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Že tradicionalno vsako leto kurenti s Ptuja obiščejo občino in mesto Trebnje, 
z dobrim namenom, da preženejo zimo. Tudi letos bodo kurenti svoje po-
slanstvo v Trebnjem opravili v petek, 4. marca. V mestnem parku bo potekal 
sprejem kurentov. Nato bodo kurenti obiskali varovance Doma starejših ob-
čanov ter se priključili dogajanju  pred prodajnim centerom Mrecator, kamor 
so vabljeni vsi, še posebno maškare, čimbolj domiselne in izvirne, kjer se bo 
ob kulturnem in zabavnem programu dogajalo veselo petkovo pustno popol-
dne. Posebna komisija bo izbrala in nagradila najbolj izvirno maškaro. Zato 
vabljeni vsi, v pustni opravi ali brez nje.  

Prihod kurentov s Ptuja 

Cenjenim bralkam  
želimo vse najlepše  

ob dnevu žena.

Uredništvo Glasila občanov
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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, 14. marec 
2011. Prispevki, ki bodo prispeli na uredni-
štvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnej-
ši številki, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke, spoštovani občani
občine Trebnje!

V pričakovanju pomladi!

Trebanjska občina bo kmalu spet zelena. Čas 
med sivimi in deževnimi dnevi, ko nam mi-
sli lahko preganjajo tudi siva in z življenjsko 
težo prežeta občutja, bo kmalu za nami. Ta-
krat bo svetloba drugačna in življenjska volja 
za pozitivno mislijo močnejša. Pomlad bo 
namreč kmalu prinesla vonj ljubezni. Zato jo 
pričakujmo veseli in v prijateljskem vzdušju. 
Razcvetelo se bo prvo cvetje in nasmejalo po-
mladansko sonce.
Pomladanski čas radi simbolično primerja-
mo z brezskrbnostjo mladosti, toda tudi mi 
v srednjih letih, ki imamo svojo mladost že 
nekoliko za seboj, se veselimo ponovnega pre-
bujanja narave. 
Naš kraj bo tako bolj vesel in bo dihal v pri-
jateljstvu, ki ga potrebuje vsak človek, vsak 
občan.
Želim vam vse lepo in kmalu spet nasvidenje!

mag. Igor Teršar, urednik

»Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov.« Tako 
mi je v novoletni čestitki zapisala znana Trebanj-
ka Vilma Bukovec. Res je, veselim se vsega, kar smo 
skupaj z vami opravili zadnja štiri leta. Občina 
Trebnje še nikoli ni bila v takem razvojnem zamahu 
in prepričan sem, da smo ga sposobni nadaljevati. 
Prihodnji projekti so zastavljeni, prav tako finan-
ciranje. Vsem vam hvala za sodelovanje, kajti brez 
vas, krajevnih skupnosti, gasilcev, upokojencev, 
kulturnikov in drugih, tak razvoj ne bi bil možen. 
Hvala pa tudi vsem vam, ki ste sodelovali z nujno 
potrebnimi zemljišči in tudi tistim, ki ste nas opo-
zarjali na pomanjkljivosti v naših načrtih. Posebej 
se želim zahvaliti vsem vam, ki ste mi množično pi-
sali za novo leto in me bodrili, da ponovno kandidi-
ram za trebanjskega župana.  Šele v takih prelomnih 
trenutkih občutim, da je zavest ljudi o napredku in 
našem novem načinu dela prisotna. Pri mnogih od 
vas sem bil na vašem domu ali zaradi nesreč ali za-
radi soglasij ali na praznovanju. Včasih tudi sredi 
noči, če je koga od vas doletela nesreča, sem bil z vami. »Gorje mu, ki v nesreči biva sam; a srečen ni, ki srečo 
uživa sam!« je zapisal Simon Gregorčič.
Zato bomo v prihodnjih mesecih na voljo vam, da nas povabite na kavo ali kratek pogovor in sicer odgovorne 
predstavnike Občine Trebnje: župana, oba podžupana, lahko tudi koga iz občinske uprave ter svetnike, s 
katerimi sem tesno sodeloval v koaliciji. Recimo temu delovni  klepet. Pokličite na tel. 07 34 81 106 ali mi 
pišite na elektronsko pošto alojzij.kastelic@trebnje.si. 
Ko sem leta 2006 začenjal svoj mandat župana, bi takoj podpisal za tako realizacijo, kot se je dejansko izve-
dla. Načrtovali smo jo že, vendar brez optimizma in energije občinske uprave, podžupanov in svetnikov, ki 
so me podpirali, ne bi bilo možno realizirati vseh teh projektov.
Ta trenutek ne morem razumeti, da svetniki zavračajo predlog Proračuna za leto 2011. To so tisti svetniki, 
ki so tako ali drugače ovirali delo ves mandat, iz vrst politične opozicije LDS, SD, SLS, SMS, DROT. 
Mirnske svetnike še nekako razumem, ker si verjetno želijo, da bi ostala nova občina Trebnje brez proračuna 
in bi na ta način iz trebanjske blagajne lahko potegnili več milijonov evrov v delitveni bilanci. Ne morem 
pa razumeti  g. Grandovca, g. Prparja, g. Slaka, g. Žnidaršiča, g. Rajerja, ga. Smukovo, g. Goleta, g. Mla-
karja.  Navedeni so s svojim ravnanjem že zaustavili projekt 14-oddelčnega vrtca, kajti ta trenutek nimamo 
sredstev za plačilo komunalnega prispevka in tako ne moremo dobiti gradbenega dovoljenja. Ravno tako se 
ustavlja gradnja PŠ Dobrnič, saj je bil konec januarja porabljen denar iz začasnega financiranja in tako osta-
ja odprt dolg cca. 250.000 evrov. Pred dnevi sem dobil sklep za EU sredstva v višini 14,7 milijona evrov za 
širokopasovna omrežja ali po domače internet za podeželje, v njem sodeluje še pet občin. Tega denarja za nas 
ne bo, če ne bomo v kratkem sprejeli proračuna. Zavrgli bomo tudi 800.000 evrov EU sredstev, ki so odobre-
na in sklenjena za projekt 500 m2 rezervoar na Medvedjeku in zamenjavo azbestnih cevi.  Brez sprejetega 
proračuna seveda ne bo nič tudi s financiranjem društev na raznih področjih, z odmikanjem sprejetja se roki 
prejema sredstev odmikajo v pozno jesen. 
Za območje občine Trebnje bo iz evropskih skladov skupaj počrpanih cca 55.000.000 evrov za skupne evrop-
ske, državne, občinske projekte. Samo za letošnje leto je že odobrenih nekaj več kot 4.000.000 evrov in ti so 
vključeni v moj predlog Proračuna 2011. 
O predlogu proračuna govorijo omenjeni svetniki s prezirom, češ da je prenapihnjen, v Žurnalu piše »Kam je 
šel denar?«, da bom občino preveč zakreditiral in podobno. Zadeva je zelo preprosta: v občini s proračunom 
planiramo, kaj bomo v letu pred nami delali in pri tem je potrebno biti optimist, kajti če naletimo pri posame-
znih projektih na ovire, lahko potegnemo naprej druge projekte. Med letom je tudi veliko razpisov, na katere 
se prijavljamo za državna in EU sredstva in brez proračuna ter ustreznih projektov ni mogoče ničesar. Tudi 
v domačih razmerah je podobno – moramo biti optimisti glede svojega dela, vsekakor bolje, kot da ostanemo 
pasivni in čakamo na druge. Tudi če načrtujemo nekaj več od naših zmožnosti, ni nič narobe, le paziti je 
treba, da se ne zainvestiramo. Veliki večini je iz osebnih izkušenj znano, da če se zadolžiš za stanovanje ali 
avto, to pomeni največkrat tudi večletno breme družinskega proračuna, ki nas prisili, da smo zelo aktivni v 
materialnem smislu. Na žalost je danes tudi tako, da se brez takšne vrste financiranja težko ustvarja novo 
vrednost, pa najsi bo to hiša, avto, kmetijski stroj ali nenazadnje v merilu občine, vrtec in različne infra-
strukture. Razlika med malo zadolženo in nič zadolženo družino je navadno ta, da sta motivacija in tudi 
želja za napredek v prvi veliki, medtem ko je druga bolj ležerna v svojih prizadevanjih. Taka je, če lahko 
ilustriram, tudi razlika med mojim županovanjem in županovanjem mojega predhodnika, ki je po mojem 
vedenju raje sedel na polni blagajni, kot pa delal na projektih za ljudi. Zadolženost Občine Trebnje znaša na 
1.1.2011 100 evrov, če bi izkoristili ves plan zadolžitve, pa bi prišli na cca 400 evrov na prebivalca, kar je 
še vedno pod slovenskim povprečjem. Ali, če govorimo v absolutnem znesku, je zadolženost na četrtni letnega 
proračuna. Če ponovno uporabim primerjavo z domačimi razmerami – če imamo npr. 1000 evrov  plače 
iz naslova stalne zaposlitve in si ne upamo zadolžiti za 3000 ali 4000 eurov za nujne dobrine, to glede na 
siceršnjo prakso jemanja kreditov pomeni, da smo najbrž preveč »cagavi«. Če bom vaš župan tudi po volitvah, 
bom gledal, da se zadolžimo čim manj, seveda glede na prioritete. Tudi v lanskem letu smo izkoristili manj 
kot polovico proračunske možnosti zadolžitve. 
Skratka, proračun je okvir delovanja in načrtovanja v občini, gospodarjenje pa poteka sleherni dan leta in ni 
stvar prepuščanja naključju, v smislu kar bo, pa bo. Tudi sam sem potreboval dobri dve leti, da sem se naučil 
županovati in to ne samo, da sem statist direktorja, kot je bilo v prejšnjem mandatu. Danes me ne more nihče 
več preslepiti in mi je popolnoma jasnih na stotine raznih postopkov. Skupaj s sodelavci sem sodeloval kot 
pogajalec v mnogih zadevah za Občino Trebnje in po mojem mnenju smo dosegali dobre rešitve.
Poročilo o mandatu že pripravljam in vam bo posredovano, tako da boste v sliki in besedi lahko videli, kaj je 
bilo narejeno v tem mandatu. 
Dovolite, da čestitam ženam in materam ob dnevu žena in materinskem dnevu ter seveda tudi možem ob 
dnevu mučenikov. Naj vas topla pomlad popelje v optimizem in čas konca gospodarske krize. 

Vaš župan Alojzij Kastelic
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Zadnja podražitev hrane je prinesla, poleg zaskr-
bljenosti potrošnikov,  tudi druga vprašanja, ki se 
pojavljajo že leta v Sloveniji, za katere se je zdelo, 
da niso nikomur mar. V oči bodejo nesorazmer-
ja pri delitvi kolača, ki si ga delijo pridelovalec 
hrane – kmet, predelovalna industrija in trgovci. 
Prav ponižujoče je do kmeta, da mu kot pride-
lovalcu hrane pripada zgolj nekaj %. Pri kruhu, 
spečenem iz njegove pšenice, celo manj kot 15 %, 
četrtino pri mleku,  podobno pri mesu. Kmetu, 
torej tistemu, ki pridela hrano, celo do končnega 
produkta, kot so sadje, mleko, meso ..., le drob-
tinice. Vsi ostali si odrežejo večji kos, še posebej 
trgovec. Do kdaj vse to? Dokler bomo kupili vse, 
kar je na polici, dokler bo hrane dovolj na svetov-
nem trgu za naše žepe. Dokler ne bomo začeli 
povpraševati po kakovosti, po izvoru hrane, po 
načinu pridelave, od kje prihaja in ali jo res želi-
mo in potrebujemo?
Brezbrižen odnos do hrane in kakovosti, stiska-
nje domačih pridelovalcev hrane pod prag eko-
nomičnosti pridelave, neorganiziranost proizva-
jalcev so pripeljali Slovenijo do kritičnega stanja 
na področju samooskrbe s hrano v naši državi. 
V času Avstro-Ogrske smo Slovenci zalagali po-
membna mesta, kot so Trst, Reko, Dunaj, Benet-
ke s sadjem, vinom, mlekom, kruhom, zelenjavo. 
Danes pa za svoje ljudi uvažamo ceneno hrano s 
celega sveta. Leta 1991 smo imeli skoraj popolno 
samooskrbo s hrano, več kot 90 %. Danes pa smo 
padli pod 40 % samooskrbe. Vsakdan manj hra-
ne pridelamo, vse manj je kmetijskih zemljišč.  V 
Sloveniji imamo le še 8 arov orne zemlje na pre-
bivalca, kar nas uvršča na dno evropskih držav. 
Imamo zgodovinske premije, torej subvencije za 
nekaj, kar smo nekoč pridelovali. Spodbujamo 
uničevanje pridelka in ga subvencioniramo, npr. 
zelena trgatev. Skrbimo za oboroževanje, ne pa 
za prehransko varnost državljanov. Namesto da 
bi delali na kakovosti in promociji, na samooskr-
bi, butični prodaji, neposredni prodaji, pestrosti 
ponudbe, se gremo primerjat s kmetijsko razviti-
mi  državami v količini in že v startu izgubimo, 

Pomembna partnerja KZ Trebnje in RC Novo 
mesto. Pridružite se tudi vi! Vsem nam je že zna-
no dejstvo, da je trebanjska kmečka tržnica po-
stala tradicionalna, saj poteka vsako soboto do-
poldan v trebanjskem parku že 8 let. Je tudi zelo 
obiskana, saj jo letno obišče preko 14.000 obi-
skovalcev. Poseben uspeh tržnice je dejstvo, da so 
trebanjski pridelovalci in predelovalci, predvsem 
s podeželja, dobili enkratno možnost za proda-
jo in promocijo svojih izdelkov in to popolnoma 
brezplačno. Kljub dobri obiskanosti in prodaji še 
nismo zadovoljni, ampak si želimo še več in še 
boljše. Verjamemo namreč, da imajo naši pridni 
kmetje kaj pokazati in da lahko ponudba našega 
podeželja postane prava turistična atrakcija. 
Da bi si medsebojno pomagali pri pridobivanju 
evropskih sredstev, so se udeleženci tržnice in 

Drot pridobil evropska sredstva za promocijo podeželja in turizma 
ostali ponudniki turističnih storitev v Temeniški 
in Mirnski dolini povezali v združenje Trebanj-
ski šopek, ki smo ga oblikovali kot zadrugo. Tre-
nutno je v zadrugo včlanjenih 22 članov, največji 
partner v zadrugi je zagotovo Kmetijska zadruga 
Trebnje, ostali člani pa so lokalni gostinci, raz-
lična društva in kmetije.
Na razpisu Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja je bil DROT uspešen in pridobil 
nekaj več kot 17.000 € sredstev, s katerimi se bodo 
sofinancirale zloženke, razglednice in ostale tisko-
vine za vse člane zadruge, organizirale delavnice 
za oblikovanje turističnih produktov in pospeše-
vanje prodaje s strokovnjaki s področja turizma, 
hkrati se bo uredilo vsaj 10 prodajnih mest po do-
lini, kjer bo možno vsakodnevno kupovati dobro-
te naših kmečkih žena in ostalih ponudnikov ter 

še nekaj ostalih projektov imamo v načrtu.
Vabimo vse kmetije, predelovalce in pridelovalce 
ter vse ponudnike turističnih storitev (hotelirji, 
gostinci, kmečki turizmi, rokodelci, vinske kleti, 
zidanice …), da se nam pridružijo v zadrugi, kjer 
bodo deležni vseh bonitet, ki jih prinašajo nepo-
vratna evropska sredstva, hkrati pa bomo s tem 
omogočili, da bomo imeli na enem mestu zbrano 
vso našo turistično ponudbo.
Naj hkrati omenimo, da se je na nas obrnila za 
sodelovanje agencija iz Madžarske, ki bi skozi 
vse leto vozila turiste iz Anglije in Skandinavije 
v naše kraje in za njih bomo pripravili posebne 
ponudbe.

Odbor DROT za kmetijstvo in turizem: 
Špela Smuk, Opara Franci, Rakar Boštjan, 

Gorazd Marinček in Tatjana Kresal

Bo dražja hrana tudi boljša
ker nam naravne, zgodovinske, politične in še 
Bog ve kakšne razmere še nikoli niso dovoljeva-
le, da bi bili konkurenčni v masi. Smo pa lahko v 
kakovosti in zase bi lahko dovolj pridelali. 
Ob ponudbi hrane, ki jo je na svetovnem trgu za 
nas še dovolj, ni pa jo za vse ljudi, se postavlja-
jo vprašanja, kakšno hrano ponujajo, kako in na 
kakšen način je pridelana? Koliko manipulacij in 
kakšne je prestala? Kaj naredijo z njo, da obstane 
pol leta in več sveža, preden prispe na naše poli-
ce, pri nas pa v treh dneh, ko je kupimo, počrni, 
zgnije …  Trgovski centri so zasuti s hrano, toda 
s kakšno hrano in  kakšne kakovosti in od kod? 
Mi kurimo žita, spodbujamo ogrevanje na bio-
goriva,  ladje pa iz Amerike k nam prevažajo na 
tisoče ton žita za krmo in kruh. Koliko energije 
je potrebno za prevoz, koliko onesnaženja narave 
mimogrede. Da ne govorimo o gensko spreme-
njeni hrani, ki je tam tretirana kot konvencio-
nalna. Transporti hrane iz drugih držav in celin 
ubijejo hrano, mesečne manipulacije s hrano, ke-
mična obdelava ji odvzamejo energijo, prav tisto, 
kar bi morali dobiti s hrano. Ostane le še balast.
Kaj lahko naredimo? Potrebno je ozaveščati po-
trošnike, spodbujati lokalpatriotizem, zaupanje v 
domačo hrano, slovensko hrano, kar bo dobro za 
pridelovalce in potrošnike. Spodbujati bi morali 
neposredno prodajo, prodajo s kmetij, hrano pri-
delano v lokalnem okolju, segati po sveži hrani, 
sezonski  hrani. Strmeti, da hrana pride čim-
prej na mizo in se porabi v optimalnem času, ko 
ima največ hranilnih snovi v sebi. Taka hrana je 
prilagojena tudi našim potrebam in organizmu. 
Temu je namenjen npr. tudi eden izmed ukrepov 
EU, to je Shema šolskega sadja in zelenjave iz 
lokalnega okolja, s katerim se spodbuja uživanje 
sadja in zelenjave pri mladih ljudeh z namenom, 
da bi spremenili in izboljšali prehranske navade 
pri mladih ljudeh, hkrati pa podpirali domače 
pridelovalce sadja in zelenjave.
In kakšna je slovenska hrana? Varna. Sicer 
evropska zakonodaja zahteva, da mora biti vsa 
hrana na tržišču varna. Imamo skupno kmetijsko 

politiko, kar pa še ne pomeni, da kmetujemo in 
pridelujemo vsi pod enakimi pogoji. V Sloveniji 
imamo višje standarde kakovosti, kot v mnogih 
drugih evropskih državah in to je dobro za po-
trošnika in naravo. 
Slovenska hrana je pridelana po visokih standar-
dih, v čistem okolju in je varna, zdrava, kar zago-
tavljajo tudi državne kontrolne institucije. 
V kriznih časih, naj si bo na državnem ali oseb-
nem nivoju, ljudje začno razmišljat tudi to, kaj in 
kakšno hrano bodo jedli, po čem in kje jo bodo 
kupili. 
Ti časi so že tu. Tudi na kmetih se mnogokrat v 
zadnjih letih ni nič več splačalo. Vse se je lahko 
dobilo in kupilo v trgovini. Toda časi se spremi-
njajo. Ni ravno moderno vrtnariti, kmetovati, 
je pa koristno. Marsikdo že reče: »Vsaj vem, kaj 
pridelam in pojem.« In kar želiš sebi, privošči še 
drugim.

Marjeta Uhan

Spoštovani!

Februarja je skoraj konec, dela na navezovalni 
cesti na H 1 pa so popolnoma zastala. 
Čeprav je DARS rok izgradnje prestavil za pol 
leta, do junija 2011, se bojim, da navezovalna 
cesta in krožišče v sklopu cestne povezave z 
Mirnsko dolino, tudi do tega datuma ne bo 
končana. 
V delu Trebnjega, kjer se izvajajo gradbena 
dela, prihaja do pogostih prometnih zastojev 
in kolon pred semaforjem, obremenjene pa 
so tudi vzporedne ulice, kjer iščejo bližnjice 
poleg osebnih avtomobilov tudi težki tovor-
njaki.
Odgovorne sprašujem, kaj je vzrok, da ne na-
daljujejo z deli, kdaj bodo z deli nadaljevali in 
kaj bodo naredili, da bodo dela končana do 
določenega roka? 

Marjan Pavlin, podžupan Občine Trebnje

Aktualno
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Občine Trebnje, Sevnica, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert, Mirna Peč in Žužemberk, imajo s 
sklepom odobrena nepovratna sredstva Evrop-
ske unije v višini 14.649.041,00 EUR za gradnjo 
odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) 
elektronskih komunikacij (internet, elektronska 
pošta, televizija, telefon). Od tega zneska prejme 
Občina Trebnje okoli 2.700.000,00 EUR. Gre 
za prioriteto razvoja gospodarske infrastruktu-
re v novo informacijsko družbo. Vodja projekta 
GOŠO je Mojca Pekolj z Občine Mokronog-
Trebelno, ki je občinskim svetnikom politične 
opozicije v Trebnjem poslala dopis, v katerem 
je navedla: »...apeliram na vse vas, da kljub vo-
litvam sprejmete proračun za leto 2011, kajti ob 
prvem zahtevku, ki ga bomo dali na ministr-
stvo, bo potrebno predložiti sprejete proračune 

Občina Trebnje je konec decembra 2010 na 
Upravno enoto Trebnje vložila vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za nov 14-oddelčni vrtec v 
Trebnjem. Pri pripravi projektov so z arhitektom 
Prinčičem in odgovornimi projektanti aktivno 
sodelovali izvajalci projekta podjetje Trimo, d.d., 
delavci Vrtca Trebnje in župan s svojimi strokov-
nimi delavci. Opravljena je bila tudi revizija pro-
jektov. Kot smo pričakovali pri izdaji gradbenega 
dovoljenja ni večjih zapletov, saj bomo strokovne 
službe vse zahtevane dopolnitve opravile v roku. 
Priprave na gradnjo bi se torej lahko zaključile 
in bi z gradbenimi deli lahko začeli po predvi-
denem terminskem planu konec februarja. Žal 
pa to ne bo mogoče, saj je potrebno pred izdajo 
gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispe-
vek v višini 244.574,04 EUR, za kar pa sredstva 
proračuna v obdobju začasnega financiranja ni 
mogoče zagotoviti, saj v enakem obdobju lanske-
ga leta občina ni imela tovrstnih izdatkov. Enaka 
zgodba se ponovi v obdobju začasnega financira-
nja pri zagotavljanju finančnih sredstev izvajalcu 

Evropska sredstva za izgradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja

in usklajene načrte razvojnih programov NRP 
za ta projekt. Z delom štartamo takoj, vas pa 
ponovno prosim za sodelovanje v zvezi sprejetja 
vašega proračuna. Nikakor pa si najbrž ne smete 
privoščiti, da bi bil zaradi nesprejema proračuna 
ogrožen celoten projekt ostalih petih občin.« Na 
desetine ljudi prihaja vsak dan na Občino Treb-
nje iz raznih krajev občine Trebnje, kjer imajo 
sedaj samo navadni telefon in s tem onemogočen 
hitri prenos podatkov, npr. za internet in TV si-
gnal. Kljub temu sedaj plačujejo samo za telefon 
do 35 EUR na mesec, medtem ko bo naročnik 
TRIA preko širokopasovnega omrežja plačal od 
30 do 40 EUR za internet, e-pošto, TV, telefon) 
in z neomejenim prenosom podatkov.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Načrt Vrtca Trebnje je izdelan
gradnje Trimo Trebnje, saj bo plačila po podpi-
sani pogodbi mogoče izvesti le, ko bodo sredstva 
zagotovljena v  proračunu za leto 2011. S tem se 
bo začetek gradnje vrtca v Trebnjem prestavil 
najmanj za mesec ali dva oziroma do časa, ko bo 
proračun za leto 2011 sprejet na občinskem sve-
tu. Pri tem pa moramo upoštevati tudi dejstva, 
da občina pred sprejetim proračunom ne more 
pričeti z izvedbo postopkov javnega naročanja za 
javne razpise za izbiro izvajalca za ureditev oko-
lice, parkirnih prostorov in igrišč, niti objaviti 
javni razpis za izbiro izvajalca notranje opreme 
vrtca. To vsekakor pomeni bistveno spremenjene 
okoliščine, ki vplivajo na spremenjen terminski 
plan in nikakor ne moremo pričakovati novega 
vrtca v jeseni 2011. 
Sicer pa pričakujemo glede na izdelane projekte 
in skorajšnje gradbeno dovoljenje lepo zgradbo,  
skladno s predpisi in standardi, ki bo ponos in 
okras tega urbanega okolja, otroci in zaposleni pa 
se bodo v njej lahko dobro in prijetno počutili. 

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje 

Obnova podružnične 
šole v Dobrniču v 
polnem teku 
Dela pri podružnični šoli v Dobrniču so v pol-
nem teku. Podjetje GPI Tehnika, ki obnavlja 
našo staro lepotico, dela s polno paro. Po uvo-
dnih rušitvah so pričeli z notranjo obnovo, zače-
njajo tudi z gradnjo kotlovnice in zalogovnika za 
lesno biomaso. Zgrajena sta že nova telovadnica 
in prizidek, v katerem bodo prostori vrtca. Kljub 
jesenskim poplavam in zimskim razmeram dela 
potekajo v predvidenih časovnih rokih. Vendar 
žal moramo ugotoviti, da v obdobju začasnega 
financiranja ne bo dovolj denarja za plačilo vseh 
zapadlih mesečnih situacij izvajalcu, tako da ne 
moremo pričakovati, da bodo dela zaključena 
do konca aprila letošnjega leta. Pred sprejemom 
proračuna za leto 2011 ne moremo izvesti javne-
ga naročila za izbiro izvajalca za dobavo opreme. 
Pričakujemo, da se bodo usklajevanja pri spre-
jemanju občinskega proračuna za leto 2011 čim 
prej zaključila in da bomo lahko dela nadaljevali, 
tako da bo šola v jeseni 2011 pripravljena za nove 
izzive mladih nadebudnežev.

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje

Volilne enote v novi 
Občini Trebnje 
Občina Trebnje je sklicala sestanek s predstavni-
ki svetniških skupin v Občinskem svetu Občine 
Trebnje, na katerem smo usklajevali mnenja gle-
de volilnih enot v novi občini Trebnje, saj se bo 
KS Mirna izločila in postala občina Mirna. 
Za volilne enote je važno, da se na volitvah za-
gotovi približno enako število volivcev na enega 
občinskega svetnika, krajevne skupnosti v eni 
volilni enoti pa morajo biti teritorialno in druž-
beno povezane. 
Na koncu razprave se je oblikovalo mnenje, da 
bi v novi občini Trebnje imeli tri volilne enote, 
število občinskih svetnikov bi bilo 20 (plus 1, 
romska skupnost), kot to določa zakon o lokalnih 
volitvah, v novo občino Mirna pa se bo odcepilo 
relativno malo prebivalcev. 
Končno odločitev o volilnih enotah bo na pre-
dlog župana sprejel sedanji Občinski svet Občine 
Trebnje.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Aktualno
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Aktualno

Na velikem  panoju v središču Trebnjega ste lahko 
opazili plakat, na katerem so na črni podlagi na-
risane raznobarvne rožice in zapisan slogan Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer 
živijo pripadniki romske skupnosti. Ste se spraše-
vali, kaj vam omenjeni plakat želi sporočiti?
Plakat oglašuje triletni evropski projekt, vreden 
3,5 milijonov evrov (85 odstotkov ga financira 
Evropska unija, 15 odstotkov Ministrstvo za šol-
stvo in šport). Projekt, ki traja od septembra 2010 
do septembra 2013, koordinira Inštitut za naro-
dnostna vprašanja, kot eden izmed šestih konzor-
cijskih partnerjev pa v njem sodeluje tudi Center 
za socialno delo Trebnje.  Temeljni cilj projekta 
je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega 
kroga družbene izključenosti pripadnikov romske 
skupnosti, iz katere je mogoče izstopiti le z ustre-
znim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v 
okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti. Ena 
izmed ključnih usmeritev projekta je tako ustano-
vitev romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki jih 
je trenutno pet in so razporejeni po vsej državi. 
Enega imamo tudi v Trebnjem, njegov sedež je v 
romskem naselju Hudeje. Primarno gre pri naši 
aktivnosti znotraj projekta za učno pomoč učen-
cem iz romskega naselja Hudeje in razvijanje ino-
vativnih pristopov, metod učenja, ki se v romskem 

Projekt »dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih,  
kjer živijo pripadniki romske skupnosti«

kulturnem okolju izkazujejo kot primeri dobre 
prakse. Pri tem izhajamo iz romskega kulturnega 
in socialnega okolja, kar pomeni, da kot pomagala 
uporabljamo njihove koncepte razmišljanja. 
Ob koncu projekta bomo podali poročilo o tem, 
katere učne metode so se izkazale za učinkovite, 
kar bo lahko pomagalo tistim, ki se ukvarjajo z 
učenjem romskih otrok. To bo predstavljalo do-
dano vrednost naše aktivnosti. V procesu učne 
pomoči želimo romske učence najprej motivirati 
k večjemu obisku v šoli, kar nam pri nekaterih 
že zelo dobro uspeva, nato pa jim pomagati k iz-
boljšanju učnega uspeha. Z našo aktivnostjo pa 
želimo spodbujati in krepiti tudi medgeneracij-
sko sodelovanje med Romi samimi, zato bomo v 
drugi fazi projekta v proces učne pomoči vklju-
čili tudi starše. Pomembno se nam namreč zdi 
motivirati starše, da prepoznajo izobrazbo svojih 
otrok kot pomembno, s čimer bi otrokom dajali 
potrebno spodbudo, ki je z njihove strani trenu-
tno zelo primanjkuje. Hkrati pa bodo starši de-
ležni usposabljanja za samostojno nudenje učne 
pomoči svojim otrokom. Če se zaradi različnih 
ovir, kot je na primer nepismenost, ne bodo 
usposobili za samostojno nudenje učne pomo-
či, pa bodo vsaj deležni različnih motivacijskih 
delavnic, ki bodo prispevale k temu, da bo šola 

postala pomembna tema v njihovem življenju.  
Ta projekt je umeščen v širše področje, in sicer 
se izvaja v okviru Dnevnega centra Kher šu beši 
v Hudejah, kar pripomore k temu, da dosegamo 
več ciljev. Dnevni center se bolj usmerja v soci-
alne cilje, ta projekt pa v šolske, kar tvori celoto. 
Za vsakega otroka, ki se vključi v učno pomoč, 
izdelamo učni načrt, kjer si zastavimo realno do-
segljive cilje in časovni okvir njihove izpolnitve. 
Pri tem bomo ves čas sodelovali z Osnovno šolo 
Trebnje, tako da bomo imeli povratne informa-
cije o otroku in njegovem napredku.
Trenutno vse aktivnosti izvajamo s pomočjo pro-
stovoljcev, od septembra 2011 pa se bo ena oseba 
znotraj projekta tudi zaposlila, zato se bo od ta-
krat naprej naša aktivnost izvajala v povečanem 
obsegu. Vljudno vabimo vse, ki želijo svoj prosti 
čas obogatiti s tem, da bi romskim otrokom en-
krat do dvakrat tedensko po eno do dve uri nudili 
druženje in učno pomoč, da se nam pridružijo. 
Pri tem starost, spol ali izobrazba prostovoljcev 
niso pomembni. Pomembno je samo veselje do 
dela z otroki ter sprejemanje in spoštovanje dru-
gačnosti. Za več informacij se v času uradnih ur 
zglasite na Centru za socialno delo Trebnje, kjer 
vas bomo zelo veseli!

Lea Udovič, CSD Trebnje

Tegobe sodobnega človeka, ki so posledica ne-
zdravega življenjskega sloga, poklicnih obreme-
nitev in tudi dednih zasnov, se pogosto odrazijo 
na našim gibalnem sistemu.
James H. Cyriax, angleški ortoped, je vse svoje 
življenje posvetil raziskovanju vpliva gibov, drže 
in aktivnosti na bolnikove težave z gibalnim sis-
temom (sklepi, mišicami, ligamenti) in postavil 
izredno dober sistem kliničnega pregleda bolni-
ka, ki ga danes imenujemo metoda Cyriax.
V ZD Trebnje uporabljamo in razvijamo navede-
no metodo ter hkrati skrbimo za njeno promocijo. 
Na nedavnem strokovnem srečanju zdravnikov 
in fizioterapevtov na temo Sodobne manualne 
tehnike pri akutnem in kroničnem bolniku sta 
predavala tudi trebanjska vrhunska strokovnja-
ka metode Cyriax, in sicer Bogomir Humar, dr. 
med., spec. spl. medicine, in Jožica Zupančič, 
diplomirana fizioterapevtka, mednarodni učitelj 
metode Cyriax.  
Pri svojem predavanju sta se osredotočila na ra-
menski sklep. Rama je namreč zaradi svoje kro-
glaste zgradbe najbolj gibljiv sklep v človeškem 
telesu, zato je tudi zelo občutljiva. Doktor  Humar 
je govoril predvsem o zdravniški obravnavi bole-
zenskih stanj rame, s poudarkom na anamnezi, 
klinični preiskavi in zdravljenju določenih stanj 
z infiltracijami (injekcijami). Fizioterapevtka Jo-
žica Zupančič je predstavila fizioterapevtski pre-
gled in terapijo rame po metodi Cyriax. 
Značilnost obravnavane metode je, da skuša-
ta zdravnik in fizioterapevt  v timu, na osnovi 

bolnikove anamneze in testiranja, priti do čim 
bolj točne diagnoze. Le tako je mogoče zdraviti 
vzrok okvare in ne le lajšati simptomov. Na pre-
davanjih sta izpostavila, da je najpomembnejše 
določiti, katera stanja se zdravijo s fizioterapijo in 
katera z infiltracijami. Na osnovi svojih izkušenj 
in na osnovi izkušenj svojih kolegov namreč ugo-
tavljata, da se mnogi bolniki bojijo blokade (infil-
tracije) zaradi različnih dezinformacij, oziroma 
mnenj nestrokovne javnosti, da zdravljenje z blo-
kadami ni učinkovito. Osnovno načelo metode 
Cyriax je, da kadar se bolnikovo bolezen enako 
učinkovito zdravi s fizioterapijo kot z blokado, 
takrat ima vedno prednost fizioterapija. Za dolo-
čena stanja pa so blokade edino učinkovito zdra-
vilo. Hudega artritisa v rami (»zmrznjene rame«) 
se brez blokad praktično ne da ozdraviti, oz. bol-
nik trpi zelo hude bolečine celo do dve leti; hkra-
ti se izgubi optimalna gibljivost. Blokade so torej 
zelo učinkovito zdravilo, pogoj pa je seveda, da 
so dane točno v prizadeto tkivo. Testiranje meh-
kih tkiv gibalnega sistema zdravniku omogoča, 
da določi mesto blokade. Mesto bolečine, ki ga 
navaja pacient, ni vedno mesto okvare tkiva. Ra-
menski sklep, sluzniki (burze) ter glavnina mišic 
na primer lahko povzročajo bolečino v predelu 
nadlakti z možnim izžarevanjem do zapestja. 
Po predavanju je sledila še okrogla miza, kjer so 
udeleženci izobraževanja predavateljema posta-
vljali vprašanja. Največ vprašanj je bilo na temo 
sodelovanja med zdravniki in fizioterapevti pri 
zdravljenju gibalnega sistema. Dosedanje aktiv-

nosti so namreč pokazale, da timsko delo prinaša 
bistveno boljše rezultate pri zdravljenju težav v 
rami, saj se določene bolezni lahko zdravijo le z 
infiltracijami, spet druge pa s fizioterapevtski-
mi tehnikami. V preteklosti je bilo zdravljene 
usmerjeno samo na bolečino kot posledico okvare 
tkiva, v zadnjih letih pa se je delo fizioterapevta 
spremenilo tudi v smeri iskanja vzrokov okvar. 
Veliko število udeležencev, zbralo se je kar 65 
zdravnikov in fizioterapevtov, ter ogromno  vpra-
šanj sta pokazatelj, da je bil izbor tem pravilen in 
aktualen. Predavatelja ste že dobila povabilo za 
predavanje na naslednjem strokovnem srečanju. 
Interes za spoznavanje in uporabo metode Cyri-
ax, tako s strani zdravnikov kot s strani fiziote-
rapevtov, je v Sloveniji velik, uporabniki storitev 
Zdravstvenega doma Trebnje pa imajo vrhunske 
storitve po tej metodi že na razpolago. Odziv 
med pacienti je več kot dober. 

ZD Trebnje

Strokovnjaki metode Cyriax prihajajo iz ZD Trebnje
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Proračun je najvažnejši dokument vsake občine. 
S Proračunom 2011 Občina Trebnje zagotavlja 
finančna sredstva za financiranje nalog, ki jih iz-
vaja v skladu z ustavo in zakoni. 
Proračun 2011 je razvojno naravnan, saj vse-
buje kar 60 % sredstev za novogradnje in 40 % 
za tekočo potrošnjo. Proračun je optimistično 
naravnan, kar pomeni, da je v njem tudi nekaj 
rezervnih projektov, če se izkaže prilika, da se 
lahko še kaj dodatno zgradi. V politiki je tako, da 
župan in koalicija proračun zagovarja. Opozicija 
pa ga zavrača in kritizira, kar je v občini Trebnje 
še prav posebno očitno.
Prihodki Proračuna 2011 so v višini 16.814.468 
EUR plus ugodna zadolžitev za investicije pri 
bankah v višini 3.940.000 EUR. Odhodki so v 
višini 21.929.751 EUR ter odplačilo dolga v vi-
šini 191.632 EUR. Odhodki presegajo prihod-
ke za 5.115.284 EUR in odplačilo dolga v višini 
191.632 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki 
se pokriva iz sredstev na računu iz preteklega leta 

Šola za starše 
V Zdravstvenem domu Trebnje poteka skoraj 
vsak mesec šola za starše. Brezplačni popoldan-
ski tečaj za nosečnice in njihove partnerje je del 
projekta Zdrave občine, pri katerem sodelujejo 
občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentru-
pert, njegov namen pa je promocija zdravega na-
čina življenja. »Nosečnice so izredno motivirane 
za zdrav način življenja, to pa prenesejo tudi na 
otroka in partnerja,« je pojasnila Majda Gačnik, 
diplomirana medicinska sestra.
Trebanjsko šolo za starše odlikuje timski pristop, 
saj sodelujejo strokovnjaki z različnih področij, 
ki prispevajo vsak svoje znanje in izkušnje. Lani 
so predavali pediatrinja Andreja Humar Žgank, 
medicinske sestre Majda Gačnik, Kristina No-
vak in Nena Miklič, zobna asistentka Bernarda 
Sever, psihologinja Mateja Hudoklin in socialna 
delavka Mateja Vrabec. 

v višini 1.366.916 EUR in ugodna zadolžitev pri 
bankah na odplačilni rok 15 let v višini 3.940.000 
EUR. Zadolžitev pri bankah je namenjena za 
novi vrtec Trebnje, podružnično šolo v Dobrni-
ču in transportni vodovod Medvedjek. Za te tri 
naložbe in širokopasovno omrežje so zagotovlje-
na tudi nepovratna evropska in državna sredstva 
v višini 4,5 milijonov EUR. Tako je Proračun 
2011 uravnotežen in razvojno naravnan.
V Proračunu 2011 so sredstva planirana in raz-
porejena takole:
* Občinski svet Občine Trebnje: 178.516 

EUR
* Nadzorni odbor Občine Trebnje: 40.000 

EUR
* Župan (plače, materialni stroški, odnosi z 

javnostmi, komisije,    protokol, pokrovitelj-
stva, prireditve): 121.132 EUR

* Dejavnost Občinske uprave: 911.229 EUR
* Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-

mi: 263.912 EUR

Proračun Občine Trebnje za leto 2011 razvojno naravnan
* Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo: 213.297 

EUR
* Promet, prometna infrastruktura in komuni-

kacije: 4.292.831 EUR
* Gospodarstvo, malo gospodarstvo, turizem: 

103.666 EUR
* Odpadki, varstvo okolja in naravna dedišči-

na: 1.106.779 EUR
* Prostor, oskrba s pitno vodo, nakup zemljišč: 

2.842.748 EUR
* Zdravstveno varstvo: 118.000 EUR
* Kultura, šport, nevladne organizacije: 

742.210 EUR
* Vrtci, osnovno šolstvo, prevozi učencev, šti-

pendije: 7.971.723 EUR
* Socialno varstvo: 694.323 EUR
* Financiranje krajevnih skupnosti: 1.466.075 

EUR
* Splošna proračunska rezervacija in rezerva 

občine: 60.000 EUR
Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Kot je povedala Gačnikova, je šola za starše raz-
deljena na dva sklopa: zgodnja nosečnost in pri-
prava na porod. V okviru prvega poteka en tečaj, 
v okviru drugega pa jih je sedem. V letu 2010 
se je šole za starše udeležilo 350 staršev, od tega 
208 nosečnic. Največ udeležencev prihaja iz ob-
čin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, 
prihajajo pa tudi iz občin Ivančna Gorica, Novo 
mesto, Sevnica in Žužemberk. 
Kakovost tečajev spremljajo prek anket. Leto 
2010 so udeleženci ocenili za zelo pozitivno, je 
povedala Gačnikova. »S pridobitvijo večje pre-
davalnice v ZD Trebnje so se pogoji dela zelo 
izboljšali. Bodoči starši si želijo več praktičnih 
vaj iz nege dojenčka (na lutki), zato bo v bodoče 
potrebno razširiti dejavnost šole tudi s predla-
ganimi vsebinami. To pa zahteva več dodatnih 
sredstev za opremo in delovanje šole,« je še po-
jasnila. 

Ž. Z.

Skupina dolenjskih občin, združene v konzor-
cij, ki ga vodi občina Mokronog – Trebelno, 
sodelujejo pa občine: Sevnica, Mirna Peč, Žu-
žemberk, Trebnje in Šentrupert, je bil uspešen 
na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo za dodelitev sredstev za 
izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja. 
Tehnična rešitev, ki je bila izbrana na javnem 
razpisu občin, je optično omrežje FTTH (fiber 
to the home), kar omogoča najhitrejši in najbolj 
zanesljiv prenos podatkov do končnih uporab-
nikov. Omrežje bo omogočalo vse telekomu-
nikacijske storitve: telefonijo, visoko zmogljivi 
internet ter IP televizijo.
Rok za izvedbo celotnega omrežja je leto in 

pol, v vseh udeleženih občinah pa bo potrebno 
položiti več kot 1.000 km optičnih kablov. Za 
uspešno izvedbo projekta bo potrebno sodelo-
vanje vseh prebivalcev v naseljih, kjer se bodo 
dela izvajala. 
Za boljše informiranje bomo že zgodaj spo-
mladi sklicali zbore krajanov v vseh udeleženih 
krajevnih skupnostih, kjer bomo predstavili 
podrobnosti izvedbe, za morebitni priklop pa 
se bodo morali odločiti tudi prebivalci. 
Omrežje je namreč zasnovano tako, da z njim 
pokrijemo vsa območja, ki so upravičena do iz-
gradnje tako, da se z omrežjem objektov pribli-
žamo na ne več kot 200 metrov razdalje. 
Sam priklop od hrbteničnega omrežja do 

objektov pa morajo naročiti uporabniki sami. 
Izvedba priklopa bo stala 200 evrov (z DDV) 
in jo poravnajo prebivalci sami. Poleg tega mo-
rajo prebivalci zagotoviti tudi podpis in overitev 
služnostne pogodbe za potek omrežja po njiho-
vem dvorišču do objekta. 
Na samih zborih krajanov bomo zato razdelili 
prijavnice, ki jih boste izpolnili, če se želite pri-
ključiti na omrežje.
Ker bo omrežje odprto, bodo na njem storitve 
ponujali različni ponudniki, zato se boste lahko 
končni uporabniki prosto odločali, kdo bo vaš 
ponudnik storitev, seveda pod pogojem, da ta 
ponudnik na omrežju storitve ponuja. 
S tem bo zagotovljena večja konkurenca in bolj-
ši nabor storitev za končne uporabnike.

Občinska uprava Občine Trebnje 

Širokopasovno omrežje

Aktualno
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Župnijska Karitas Trebnje letos praznuje 20 let svojega delovanja na karita-
tivnem področju. Dvajsetletnice se bomo spominjali skozi vse leto, delav-
no, ob nadaljevanju začetih projektov in z nadgradnjo novih. Praznovanje 
tako pomembne obletnice smo začeli  v petek, 11. februarja 2o11, z veselim 
dogodkom, z blagoslovitvijo obnovljenih prostorov ŽK. Na praznovanje 
obletnice smo povabili vse sodelavce in prostovoljce, ki so skupaj z nami 
prehodili pot prostovoljstva,  ter ustanovitelja naše ŽK, nekdanjega tre-
banjskega župnika, Janeza Celarja, direktorja Škofijske Karitas Novo mesto 
Igorja Luzarja, ter tajnika ŠK Gregorja Vidica.
Srečanje smo pričeli s  sv. mašo, ki jo je daroval gospod Igor Luzar,  soma-
ševala pa kanonik Janez Celar in trebanjski župnik Miloš Košir. Maša, pri 
kateri smo sodelovali sodelavci ŽK, je bila darovana za pokojne sodelavce 
Karitas in njihove dobrotnike. Igor Luzar je v nagovoru poudaril pomen 
vere, ki je vir karitativnega dela. Ob tej priložnosti nam je čestital za opra-
vljeno delo in nam zaželel, da bi prepoznavali in odgovoriti na stiske, ki so 
med nami.
Po sv. maši je Igor Luzar blagoslovil obnovljene prostore, ki so za župni-
ščem, v prejšnji skavtski sobi. Prostori bodo služili kot skladišče in kot pro-
stor za pogovore in razdeljevanje hrane. Današnja gospodarska  recesija je 
povzročila veliko brezposelnost, saj je veliko  število naših župljanov, ki so 
bili zaposleni v Preventu in Tomu, izgubilo službo. Povečalo se je število 
rednih  prejemnikov pomoči. S paketi v hrani pa pokrivamo potrebe iz dru-
gih župnij in sicer največ iz Velikega Gabra in Čateža, pa tudi ostalih.

Okrogla miza o razvoju 
Dolenjske
V okviru projekta Delo 2020 je v Novem mestu potekala okrogla miza: 
»Dolenjska: med globalnim in lokalnim, med tradicijo in avantgardnim.« 
Kot predstavnik Občine Trebnje se je okrogle mize udeležil podžupan Jože 
Povšič. Ob tej priložnosti je direktorica Trima Trebnje Tatjana Fink po-
vedala, da je idej dovolj, potrebna je akcija. Namen je bil iskanje poti za 
gospodarsko in vrednostno prijaznejšo Dolenjsko do leta 2020. Že danes je 
Dolenjska gospodarsko najuspešnejša slovenska regija, v državni proračun 
prispeva največ, avtocesto pa smo dobili kot zadnji. mestna občina Novo 
mesto in občina Trebnje tvorita motor razvoja Dolenjske. »Dolenjci smo 
kreativni, vzdržljivi in odprti ljudje. Spoznavamo spremembe tudi v širšem 
okolju in prenašamo to znanje nazaj domov« je poudarila Finkova. Sogo-
vorniki so politikom v Ljubljani tudi sporočili, da tudi od njih pričakujemo 
akcijo, idej imamo dovolj. Država naj čimprej zgradi avtocesto tretje razvoj-
ne osi Dravograd-Celje-Novo mesto-Bela krajina, ki jo Dolenjska nujno 
potrebuje za pretok ljudi in blaga. Aleš Bratož, predsednik uprave Revoz 
Novo mesto, pa je poudaril, da znamo izrabiti priložnosti, ki se nam ponu-
dijo, saj se ne ustavimo pred velikimi izzivi. 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Slavnostna otvoritev na 
Zvijavnici
Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) in Občina Trebnje sta 
s slavnostno otvoritvijo predala prometu novo cesto in viadukt na Zvi-
javnici. Balone v barvah slovenske zastave sta v zrak spustila direktor 
Direkcije RS za ceste Gregor Ficko in župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic. Zvijavnica je tudi pomemben del obvoznice mimo Trebnjega. 
S tem je v naši občini odpravljen prometni zamašek in črna prometna 
točka. Investicija je znašala 2.010.000 EUR, od tega je Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval 1.270.000 EUR nepovratnih finančnih 
sredstev. Projekt Zvijavnica je izboljšal prevoznost, skrajšal  se je poto-
valni čas in povečala se je varnost. Direktor direkcije Gregor Ficko je na 
novinarski konferenci pred otvoritvijo javno zagotovil, da bo direkcija 
financirala izgradnjo pločnika od križišča v Dolenji Nemški vasi do že-
lezniške postaje na Ponikvah, kar je pred leti že obljubil takratni mini-
ster za promet. Občina Trebnje bo pripravila dokumentacijo, direkcija pa 
bo pločnik izvedla do prihodnjega leta. Direktor Ficko je tudi poudaril 
dobro sodelovanje z Občino Trebnje, saj je bilo v tem mandatu izvedenih 
devet večjih projektov (ceste, viadukti in mostovi).

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Blagoslovitev obnovljenih prostorov  Župnijske Karitas Trebnje

Srečanje smo zaključili ob pogrnjeni mizi, pregledu preteklega dela in ne 
boste verjeli s tortico, ki nam jo je podarila dobrotnica.

Tajnica ŽK Trebnje, Ana Nahtigal

Dogodki
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Zlata poroka
Te dni  sta Jože in Ana Cesar praznovala  50. let skupnega zakona - zlato 
poroko. V krogu družine, sorodnikov in prijateljev sta na Brezjah v cerkvi 
Marije pomagaj ponovno  obnovila zakonske zaobljube. Slavnostno mašo je 
vodil gospod kaplan Sašo Kovač.
Vsi domači vama še enkrat od srca čestitamo in se vama zahvaljujemo za 
vse lepe trenutke.
Naj bo ta zlata poroka blagoslov, za vedno naj z vama pečat bo njegov.

Vnukinja Barbara Cesar

Društvo upokojencev Mirna s predsednikom Tomažem Povšičem na čelu 
je zelo številno, saj šteje 560 članov. Ker je zelo aktivno in dostopno, se 
vanj vključujejo tudi člani iz drugih krajev  (Šentruperta, Trebnjega, Mirne 

Občni zbor DU Mirna Peči, Velike Loke, Škofje Loke, Mokronoga, Ljubljane …). Društvo de-
luje na kulturnem področju (mešani pevski zbor, dramska skupina, razni 
krožki), športnem (pikado, kegljanje, balinanje, streljanje, ribolov, smu-
čanje, badminton, tekmovalno pohodništvo, kolesarjenje, aerobika, šah), 
pohodništvu in izletništvu, tako da si vsakdo lahko izbere dejavnost, ki ga 
veseli.
V nedeljo, 23. 1., je imelo društvo redni volilni občni zbor, ki sta se ga ude-
ležila tudi poslanec mag. Franc Žnidaršič in župan Alojzij Kastelic. Ocenili 
so delo v mandatu, ki je bilo na vseh področjih zelo uspešno. Izvoljen je bil 
nov upravni odbor. Predsednik bo še naprej Tomaž Povšič, tajnica Nuša 
Krušec in blagajničarka Marija Jevnikar. Prvič so bila podeljena tudi pri-
znanja. PLAKETO DRUŠTVA so prejeli: 
•	 Tomaž	Povšič,	za	strokovno,	gospodarno	in	še	posebno	človeško	vode-

nje društva,
•	 Ivanka	Novak,	za	strokovno	vodeno	tajniško	delo,
•	 Anton	Kotar,	za	uspešno	delo	pri	vodenju	pevskega	zbora	in	šahovske	

sekcije,
•	 Lovska	družina	Mirna,	za	dobro	sodelovanje,
•	 Pavla	Bužan,	glede	na	svoja	leta	zelo	aktivna	na	področju	športa	v	dru-

štvu,
•	 Anica	Janežič,	športnica	leta	2010	(trenirala	in	tekmovala	v	balinanju,	

kegljanju, pikadu in tekmovalnem pohodništvu),
•	 Dušan	Jakopin,	športnik	leta	(treniral	in	tekmoval	v	kegljanju,	strelstvu,	

pikadu, tekmovalnem pohodništvu in ribištvu). 

Valentinov pohod
Društvo vinogradnikov Trebnje je pripravilo 18. Valentinov pohod iz 
Rodin na Gradišče. Na okoli deset kilometrov dolgo pot se je podalo 
okoli 300 pohodnikov. »Pohod je namenjen spoznavanju naših vinskih 
goric, rekreaciji in druženju ob Valentinovem,« je povedal predsednik 
društva Marjan Krmelj.

Ž. Z.

Na delavnicah ilustracije je zorela tudi ideja, ki so jo člani uresničili v so-
boto, 19. februarja, na Kragulevem hribu. V prijetnem ambientu Braneta 
Praznika je potekal ustanovni občni zbor, kjer se je rodilo novo Društvo  li-
kovnikov Trebnje, ki mu bo predsedoval gostitelj ustanovnega zbora Brane 
Praznik, njegova namestnica bo Majda Miklič, blagajničarka pa Anastazija 
Dežman. 
Zadali so si tudi prvo nalogo, ki jo bodo izpeljali skupaj z ZKD Trebnje. 
Organizirali bodo tečaj slikanja akvarelov, ki se bo začel 16. marca 2011, ob 
18. uri in bo trajal 8 srečanj po tri šolske ure.
Člani mladega društva vabijo nove člane, da se jim pridružijo, hkrati pa 
vabijo zainteresirane na delavnico. 

Rodilo se je likovno društvo

Dogodki
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Devet deklet že dobra tri leta prepeva v skupini 
Soreline. Povezujeta jih veselje do petja in sku-
pen pevski začetek – vse so namreč pred ustano-
vitvijo skupine prepevale v cerkvenem pevskem 
zboru Mladike. Skupino sestavljajo: Barbara 
Grm, Petra Hrvat, Valerija Jarm, Katja Makše 
Vencelj, Sonja Pekolj, Brigita Rogelj, Barbara 
Starič, Maja Sušin in Jana Višček.

Kdo ste Soreline?
Maja: Vse smo Trebanjke. Med najmlajšo in naj-
starejšo je približno deset let razlike. Smo same 
mlade, same fejst!

Kako je prišlo do ustanovitve skupine?
Jana: Ker sta nam petje in druženje manjkala, 
smo se na Petrino pobudo zbrale in ustanovile 
skupino. Prvotno se nas je zbralo deset deklet, a 
je ena odnehala, ker je imela preveč obveznosti. 
Na začetku smo nekaj mesecev vadile pri Sonji, 
potem pa smo dobile prostor za vaje v prostorih 
trebanjskega župnišča. 

Pogovor s sorelinami

Druži jih veselje do petja

Po kakšnem ključu izbirate pesmi?
Barbara G.: Odločitev mora biti soglasna. Išče-
mo pesmi, ki so nam vsem všeč. Izberemo ka-
kšno popularno ali pa kateri izmed nas pride na 
misel kakšna pesem in se potem pozanimamo, 
kje bi lahko prišle do not. Imamo zelo mešan re-
pertoar pesmi, saj pojemo od ljudskih, angleških, 
slovenskih, verskih, posvetnih, skratka vse.

Kje lahko vašo skupino slišimo?
Valerija: Redno sodelujemo pri svetih mašah – 
naš termin je prvo nedeljo v mesecu. Sodelujemo 
tudi na prireditvah ob praznikih, na primer po-
jemo na božičnem koncertu. Povabijo pa nas tudi 
na rojstne dneve, poroke, obletnice. Takih zadev 
se kar z veseljem udeležimo.

Kaj štejete za svoj največji dosedanji uspeh?
Valerija: Absolutno je bilo to petje na nacionalni 
televiziji v oddaji Spet doma pri Mariu na pova-
bilo Marte Zore. 

Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Valerija: Marto Zore smo povabile na Petrino 
poroko, kjer nas je poslušala, kako pojemo. Pre-
dlagala je skupno sodelovanje in prišla na idejo, 
da bi pele pri Mariu. Poroka je bila konec avgu-
sta, v začetku oktobra pa smo že bile pri Mariu. 
Zdi se mi, da je ta projekt dobro uspel. Vesele in 
zadovoljne smo, da smo imele to priložnost. 

Velikokrat vadite?
Petra: Dobivamo se vsak petek zvečer. To je naš 
čas, ki si ga vedno vzamemo. Začnemo okoli 8-ih 
zvečer. Na začetku vaj se upojemo, kar traja pri-
bližno 15 minut. Vedno si zraven še kaj povemo, 
ker smo ženske. Potem pa glede na izbor pesmi 
začnemo peti. Največkrat začnemo s pesmijo, ki 
se jo učimo, ker smo na začetku še bolj skoncen-
trirane, potem pa ponavljamo tudi druge pesmi. 
Vaje trajajo približno dve uri z manjšimi pavzami. 
Vse prav čakamo ta petek, da smo lahko skupaj. 
Ponavadi gremo na koncu še na »naših deset mi-
nut« – na kavico in čvek.

Kaj načrtujete v prihodnje?
Jana: Zaenkrat želimo ohranjati dosedanje de-
javnosti, torej petje na mašah, porokah in lokal-
nih koncertih. Rade bi imele samostojni koncert. 
Ne hitimo in si ne delamo prestrogih načrtov, ker 
nam je pomembno, da ostanemo skupina prijate-
ljic in da imamo takšne odnose, kot jih imamo. 
Kar se tiče kariere, bomo pustile času čas in ko 
bo, bo. Sicer delamo na tem, ampak nam ostajajo 
pomembnejši druženje in medsebojni odnosi.

Kako ste sploh prišle do svojega imena? Kaj 
pomeni?
Brigita: Kar nekaj časa smo razmišljale o tem, 
kako bi se poimenovale. Zamisli smo pisale tudi 
na listke. Potem pa je Barbara predlagala, da bi 
bile sestrščina, saj to karakterizira našo skupino. 
To smo prevedle v italijanščino in nekako prišle 
do imena Sorelina. 
Barbara G.: To ni direkten italijanski prevod, 
ampak je izmišljena beseda. Sorella v italijanšči-
ni pomeni sestra. Nam je bilo všeč eno ime, ki se 
je končalo na -ina. Dala sem to dvoje skupaj in 
nastala je beseda sorelina. Ker pa ljudje nekako 
niso dojeli ednine, smo se odločile za množino 
in postale Soreline. 

Živa Zakšek

Razstava ilustracij 
Dvanajst udeležencev delavnice Črkarija z ilustracijo je ustvarjajo na 14 
srečanjih v projektu, ki so ga v sožitju izvajali Območna izpostava Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Trebnje, 
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in Galerija likovnih samora-
stnikov. Svoja dela so udeleženci delavnice skupaj z mentorjem Petrom 
Škerlom postavili svoja dela na ogled. Svečana otvoritev razstave je pote-
kala v avli  CIK Trebnje 1. februarja 2011. 
Rodilo se je likovno društvo
Na delavnicah ilustracije je zorela tudi ideja, ki so jo člani uresničili v so-
boto, 19. februarja, na Kragulevem hribu. V prijetnem ambientu Braneta 
Praznika je potekal ustanovni občni zbor, kjer se je rodilo novo Društvo  
likovnikov Trebnje, ki mu bo predsedoval gostitelj ustanovnega zbora 
Brane Praznik, njegova namestnica bo Majda Miklič, blagajničarka pa 
Anastazija Dežman. 
Zadali so si tudi prvo nalogo, ki jo bodo izpeljali skupaj z ZKD Trebnje. 
Organizirali bodo tečaj slikanja akvarelov, ki se bo začel 16. marca 2011, 
ob 18. uri in bo trajal 8 srečanj po tri šolske ure.
Člani mladega društva vabijo nove člane, da se jim pridružijo, hkrati pa 
vabijo zainteresirane na delavnico. 

Društvo likovnikov Trebnje in Zveza kulturnih društev Trebnje
razpisujeta

TEČAJ SLIKANJA AKVARELOV
Začetek tečaja bo 16. 3. 2011 ob 18. uri v učilnici CIK Trebnje 

Tečaj bo potekal 8 srečanj ob torkih po tri šolske ure. 
Število udeležencev je omejeno na 15 oseb od 14. leta dalje. 
Zadnji rok prijav je 15. marec 2011 na ZKD Trebnje, 
tel. 07 348 12 50 ali e-pošta: oi.trebnje@jskd.si 

Predznanje za udeležbo na tečaju ni potrebno. Udeleženci morajo imeti 
s seboj akvarelni blok, šolske vodene barvice in čopice ter posodice za 
vodo in oblačilo /predpasnik, halja/ za zaščito oblačil.

Na tečaju bodo udeleženci spoznali likovni material in orodje, podalgo 
za ustvarjanje /vrste papirja/, način uporabe akvarelnih barv, ustvarjanje 
v naravi in v notranjem prostoru ali ateljeju ter priprava razstave.
Mentor bo Brane Praznik. 

Kultura
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DU Mirna, literatke Vezi in KS Mirna, vabita na 

glasbeno-pogovorni večer z naslovom »Mati, 
kruh, rože«,  ki bo v petek, 3. marca ob 18. uri  
v kulturnem domu Partizan na Mirni. 

Večer je posvečen ženam in materam. Gosta večera bosta pesnica Neža 
Maurer in mag. Igor Tršar, direktor JSKD RS. Večer bo zapolnjen s 
pestrim kulturnim programom.

Vabita DU Mirna in KS Mirna.
P. H.

11. januarja 2011 je minilo 80 let od ustanovitve prve knjižnice v Trebnjem, 
ki je delovala v okviru Bralnega društva. To je bila skromna soba z nekaj sto 
enotami gradiva, večinoma političnimi spisi in nekaj leposlovja. Po razpustu 
Bralnega društva je knjižnica leta 1931 pripadla Sokolu, v okviru katerega je 
bila ustanovljena prva javna knjižnica v Trebnjem. Kasneje je knjižnica delo-
vala pod okriljem Prosvetnega društva Josip Jurčič, leta 1962 pa je bila usta-
novljena Ljudska knjižnica Trebnje. Po literatu Pavlu Golii se je trebanjska 
knjižnica poimenovala leta 1983, od leta 2004 pa je samostojni javni zavod. 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje ima za seboj bogato 80-letno zgodovino in ta 
razvoj knjižnice od njenih skromnih začetkov do današnje zakladnice knjig 
smo opisali tudi v zborniku, ki je izšel ob počastitvi visokega jubileja tre-
banjske knjižnice. Praznovanje smo obogatili z razstavo ilustracij Kristine 
Krhin v Galeriji likovnih samorastnikov in osrednjo prireditvijo v počastitev 
80-letnice, ki je bila 26. januarja v knjižnici Trebnje. Na prireditvi je spomine 
na svoje delo v trebanjski knjižnici obujala Stanka Pungartnik, s katero se je 
pogovarjala domačinka Romana Šalehar, igralka v Slovenskem mladinskem 

80 let Knjižnice Pavla Golie Trebnje
gledališču, ki ima svojo učiteljico in knjižničarko v spominu predvsem kot 
urejeno in dostojanstveno gospo z jasnimi načeli, kaj je za mladega bralca 
primerno in kaj ne. Gospa Pungartnik se z veseljem spominja prvega raču-
nalnika, ki so ga dobili v knjižnici, s tem pa je bilo povezanega ogromno dela, 
saj je bilo treba vse knjižnično gradivo računalniško obdelati. Spominja se 
selitev knjižnice v večje in razširjene prostore, spomnila se je tudi vseh svojih 
sodelavcev, ki so srčno in predano dolga leta opravljali knjižničarsko delo tako 
v Osrednji knjižnici Trebnje, kot tudi na njenih dislociranih enotah. »Danes 
je knjižnica informacijsko središče in center družabnosti za vse generacije«, je 
še poudarila direktorica Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Tanja Cuder Udovič. 
Deluje na štirih lokacijah, osrednja je v Trebnjem, krajevne pa na Mirni, v 
Šentrupertu in Mokronogu. 
Nekaj pozornosti na prireditvi pa smo namenili tudi Pavlu Golii in France-
tu Režunu. Večer so s petjem popestrile trebanjske Ragle, na koncu pa smo, 
kot se spodobi, ob obujanju spominov slavnostno razrezali torto.

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Kultura

Mojca Lindič na predstavitvi diplome 

Galerijska paleta

V februarju ste si v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje lahko ogle-
dali ilustracije Kristine Krhin. Nadaljevali smo s predstavitvijo diplom-
skega dela Mojce Lindič z naslovom Vpliv emancipacije žensk na stopnjo 
ločitev. Osrednji februarski dogodek pa je pomenila otvoritev razstave 
Nove pridobitve Galerije likovnih samorastnikov Trebnje v 2009 in 
2010. Na dogodku je spregovoril župan Občine Mokronog-Trebelno 
gospod Anton Maver. Poudaril je, da je Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje postala stičišče likovne umetnosti. Ne samo za dolenjski in 
slovenski prostor, s Tabori je osvojila tudi mednarodno okolje. Zahvalil 
pa se je tudi vsem donatorjem del in avtorjem za »neprecenljiv kamenček 
v mozaiku bogate zbirke«. Glasbeni program je pripravila Glasbena šola 
Trebnje, izvajala pa sta ga prof. David Kocijan na saksofonu in prof. Peter 
Urek na klavirju. 
Razstava je na ogled do 15. maja. 
V sredo, 9. marca 2011, vas ob 17. uri vabimo, da se nam pridružite na 
predstavitvi knjige Maje Kastelic Pravi umetnik. Avtorica je diplomirala 
na Akademiji za likovno umetnost, potem pa je svoje diplomsko delo 
razširila v knjigo z naslovom Pravi umetnik: umetniški status v zahodni 
kulturni tradiciji. 
V sodelovanju s CIK Trebnje v okviru projekta CVŽU Dolenjska – Toč-
ka vseživljenjskega učenja Galerija likovnih samorastnikov Trebnje v 
torek, 22. marca 2011, ob 17. uri pripravlja  predavanje Kaj je kulturna 
dediščina? Helena Rožman, muzejska svetovalka, zaposlena v Galeriji 

Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, nam bo odgovorila na vprašanje 
kaj kulturna dediščina je, zakaj jo varovati in raziskovati. Projekt Centra 
vseživljenjskega učenja delno financira Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Pridružite se nam v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.
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Prešernovanje na Čatežu
V petek, 11. februarja 2011, se je v Kulturnem domu na Čatežu odvijalo 
tradicionalno Prešernovanje. Nastopil je domači pevski zbor Kres, okrnjeni 
PLIN-ovci so nastopili s kratko predelavo Povodnega moža, s katerim so 
na oder povabili igralca Gregorja Zorca. Le-ta nam je podaril performens 
Vse, zaradi česar ste prišli, s katerim se dotika tragične smrti svojih staršev 
in dogodkov, ki so sledili. Zaradi bolezni je svoj nastop odpovedala pevka 
Barbara Leben, je pa zato namesto nje vskočila Mojca Dolenc, pevka an-
sambla Sredenšek, ki nam je ob spremljavi Francija Kravcarja odpela pet 
popevk. Za konec pa smo si ogledali dva ANIMIRANA FILMA (in ne 
risanke!!!!!) Špele Čadež, ki je v svetovnem merilu ena izmed prepoznavnej-
ših animatork svoje generacije. Ogledali smo si animirana filma Zasukanec 
in Ljubezen je bolezen. Špela nam je tudi predstavila nastanek tovrstnega 
filma in pripravila razstavo lutk in scene filma Ljubezen je bolezen. Pro-
gram je povezoval Matej Mlakar.

Spoštovani uporabniki pitne vode!
V letu 2010 smo upravljali s petimi vodovodnimi 
sistemi: Trebnje, Čatež, Mokronog, Trebelno in 
Zaloka. Vodovodni sistem Trebnje, ki je v občini 
Trebnje oskrbuje s pitno vodo naslednja naselja: 
Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Belšinja vas, 
Benečija, Bič, Blato, Breza, Cesta, Češnjevek, 
Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Ga-
bru, Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas 
pri Čatež, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Do-
lenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje 
Selce, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji 
Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šen-
tlovrencu, Dolenje Prapreče, Gombišče, Gorenja 
Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas, Go-
renja vas pri Mirni, Gorenje Kamenje pri Dobr-
niču, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, 
Gorenje Selce, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, 
Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič 
pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hudeje, Kamni 
Potok, Knežja vas, Korenitka, Korita, Krtina, 
Krušni Vrh, Kukenberk, Log pri Žužemberku, 
Lokve pri Dobrniču, Luža, Mala Loka, Mala 
Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Ga-

Zagorica in  Zagorica pri Čatežu.
Naselji Glinek in  Volčje Njive se oskrbujeta iz 
vodovodnega sistema Mokronog.
Javnozdravstveni nadzor je izvajal Zavod za 
zdravstveno varstvo Novo mesto v skladu s Pra-
vilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode 
(Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 07/00 in 52/00) in 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in 
35/04). Voda na vodovodnem sistemu Trebnje, 
Čatež in Mokronog je bila v letu 2010 zdravstve-
no ustrezna!
Več si lahko preberete na: http://www.komuna-
la-trebnje.si/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=61&Itemid=77

Direktor: mag. Štefan Velečič

Mikrobiologija Kemija
Št. vz. U % NU % vzrok % Št. vz. U % NU % vzrok

Trebnje
vrtina 8 8 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0
VH 15 14 93 1 7 0 0 5 5 100 0 0
omrežje 23 23 100 0 0 0 0 11 11 100 0 0
skupaj 46 19
Atrazin, desetilatrazin (dodatni nadzor) 15 14 93 1 7 Desetilatr.
Čatež
vrtina 3 3 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
omrežje 12 9 75 3 25 0 0 4 4 100 0 0
skupaj 15 5
Mokronog
vrtina 3 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
VH 7 6 86 1 14 0 0 2 2 100 0 0
omrežje 12 9 75 3 25 0 0 7 7 100 0 0
skupaj 22 10

Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih voda za leto 2010 v občini  
Trebnje, ki so v upravljanju javnega podjetja Komunale Trebnje d.o.o.

Tabela 1: Pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov v letu 2010
Legenda: U=ustrezno; NU=neustrezno, vzrok pri MKB= število vzorcev z Escherichia coli, vn – vi-
dne nečistoče

ber, Mali Videm, Martinja vas, Medvedjek, Me-
glenik, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, 
Orlaka, Pekel, Pluska, Podlisec, Preska pri Do-
brniču, Primštal, Pristavica pri Velikem Gabru, 
Račje selo, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ri-
hpovec, Rodine pri Trebnjem, Roženpelj, Rožni 
Vrh, Sela pri Šumberku, Stehanja vas, Stranje pri 
Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Studenec, 
Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šmaver, Štefan 
pri Trebnjem, Trebnje, Vavpča vas pri Dobrni-
ču, Velika Loka, Velika Ševnica, Velike Dole, 
Veliki Gaber, Volčja Jama, Vrbovec, Vrhovo pri 
Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zagorica pri 
Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zavrh, 
Zidani Most, Žabjek, Železno, Žubina in naselja 
v občini Mirna Peč Dolenji Globodol, Gorenji 
Globodol, Jordan Kal, Srednji Globodol.
Vodovodni sistem Čatež, ki je v občini Trebnje 
oskrbuje s pitno vodo naslednja naselja: Čatež, 
Dolenja vas pri Čatežu, Dolga Njiva pri Šentlo-
vrencu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenji 
Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, 
Potok, Kriška Reber, Križ, Mačji Dol, Mačk-
ovec, Razbore – del, Roje pri Čatežu, Sejenice, 
Škovec, Trebanjski Vrh, Trnje, Veliki Videm, 

10. Trimov razpis

Družba Trimo letos že desetič zapored raz-
pisuje natečaj za najboljša raziskovalna dela. 
Diplomske, specialistične in magistrske nalo-
ge ter doktorske disertacije lahko avtorji pri-
javijo do 15. marca letos.

3. mednarodni natečaj

2. februarja se je iztekel rok za oddajo projektov 
na 3. mednarodni bienalen natečaj Trimo Ur-
ban Crash. Prijave na letošnji natečaj so prese-
gle vsa pričakovanja, saj se za nagrado poteguje 
363 projektov iz 56-ih držav. Desetčlanska 
mednarodna žirija bo prispele projekte ocenila 
v marcu, zmagovalno instalacijo pa bo razgla-
sila konec aprila. Trimo bo zmagovalni projekt 
postavil v ljubljanski stanovanjski soseski Nove 
Fužine junija letos. Na svečani otvoritvi insta-
lacije bo Trimo avtorju zmagovalnega projekta 
podelil poletno šolnino na priznani londonski 
šoli arhitekture – Architectural Associati-
on (AA) School of Architecture, študentje z 
najbolje ocenjenimi projekti pa se bodo lahko 
srečali s člani žirije in se udeležili arhitekturne 
delavnice v Ljubljani.

Kultura/ obvestila, napovedi
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Obvestila Mladinske komisije 
GZ Trebnje
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje v marcu organizira posvet 
mentorjev in vseh, ki delujejo z gasilsko mladino na območju GZ Treb-
nje. 
Tema posveta je namenjena usposabljanju in pravilni pripravi gasilske 
mladine za tekmovanje iz gasilske orientacije. 
Vabljeni v prostore PGD Trebnje, 5. 3. 2011, ob 8. uri zjutraj, ko bomo 
najprej teoretično obravnavali potek tekmovanja, kasneje pa se bomo v 
okolici Trebnjega še praktično usposabljali. 
Tekmovanje iz orientacije za gasilsko mladino pa bo v letošnjem letu 
potekalo 2. 4. 2011 ob 8. uri v okolici in pred gasilskim domom PGD 
Selo pri Mirni. 
Tu se bodo ekipe trojk pomerile za najboljša mesta v Gasilski zvezi 
Trebnje in za nastop na regijskem ter državnem tekmovanju. 
Velik poudarek na orientaciji bo predvsem branje karte in topografskih 
znakov, zato je priporočljivo, da se ga udeležijo v večjem številu. 
V marcu pa bo potekal tudi redni letni Zbor mladih, in sicer v prostorih 
Kulturnega doma Šentrupert, 19. 3. 2011 ob 16. uri.

Udeležba na programu 
voznika začetnika
30. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o voznikih 
(ZVoz), ki bo pričel veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se bo pričel 1. 
julija 2011.
Zakon o voznikih predvideva spremembe v vsebinah sedaj veljavne-
ga programa za voznike začetnike, ki v skladu z Zakonom o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP-1) določa, da mora voznik začetnik opraviti 
program dodatnega usposabljanja. Program vsebuje vožnjo odličnosti, 
vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa 
in psihosocialnih  odnosih med udeleženci cestnega prometa.

Upravna enota Trebnje

ZZB za ohranjanje vrednot NOB vabi na 

proslavo, ki bo 19. marca ob 11.  uri na 
Javorovici. 
Prijave k udeležbi in ostale informacije dobite na tel. 07 30 47 374, mobi 
040 607 782, Ivan Zupanc, predsednik krajevnega odbora ZB Mirna.

P. H.

Obvestila, napovedi

Datum in ura Prireditev Lokacija
28. 2. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček

Center vseživljenjskega učenja
Knjižnica Trebnje

4. 3. 2011, 18:00 Pogovorno-glasbeni literarni večer KRUH, MATI, ROŽE Kulturni dom Mirna
5. 3. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
5. 3. 2011, 18:00 Salamiada

Domače salame za ocenjevanje se zbirajo do 3. 3. 2011, dodatne informacije na tel. št.: 
041 648 631 

Gostilna Meglič

7. 3. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Trebnje

7. 3. 2011, 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje
7. 3. 2011, 19:00 Proslava ob 8. marcu Kulturni dom Trebnje
8. 3. 2011, 17:00 Ura pravljic Krajevna knjižnica Mirna
8. 3. 2011, 18:00 Damski večer

Prijave do 4. 3. 2011 na 041/669 090 (Špela Ostanek). 
Izletniška kmetija Kazina

9. 3. 2011, 18:00 Predstavitev knjige Maje Kastelic: Pravi umetnik Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
10. 3. 2011, 17:00 6. abonmajska predstava za otroke: Zakaj teče pes za zajcem? Kulturni dom Trebnje
12. 3. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
12. 3. 2011, 19:00 Premiera gledališke predstave za odrasle: Nezakonska hči v izvedbi KUD Ivan 

Cankar Velika Loka
Kulturni dom Velika Loka

12. 3. 2011, 20:00 Mučeniška fešta
Prijave do 8. 3. 2011 na 041/669 090 (Špela Ostanek). 

Izletniška kmetija Kazina

14. 3. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Trebnje

14. 3. 2011, 19:00 Strokovni večer z Natalijo Mihelčić: Tutankamonovo prekletstvo Knjižnica Trebnje
15. 3. 2011, 19:00 Strokovni večer z Ruth Reš Podgornik: Spomladanske zasaditve Krajevna knjižnica Mirna
19. 3. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
21. 3. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček

Center vseživljenjskega učenja
Knjižnica Trebnje

21. 3. 2011, 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje
22. 3. 2011, 17:00 Predavanje Helene Rožman: Kaj je kulturna dediščina Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
22. 3. 2011, 17:00 Ura pravljic Krajevna knjižnica Mirna
25. 3. 2011, 19:00 Prireditev ob materinskem dnevu Kulturni dom Trebnje
26. 3. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
26. 3. 2011, 8:00 – 20:00 Dobrodelno kolesarjenje po občini Trebnje za nakup invalidskega kolesa Park Trebnje
28. 3. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček

Center vseživljenjskega učenja
Knjižnica Trebnje

31. 3. 2011 Območno srečanje otroških gledališč Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
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Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bomo v skladu s priloženim razpore-
dom v kratkem pričeli z odvozom kosovnih  in nevarnih odpadkov. 
Kosovne odpadke je potrebno primerno zložiti, povezati oziroma zapaki-
rati ter jih odložiti na določen dan odvoza do 6. ure zjutraj na zbirno mesto 
(pri posodi za odpadke). V krajevnih skupnostih, kjer se vrši odvoz več dni, 
morajo biti kosovni odpadki pripravljeni na prvi dan odvoza do 6. ure.

Kosovni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: iztrošeno pohištvo, sani-
tarni elementi in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva.

Med kosovne odpadke NE SODIJO: zapuščeni avtomobili, kmetijski stroji, 
AVTOMOBILSKE GUME, deli karoserije in motorja ter ostali avtomo-
bilski deli, nevarni odpadki (baterije in akumulatorji, odpadki, ki vsebujejo 
živo srebro, kisline, topila, lepila in smole, pesticidi in biocidi, tiskalniki, 
embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi 
snovmi), razni gradbeni odpadki (kritina, les, opeka). Ti odpadki niso ko-
sovni odpadki iz gospodinjstev in jih ne bomo odvažali. Na skupna zbirna 
mesta jih je prepovedano odlagati, zato jih Komunala ne bo odvažala!

Nevarne odpadke je potrebno do zbiralnice dostaviti v ustrezni embalaži ob 
točno določeni uri.

Nevarni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: topila, kisline, fotokemi-
kalije, baterije in akumulatorji, odpadki, ki vsebujejo živo srebro, lepila in 
smole, barve ter črnila, detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi, pesticidi 
in biocidi, tiskalniki, les, ki vsebuje nevarne snovi, embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

Med nevarne odpadke NE SODIJO: iztrošeno pohištvo, sanitarni ele-
menti in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva, papir in lepenka, steklo, 
oblačila, jedilna olja in maščobe, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
plastika, odpadki iz čiščenja dimnikov, embalaža iz lesa, kovine, plastike, 
papirja, stekla in iz sestavljenih materialov.

V kolikor kosovnih  in nevarnih odpadkov  ne boste oddali v opredeljenih 
terminih, jih lahko brezplačno odložite na zbirnem centru deponije Glo-
boko, in sicer vsak  delovni dan med 7. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 
12. uro. 

Razpored zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov 
v Občini Trebnje pomlad 2011

Dan odvoza Datum odvoza Krajevna skupnost
ponedeljek 14.03.2011 KS TREBNJE
torek 15.03.2011 KS TREBNJE
sreda 16.03.2011 KS MIRNA
četrtek 17.03.2011 KS MIRNA
petek 18.03.2011 KS MIRNA
četrtek 31.03.2011 KS DOL. NEMŠKA VAS
petek 01.04.2011 KS SVETINJA
ponedeljek 04.04.2011 KS DOBRNIČ
torek 05.04.2011 KS KNEŽJA  VAS
sreda 06.04.2011 KS SELA PRI ŠUMBERKU
četrtek 07.04.2011 KS VELIKI GABER
petek 08.04.2011 KS VELIKI GABER
ponedeljek 11.04.2011 KS VELIKI GABER
torek 12.04.2011 KS ŠENTLOVRENC
sreda 13.04.2011 KS ŠENTLOVRENC
četrtek 14.04.2011 KS VELIKA LOKA
petek 15.04.2011 KS ČATEŽ
ponedeljek 18.04.2011 KS RAČJE SELO
torek 19.04.2011 KS ŠTEFAN

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!
Zbiranje nevarnih odpadkov  

Razpored zbirnih centrov nevarnih odpadkov po krajevnih skupnostih: 

Torek, 3.5.2011, in sicer:
KS TREBNJE: pri Kmetijski zadrugi v Starem trgu od 7.00 do 9.00;
KS MIRNA: pri  Mercator centru od 9.15 do 10.30;

Sreda, 4.5.2011, in sicer:
KS DOL.NEMŠKA VAS: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30;
KS SVETINJE: pri gostilni Rogelj od 10.45 do 12.00;
KS DOBRNIČ: pri trgovini Mercator od 12.15 do 13.45;

Četrtek, 5.5.2011, in sicer:
KS KNEŽJA VAS: v Mali vasi (bivša OŠ) od 7.00 do 9.00;
KS SELA ŠUMBERK: pri trgovini Ozimek od 9.15 do 10.30;
KS VELIKI GABER: pri gostilni Jerlah od 10.45 do 12.00;
KS ŠENTLOVRENC: pri gasilskem domu od 12.15 do 13.45;

Petek, 6.5.2011, in sicer:
KS VELIKA LOKA: pri železniški postaji od 7.00 do 9.00;
KS ČATEŽ: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30;
KS RAČJE SELO: pri gasilskem domu od 10.45 do 12.00;
KS ŠTEFAN: pri gostilni Mišič od 12.15 do 13.45.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Obvestila, napovedi

Obvestilo o možnih izpadih 
pri oskrbi s pitno  vodo na 
vodovodnem sistemu Trebnje
Na področju Velikega Gabra in okolici se izvajajo gradbena dela na za-
menjavi azbestno-cementnih cevi. 

Glede na to, da se obstoječe cevi nadomeščajo z novimi litoželeznimi 
cevmi, ki se polagajo v neposredni bližini obstoječih, obstaja možnost, 
da se obstoječe AC cevi poškodujejo. 

V tem primeru lahko pride tudi do večjih nepredvidljivih izpadov oskr-
be s pitno vodo. 

Do večjih izpadov, ki se lahko čutijo v širši okolici (Trebnje, Veliki Ga-
ber z okolico, dobrniška kotlina …) pride lahko, če se poškoduje glavna 
tlačna cev, po kateri na Medvedjek priteka voda iz črpališča Radanja 
vas. 

V Komunali Trebnje, d.o.o. se trudimo, da takšne okvare takoj odpravi-
mo, a tudi za to je potrebno nekaj ur. 

Vse uporabnike prosimo, da informacijo vzamejo na znanje in potrpijo, 
če bi ostali brez vode. 

Po izjavah izvajalca del, ki le-ta izvaja za Občino Trebnje, naj bi z deli na 
zamenjavi cevi končal sredi aprila letos. 

To je tudi čas, ko so takšne okvare možne.

Z razumevanjem,

direktor Komunale Trebnje, d.o.o.
mag. Štefan Velečič
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Podpiramo realen proračun
V zadnjem času je bilo veliko govora o proračunu. Govori se o velikih 
številkah, o nerealnem zadolževanju in o nezmožnosti razumevanja re-
alnega pristopa. Naše mnenje je, da razvojno naravnani proračuni niso 
samo tisti, ki vključujejo gradnjo in investicije. 
Pomembni so tudi ljudje s svojo dejavnostjo znotraj društev, saj vlaganje 
v človeka večkrat pomeni več, kot vlaganje v določene nepremičnine. 
Zato bomo podpirali, da se višina sredstev za športno, kulturno, mla-
dinsko in socialno dejavnost ne zmanjšuje. 
Podpirali bomo tudi realne okvire proračuna, ki bodo omogočali, da se 
investicije v trebanjski vrtec, šolo v Dobrniču in vodohran Medvedjek 
nadaljujejo in pravočasno končajo. 

ObO SD Trebnje

Županova lista ZA Proračun 2011
Županova lista za razvoj Trebnje in Neodvisni demokratski klub NDK 
Trebnje smo v vseh treh glasovanjih pri Proračunu občine Trebnje za 
leto 2011 glasovali ZA. 
Proračun je razvojno naravnan, vsebuje kar 60 % naložb v vrtec, šole, 
vodovode, širokopasovno omrežje in drugo. 
V proračunu je skoraj 4 mio EUR nepovratnih sredstev Evropske unije. 
Žal pa so svetniki politične opozicije že trikrat z glasovanjem PROTI 
zrušili ta proračun, saj so imeli dva glasova več. Prepirali so se, da je 
proračun previsok, da Mirna prejme preveč, (mirnski svetniki pa, da 
Mirna prejme premalo)! Konkretnih predlogov po poslovniku pa niso 
dali, saj morajo upoštevati uravnoteženost proračuna. Več o tem berite v 
glasilo GLAS Trebnje na www.joze-povsic.com

Jože Povšič, za Županovo listo za razvoj ŽLR Trebnje

Vsakoletna zgodba pri sprejemanju proračuna Občine Trebnje se pona-
vlja. Brez sprejetega občinskega proračuna ne bomo mogli začeti novih 
in dokončati nujno potrebnih projektov, izgradnje 14-oddelčnega vrtca, 
ne dokončati obnove OŠ v Dobrniču, ne izgraditi vodohrana na Med-
vedjeku ... 
Do sprejetja proračuna tudi ne bo mogoča izgradnja širokopasovnega 
internetnega omrežja v šestih občinah, za katere so že odobrena evrop-
ska sredstva. Po zadnjih sejah občinskega sveta se upravičeno sprašuje-
mo, ali se svetniki ne zavedajo odgovornosti do občanov, volivcev?
Občini Trebnje v letu 2011 ne bo lahko, saj je v slabšem položaju že 
zaradi zavlačevanja ustanavljanja občine Mirna, trinajsterica pa ne da 
samo nasprotuje proračunu, ampak zavira razvoj občine.

Občinski odbor NSi Trebnje

Počastimo Alojzija Šuštarja
Kot predsednik KS Trebnje sem seznanjen, da v Trebnjem posamezne 
ceste oz. ulice nimajo imen. DROT je na Občino Trebnje poslal pobudo 
za imenovanje Ulice Alojzija Šuštarja in hkrati predlagal ustrezno poča-
stitev našega rojaka s poimenovanjem trga in postavitvijo spomenika.
Msgr. dr. Alojzij Šuštar je bil mož močne vere in zaupanja. Bil je velik, 
strpen in plemenit mož, ki je izžareval dobroto, ljubezen in razumeva-
nje. S svojim osebnim prizadevanjem, pogumno držo in jasno inter-
pretacijo resnice je nenadomestljivo prispeval k nastajanju samostojne 
države Slovenije.
Njegova širina in odprtost, s katero je gradil mostove med ljudmi, po-
zornost in spoštovanje do slehernega človeka so nam v vzgled in ponos.

Peter Agnič, DROT

Srečanje članov DSDS Trebnje
V organizaciji občinskega odbora Demokratske Stranke Dela in Soli-
darnosti Trebnje smo se 22. januarja člani v velikem številu udeležili 
srečanja v Galaksiji. Pomen srečanja je pojasnil predsednik trebanjskega 
odbora Branko Žagar. Predsednik stranke mag. Franc Žnidaršič je v na-
daljevanju poudaril, da se stranka uspešno veča, cilj pa je delati v korist 
delavcev, upokojencev, kmetov in študentov ter ščititi njihov interes, saj 
bo le tako prišla do izraza medgeneracijska solidarnost. V krizi moramo 
vsi stopiti skupaj, da bo delo ponovno pridobilo svojo vrednost, delavci 
pa pošteno plačilo za delo in vse pravice, ki izhajajo iz dela. Zato v našo 
stranko vabimo vse državljane, ki mislijo, da je treba zaščititi delo in 
pravice iz dela.

Dušan Zakrajšek

Razmislek pred volitvami!
Pred nami so aprilske volitve za župana občine Trebnje in člane ob-
činskega sveta. To je čas za premislek o naši skupni prihodnosti. Zato 
moramo narediti vse za okrevanje gospodarstva, razvoj naše skupnosti, 
zanesljiv in nadzorovan finančni sistem občine, nova delovna mesta, do-
segljivo izobrazbo, človekove pravice in pravno občino. Naša občina je 
naša pravica in naša odgovornost. Zaradi odgovornosti do sebe, lastnega 
okolja in bodočih generacij je pomembno, da soodločamo o prihodnosti. 
Le tako bo takšna, kot si jo želimo.
V preteklosti smo morali vsi skupaj trdo delati. Zato ne prepustimo vo-
denja občine naključjem. 
Lepo vas pozdravljam, 

Branko Veselič,  predsednik LDS Trebnje

Delo občinskih političnih strank
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Iz državnega  
zbora
V ponedeljek 14. februarja je po-
slanska skupina Slovenske demo-
kratske stranke obiskala Dolenj-
sko z namenom, da se seznani z 
problemi in težavami v regiji. 
Skupina petih poslancev je obi-
skala podjetja TRIMO Trebnje 
in DANA Mirna. 
Pridobljene informacije so zelo 

koristne za delo poslancev v tako hitro spreminjajoči in zapleteni gospodarski 
situaciji. Obe podjetji bijeta trd boj z domačo in tujo konkurenco. Povedali 
so, da tudi do sedaj ni bilo lahko, vendar tako težko kot sedaj še nikoli. Cene 
surovin in materialov rastejo, še posebno zaskrbljujoče so cene živil, ker se 
bodo bistveno povečale cene hrane. 
Potrebna bo splošna streznitev, predvsem vlade. Z boljšimi gospodarskimi 
ukrepi bi bilo naše gospodarstvo bolj konkurenčno in marsikatero delovno 
mesto ohranjeno. 
Kljub mnogim našim predlogom v prid izboljšanja gospodarskih pogojev smo 
bili preglasovani. Gospodarstvo v zahodnih državah se počasi pobira, naše pa 
še ni doseglo dna. Ogorčenje  obrtnikov in malih podjetnikov je upravičeno in 
mora strezniti tudi to vlado.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Obisk poslanske skupine SDS v Trebnjem
V ponedeljek, 14. 1. 2011, je občine v Dolenjsko-Belokrajnski regiji 
obiskala Poslanska skupina SDS. V Trebnje so prišli poslanci France 
Cukjati, Zvonko Lah, Iztok Podkrižnik, Danijel Krivec in poslanka 
Alenka Jeraj.  
Obiskali smo Trimo d.d. Trebnje, kjer nas je sprejela direktorica Tatjana 
Fink z vodstvom in nam predstavila podjetje. Sledil je obisk v Dani d.d. 
na Mirni, kjer nas je na ogled podjetja popeljal direktor Marko Hren 
s svojo ekipo. S poslanci smo obiskali dr. Marka Marina, ki nam je 
predstavil svoj projekt »Speča lepotica« – grad na Mirni. Ogled Galerije 
likovnih samorastnikov v Trebnjem pa je vodila kustosinja Andrejka 
Nose. Celodnevni obisk poslancev  smo zaključili z javno tribuno v Kul-
turnem domu Trebnje.

Občinski odbor SDS Trebnje Nada Pepelnak

LDS, SD, Drot in SLS so trikrat 
zavrnili proračun  za 2011
Vsi svetniki LDS, SD, Drot, SLS, znani kot zavirači, se tudi tokrat niso 
izneverili svoji tradiciji. 
Najhuje je, da se Trebanjci ne zavedajo škode, ki že nastaja. 
Potem, ko je ta združba že uničila EU projekt z 18 milijoni evrov evropskih 
sredstev, prav tako so 180.000 evrov državnih sredstev z nesprejetjem pre-
dlaganih sklepov zavrgli. Z zdajšnjim ravnanjem lahko ponovno naredijo 
večmilijonsko škodo.
Ne škodujete županu, ampak vsem prebivalcem občine. Kako boste razloži-
li staršem otrok, ki ne bodo mogli v vrtec, ker se zaradi tega lahko zategne 
gradnja za leto in več? Kako boste, svetnik Prpar, obrazložili ustavitev gra-
dnje v Dobrniču? Tako kot navadno, da je kriv župan, čeprav ste vi dvignili 
roko proti obravnavanju proračuna, ki bi to omogočal. 
V primeru vodovoda in rezervoarja Medvedjek lahko pride do problema 
koriščenja EU sredstev. Skupaj s še petimi občinami smo prijavljeni za raz-
pis za širokopasovno omrežje in brez proračuna je le-ta projekt ogrožen ne 
samo v naši občini, ampak tudi v partnerskih občinah. 
Vrednost tega projekta pa je cca. 22 milijonov evrov, v glavnem iz nepovra-
tnih sredstev.  
Spoštovani občani, kljub nemogočim razmeram bom sam in svetniki Žu-
panove liste, Nsi-ja, NDK-ja, SDS-a naredil vse za sprejem proračuna. 
Potrebujemo tudi vašo pomoč, da razrešimo nastalo situacijo. 
Smo za vse možne dogovore in spremembe proračuna, vendar zelo konkre-
tno, kaj znižati, kaj dodati, brez posegov v zakonsko določene obveznostih 
občine.

ŽRL

Delo občinskih političnih strank

iZJava Za JavnosT

Spoštovana javnost!
Župan in podžupana, katerim se z veliko naglico izteka mandat, so v sredo,  
26.01.2011, prišli na Občinski svet Občine Trebnje s predlogom proračuna 
za leto 2011, katerega smo spodaj navedeni svetniki zahtevali že novembra 
lanskega leta, pa je taista trojica trdila, da jim je SVLS RS predlagala, da 
naj s proračunom za leto 2011 počakajo do takrat, ko bo jasna situacija okoli 
nove občine, občine Mirna. 
Predlog proračuna, katerega je trojica tokrat predlagala, lahko primerjamo 
s pismom samomorilca, ki mu je prav vseeno, kaj bo jutri, pojutrišnjem ali 
kdaj pozneje. Predlagajo nenormalno visoko zadolžitev glede na občinski 
proračun in predvidevajo prihodke, kot bi bili edina občina v Sloveniji in 
še to v času gospodarskega razcveta. Pri vsem tem pa ne pozabljajo nase, 
na svoje plače, dnevnice in drug luksuz in predlagajo celo povečanje teh 
postavk, pa čeprav vedoč za vse težave. Spodaj navedeni svetniki smo bili 
mnenja, da takšen predlog proračuna ne more iti v nadaljnjo razpravo in 
predlagali trojici, da upošteva te pripombe, kot tudi, da se vpraša o smi-
selnosti vsiljevanja proračuna pred dokončnostjo odločitve o ustanovitvi 
občine Mirna. 
Žal trojici to ni razumljivo in nespametno vztraja o nujnosti sprejetja pro-
računa po najkrajšem možnem postopku in ob tem zavaja z lažnimi dejstvi, 
da se bodo ustavile investicije v vrtec, OŠ Dobrnič in drugo infrastrukturo. 
Vse začete investicije v lanskem letu se bodo nemoteno nadaljevale, ne glede 
na sprejeti ali na proračun za leto 2011. Kakorkoli in tudi iz vsebine pro-
računa je moč razbrati, da trojica želi s pomočjo proračunskih sredstev (to 
je z denarjem občanov) si ustvariti podlago za nastop na bližnjih lokalnih 
volitvah. Menimo, da je to zelo nizkotno, negospodarno in na tak predlog 
proračuna bi pričakovali odziv tudi s strani Nadzornega odbora Občine 
Trebnje, kot najvišjega varuha proračunskega denarja v občini. 
Proračun ni poligon za osebne interese trojice! In, da so v predlogu tega 
proračuna številni osebni interesi vseh treh (župana in obeh podžupanov) 
priča tudi njihova izjava za javnost, ki so jo podali ob neuvrstitvi točke 
o proračunu na dnevni red zadnje seje, ko so v le tej primerjali občinske 
svetnike z neukročenimi psi. Takšen nivo pisanja v izjavi za javnost izraža 
neposredno osebno odvisnost od teh proračunskih sredstev in zavedanje se 
osebne katastrofe, v kolikor ne bo sprejet takšen, kot si ga je trojica zami-
slila. 
Vedno znova upamo, da bodo svoje osebne interese dali vstran in prišli s 
poštenim in za občane koristnim predlogom proračuna za leto 2011. Upaj-
mo!
Občinski svetniki: LDS, DROT, DESUS, SLS, SD, DSDS, SMS, neodvisni svetnik mag. Ivan Gole



16 št. 60/februar 2011

V soboto, 26. marca 2011, bo v Trebnjem pote-
kalo dobrodelno 12-urno kolesarjenje »S kole-
som za kolo«. 
Vožnja s kolesom je za marsikoga vir sprostitve, 
zdravja in dobrega počutja. Takšni užitki pa so 
mnogim ljudem žal nedostopni. To velja tudi za 
Ivano Gornik in Srečka Petkovška. Obema je 
usoda spremenila življenje, saj sta zaradi nesre-
če pristala na invalidskih vozičkih. Toda življe-
nja kljub temu ni konec in tudi invalidi se lahko 
ukvarjajo s športom. Kolesa na ročni pogon so 
v Sloveniji še redka, a omogočajo svobodo, mo-
žnost gibanja na svežem zraku in samostojnost. 
Tako kot vsa oprema za invalide pa so ta posebna 
kolesa izjemno draga in večini nedostopna. Naše 
športno društvo se je zato odločilo, da Ivani in 
Srečku izpolni to veliko željo ter jima pomaga 
pri pridobitvi koles na ročni pogon. V ta namen 
organiziramo v soboto, 26. Marca, dobrodelno 
12-urno kolesarjenje po občini Trebnje. Druže-
nje, ki se bo pričelo v mestnem parku ob osmi 
uri zjutraj, bo trajalo vse do večera. Kolesari-
li bomo na 24-kilometrski krožni trasi Treb-
nje–Štefan–Občine–Železno–Dobrnič–Rdeči 
Kal–Jordan Kal–Dečja vas–Trebnje ter zbirali 
prostovoljne prispevke. Pridružili se nam bodo 
tudi kolesarji invalidi ter kolesarji na posebnih 
kolesih. Na štartno-ciljnem prostoru bo poskr-

V nedeljo, 30.01.2011, se je končal prvi del 1. 
zimske lige v malem nogometu. V prvem delu, ko 
so vsi tekmeci igrali med seboj, smo videli veliko 
zanimivih obračunov ter izenačenost ekip na vrhu 
lestvice. Pred tem zadnjim krogom 1. lige je bilo 
kar nekaj odprtih vprašanj, zato se nam je obetal 
pester vikend v dvorani OŠ Trebnje. Za boj v prvo 
četverico, ki se bo med seboj pomerila za prvaka, 
je imelo možnosti še šest ekip. Brez možnosti sta 
bili le ekipa Rupa (naj omenim, da so v letošnji 
sezoni odigrali le eno tekmo v popolni postavi in 
še to so zmagali proti Snoopy Teamu, kar pomeni, 
da bi bilo lahko povsem drugače, če bi hodili v 
polni postavi) in ekipa Mirna United, ki pa je bila 
zaradi drugega neupravičenega neprihoda na tek-
mo izključena iz tekmovanja. Že v prvi tekmi sta 
se pomerili ekipi Mirna (bivša Alfa) ter Snoopy 
Team (bivši Transporti Uhan). Tekma je pomeni-
la veliko in tako se je tudi igralo. Trdo v obram-
bi in previdno v napadu, a kmalu je ekipa Mirne 
prišla do vodilnega zadetka in tudi še do nekaj 
priložnosti, ki pa jih je odlično zaustavljal zelo 
razpoloženi vratar Snoopy Teama Jani Hočevar. 
Izenačujoči zadetek Gregorja Sinjurja je postavil 
neko ravnotežje na igrišču do konca polčasa. V 
drugem polčasu pa se je zgodba ponovila. Še drugi 
zadetek odličnega Jureta Erazma in ponovni po-
polni preobrat Snoopy Teama, na čelu z odličnim 
vratarjem in strelcema golov Nika Jefima in Tilna 
Jenka. S to zmago 3:2 so se Snoopyji uvrstili med 
najboljše štiri in v boj za prva tri mesta. Ekipa 
Mirne pa v boj za obstanek, kjer pa glede na kva-
liteto naj ne bi imela preveč dela.

Trebanjski atlet Aljaž Požes je uspešno tekmoval 
na 400 m v dvorani in tako napovedal obetavno 
poletno sezono.
Potem ko je konec lanskega leta začel  trenirati  
pod vodstvom še vedno aktualnega slovenskega 
rekorderja (o.p. 400 m) Matije Šestaka in tako še 
izboljšal maksimalno moč ter hitrost, se je letos 
še bolj pokazal preskok v rezultatih, s katerimi 
bi bil lahko v bodoče resen konkurent najboljšim 
tudi na največjih tekmovanjih. V svoji paradni 
disciplini v teku na 400 m je letos začel tekmo-
vati že 22. januarja v Budimpešti, kjer je tekmo 
na 200 m (23.13) in 400 m (50.13) združil s pri-
pravami v dvorani in že takoj dosegel dve mesti 
med deseterico v močni mednarodni konkurenci 
z osebnima rekordoma v dvorani. Na pripravah 
je kasneje žal staknil lažjo poškodbo bicepsa na 
desni nogi, a kljub temu konec januarja šel na 
tekmo v Bratislavo, da naredi test pred državnim 
prvenstvom. Dosegel je soliden čas in 6. mesto 
na 400 m ter se na podlagi tega odločil, da na-
stopi čez štiri dni še na državnem prvenstvu v 
Linzu (v Sloveniji nimamo primernega objekta). 
V taktičnem teku je osvojil sicer nehvaležno 4. 
mesto, vendar je bil s prikazanim in za desetinko 
sekunde izboljšanim osebnim rekordom vseeno 
zadovoljen. Naj omenimo, da je kot narekovalec 
tempa uro po svojem teku  pomagal tudi trening 
partnerjema do hitrega časa in prvih dveh mest 
na 800 m. Po državnem prvenstvu in pred zadnjo 
tekmo na Dunaju 12. februarja je dejal: »S tekmo 
sem dokazal, da sem lahko ob boku najboljšim v 
državi, vendar pa se po prvem krogu nisem mo-
gel prebiti na bolj ugodno pozicijo za zadnjih 100 
m, saj je prehitevanje kljub prihranjenim močem 
v dvoranah praktično nemogoče. Vem, da sem 
dobro pripravljen in bom na zadnji tekmi kratke 
zimske sezone zadovoljen le z osebnim rekordom 
in občutkom, da sem dal vse od sebe in »grizel 
do zadnjega metra«.  V kar je verjel, je na tekmi 
tudi pokazal in se z močnega mitinga na Dunaju 
vrnil kot najboljši Slovenec s svojim najboljšim 
časom na 400 m, ki se je ustavil pri 49.83 s. Tako 
je napovedal močno poletno sezono in že trka na 
vrata slovenske reprezentance za največja tekmo-
vanja. 
Želimo mu le zdravja, da svoje dosežke še pre-
seže, saj verjamemo, da mu motivacije in volje 
zagotovo na manjka.

Končan prvi del OLMN Trebnje 1. Liga
V drugi tekmi sta se pomerili ekipi Bar pri Livarni 
in vodilni Paradiž. V tekmo so oboji krenili v po-
polni postavi, tako da se je obetala dobra tekma. 
Bolje so začeli igralci Paradiža na čelu z Rudijem 
Žeslinom, ki je odlično razigraval svoje soigralce, 
ki so tudi prišli do vodstva, ki pa ga je kmalu iz-
ničil borbeni Primož Ozimek. V tej tekmi je bilo 
veliko več živčnosti kot na prvi tekmi, kar se je 
pokazalo tudi z nekaterimi rumenimi kartoni. Vse 
to pa je nekje na sredi drugega polčasa z zmagovi-
tim zadetkom 2:1 umiril Bojan Gale in svoji ekipi 
priigral boj za prva tri mesta, kjer so bili že pred 
tem dvobojem igralci Paradiža.
V zadnji tekmi dneva med ekipo Rupa in KMN 
Rem, ki je odločala o uvrstitvi med najboljše štiri 
ekipe, je ekipa Rupe zopet igrala v okrnjeni po-
stavi, kar je KMN Rem izkoristil in lepo napolnil 
mrežo nasprotnika. Zopet je blestel eden najbolj-
ših igralcev lige Robi Baranašič s tremi zadetki. 
Tekma se je končala s 6:1 in tako je ekipa Rema 
osvojila prvo mesto po rednem delu lige. Ekipa 
Rupe pa se bo borila za obstanek v eliti z ekipama 
Mirna in tokrat prostimi KMN Rem–Terca.
Glede na spodnjo lestvico se obetajo zanimivi boji 
za prva tri mesta, saj loči vse štiri ekipe le 4 točke. 
Lestvica po rednem delu:
KMN Rem 13 točk
Paradiž 12 točk
Bar pri Livarni 10 točk
Snoopy Team 9 točk
KMN Rem-Terca 7 točk
Mirna 6 točk
Rupa   3 točke

Dobrodelno kolesarjenje v Trebnjem
bljeno za okrepčilo kolesarjev ter servis koles. Za 
vse sodelujoče pa bodo v gostišču Opara na ta 
dan pripravili tudi posebno ugodno kolesarsko 
ponudbo. Pridružite se nam, naredite nekaj zase 
ter za Ivano in Srečka, pomagajte »s kolesom za 
kolo«. V primeru dežja bo prireditev prestavlje-
na na 23. april. Več informacij najdete na spletni 
strani www.ad-venture.si.

Odlična zimska 
sezona v dvorani

Šport
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Šport

V četrtek, 14. februarja, so bili na prireditvi v 
kulturnem domu razglašeni najboljši športniki v 
občini Trebnje: smučarska skakalka Eva Logar je 
postala športnica leta 2010, borec v kategoriji K1 
Gregor Smole športnik leta 2010, najboljša eki-
pa minulega leta pa prva ekipa badmintonskega 
kluba Tom Mirna. 
»Tudi letos je komisija za izbor in podeljevanje pri-
znanj najboljšim športnicam, športnikom in špor-
tnim delavcem v občini Trebnje imela izjemno 
zahtevno delo, da je med nominiranci, ki so vsi 
odlični športniki z odmevnimi rezultati, izbrala 
nagrajence«,  je dejal predsednik Športne zveze 
občine Trebnje Boštjan Kolenc, ki je z olimpioni-
kom Mirom Cerarjem podelil priznanja najbolj-
šim v minulem letu. »Pravzaprav nisem pričakoval 
nagrade, sem pa jo izjemno vesel. Letos nimam 

Najboljši v 2010: Eva Logar, Gregor Smole  
in 1. ekipa BK Tom Mirna

Foto športnik in športnica leta: Prejemnikom nagrad športniku leta Gregorju  
Smoletu, predstavniku ekipe BK Tom Mirna Dušanu Skerbišu, Evi Logar –  
v njenem imenu je nagrado prevzela njena mama  – sta čestitala predsednik 
Športne zveze Boštjan Kolenc in olimpionik Miro Cerar.    

Foto: Športna plaketa: Prejemnika športne plakete Trebnjega Stane Sever in 
predsednik Kegljaškega kluba Dušan Jarc. 

Foto športni znak: Prejemniki športnik znakov: Miha Zarabec, predstavnik RK Trimo Trebnje, Roman Šavrič, predstavnik badmintonistov, Dušan Skerbiš in 
Janez Prosenik s podžupanom Jožetom Povšičem in predstavnikom športne zveze Miranom Jurakom. 

večjih pričakovanj na tekmovanjih, želim pa zrasti 
kot borec,« je na prireditvi povedal športnik leta, 
član Muay Thai Gym no Fear. V imenu športni-
ce leta je nagrado prevzela njena mama, saj je bila 
Eva Logar, članica smučarskega društva Zabrdje, 
zadržana zaradi priprav na tekmovanje. 
Športne znake Trebnjega sta podelila podžupan 
Občine Trebnje Jože Povšič in član komisije Bra-
ne Kirm, prejeli pa so jih: badmintonistka Špela 
Silvester, badmintonist Urban Turk, motoci-
klist Janez Prosenik ter rokometaša Miha Zara-
bec in Jernej Papež. Športno plaketo Trebnjega 
sta prejela Kegljaški klub Trebnje ob 40-letnici 
delovanja za prispevek k razvoju športa v občini, 
ter Stane Sever, začetnik in ustanovitelj trebanj-
skega rokometnega kluba. Jože Okoren, pred-
sednik Društva paraplegikov Dolenjske in Bele 

krajine, ki je tudi podpredsednik Zveze za šport 
invalidov, pa je športno plaketo Trebnjega prejel 
na decembrski vseslovenski prireditvi Športnik 
leta – invalid, ki je potekala v naši občini. 
Prireditev so obogatili pevska skupina Parangal, 
ansambel Mladi upi, amaterska gledališka sku-
pina P.L.I.N. in pevka Saša Lendero, povezoval 
pa jo je Robert Erjavec, ki je hudomušno pripo-
mnil, da so v občini Trebnje podeljene nagrade 
najboljšim športnikom ravno takrat, ko kateri od 
slovenskih športnikov doseže odmeven rezultat; 
letos je to bila Tina Maze, ki je postala svetovna 
prvakinja v veleslalomu, lani pa je bila prav tako 
na dan prireditve in podelitve nagrad uspešna 
smučarska tekačica Petra Majdič.  

Valerija Jarm 
Foto: Studio Boršnar
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Vsako leto z različnimi prireditvami počastimo 
spomin na našega velikega pesnika Franceta 
Prešerna. Tako je bilo tudi letos. Ena od teh je 
bila gledališka predstava, ki so jo v petek, 4. fe-
bruarja, v treh ponovitvah drugošolci zaigrali za 
osnovnošolce višjih razredov.
V lanskem šolskem letu je na Prešernovo balado 
Povodni mož v priredbi Antonije Rot pod men-
torstvom Mihele Kotar, Antonije Rot in Martine 
Zupančič nastala zanimiva gledališka predstava, 
v kateri so zablesteli takratni prvošolci. V kostu-

V letošnjem šolskem letu kot eko vrtec veliko 
časa namenimo raziskovanju naravoslovnih od-
kritij ravno v naravi sami. Kako so se med tem 
odzvali naši najmlajši, si preberite v spodnjem 
prispevku.
Narava je del našega vsakdana, vendar našim 
najmlajšim zelo veliko pomeni. Za naravoslovne 
dejavnosti otroci kažejo izredno zanimanje – to 
lahko trdimo na podlagi naslednjega: otroci se v 
gozdu zelo radi zadržujejo in raziskujejo različne 
nivoje gozda. To je nadgrajuje njihove predhodnje 
izkušnje in predznanje. Nekatere gozdne dejav-
nosti v otroku izzovejo tudi logične probleme, na 
katere lahko najdemo različne rešitve. Ob vseh 
teh dejavnostih se namreč zavedamo, da otrok 
od novih vsebin odnese največ takrat, ko se med 
seboj povezujejo različna področja otrokovega 

Povodni mož v izvedbi drugošolcev
mih, ki sta jih sešili Tončka Prpar in Olga Kepa, 
s pesmijo in s plesnimi koraki ter uglajeno bese-
do so se pokazali kot pravi sodobniki velikega 
pesnika. Nastopajoči so nas resnično presenetili, 
zato vsa pohvala njim in mentoricam, ki so zna-
le v vsakem izmed njih prebuditi izreden čut za 
nastop. Zares prepričljivo so nas znali popeljati 
v čas, ko je znal lepo Urško ukrotiti le povodni 
mož.

Katja Kurent, 8. b OŠ Trebnje
Foto: Saša Gričar

Vrtec Trebnje odkriva gozdne skrivnosti razvoja. Že med samim izvajanjem pa so otroci 
kazali interes z novimi ugotovitvami o gozdu. 
Spoznavanje gozdnih skrivnosti je torej proces, 
kjer sploh ni pomemben samo končni izdelek. 
Otroke smo med izvajanjem gozdnih dejavnosti 
spodbudili k uporabi različnih čutil. Tako so bili 
bolj pozorni, natančni in uspešni pri določenem 
opazovanju oziroma odkrivanju in zaznavanju 
narave okrog sebe. Otroci so gozd tako vzljubili, 
da so na pot s seboj vzeli tudi svoje najljubše pra-
vljice in jih v gozdu pripovedovali tudi drugim 
otrokom. Z opazovalnimi pripomočki so zbrano 
iskali in opazovali gozdne živali in rastline. Re-
zultati se kažejo v otrokovih nadgrajenih sposob-
nostih opazovanja, v njegovih novih spoznanjih 
o gozdnih rastlinah in živalih. V skupen uspeh 
pa si štejemo tudi uspešno sodelovanje s starši in 
lokalno družbo, saj nam to le še popestri naravo-
slovna spoznanja.

vzgojiteljica Marta Rogelj

Francu Opari v slovo
Umrla je trebanjska legenda, umrl je Franc Opara. Kamorkoli me je zanesla 
pot po Sloveniji, sem skoraj vedno slišal »A Trebnje, Gostilna Opara, kaj 
počne Franc, ima še vedno tako dober cviček?« 
Pa sem se čudil, zakaj tako dobro poznajo Franca, ki ni bil ne televizijska, 
ne radijska zvezda, o katerem niso pisali časopisi in ki ni bil ne župan ne 
politik. In nenazadnje, saj ljudje tudi ne hodijo po gostilnah samo zaradi 
tega, da bi spoznavali njihove lastnike.
Pa mi je bilo kmalu jasno, tako kot je že dolgo jasno njegovi ožji in širši 
družini in tudi prijateljem. Franc Opara preprosto nikoli ni potreboval re-
klame, bil je tako močna in eminentna osebnost, da se je vtisnil v spomin 
vsem, s katerimi se je srečal. 
Bil je rojen gospodar – trezen, pameten, razumevajoč, nikoli zaletav in ve-
dno premišljen. Znal je dati na tehtnico dobro in slabo, pravično in lažnivo 
in ko se je odločil, je za tem tudi stal. Pa ne na račun drugih, ne na račun 
strahu in bolečine, kajti kljub trdnim stališčem je znal biti obziren, razu-
mevajoč in neverjetno nežen. Pri njem je bila od smeha do solze zelo kratka 
pot. Človek, ki iskreno pokaže solze sreče in žalosti, pač ne more biti slab 
in nam je blizu. 
In to najbolje vedo tisti, s katerimi je bil pokojni Franc največ skupaj, nje-
gova Angelca, Bojan in Nani, vnučka Tia in Rok in seveda sestra Iva. Hudo 
mi je, ko vidim, kako se jim je z njegovo smrtjo svet sesul na glavo, ampak 
morali ga bodo preboleti, pozabili ga pač ne bodo nikoli. Kako naj ga poza-
bi njegova Angelca, najboljša žena in sodelavka, mati in babica; ali pa Bojan 
in Nani, ki ju je Franc potrpežljivo in natančno vpeljal v svet podjetništva in 
jima zagotovil dober kos kruha; pa Tia in Rok, ko je njun dedek od ponosa 
jokal ob njunih športnih in drugih uspehih. In seveda sestra Iva, za katero 
je bil Franc vedno zanesljiva in čvrsta, na koncu pa nepogrešljiva opora. Kot 

soseda na Studencu 
in Stari Gori sva bila 
zadnja leta veliko sku-
paj in vem, da je Franc 
večino življenja živel 
ravno za njih. Bolj kot 
oni se je veselil njiho-
ve sreče in uspehov in 
skupaj z njimi je jokal, 
ko je bilo hudo. 
Franca praktično ni-
koli nisem videl lena-
riti, pa bi lahko, saj 
je ustvaril zase in za 
svoje več, kot je potre-
boval. 
Silno rad se je spomi-

njal mladosti, fantovskih let in seveda odbojke. Z ekipo Trebnjega je s Tre-
banjci in Žužemberčani prevandral vso Slovenijo in bil je rojen vodja ekipe, 
saj so mu vsi fantje priznavali nesporno avtoriteto. 
Mogoče se ravno zaradi spominov nekako ni mogel navaditi na novi dom 
na Studencu, vleklo ga je nazaj v Trebnje in seveda v njegovo Staro Goro. 
Med brajde, kjer so ga trte poznale tako, kot poznajo dež in sonce, toploto 
in mraz.
In potem se mu je zgodilo ravno med trtami. Srce, široko in plemenito, se je 
utrudilo, saj je težko sledilo tempu, ki ga je Franc narekoval. Obstalo je ne-
nadoma in nepričakovano. Žal je obstalo za vedno. Prepričan sem, da bodo 
močne korenine, ki jih je zapustil Franc Opara, trdno držale in zelenile 
družinsko drevo. Trebanjci se ga bomo spominjali kot resnične legende. 

Slavko Podboj

Šolstvo / zahvale
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Pošle so ti moči, / zaprl trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš, / bolečin več ne trpiš.
Čeprav spokojno spiš, / v naših srcih še živiš…

Zahvala
V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata,  

dedi, tast, brat in stric

Franc Pust
z Breze 15, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem kolektiva Elektron 

d.d. Gorenje Skopice, OŠ Šmarjeta in vrtcu, sindikatu TPV 
Velika Loka, Čebelarskemu društvu Trebnje za izrečena sožalja, 
besede spodbude, darovane sv. maše, cvetje in sveče. Posebna 

hvala sosedu g. Stanetu Gorcu za besede slovesa in ga. Metodi za 
lepe molitve. Hvala g. župniku, pogrebni službi Novak (Reber) s 

pevci in izvajalcem Tišine za lepo opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na nje-

govi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

V slovo Francu Opari
Tako vinogradniki kot obrtniki lahko odkrito rečemo, da se danes posla-
vljamo od človeka, čigar osebnost in delo sta neizbrisno vgrajena v Društvo 
vinogradnikov in Obrtno zbornico Trebnje. 
Brez Franca Opara bi se kolesje razvoja in dejavnosti v teh društvih obrača-
lo mnogo počasneje. Si lahko predstavljate 40 let nazaj, ko je Franc z nekaj 
člani ustanovil med prvimi na Dolenjskem Vinogradniško društvo Trebnje 
in to takrat, ko dolenjska vina v slovenskem prostoru niso veliko pomenila. 
Ni bilo znanja in ni bilo volje, da se situacija popravi. Franc je bil tisti, ki je 
prvi začel organizirano z izobraževanjem vinogradnikov in bil skoraj 30 let 
predsednik društva. 
Letos je bil vesel, ko je videl, da se bliža praznovanje štiridesetletnice DVT, 
pa žal tega ne bo dočakal. Prvi je spoznal, da brez umnega kletarjenja vi-
nogradništvo ne pomeni dosti in društvo vinogradnikov je za kletarjenje 
usposobilo vsakega svojega člana. Nikoli mu ni bilo škoda ne časa, ne de-
narja, da so stvari tekle tako, kot si je zamislil, društvu je dajal na razpolago 
prostore, svoj prosti čas in ogromno število prevoženih kilometrov, pa zato 
nikoli ni zahteval plačila. 
Marsikatero grenko je moral ta plemeniti človek slišati na račun tega – češ, 
saj je že 30 let na funkciji in bog ve, kako mu to koristi. To so seveda nizka 
razmišljanja nizkih ljudi, ki Franca in njegovo delo niso poznali, ogromna 
večina nas članov pa dobro ve, da brez njega Društvo vinogradnikov Treb-
nje danes ne bi bilo to, kar je – številčno, močno, strokovno in spoštovano 
v regiji in državi. 
Skoraj isto bi lahko trdili za njegovo delo v obrti, kjer je že leta 64 začel 
kot taksist, od leta 1970 pa kot gostinec. Bil je vseskozi predsednik sekcije 
gostincev in po upokojitvi prevzel predsedstvo pri upokojenih obrtnikih. 
Med prvimi je predlagal izboljšave za delo v združenju obrtnikov oziroma 
zdaj zbornici, sledil zakonodaji in predlagal spremembe in se živo zanimal, 
ne samo za probleme gostincev, ampak tudi vseh obrtnikov, ki so se znašli 
v težavah. 
Njegove sposobnosti niso ostale omejene le na občino Trebnje, ampak se 
je Franc Opara s svojim delom uveljavil tudi v regiji in državi. Spoštovali 
so ga zaradi njegove razgledanosti in volje do dela in prav zaradi njega je 
občino Trebnje in njene ljudi obiskala marsikatera delegacija, ki je odprla 
pot množici obiskovalcev. Idej mu nikoli ni zmanjkalo in tudi Valentinov 

pohod po trebanjskih vinskih goricah je njegov izum. Začelo se je s petimi 
pohodniki in zdaj lahko govorimo o množici pohodnikov, tudi do 500 jih 
je že bilo, ki se vsako leto iz vseh koncev Slovenije udeležijo te rekreativno-
turistične atrakcije. 
Žal letos 12. februarja Franca Opare ne bo več med prijaznimi gostitelji 
Valentinovega pohoda. Odšel je hitro in brez bolečin, toliko več bolečine 
pa je ostalo v nas, ki smo ga spoštovali in imeli radi. 

Če je po zaslugi nekega človeka
na svetu nekoliko več ljubezni
in dobrote, svetlobe in resnice,
je njegovo življenje imelo smisel.

Zahvala
V 64. letu starosti nas je zapustila  

Ana Vencelj 
iz Štefana pri Trebnjem.

 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, 

besede spodbude in nudeno pomoč. 
Hvala vsem, ki ste ji stali ob strani, jo imeli radi in jo v tako 

velikem številu pospremili k počitku.
 

Žalujoči: vsi njeni

Za boj z usodo ti je zmanjkalo moči, / zato ljubezni si prepustil se,
ki nate z neba se zlila je, / in spokojno svoje zaprl si oči.

Zahvala                                                                                                         
 V 83. letu se je za vedno poslovil od nas naš dragi

Jože Pucelj
z Odrge 13 pri Trebnjem. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. 

Hvala osebju internega in pljučnega oddelka splošne bolnišnice 
v Novem mestu, osebnemu zdravniku dr. Humarju, Društvu 
upokojencev Trebnje, Komunali Trebnje ter pogrebnemu za-

vodu Novak. Hvala tudi g. kaplanu za lepo opravljen obred ter 
g. Podboju za ganljive besede slovesa.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih ka-
korkoli stali ob strani. 

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Zahvale



Prevarana in izgnana
Bila je prikupno, prijazno kmečko dekle. Lepe po-
stave, okusno oblečena, prijaznega nasmeha, iskre-
ga pogleda iz sivomodrih oči. Ni zahajala v družbe, 
rada pa je s hriba prihajala v farno cerkev, molila 
in prepevala, včasih domov grede negovala svoje 
dekliške sanje.
Nekoč pa je v njeno faro iz Amerike prišel na obisk 
mlad zakonski par.  Jože, klicali so ga Džon, je bil 
v teh krajih doma, njegova soproga je bila Ameri-
kanka. Bil je ugleden organist. Orglal je, prepeval 
in njegov glas se je lepo ujel s Franckinim. Organi-
ziral je Miklavžev večer, mlada Francka mu je bila 
pri tej prireditvi v veliko pomoč. Mlado dekle je 
pridobilo tudi gospejino naklonjenost in postali sta 
prijateljici. Zakoncema je bila Francka všeč. Bila 
je pridna, čista in prijazna. Nagovorila sta jo, naj 
z njima odpotuje v Ameriko, da bo pri njima za-
poslena in da ji bo tam dobro. Džon, bogat, zdrav, 
čeden možak, je opazil, da se za mlado tujko zani-
majo fantje, pa jo je še sam začel opazovati z očmi 
moškega. Neizkušenemu dekletu je dolgo pihal na 
dušo in več ko po letu dni je mlado dekle klonilo, 
Zanosila je. Džon ji je obljubil, da se bo od svoje 
žene ločil, ker ni mogla postati mati. Nameraval se 
je s Francko poročiti, si tako ustvariti dom, kjer bi 
otroški jok in smeh polnila sobane. Francka ga je 
od ločitve odvračala, a ljubezen med njima je rasla 
in ko je bil prvi Džonov sin star tri leta in pol, je 
Francka rodila drugega otroka. 
Lina, Džonova žena, je lepo sprejela oba otroka, z 
veseljem ju je negovala, obenem pa opažala, da je 
njen mož postal še nežnejši, prijaznejši, z otrokoma 
se je rad veliko igral. Lina je oba otroka sprejela kot 
da sta njena, v svoji zaljubljenosti v moža ni opa-
zila, da je med Francko in Džonom tako, kot ne 
bi smelo biti. Otroka sta bila že za šolo, Lina pa je 
celo pristala, da je Džon otrokoma dal svoj priimek. 
Globoko v sebi je želela, da bi  bila ta prikupna fan-
tiča resnično njena. Do fantkov se je obnašala tako, 
kot da je ona njuna mama in ne Francka.  
Pa se je zgodilo, kar je moralo prej ali slej priti 
na dan. K Džonu in Lini je prišla na obisk Lini-
na sestra. Gledala je fantiča in kot strela z jasnega 
udarila z resnico na dan. »Lina, tadva otroka sta 
Džonova. Kaj nisi nikoli opazila, kako zelo sta mu 
podobna? Si slepa ali kaj, da ne vidiš, da v lastnem 
domu vzdržuješ prešuštnico, da si kačo rediš na pr-
sih. Tvojemu dedcu je dala kar dva otroka, ti pa si 
vse to prezrla in spregledala. Loči se od njega ali pa 
uredi, da jo cerkev pošlje s poboma tja, od koder sta 
jo pripeljala.«
Z Linino ločitvijo se ni strinjal njen brat, visok cer-
kveni dostojanstvenik, ki je pri oblasteh uredil, da 
je morala Francka s sinovoma nazaj v domovino. 
Džon je poskrbel, da sta se fanta z mamo naselila 
v njegovi rojstni hiši, katere lastnik je bil. Ponovno 
ji je obljubil in zatrdil, da se bo razvezal od Line, 
njo in fanta pa pripeljal nazaj v Ameriko. Minilo je 
nekaj let, fanta sta se dobro učila in bila v letih, ko 
naj bi se odločila za študij. Takrat je oče Džon še 
enkrat grdo prevaral Francko z obljubo, da najprej 
vzame v Ameriko sinova, da ne bosta zamudila let 
študija. Fanta sta res odšla, s trdnim zagotovilom 
in prepričevanjem očeta, da mama pride za njima, 
kot da prihaja na obisk, vendar bo v tem času uredil 
tako, da bo ostala za vedno. 
Pa ni prišla nikoli več v Ameriko. Pisma sinov so 
postajala čedalje redkejša in mlajši ji je po nekaj le-
tih napisal, da za mamo priznava le Lino. »Dveh 
mam nimam in jih tudi ne maram.« Starejši ji je 
redno pisal, včasih priložil nekaj dolarjev, po nekaj 
letih so bile pismu priložene tudi fotografije, naj-
prej žene in nato še otrok. Postal je vojaški pilot in 
bil leta 1945 z ameriško eskadrilo nekje v okolici 
Dunaja. Urejal si je papirje, da bi s te misije obiskal 
mamo, vendar predno je dobil vsa dovoljenja, je pri-
šlo vojaško povelje, da se vrnejo v Ameriko. Upanje, 

da se bosta mama in sin srečala, je bilo odrinjeno v 
prihodnost. Prihodnost pa jima ni dala možnosti, 
da bi se še kdaj srečala.
Prihajala so pisma z nekaj dolarji in novimi foto-
grafijami otrok, oziroma vnukov. Ob rojstnih dne-
vih sinov  je Francka razpostavila slike, molila in jo-
kala, prosila Boga, da bi samo še enkrat videla svoja 
sinova.  Nekega dne je na vrata njene sobe potrkal 
tuj moški, prijazno pozdravil, že naglas je izdajal, 
da prihaja iz Amerike. Franckino srce je začelo hi-
treje utripati, vesel glas, poln veselja in pričakovanja 
se je razlil po sobi: »Sin moj, si le prišel!« Prišlek jo 
gleda, prijazno stisne njene roke in ji reče: »Veste, 
gospa Francka, jaz sem samo prijatelj vašega sina, 
on me je poprosil, naj vas poiščem. Tole mi je dal 
za vas.« V roko ji je potisnil majhen paket in pismo. 
Razočaranje in bolečina, a le majhen obliž tolažbe 
je bil v majhnem paketku in beli kuverti. Vesela no-
vica je bila le ta, da je njen sin srečno poročen in da 
so vnuki zdravi, pridni in brihtni. O mlajšem sinu ji 
ni vedel povedati ničesar. Leta so minevala, prazni-
na in bolečina v njenem srcu pa sta bili iz leta v leto 
večji. »O Marija, mati božja, odpusti mi mladostno 
zablodo, o mati vseh nas, dodeli mi samo še eno 
priliko, da vidim svoja otroka, potem me vzemi.« 
Mnogo noči je srkalo njene boleče solze. Bližala se 
je osemdesetim letom, sinova sta dosegla šestinpet-
deset in dvainpetdeset let. »Nikoli več ju ne bom vi-
dela,« je sredi praznovanja osemdesetega rojstnega 
dne, ki ji ga je pripravila nečakinja, zajokala naglas. 
Z obema rokama je segla do srca, ihtenje je stre-
salo njene prsi, glas pa, kot da se v njej nekaj trga, 
kot da iz nje prihaja krik razbolele, a tolikokrat s 
kesanjem prežete duše. Nečakinja in prisotni so jo 
tolažili, toda to so bile besede ljudi, ki niso rasli pod 
Franckinim srcem, ki ji niso mogli izkazati otroške 
ljubezni in hvaležnosti. Pravzaprav tujci, ki niso 
mogli nadomestiti ljubezni dveh, po krivici in pre-
vari odvzetih sinov.
Včasih je segla po kozarcu, gledala slike in mrmrala 
pesem: »Veš, o Marija, moje veselje, veš moje želje,« 

in utihnila, kot da so njene želje tisto, kar Mari-
ja dobro pozna. Pogrešala je živ stik s sinovoma, v 
svojem naročju je pogrešala telesa vnukov. Boleha-
la je in nekega novembrskega jutra se je v domači 
cerkvi zgrudila in čez štirinajst dni pri nečakinji 
umrla. Poslovilne besede duhovnika so bile polne 
ganotja. Dobro je poznal Franckino bolečino in lju-
bezen do sinov, poznal je prevaro, zaradi katere je 
Francka izgubila otroka. Francka se je vse življenje 
kesala in obžalovala dve stvari. Prvo, da je popusti-
la poročenemu moškemu, in drugo, da je pristala, 
da sta fanta odšla študirat v Ameriko.
Leto in pol po Franckini smrti pa je v domovino 
mame in očeta prišel na obisk najstarejši sin. Obi-
skal je njen grob, pokleknil h grobu in naglas za-
jokal. »Mati, ljuba mati, odpustite mi, da si nisem 
izboril poti do vas, da nisem zbral poguma, da bi 
se vsem uprl, vas poiskal ali povabil k sebi. O Bog, 
odpusti mi tudi ti. Svojo mater sem imel vedno rad, 
le poti do nje nisem znal ali zmogel  poiskati. Poi-
skal je  vse mamine prijatelje, prehodil vse tiste poti, 
ki so ga spominjale na mamo in na brata. Požiral 
je besede, ki so govorile o njeni ljubezni, trpljenju 
in kesanju, si s temi pripovedmi napolnil misli in 
dušo. Po nekaj tednih se je vrnil v Ameriko z mno-
go slik mame v različnih življenjskih obdobjih. Sli-
ko s praznovanja njene osemdesetletnice je potisnil 
v žep srajce na srčni strani. Bila je mati, ki je dvema 
fantoma dala življenje, a so jo grdo prevarali, da 
materinstva ni mogla izživeti. Pustili so ji grenko 
spoznanje, žgoče  trpljenje izgube in prevare. Nekaj 
let  po njegovem obisku  v rojstnem kraju staršev 
je ugasnil tudi sam. Njuni telesi počivata več tisoč 
kilometrov narazen, upam, da se je njuna vera v po-
smrtno življenje izpolnila, verovala sta, da se bosta 
našla v večnosti.
S to zgodbo pošiljamo čestitke vsem ženam in ma-
mam 
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Zadnja stran

Učenci 7. b razreda OŠ Trebnje smo se na pobudo 
naše razredničarke Maje Ogrinc Gole na začetku 
šolskega leta odločili, da bomo sodelovali na fe-
stivalu Turizmu pomaga lastna glava (Imejmo se 
fajn – doživite naš kraj), ki ga že 25. leto zapored 
razpisuje Turistična zveza Slovenije. V sklopu le-
tega smo pripravili raziskovalno nalogo, v kateri 
smo na podlagi ankete oblikovali 2 turistična pro-
grama za mlade in 2 turistična proizvoda, ki bi jih 
lahko ponudili obiskovalcem kot spomin na obisk 
našega kraja. Programa smo glede na dolžino po-
stanka poimenovali Dotik Trebnjega in V objemu 
Trebnjega, kot turistični proizvod pa smo si zami-
slili in izdelali družabno igro, ob kateri bi ponudili 
levjesrčne medenjake. 
Pri izdelavi turistične naloge smo spoznali veliko 
novega o svojem kraju, predvsem pa nas veseli to, 
da bi vse, kar smo pripravili, lahko tudi resnično 
uporabili; morda za popestritev nedeljskega po-
poldneva, ki bi ga lahko preživeli s svojo družino 
po namigu iz naših turističnih programov, ali pa 
takrat, ko k nam na počitnice pride kakšen soro-
dnik.
Naše zamisli smo predstavili tudi na Ustvarjalnem 
srečanju nosilcev turistične ponudbe v Mirnski in 
Temeniški dolini v Trebnjem in v Šentrupertu. Na-
logo je kot izjemen primer dobre prakse pohvalil 
tudi Dejan Podgoršek, ugleden strokovnjak za tu-
rizem in sooblikovalec Strategije razvoja turizma v 
Sloveniji, na kar smo še posebej ponosni.
Predstavitev naše naloge na turistični tržnici pa je za 
nas nov izziv. Prijazno vas vabimo, da nas 29. marca 
2011 obiščete v Mercator centru v Trebnjem. 

Učenci 7. b OŠ Trebnje

Z Levčkom potujte – Trebnje občudujte

Hej, družba, kaj dogaja?
Vam misel kdaj v Trebnje zahaja?

Na stojnici vam bomo predstavili,
kar v Trebnjem nekaj velja.
Veliko smo vam pripravili,
zato obiščite ga.

Družabno igro smo oblikovali – 
poučno zabavo za prosti čas, 
vedno znova boste v objemu Trebnjega potovali
in se tako pogosto spomnili na nas.

Zato le pridite na potovanje, 
da obogatite svoje znanje!


