije

VSE O ŽENSKAH
v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljana

kjer bodo nastopile igralke Karin Komljanec, Jette Ostan Vejrup in 
Bernarda Oman, ki vas želijo od srca nasmejati.

INFO: JSKD OI TREBNJE: 07 348 12 50 GSM 041 609 265, 
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si. Sprejemamo tudi rezervacije za skupinski ogled 
predstave.

Ko študent na rajžo gre …
Že nekaj let me je želja po pridobivanju novega znanja ter preizkušanju 
svojih mej in spoznavanju novih kultur vlekla v tujino, zato sem se po kon-
čanem dodiplomskem programu Ekonomske fakultete v Ljubljani odločila 
podati na enoletni študij v tujino. Univerze sem izbirala glede na njihov 
rang ter predvideno višino finančnega vložka. Po tehtnem premisleku sem 
se odločila za Univerzo v Tilburgu na Nizozemskem, ki se redno uvršča 
med prve tri najboljše univerze v Evropi, kar zadeva program ekonomija.
V Tilburg sem odpotovala avgusta lani. Prvi dnevi so bili v znamenju spo-
znavanja novih sošolcev, ki so prihajali iz vseh koncev sveta (Kolombije, 
Južne Afrike, Nemčije, Italije, Kitajske …), univerze, mesta in privajanja 
na nov način življenja. Državljani EU smo imeli nižje stroške šolnine kot 
študenti iz drugih držav, toda kljub temu so stroški takega študija v tujini 
sorazmerno visoki; predvsem kar se tiče najemnin in šolskega gradiva. 
Posebno prilagajanje je bilo namenjeno novemu načinu študija v angleškem 
jeziku; nove teme in zahteve izkušenih in priznanih profesorjev, vsako-
dnevno delo pozno v noč ter pisanje tedenskih nalog. Razlika s slovenskim 
sistemom izobraževanja se je pokazala predvsem v večjem obsegu študij-
skega gradiva in sprotnejšemu  delu. Kljub napornemu študijskemu delu je 
bilo leto mojega bivanja na Nizozemskem zelo lepo in zanimivo; predvsem 
zaradi na novo pridobljenega znanja, dragocenih izkušenj in prijateljskih 
vezi, ki sem jih stkala s študenti iz drugih držav. 
Ob tej priložnosti bi se rada najlepše zahvalila Občini Trebnje za enkratno 
finančno pomoč, ki sem jo namenila za nakup študijskih gradiv.

Mojca Lindič

Petdeset let skupnega »jarma« 
Prvi oktober 1960 je bil dan odločitve za osemnajstletno Fani Pate in štiri-
indvajsetletnega Ivana Zupanca, saj sta tega dne pred matičarjem dahnila 
»usodni« DA. Za to pomembno odločitev je bila kriva predstavitev igre 
Praznik češenj, ki so jo na dan žena, 8. marca, priredili v kulturnem domu v 
Trebnjem. Po igri se je veselo rajalo tudi v gostilni Pri Ančki v Starem trgu, 
kjer je med plesalcema preskočila močna iskra ljubezni.
Fani in Ivan sta sicer »hodila« že leto in pol pred poroko, medtem pa hranila 
dinarje za najpotrebnejšo opremo stanovanja, ki pa sta ga še vztrajno iskala 
čim bližje doma. Ivan se je v ljubljanski Tobačni tovarni izučil za strugarja 
in da bi imel čim bolj ugoden prevoz z vlakom, je najprej stanoval doma v 
Volčjih Njivah, nato na Ponikvah in v Nemški vasi. Od tu je imel tudi blizu 
do svoje Fani, ki je bila doma v Rodinah.
Seveda kakšne razkošne ohceti ni bilo, saj je bila Ivanova plača dokaj skro-
mna. Pet let vožnje od Ponikev do Ljubljane v kurilnico, kot so imenovali 
železniško podjetje, kjer so popravljali vagone in lokomotive, Ivan pa je 
opravljal težaško delo kurjača na lokomotivah, je bilo dovolj, da je napre-
doval v strojevodjo parnih lokomotiv. Nato je z dodatnim šolanjem postal 
elektrostrojevodja. Tudi žena Fani je v Ljubljani dobila službo, nekaj let v 
tovarni Rog, nato pa v Saturnusu. Našla sta primerno stanovanje, prišla sta 
otroka, hčerka in sin, družina je kar solidno zaživela. 
Že leta 1968 sta na Stanu pri Mirni kupila vinogradniško parcelo. S tem sta 
potešila veliko željo po koščku lastne zemlje. Skrbno sta obdelovala vino-
grad in v nekaj letih zgradila zidanico, ki sta jo kasneje preuredila v stano-
vanjsko hišo. Ivan se je upokojil že leta 1988, žena Fani pa štiri leta kasne-
je. Srečna živita v prijetnem domu, hči Mihela in sin Janez pa ju pogosto 
obiskujeta, pomagata pri raznih opravilih in jima z ljubeznijo zapolnjujeta 
tretje življenjsko obdobje. Radi se imajo. 
Poleg vsakodnevnih del, ki jih še vedno ni malo, Ivan kot predsednik KO za 
vrednote NOB Mirna uspešno vodi to organizacijo že tretji mandat, je pa 
tudi predsednik sekcije za pohodništvo, družabna srečanja in izletništvo pri 
Društvu upokojencev Mirna. Žena Fani je zvesta članica pevskega društva 
pri DU Mirna, obiskuje pa tudi rekreacijsko telovadbo.
Zlata poroka? Ni časa. Srečno, jubilanta!

Dušan Zakrajšek

Kultura / razno
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Želimo si več pravičnosti!
V težkih časih, ko se soočamo s posledicami krize, je naš razmislek o naši 
prihodnosti toliko bolj potreben. Spreminja se ekonomski in politični pro-
stor sveta. Kljub temu pa je to priložnost za spremembe našega mišljenja in 
delovanja. Naveličani smo afer, želimo več pravičnosti in sprememb. 

Kaj vam lahko ponudi LDS? Alternativo. V lokalnem prostoru smo sposob-
ni zbrati skupino ljudi, ki bo pripravljena voditi občino Trebnje. Tudi naši 
občani, člani društev pričakujejo večjo in odločnejšo pomoč in angažma. 
S svojim delom prispevajo k povezanosti med ljudmi v skupnosti in so del 
identitete. Vodstvo občine je doslej ta prispevek zelo različno vrednotila in 
cenila. Zato se bomo zavzemali za pravično obravnavo društev in krajevnih 
skupnosti.

Brane Veselič, predsednik LDS Trebnje

Proti tajkunizaciji in privati-
zaciji javnega zavoda RTV
12. decembra bomo na referendumu odločali o Zakonu o RTV, ki ga je spre-
jela vladajoča koalicija kljub nasprotovanju opozicije. Omenjeni Zakon bo 
omogočil, da se naš denar, ki ga RTV zavod dobi na podlagi naročnin iz 
RTV prispevka, steka v privatne žepe, in  bo porabljen na nepregleden način 
ter za različne vsebine, tudi takšne, ki nimajo povezave z javnim servisom. 

Koalicijski Zakon o RTV spreminja javni zavod v nekakšen hibrid med go-
spodarsko družbo in javnim zavodom, s čimer bo odprta pot privatizaciji 
tega javnega zavoda in financiranju medijskih tajkunov. Nadgradnja tega za-
kona pa je tajkunizacija in privatizacija javnega zavoda RTVS. Izrazite svoje 
nestrinjanje s takšnim zakonom in na referendumu obkrožite: »PROTI«!

Občinski odbor SDS Trebnje

Kdo nas zastopa?
Občina Trebnje je večinski 71,63 % lastnik javnega podjetja. 13-članska 
politična opozicija je z dnevnega reda umaknila odgovornost uprave za 
visoko izgubo, za nezakonitosti pri dovažanju smeti s Štajerske v Glo-
boko, na sejo pa jih ni bilo. Vidi se, da kljub katastrofalnemu stanju 
v Komunali, ščitijo upravo in nadzorni svet in krivijo tiste, ki jih ni 
zraven. 

V skupščini imajo kar člana iz DROT, čeprav zakon določa, da občino 
zastopa župan. Tako je v vseh občinah, le v naši ne! Upamo, da bodo 
novi župan in novi občinski svetniki toliko modri, da občina ustanovi 
svoje javno podjetje, na njega prenese kapital Občine Trebnje in imenuje 
sposobnega direktorja! 
Berite glasilo GLAS Trebnje, na spletni strani: www.joze-povsic.com.

Jože Povšič, predsednik Neodvisnega demokratskega kluba NDK Trebnje

Odločno proti zakonu o RTVS!
NSi odločno nasprotuje zakonu o RTVS, saj je zakon slab, nedodelan in 
ne predvideva nobenih bistvenih izboljšav. Povečuje se vpliv politike na 
javni radio in televizijo, kar je zelo zaskrbljujoče. 

Ključne točke zakona o RTVS, zaradi katerih mu NSi nasprotuje:
Zakon v 6. členu predvideva, da se bodo predvajale vsebine in programi, •	
namenjeni predstavljanju družbenega položaja ter kulturnih in drugih 
dosežkov pripadnikov narodnih skupnosti republik nekdanje Jugoslavije. 
Zakon izključuje civilno družbo, kamor spadajo tudi verske skupnosti. •	
Izključuje tudi zaposlene na RTV
Zakon predvideva preoblikovanje RTV Slovenija v gospodarsko družbo, •	
kar je nesmiselno. S preoblikovanjem bo RTV Slovenija izgubila prvotni 
status »javne RTVS«.

Občinski odbor NSi Trebnje

Glas podpore ustanovitvi Občine 
Mirna in volilni pravici prebivalcev 
občine Trebnje
Pred več kot letom dni so se prebivalci KS Mirna na referendumu z več 
kot 88-odstotno podporo izrekli za ustanovitev svoje občine in izločitev 
iz občine Trebnje. Trebanjski Socialni Demokrati zato še enkrat izreka-
mo podporo Mirnčanom pri njihovih prizadevanjih.

 
Prepričani smo, da bi država v odločanju o občinah morala upoštevati 
referendumsko voljo volivcev, saj je referendum najbolj neposredna obli-
ka odločanja državljanov. Hkrati ostro protestiramo proti počasnosti in 
»političnemu« odločanju Ustavnega sodišča, ki trenutno odloča o ustav-
nosti zakona o ustanovitvi občin, saj s svojim odlašanjem krati ustavno 
pravico vsem občanom občine Trebnje, da vsake štiri leta volijo svoje 
predstavnike v občinski svet in druge lokalne skupnosti.  

ObO SD Trebnje

Iz državnega  zbora
Pričakovana burna politična jesen je v polnem razmahu. Vlada se ubada s te-
žavo polnjenja državnih blagajn. Priteka čedalje manj denarja iz gospodarstva, 
ki deluje v vse težjih razmerah. Vse več je brezposelnih in s tem manjši prilivi 
v pokojninsko blagajno, ki ima že milijardni primanjkljaj. Vlada bi morala 
spodbujati gospodarstvo k večjemu zaposlovanju, s tem bi bilo tudi več denar-
ja za pokojnine. Zadolževanje ne bo šlo v nedogled. Tudi za občine bo čedalje 
manj denarja, predvsem za investicije v prepotrebno komunalno infrastruk-
turo. Pred občino Trebnje so še lokalne volitve. Upam, da bo Ustavno sodišče 
kmalu odločilo o občini Mirna. Čas, ki je pred nami, bo zahteval več sloge 
med odgovornimi za prihodnost občine, kot jo je bilo do zdaj.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Občinske politične stranke
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Aktivnosti Sklada Vrtca Trebnje 
Sklad Vrtca Trebnje (SVT) je ocenil, da je akcija zbiranja plastičnih 
zamaškov »Odžejam–recikliram–prispevam!«  v občini Trebnje in tudi 
drugih mestih po Sloveniji zelo uspešna, zato se akcija nadaljuje tudi v 
letu 2011. Tudi s tako pridobljenimi sredstvi bo omogočen nakup in po-
stavitev novih zunanjih igral na igrišču Vrtca Trebnje prihodnjo pomlad. 
Širitev mreže zbirnih škatel bo še naprej potekala. Škatle so unikatno delo 
otrok ali njihovih vzgojiteljic, zato jih boste lahko prepoznali. Na škatli 
je vidna tudi osebna izkaznica Sklada Vrtca Trebnje, ki kratko predstavi 
aktivnosti Sklada Vrtca Trebnje. Z odzivom gostincev, občanov, UE in 
Občine Trebnje smo v SVT zelo zadovoljni – ISKRENA HVALA. 
Že v novembru bo ponovno stekla akcija E-čestitka, ki je namenjena 
predvsem obrtnikom in podjetjem ter tudi vsem občanom, ki želijo 
poleg izrekanja voščila storiti še koristno gesto. Postopek je enostaven, 
in sicer: naročnik sporoči svoje ime in priimek in  točne e-naslove, na 
katere bo posredovano voščilo, na e-naslov: vvz.sklad@siol.net. Voščilo 
bo tudi letos univerzalno. Opremljeno bo z risbico otrok Vrtca Trebnje. 
Prav tako ne bomo pozabili poudariti, da ste tokrat ne samo voščili, pač 
pa tudi pomagali s svojim prispevkom, katerega višino po lastni presoji, 
naslovite na račun Sklada Vrtca Trebnje, in sicer pri UJP Novo mesto št. 
TRR: 01330-6030642596, sklic št. 00-311209 s pripisom E-čestitka.
Ker je pregovorno konec leta tisti čas, ko se ljudje obdarujemo, smo v 
SVT letos pristopili tudi k možnosti prispevanja finančnih sredstev na 
zgoraj navedeni račun SVT s pripisom »Novoletni cekin«. Zavedanje, 
da je kakovosten in nemoten celostni razvoj otrok pogoj za njihovo na-
daljnjo uspešnost v življenju, vas prosimo, da v okviru lastnih možnosti 
pomagate otrokom Vrtca Trebnje. Zbrana sredstva z akcijo »Novoletni 
cekin«  bodo namenjena za nakup novih športnih rekvizitov.
SVT se zahvaljuje vsem, ki že sodelujete, ter tudi tistim, ki se nam boste 
še pridružili.

Gregor Kaplan, namestnik predsednika SVT

Planinski pohod na Mirno goro
Člani Planinskega krožka Osnovne šole Trebnje in podružničnih šol smo 
bili veseli, da so nam mentorji letos prvič pripravili dvodnevni izlet, saj je to 
pomenilo, da bomo prespali v pravi planinski koči. 
Tako smo se v sredo med jesenskimi počitnicami že ob osmi uri zjutraj 
zbrali na železniški postaji v Trebnjem, kupili karte in stopili na vlak, ki 
pelje proti Črnomlju. Približno čez eno uro smo bili na železniški postaji 
Otovec. 
Peš smo se odpravili proti izviru, kjer ob polni luni plavajo človeške ribice, 
nato pa smo nadaljevali pot do viadukta, ki je bil med drugo svetovno vojno 
poškodovan in kasneje obnovljen ter po njem poteka železniška proga. Pod 
viaduktom smo imeli prvi krajši postanek, da smo malo popili in pojedli. 
Nato smo se odpravili proti vasi Otovec, na poti skozi njo pa spoznali, da v 
njej živijo zelo prijazni domačini, ki pa imajo veliko psov. Naslednja posto-
janka je bila pri mogočni bukvi, kjer smo se slikali. Njen obseg debla meri 
dva metra, visoka pa je pet metrov. Šli smo še malo višje in prišli do table, 
na kateri je bil prikazan načrt gozdne učne poti. 
Pot nas je vodila mimo železniškega muzeja, kjer smo malicali in odšli 
naprej. Med vzponom h planinski koči smo hodili po snegu, kar je fante 
napeljalo h kepanju. 
Ob poti smo si ogledali lužo, katere barva je spomladi enaka barvi špinače. 
Ko smo prišli v kočo na Mirni gori, smo se razporedili v sobe in odšli na 
večerjo. Oskrbniki koče so nam pripravili okusno juho, makarone in solato. 
Po spoznavnem večeru smo odšli spat, saj smo vedeli, kako dolg dan je pred 
in za nami. 
Naslednji dan smo namreč vstali že ob pol osmih. Pozajtrkovali smo in si šli 
ogledat zvonik, ki je hkrati tudi razgledna točka. Izvedeli smo, da je koča 
na Mirni gori na višini 1048 m. Nadaljevali smo pot do oddajnikov in do 
najvišje točke na Mirni gori – vrha. 
Potem smo se vrnili h koči. Nekateri so se med potjo spet kepali. Ko smo 
prišli do koče, smo dobili malico in odpravili smo se v dolino. 
Na poti navzdol nam je zelo drselo, saj se je sneg po tleh večinoma stopil in 
je bilo drseče oz. spolzko. Prišli smo spet do table z načrtom učne poti in 
pot nadaljevali proti cerkvici Sv. Elije, kjer smo ugotovili, da so tam poko-
pani večinoma Nemci, saj so imena na nagrobnikih večinoma nemška. Ko 
smo končali z ogledom, smo se odpravili v smer Semič. 
Ker pa smo bili otroci že lačni, so vodniki vmes naredili postanek, da smo 
končno lahko odprli sendviče. Okrepčani smo prispeli na železniško posta-
jo Semič. Pot z vlakom je bila zabavna, saj smo si pripovedovali vice in se 
veliko smejali.  Na železniški postaji Trebnje so nas že čakali naši starši. 
Pohod je bil zelo zanimiv, saj smo izvedeli, da je Mirna gora najvišji vrh 
Bele krajine in na poti spoznali še veliko drugih zanimivih reči. 
Zato se v imenu vseh otrok zahvaljujeva mentorjem, vodnikom in spremlje-
valcem Marjeti, Lojzu, Elici, Nevenki, Francu in Simonu ter vsem črno-
maljskim vodnikom za ta poučen, zanimiv in zabaven pohod.

Špela in Zala Koščak
PŠ Dol. Nemška vas

Sprehod v dežju
Pozna jesen je čas, ko se začenja obdobje povečanega števila prehladnih 
obolenj, viroz in gripe.  Ker želimo ohraniti svoje zdravje, bivamo na pro-
stem ob vsakem vremenu. Zaradi tega smo več zdravi kot bolni.
Deževni dnevi so nam še posebej všeč, saj si obujemo gumijaste škorenjčke, 
oblečemo dežne plašče, po naših noskih pa polzijo drobne dežne kapljice.
Gumijasti škorenjčki nam omogočijo tudi hojo po lužah, pri čemer vsi iz-
redno uživamo.
Lep deževni pozdrav vam pošiljajo Muce, malčki iz oddelka trebanjskega 
Vrtca. 

Vzgojiteljica Darja Keber

Šolstvo
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Zahvala
Vem, da bi vzela nas s seboj ...

Žal je tako,
da življenje vsem pač ne izteče se naenkrat,

zato kasneje pridemo mi za teboj.
Naj torej danes angeli prispejo dol z neba,

na poti ti postavijo špalir
in te na belih krilih naj odnesejo do tja,

kjer našla večni boš svoj mir.

V 79. letu starosti nas je zapustila 

Daniela Zakrajšek 
iz Trebnjega, Dolenje Ponikve 31.

 
Ob smrti naše drage mame, tašče, babice in prababice se iskreno 
zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in vaščanom za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sveto mašo. Posebna zah-
vala g. župniku za opravljen obred ter pogrebni službi Novak. Hv-
ala tudi kolektivom Trimo Trebnje, Vrtec Trebnje in Merkur Novo 
mesto. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

 
Žalujoči: vsi njeni

Nekrolog 
Po dolgi, hudi bolezni nas je zapustil spo-
štovani kolega Dušan Mežnaršič, vodja 
službe za splošne zadeve v občinski upra-
vi Občine Trebnje. 
Dušan Mežnaršič se je rodil 20. 3. 1949 
staršema Tereziji in Avgustu Mežnaršiču 
kot najmlajši od treh otrok. Družina je ži-
vela v trebanjskem gradu, kjer je med šte-
vilnimi otroki preživljal pestro in živah-
no otroštvo. Osnovno šolo je obiskoval v 
Trebnjem, gimnazijo pa v Novem mestu, 
kjer je maturiral leta 1968. Nato je nada-
ljeval študij slovenščine in zgodovine na 

Pedagoški akademiji v Ljubljani. Kot učitelj zgodovine in srbohrvaščine se 
je leta 1973 zaposlil na OŠ Veliki Gaber, kjer je služboval do leta 1976. Delo 
je nadaljeval na oddelku za ljudsko obrambo na Občini Trebnje, njegovo 
področje dela je bila civilna zaščita. Leta 1990 je končal študij na Višji šoli 
za notranje zadeve v Ljubljani in si pridobil naziv »pravnik notranjih zadev«. 
V času osamosvojitve je sodeloval v vojni za Slovenijo. Na poklicni poti je 
zamenjal delovno področje in se zaposlil na Upravni enoti Trebnje. Od leta 
1996 pa je bil zaposlen na Občini Trebnje kot vodja službe za splošne zadeve. 
Poklicno delo je opravljal z odgovornostjo, strokovnostjo in predanostjo.   
Bil je izjemno ponosen tudi na svojo družino. Ženo Marijo je spoznal v šoli 
v naravi leta 1974, rodili so se jima trije otroci, Saša, Marko in Tjaša, zadnja 
leta pa so mu življenje z otroško igrivostjo zapolnjevali trije vnuki.     
Poleg rednega dela je bil ves čas aktiven na različnih področjih družbene-
ga življenja v občini Trebnje. Vsakega projekta se je lotil z zagnanostjo in 
predanostjo. Vrsto let je vodil taborniški odred Sivih jelš in bil predsednik 
občinskega RK Trebnje. Izkušnje na področju obrambe in strokovno delo 
na občinski upravi je povezoval s prostovoljnimi gasilskimi društvi občine 
Trebnje, aktivno pa je deloval predvsem v PGD Trebnje. Zadnja leta je veli-
ko energije vložil v  delo Turističnega društva Trebnje, katerega predsednik 
je bil več let. Brez njega ne bi bilo najbolj prepoznavne turistične prireditve 
v občini Trebnje »Iz Trebanjskega koša«. Za delo na različnih področjih mu 
je bilo večkrat izražena javna pohvala, bil je tudi nagrajen.   
Žal se je njegovo življenje prekmalu končalo, še preden bi užival zaslužen 
pokoj, boj z zahrbtno boleznijo je izgubil le nekaj dni po upokojitvi. Poko-
pali smo ga 10. novembra v Trebnjem. 
Dragi kolega, zahvaljujemo se Ti, ker si bogatil naše življenje s človečno-
stjo, ker si nas vzpodbujal in delil življenje z nami. 

Občinska uprava Občine Trebnje 

Je čas življenja in čas smrti.

Zahvala
Ob boleči izgubi našega dragega 

Dušana Mežnaršiča 
iz Trebnjega, Reber 7,

se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
njega, darovali cvetje in sveče v njegov spomin. Še posebej se zah-

valjujemo Gasilski zvezi Trebnje, PGD Trebnje in ostalim društvom 
ter Območnemu združenju vojnih veteranov Slovenije za častno 

slovo, sodelavcem občinske uprave Občine Trebnje, Turističnemu 
društvu Trebnje, kolektivoma OŠ Veliki Gaber in Občine Mokro-
nog-Trebelno, RK Trimo Trebnje, Planinskemu društvu Trebnje, 

sosedom in prijateljem ulic Reber, Pehanijeve in Glavarjeve.
Iskrena zahvala govornikom, županu Občine Trebnje Alojziju 

Kastelicu, predsedniku Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine 
Jožetu Barbi, predsedniku OZVVS Trebnje  Miru Resniku, Vilmi 

Virc in Joži Mišmaš za ganljive besede slovesa.
Zahvaljujemo se tudi Občinskemu pihalnemu orkestru Trebnje za 
zaigrane žalostinke ter pogrebni službi Oklešen za lepo organiziran 

pogreb.Za nesebično pomoč v težkih trenutkih se zahvaljujemo  družini 
Tramte, Biserki Sitar, Mariji Okoren, Mariji Veber in Vilmi Virc. 

Žalujoči:  vsi njegovi

Zahvala                  

Ni te več v vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naši srcih je ne bo nikdar.

V 71. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga žena, 
mami, babica, tašča, sestra, sorodnica, prijateljica in znanka

Ljudmila Grandovec
Iz Breze pri Trebnjem.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečeno pisno ali ustno sožalje, darovano cvetje in 
sveče ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala tudi g. kaplanu za 

darovano sv. mašo ter pogrebni službi Novak za lepo organiziran 
pogreb. Iskrena hvala tudi osebju bolnišnice Novo mesto in 

Kliničnega centra iz Ljubljane, ki ste ji v zadnjih dneh stali ob 
strani in ji omilili bolečine.

Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku in jo 
boste hranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Zahvale
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Zahvala                  

Tiho, tiho mi srce zaspi
tam pod rušo, tam so tihi sni

tam je mir, ki tu ga človek išče.

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga sestra, 
teta, prateta in soseda

Alojzija Pekolj 
(rojena Femec) z Odrge 6, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,  
znancem in vaščanom za izrečene besede sožalja,  

darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala osebju Zdravstvenega doma Trebnje, osebju 
Internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, pogrebni 

službi Novak, g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

»Čujte zvoniti! / Počivat zvoni. / Čujte zvoniti! / Počivat zvoni. / Zvoni, 
le zvoni nocoj, / sladko počivat zapoj!

Vsi bomo enkrat zaspali, / v miru počivali vsi, / delo za vselej končali,/ v 
hišo Očetovo šli. 

Takrat, zvonovi, / zvonite lepo! / Takrat, zvonovi, / zvonite lepo!«
(A. M. Slomšek)

Zahvala
V 95. letu je prenehalo biti plemenito srce naše ljube mame, 

stare mame, prababice in tete

Angele Smuk
Smukove mame iz Trebnjega

Ob nenadomestljivi in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in sokrajanom, ki ste nam v težkih trenut-

kih stali ob strani,  za besede sožalja, darovano cvetje in sveče.  
Hvala gospodu kaplanu za lep obred in tople besede. Hvala dekle-

tom iz skupine Ragle, da smo se od naše mame poslovili z njej 
ljubimi zvoki. Hvala Občinskemu pihalnemu orkestru Trebnje in 

bratoma Kravcar. Iskrena hvala gospodu Slavku Podboju za iskrene 
in ganljive besede slovesa. Posebna zahvala dr. med. Petek Šter 

Mariji iz Zdravstvenega doma Trebnje za dolgoletno požrtvovalno 
skrb ter dr.med. Tatiani Fursovi iz novomeške bolnišnice za izredno 

skrb v maminih zadnjih urah.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bogatili njeno življenje, ki ste jo imeli 

radi, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Težko je razumeti, da morajo tudi mame umreti.

Ne bo se izgubila, odslej kot dobri angel bo ljubeče misli  
skozi naša srca govorila.

Vsi njeni

Zahvala                  

Ob izgubi našega 

Franca Borštnarja

 se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  
in znancem, bivšim sodelavcem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje in sveče.

Hvala gospodu Bogdanu Brezniku za tople besede slovesa, 
lovcem LD Tržišče in LD Trebnje za cvetje, LD Trebnje za  orga-
nizacijo lovskega slovesa, ZLD Novo mesto, vsem praporščakom, 

žužemberškim rogistom, pogrebni službi Oklešen, sodelavcem  
Komunale Trebnje, sodelavcem CSD Trebnje. 

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Zahvala                  
V 67. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš ljubi sin,  

mož, oče, brat in tast 

Viktor Grmovšek
Iz Velike Loke.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
vaščanom za besede sožalja, cvetje in sveče ter za darovane svete maše. 

Hvala Čebelarskemu društvu Trebnje in PGD Velika Loka za 
častno spremstvo in besede slovesa.

Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni  
služni Perpar, izvajalcu Tišine in pevskemu zboru Strune  

za zapete žalostinke.
Posebna zahvala dr. Humarju iz Zdravstvenega doma Trebnje za 
dolgoletno skrb ter dr. Smodeju iz bolnišnice Novo mesto za iz-

redno skrb in prizadevanje ob njegovi zadnji bolezni. Hvala tudi os-
ebju urološkega oddelka in intenzivne nege bolnišnice Novo mesto. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in vsem, ki ste ga pospre-

mili na njegovi zadnji poti. Ohranite ga v lepem spominu.
Žalujoči: mama Francka, žena Cvetka, otroci Boris, Peter  

in Marjanca, snaha ter brat in sestre z družinami.

Zahvale



Datum in ura Prireditev Lokacija

26.11.2010 do 15:00 Državno srečanje seniorskih pesnikov in pisateljev Trebnje

27.11.2010 ob 19:00 Rokometna tekma
Trimo Trebnje:Jeruzalem Ormož

Športna dvorana OŠ Trebnje 

27.11.2010 ob 19:00 Koncert ob 15-letnici Ansambla Vrisk KD Trebnje

27.11.2010 ob 19:00 Pesem nas druži KD Veliki Gaber

29.11.2010 ob 13:00–16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

2.12.2010 ob 18:00 Mirna poje (KUD Matija Tomc) Mirna

3.12.2010 ob 17:00 15-letnica Trebanjskih mažoret CIK Trebnje

4.12.2010 od 9:00 do 17:00 Tradicionalni smučarski sejem Pred Mercator centrom Trebnje

4.12.2010 ob 10:00 Otvoritev drsališča pred Mercator centrom Trebnje 
Drsališče bo od 4.12.2010 do 4.1.2011 odprto vsak dan od 10:00–20:00.

Pred Mercator centrom Trebnje

4.12.2010 ob 19:00 KUD Ivan Cankar – Ta veseli dan kulture KD Velika Loka

4.12.2010 ob 19:00 30-letnica Trebanjskega okteta CIK Trebnje

5.12.2010 od 9:00 do 12:00 Tradicionalni smučarski sejem Pred Mercator centrom Trebnje

9.12.2010 ob 17:00 Zima je prima – abonmajska predstava za otroke KD Trebnje

10.12.2010 ob 19:00 Vse o ženskah – Gledališka predstava za odrasle (komedija) v izvedbi MGL KD Trebnje 

11.12.2010 ob 18:00 Koncert Martina Težaka, svetovnega prvaka na diatonični harmoniki Mirna

11.12.2010 ob 19:00 Rokometna tekma
Trimo Trebnje:Ribnica Riko hiše

Športna dvorana OŠ Trebnje

11.12.2010 ob 19:00 Za srečo Čatež

18.12.2010 ob 19:00 Rokometna tekma
Trimo Trebnje:Šmartno Hertz banka

Športna dvorana OŠ Trebnje 

19.12.2010 ob 17:00 Stand-Up komedija: Vid Valič in Vanči Žorž Galaksija Trebnje

25.12.2010 ob 18:00 Božični koncert KD Trebnje Cerkev Marijinega vnebovzetja v Trebnjem

26.12.2010 Božični koncert KUD Matija Tomc Cerkev Mirna

27.12.2010 ob 18:00 Novoletni koncert OPO Trebnje Trebnje

Občani in občanke – prosim 
priklikajte otrokom igrala 
Spoštovani,

če morda še niste opazili, se tudi Vrtec Trebnje (VT) poteguje za prido-
bitev sredstev iz naslova dobrodelne akcije, ki jo izvaja DM, v kateri bo 
denarno pomoč prejelo 5 vrtcev v RS – vsak po 5.000 €.

Kot predsednik Sveta Staršev Vrtca Trebnje prosim vse, da glasujete za 
VT, ki je uvrščen v Regijo 3 – čisto spodaj. Vaš glas v korist Vrtca Treb-
nje lahko oddate vsakih 24 ur na spletni strani http://www.pampers.si/
sl_SI/dobrodelnost/#1206 – ZAČNITE TAKOJ!

Z morebitnim uspehom bi postavili kar nekaj  novih igral na otroškem 
igrišču VT.   

Otroci vam bodo hvaležni!
Gregor Kaplan, predsednik Sveta staršev Vrtca Trebnje

Napovednik prireditev v občini Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Drsališče pred Mercator centrom Trebnje bo odprto vsak dan od 4.12.2010 do 4.1.2011 od 10:00 do 20:00. 
Vsi petki in sobote v decembru glasba v živo v Galaksiji Trebnje (silvestrovanja in novoletne zabave). 
Za prejemanje tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si. INFO: TIC Trebnje, 07 34 81 128, tic@trebnje.si.

Prizor iz gledališke predstave Vse o ženskah

Zadnja stran


