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Materinski dan
za vso družino

petek, 23. 3. 2012, ob 19. uri
v kulturnem domu v Trebnjem 

Gostja  Ljudmila Novak,  
      podpredsednica vlade 

Lepo vabljeni! Vstop prost!

Nastopili bodo

_ otroci Župnijske gledališke skupine Plamen
_ učenci zasebne glasbene šole Dežela glasbe
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Obiskal nas je predsednik 
dr. danilO Türk s sOdelavci.
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Treb- 
nje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Ho-
čevar, Štefan Kamin, Leon Lobe, Gora-
zd Marinček, Mojca Smolič, mag. Igor 
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc   
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljub- 
ljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdeli-
jo brezplačno vsem gospodinjstvom in 
podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostor-
skimi možnostmi in uredniško politiko. 
Priporočamo, da posamezni prispevki naj 
ne obsegajo več kot 1.000 znakov s pre-
sledki ter fotografijo v formatu JPG ali 
podobno. Fotografij, pripetih v programu 
Word, zaradi slabe resolucije ne bomo 
objavili. Prispevki političnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati 750 
znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, 
ne bomo objavili. Uredništvo si pridržu-
je tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se 
brezplačno objavi osmrtnica ali zahva-
la ob smrti za pokojnimi občankami ali 
občani občine Trebnje. Spominskih objav 
ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Gla-
silu občanov se proti plačilu v skladu s 
sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani 
in v primernih formatih: PDF v kakovo-
sti za tisk in CMYK-formatu. Če kako-
vost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati av-
torske pravice glede uporabe fotografij in 
tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso 
lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski 
pošti na naslov: glasilo.obcanov@trebnje.
si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredni-
štva na naslovu: Glasilo občanov, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za 
občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko je četrtek, 12. april 2012. Pri-
spevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.     

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  

Predsednik nas je 
obiskal
13. marca je bil v občini Trebnje na obisku 
predsednik dr. Danilo Türk s sodelavci. V pogo-
vorih v prostorih Občine Trebnje smo jim pred-
stavili uspešne projekte, ki smo jih izvedli ali 
jih trenutno izvajamo tako na področju druž-
benih dejavnosti kot tudi na področjih gospo-
darstva, okolja in prostora. Povedali smo jim 
tudi, da se pri izvajanju le-teh soočamo s  šte-
vilnimi težavami in ovirami, kasneje pa smo si 
nekatere uspešno izvedene projekte in aktivno-
sti tudi ogledali. Skupaj s predsednikom smo v 
sklopu njegovega obiska v občini Trebnje obi-
skali romski vrtec na Hudejah, si ogledali edino 
zbirko naivne umetnosti v Sloveniji v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje, najuspešnejše 
trebanjsko podjetje Trimo in novozgrajeni Vr-
tec Mavrica. 

Kanalizacija
Dela na kanalizaciji v Štefanu in Studencu 
dobro napredujejo. V Štefanu je zgrajenega 
več kot 700 m primarnega kanala v poliestr-
ski izvedbi, od obstoječega kanala v Štefanu do 
TPV-ja oziroma žage na Veliki Loki, vključ-
no z jaški. V Studencu so se dela pričela konec 
februarja, do danes pa je zgrajenega okoli 450 
m sekundarnega kanala v poliestrski izvedbi z 
razvodom za priključke od obstoječega kanala 
A, vključno z jaški. 

Otvoritev Vrtca Mavrica
V januarju je pričel delovati novozgrajeni Vr-
tec Mavrica, ki ga bomo slavnostno odprli 23. 
marca, na prireditev pa smo povabili tudi pod-
predsednico Vlade RS gospo Ljudmilo Novak. 
Vrtec, ki ga je pohvalil tudi predsednik drža-
ve, so načrtovali priznani strokovni sodelavci, 
vanj vključili inovativne rešitve ter tako zgra-
dili energetsko izjemno učinkovit objekt. Na 
objekt, ki smo ga zgradili z lastnimi sredstvi, 
smo izjemno ponosni in verjamem, da je refe-

renčen tako za našo državo kot tudi za evropski 
prostor.

Predlogi predpisov
Na Občini Trebnje pripravljamo kar nekaj od-
lokov in pravilnikov, ki bodo na novo uredili, 
spremenili ali dopolnili posamezna področja, ki 
jih urejajo. Za drugo obravnavo smo v Odlok 
o plakatiranju in obveščanju dodali dopolni-
tve, ki so bile podane v prvi obravnavi, ter 
pripravili predlog odloka, ki bo uredil področje 
oddajanja prostorov v nestanovanjskih objektih 
v občini. Osrednji cilj tega odloka je omogočiti 
razvoj turizma v zidanicah in pokrajini, pove-
čati prepoznavnost občine ter hkrati omogočiti 
vinogradnikom dodaten vir zaslužka za trud, 
ki ga vlagajo v obdelovanje vinogradov, pride-
lovanje vin ter vzdrževanje zidanic. Z veljav-
no zakonodajo na področju socialnih prejemkov 
bomo uskladili že veljavni odlok, ki ureja ob-
činsko denarno pomoč, pripravljamo pa tudi 
predlog pravilnika, ki bo urejal sof inanciranje 
prevoza vode. Namen pravilnika je urediti 
pravno podlago za nudenje f inančne pomoči 
vsem občanom, ki nimajo možnosti priključitve 
na javno vodovodno omrežje in s tem dostopa 
do pitne vode. 

Vaš župan 
Alojzi Kastelic

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012 in na 
spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si objavljeni razpisi s področja 

SOCIALNEGA VARSTVA 
ŠPORTA
KULTURE 
MLADINSKE DEJAVNOSTI

Prijava je možna do 2. 4. 2012. 
Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni občine 
Trebnje.

OBČINSKA UPRAVA



3št. 71 / marec 2012

AktuAlno

V torek, 13. 3. 2012, je Trebnje obiskal pred-
sednik države dr. Danilo Türk. V sklopu obi-
ska si je ogledal romski Vrtec Romano na 
Hudejah, Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje, proizvodnjo v Trimu ter nov Vrtec 
Mavrica.
Ob prihodu ga je najprej pozdravil župan 
Alojzij Kastelic, nato pa se je v veliki sejni 
dvorani Občine Trebnje srečal še s podžupa-
noma, direktorjem občinske uprave in vodjo 
Oddelka za družbene dejavnosti, s katerimi 
se je pogovarjal o delovanju in projektih ob-
čine. Nato si je v romskem naselju Hudeje 
ogledal romski Vrtec Romano in kratek pro-
gram, ki so ga pripravili otroci iz vrtca. Pred-
sednik je podprl delovanje romskega vrtca in 
se strinjal z županom in romskim svetnikom 
Matijo Hočevarjem, da je potrebno romski 
vrtec ohraniti. V izjavi za medije je povedal, 
da je romskim otrokom zelo pomembno za-
gotoviti predšolsko vzgojo in jim na ta način 
omogočiti lažje vključevanje v šolo ter iska-
nje zaposlitve v zreli dobi. 
V nadaljevanju si je v spremstvu direktorice 
CIK-a Trebnje Patricije Pavlič in kustosinje 
Andrejke Vabič Nose ogledal stalno zbirko 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje ter 
razstavo Igorja Dolenca in Sebastjana Po-

pelarja Štirideset 
vmes. Galerijo 
likovnih samora-
stnikov je predse-
dnik označil kot 
zanimiv in po-
memben kultur-
ni prostor, ki na 
enem mestu pred-
stavlja pomemben 
del tega likovnega 
izražanja, in do-
dal, da moramo 
to galerijo razu-
meti kot del naše 
kulturne dediščine in kot slovenski kulturni 
dosežek. 
Nato se je odpravil tudi v Trimo, kjer je po 
srečanju s predstavniki matičnega in hče-
rinskih podjetij ter ogledu proizvodnje in 
razvojnega oddelka Trimo označil kot eno 
izmed naših najuspešnejših podjetij ter kot 
eno od tistih prodornih podjetij, ki uspešno 
povezujejo raziskovalno delo, ustvarjalnost, 
tržno prodornost in tudi oblikovanje. V na-
daljevanju je dodal, da za naš razvoj potre-
bujemo industrijo, ki mora znati povezati 
vse naše sposobnosti, in da je Trimo pokazal, 

kako se to naredi na zelo pomembnem in 
zanimivem področju, kjer dosega lepe med-
narodne uspehe.
Zadnji postanek je bil v novozgrajenem Vrt-
cu Mavrica v Trebnjem, kjer so otroci pred-
sedniku pripravili kratek in prisrčen kulturni 
program. Predsednik je pohvalil vrtec in iz-
postavil, da se otroci v tem vrtcu očitno do-
bro počutijo, saj imajo možnost za igro tako 
znotraj kot tudi v zunanjih prostorih vrtca. 
Izboljšana kakovost vrtcev pa je po njegovem 
mnenju dobra za Trebnje in Slovenijo. 

Alja Rabzelj

V torek, 13. marca, je predsednik dr. Danilo 
Türk obiskal Vrtec Romano na Hudejah. 
Romski otroci so mu skupaj z vzgojitelji-
cami pripravili kratek program. Zapeli smo 
nekaj pesmi v slovenskem in romskem jezi-
ku ter poleg tudi zaplesali. Nad nastopom 

in odzivom otrok je bil navdušen.
Da se bo spominjal obiska na Hu-
dejah, smo mu izdelali majhno 
pozornost, ki simbolizira Rome 
in njihovo življenje.

Helena, Aljana in Maja

Predsednik dr. Danilo Türk 
na obisku v Trebnjem

Predsednik države na obisku v vrtcu 
Romano
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Svetovalka za področje 
socialnega varstva in športa: 
Majda Šalehar
E-naslov: majda.salehar@trebnje.si

Na Občini Trebnje sem zaposlena od leta 
2008. Kot diplomirana upravna organizator-
ka sem štiri leta v pisarni župana opravljala 
delo poslovne sekretarke in spoznala delova-
nje občinske uprave in občinskega sveta. Od 
letošnjega leta pa opravljam delo svetovalke 
na Oddelku za družbene dejavnosti, in sicer 
na področju športa in sociale.  
Na področju socialnega varstva skrbim za 
izvajanje letnega programa socialnega  var-
stva, saj občina zagotavlja finančno pomoč 
ob rojstvu otroka, denarno pomoč socialno 

ogroženim, financira družinskega pomoč-
nika, zagotavlja doplačila oskrbe v domovih 
za starejše, sofinancira izvajanje pomoči na 
domu, financira delovanje Rdečega križa ter 
prek razpisa namenja sredstva za realizacijo 
programov s področja humanitarne dejav-
nosti, preventivnih programov in sofinancira 
programe društev upokojencev. 
Na področju športa je osnovna naloga pri-
prava razpisa za šport, s katerim društva, ki 
izvajajo športne dejavnosti, pridobijo sred-
stva za svoje delovanje.
Poleg tega sem imenovana tudi v Uredniški 
odbor Glasila občanov, v katerem kot pred-
stavnica občinske uprave skrbim za podporo 
odboru pri izdajanju glasila.
Veliko časa mi vzamejo delovne obveznosti v 

službi in doma, a vseeno, kadar je le možno, 
preživim kakšen prosti dan v naravi, plani-
nah ali se podam na kolo.

M. S.

Darinka Trdina, vodja Oddelka 
za družbene dejavnosti
E-naslov: darinka.trdina@trebnje.si

Na Mirno, kjer še danes živim, sem se pre-
selila s svojo družino iz rodne Koroške leta 
1980. Po izobrazbi sem predmetna učiteljica 
zgodovine in družbenomoralne vzgoje, ven-
dar poklica, za katerega sem se šolala, nisem 
nikoli opravljala. Moja poklicna pot se je pri-
čela še na Koroškem, kjer sem bila zaposlena 
na občini in v vrtcu. Na Dolenjskem sem bila 
prvo leto zaposlena v KPD Dob, poklicno 

pot pa nato nadaljevala na Zvezi sindikatov 
Slovenije v Trebnjem, Občini Trebnje in ka-
sneje na Upravni enoti Trebnje. Z odprtjem 
Doma starejših občanov Trebnje sem se za-
poslila na delovnem mestu poslovne sekre-
tarke, opravljala sem dela s področja splošnih 
služb, kadrovskih zadev in vodenja pomoči 
na domu. V tem obdobju sem se izobraže-
vala ob delu in pridobila naziv diplomirana 
ekonomistka. Po desetih letih dela v domu 
sem se leta 2008 zopet zaposlila na občini na 
delovnem mestu, na katerem sem še danes.
Vodenje Oddelka za družbene dejavnosti 
predstavlja v moji poklicni karieri velik izziv. 
Kot učiteljica sem bila ves čas moje poklicne 
poti naklonjena področju družbenih dejav-
nosti, katerih  razvoj sem spremljala, in tako 
poznala potrebe in želje izvajalcev in uporab-
nikov. Kljub temu me je intenzivni razvoj, ki 
se je v občini Trebnje odvijal na tem podro-
čju v letih od 2008 do 2012, presenetil. Vo-
denje številnih projektov: zaključek gradnje 
bivalnih enot, prizidka doma starejših obča-
nov in obnove zdravstvenega doma, obnova 
servisnih prostorov telovadnice, adaptacija in 

prizidava podružničnih šol v Dolenji Nem-
ški vasi in Dobrniču, odprtje romskega vrt-
ca, adaptacija in obnova prostorov za enoto 
Vrtca Mojca in vrtca na Selih pri Šumberku 
ter gradnja novega vrtca v Trebnjem, je zah-
tevalo vse moje strokovno znanje in veliko 
angažiranosti pri delu.  
Kljub vsem izvedenim projektom je podro-
čje družbenih dejavnosti še vedno prostorsko 
podhranjeno. V premajhnih in neustreznih 
prostorih delajo knjižnica, galerija, glasbena 
šola in osnovni šoli v Trebnjem in Velikem 
Gabru.  
Zaradi spremenjene socialne zakonodaje nas 
čaka še obilo dela pri pripravi sprememb  od-
lokov in pravilnikov. Potrebno bo tudi spre-
jeti novo strategijo razvoja socialnega varstva 
v občini, postaviti nove temelje za hitrejši 
razvoj mladinske dejavnosti ter razvoj na po-
dročju kulture in športa. 
Seveda pa strokovne službe občinske uprave 
lahko le malo storimo brez pobud in vse-
splošne podpore članov občinskega sveta in 
sodelovanja s političnimi vrhovi naše občine.

M. S.  

Tanja Vrčkovnik, svetovalka na 
področju vzgoje in 
izobraževanja
E-naslov: tatjana.vrckovnik@trebnje.si

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana 
politologinja (analiza politik in javna upra-
va). Po končani fakulteti me je pot privedla 
v Trebnje, kjer živim in sem si ustvarila dru-
žino.
Na Občini Trebnje sem zaposlena od no-
vembra 2011. Pred tem sem bila zaposlena v 
privatnem sektorju.
Področja, ki jih pokrivam v službi:
– izobraževanje: skrb za delovanje jav-

nih zavodov na področju izobraževanja 

(osnovni šoli in glasbena šola);
– štipendije: dijakom in študentom občina 

podeljuje štipendije za pomoč pri izobra-
ževanju;

– šolski prevozi: organizacija prevozov 
šolskih otrok v šolo in nazaj;

– tehnično varovanje objektov: potrebno 
je zagotoviti celovito tehnično varovanje 
vseh zgradb javnih zavodov s področja 
vzgoje in izobraževanja;

– predšolska vzgoja: skrb za delovanje jav-
-nih zavodov na področju predšolske 
vzgoje (vrtci).

Na področju vzgoje in izobraževanja nas v 
tem letu čaka precej dela: uvedli smo enoten 
vpis za oba vrtca v občini, v pripravi je odlok 
za subvencioniranje varstva otrok, ki zaradi 
pomanjkanja prostora niso sprejeti v vrtec, 
racionalizacija šolskih prevozov. Predlogov 
in idej, ki bi izboljšali delovanje javnih za-
vodov, je dovolj, samo uresničiti jih bo po-
trebno.

M. S.
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Irena Žužek, svetovalka za 
področje kulture, knjižničarstva, 
galerijske dejavnosti in 
zdravstva 
E-naslov: irena.zuzek@trebnje.si 

Sem Ljubljančanka, univerzitetna diplomi-
rana sociologinja, ki kot mesta, ki so v meni 
pustila neizbrisljiv pečat, občuti svoje rodno 
mesto, daljni Kairo in zadnja leta vse močneje 
tudi s soncem obsijano, razvijajoče se mesto 
prijaznih ljudi – Trebnje.  
Poklicno pot sem začela v osemdesetih letih 
v takrat rastočem gradbeništvu, v podjetjih 
Gradis in SCT. Nadaljevala sem jo v Kairu, 
kjer sem si ustvarila družino in poklicno de-
lovala na področju vzgoje in izobraževanja. 
Po vrnitvi v domovino sem bila zaposlena v 
občinski upravi Občine Medvode, od leta 

2007 dalje pa sem zaposlena na Občini Treb-
nje, kjer sem zadolžena za področje kulture in 
javnih zavodov s področja kulture, mladinske 
dejavnosti in zdravstva. Delo je zanimivo in 
razgibano, imam odlične sodelavce in jutranja 
pot v službo me nikakor ne navdaja s tesnobo, 
kot danes žal pove marsikdo.
Za zdravstvo na primarni ravni je v Trebnjem 
dobro poskrbljeno. Prenovljeni zdravstveni 
dom nudi dobre pogoje za delo zaposlenim in 
visoko kakovost storitev uporabnikom, torej 
občanom.
Občina Trebnje se kljub težki javnofinančni 
situaciji trudi vsem zavodom in ljubiteljem 
kulture zagotoviti vsaj osnovne pogoje za de-
lovanje. Ljubiteljska kultura je zelo popularna 
in razvejana, lani je občina prek javnega razpi-
sa sofinancirala 120 kulturnih projektov.  
V prihodnosti nas čaka še obilo dela. Potreb-
no bo zgraditi osnovno kulturno infrastruk-

turo, ki jo Trebanjci potrpežljivo pričakujejo 
– kulturni dom in novo knjižnico.
Ker »na mladih svet stoji«, naj zaključim z ak-
tivnostmi mladih. Ustanovili so  nekaj svojih 
organizacij, delujejo, odlično organizirajo tra-
dicionalni in vseslovenski festival ŠVIC, po-
grešajo pa prostore za delovanje mladinskega 
centra. Tudi to je ena od bodočih nalog.

M. S.

Upravna enota Trebnje obvešča, da v letu 2012 
(zlasti v spomladanskih in poletnih  mesecih) 
poteče veljavnost osebnih izkaznic in potnih 
listov velikemu številu državljanov z obmo-
čja Upravne enote Trebnje. Ker pričakujemo 
povečano število vlog in s tem podaljšanje 
roka za izdelavo osebnih dokumentov, vse 
državljane ponovno pozivamo, da pravočasno 
preverijo veljavnost svojih osebnih izkaznic 
in potnih listov ter vlogo za izdajo novega 
osebnega dokumenta vložijo pravočasno. 
Osebna izkaznica ni obvezen dokument za 
mladoletne državljane, mora pa jo imeti vsak 
polnoleten državljan s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, če nima druge veljavne 
javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ (torej če nima veljavnega 
potnega lista, vozniškega dovoljenja, obmejne 
prepustnice, orožnega lista ipd.). 
Vlogo za izdajo osebne izkaznice se lahko 
vloži le osebno na kateri koli upravni enoti, 
in sicer ne glede na kraj stalnega prebivališča. 
Vlogo za izdajo osebne izkaznice mladoletni 
osebi vloži zakoniti zastopnik. Otrok po do-
polnjenem 8. letu starosti mora biti ob vlogi 
navzoč. Vlogi je potrebno priložiti fotografijo 
ali potrdilo z referenčno številko iz sistema 

E-fotograf (slika v digitalni obliki) ter staro 
osebno izkaznico, ki jo uradna oseba uniči. 
Vlogo za izdajo osebnega dokumenta lahko 
vložite kadar koli, tudi pred potekom veljav-
nosti, ki je navedena v dokumentu.
Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje 
istovetnosti ter državljanstva, z veljavno oseb-
no izkaznico pa lahko slovenski državljani tudi 
potujejo, in sicer v Avstrijo, Belgijo, Bolgari-
jo, Bosno in Hercegovino, na Ciper, Češko, 
Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Fran-
cijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Islandijo, 
Latvijo, Litvo, Liechtenstein, Luksemburg, 
Madžarsko, na Malto, Makedonijo, Nemčijo, 
Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, 
Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, 
Švico in Veliko Britanijo. 
Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personaliza-
cijo in upravno takso, trenutno znaša: 

OSEBNA IZKAZNICA 
oseba veljavnost cena

polnoletni državljan 10 let 18,77 EUR
otrok od 3. do 18. 
leta starosti 5 let 14,25 EUR
otrok do 3. leta 
starosti 3 leta 12,43 EUR

Vlogo za izdajo potnega lista se tudi lahko 
vloži le osebno na kateri koli upravni enoti. 
Vlogi je potrebno priložiti star potni list, če je 
bil izdan, in biometrično fotografijo. 
Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personaliza-
cijo in upravno takso, trenutno znaša: 

POTNI LIST (z 32 stranmi)
oseba veljavnost cena

polnoletni državljan 10 let 41,55 EUR
otrok od 3. do 18. 
leta starosti 5 let 34,75 EUR
otrok do 3. leta 
starosti 3 leta 30,67 EUR

Potni list in osebna izkaznica se ne izdelata 
neposredno na upravni enoti, temveč ju izdela 
in personalizira pogodbeni proizvajalec Cetis. 
Pogodbeni roki za izdelavo osebnih doku-
mentov se bodo glede na pričakovano število 
vlog podaljšali, zato državljane pozivamo, da 
vlogo za izdajo novega dokumenta vložijo 
vsaj mesec dni pred potekom veljavnosti 
starega dokumenta oziroma vsaj mesec dni 
pred tem, ko bodo potrebovali nov doku-
ment.

Trebnje, marec 2012
Upravna enota Trebnje

Obvestilo o poteku veljavnosti večjega števila osebnih izkaznic in potnih 
listov v letu 2012 ter poziv k njihovi pravočasni pridobitvi

Javni vpis otrok v vrtec 
za šolsko leto 2012/2013
Vrtec Trebnje in Vrtec Sončnica pri Osnov-
ni šoli Veliki Gaber objavljata na podlagi 20. 
člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 
– UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) 
JAVNI VPIS NOVINCEV v oddelke vrtca 
za šolsko leto 2012/2013.

Javni vpis bo potekal od 1. 4. 2012 do 10. 4. 
2012:
•	 Vrtec Trebnje: vpis bo potekal v prostorih 

svetovalne službe na Režunovi ulici (novi 
vrtec):
– v ponedeljek, 2. 4. 2012, od 8.00 do 

17.00,
– v torek, 3. 4. 2012, od 8.00 do 16.30,
– ostale dneve od 7.30 do 15.30;

•	 Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber: vsak 

delovni dan od 7.00 do 9.00 v tajništvu 
osnovne šole oziroma po pošti (naslov: 
Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber, Veliki 
Gaber 41, 8213 Veliki Gaber).

Zaradi uvedbe centralnega vpisa v občini 
Trebnje je potrebno izpolniti novo Vlogo za 
sprejem otroka v vrtec v občini Trebnje, ki je 
dostopna na spletni strani obeh vrtcev (www.
vrtec-trebnje.si in http://vrtec.os-velikigaber.
si) in Občine Trebnje (www.trebnje.si).

5
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OBVESTILO!
KOMUNALA TREBNJE, D. O. O., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje, obvešča, da bo v času 
od 19. 3. 2012 do 25. 4. 2012 organizirala 
odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 
in od 7. 5. 2012 do 10. 5. 2012 odvoz nevar-
nih odpadkov po navedenem razporedu in 
po navedenih pogojih.

I.) 1.  Razpored odvoza kosovnih odpadkov 
iz KS občine Trebnje, občine Mirna, 
občine Šentrupert in občine Mokro-
nog –Trebelno

Dan odvoza: Datum 
odvoza: 

Krajevna skupnost /občina:

PONEDELJEK 19. 3. 2012 KS TREBNJE
TOREK 20. 3. 2012 KS TREBNJE
SREDA 21. 3. 2012 OBČINA MIRNA
ČETRTEK 22. 3. 2012 OBČINA MIRNA
PETEK 23. 3. 2012 OBČINA MIRNA
PONEDELJEK 26. 3. 2012 OBČINA ŠENTRUPERT
TOREK 27. 3. 2012 OBČINA ŠENTRUPERT
SREDA 28. 3. 2012 OBČINA ŠENTRUPERT
ČETRTEK 29. 3. 2012 bivša KS MOKRONOG
PETEK 30. 3. 2012 bivša KS MOKRONOG
PONEDELJEK 2. 4. 2012 bivša KS TREBELNO
TOREK 3. 4. 2012 bivša KS TREBELNO
SREDA 4. 4. 2012 bivša KS TREBELNO
ČETRTEK 5. 4. 2012 KS DOL. NEMŠKA VAS
PETEK 6. 4. 2012 KS SVETINJA
TOREK 10. 4. 2012 KS DOBRNIČ
SREDA 11. 4. 2012 KS KNEŽJA VAS
ČETRTEK 12. 4. 2012 KS SELA PRI  

ŠUMBERKU
PETEK 13. 4. 2012 KS VELIKI GABER
PONEDELJEK 16. 4. 2012 KS VELIKI GABER
TOREK 17. 4. 2012 KS VELIKI GABER
SREDA 18. 4. 2012 KS ŠENTLOVRENC
ČETRTEK 19. 4. 2012 KS ŠENTLOVRENC
PETEK 20. 4. 2012 KS VELIKA LOKA
PONEDELJEK 23. 4. 2012 KS ČATEŽ
TOREK 24. 4. 2012 KS RAČJE SELO
SREDA 25. 4. 2012 KS ŠTEFAN

II.) 1. Razpored zbirnih centrov nevarnih 
odpadkov po krajevnih skupnostih

Ponedeljek, 7. 5. 2012:
1. KS TREBNJE: pri Kmetijski zadrugi 

Trebnje v Starem trgu, od 7.00 do 9.00 
2. OBČINA MIRNA: pri prodajnem 

centru Mercator, od 9.15 do 10.30 
3. OBČINA ŠENTRUPERT: pri gasil-

skem domu, od 10.45 do 12.00 
4. BIVŠA KS MOKRONOG: pri gasil-

skem domu, od 12.15 do 13.45 

Torek, 8. 5. 2012:
1. BIVŠA KS TREBELNO: pri OŠ, od 

7.00 do 9.00 
2. KS DOL. NEMŠKA VAS: pri gasil-

skem domu, od 9.15 do 10.30 
3. KS SVETINJE: pri Gostilni Rogelj, 

od 10.45 do 12.00
4. KS DOBRNIČ: pri trgovini Merca-

tor, od 12.15 do 13.45 

Sreda, 9. 5. 2012:
1. KS KNEŽJA VAS: v Mali vasi (bivša 

OŠ), od 7.00 do 9.00  
2. KS SELA PRI ŠUMBERKU: pri tr-

govini Ozimek, od 9.15 do 10.30 
3. KS VELIKI GABER: pri Gostilni 

Jerlah, od 10.45 do 12.00
4. KS ŠENTLOVRENC: pri gasilskem 

domu, od 12.15 do 13.45 

Četrtek, 10. 5. 2012:
1. KS VELIKA LOKA: pri železniški 

postaji, od 7.00 do 9.00 
2. KS ČATEŽ: pri gasilskem domu, od 

9.15 do 10.30 
3. KS RAČJE SELO: pri gasilskem 

domu, od 10.45 do 12.00
4. KS ŠTEFAN: pri Gostilni Mišič, od 

12.15 do 13.45 

2. Odvoz nevarnih odpadkov se izvaja po 
zbirnih mestih v občinah Trebnje, Mirna, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert, in sicer 
po zgoraj navedenem razporedu in urni-
ku, ki bo objavljen na spletni strani Ko-
munale Trebnje (www.komunala-trebnje.
si), na hrbtni strani položnic komunalnih 
storitev za mesec februar, obveščene bodo 
tudi vse krajevne skupnosti, ki naj po svo-
jih zmožnostih obvestijo občane (oglasne 
deske, Glasilo občanov …).

3. Nevarne odpadke je potrebno do zbiral-
nice dostaviti točno do določene ure, po 
objavljenem razporedu in v ustrezni (ori-
ginalni) embalaži, da ne bi prišlo do one-
snaženja okolja. 

4. Nevarni odpadki iz gospodinjstva so: to-
pila, kisline, baze, fotokemikalije, bateri-
je in akumulatorji, odpadki, ki vsebujejo 
živo srebro in smole, barve ter črnila, 
detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi, 
pesticidi in biocidi, tiskalniki, les, ki vse-
buje nevarne snovi, embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena 
z nevarnimi snovmi.

5. Med nevarne odpadke NE SODIJO: 
iztrošeno pohištvo, sanitarni elementi in 
drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva, 
papir in lepenka, steklo, oblačila, jedilna 
olja in maščobe, detergenti, ki ne vsebuje-
jo nevarnih snovi, plastika, odpadki od či-
ščenja dimnikov, embalaža iz lesa, kovine, 
plastike, papirja ter stekla in sestavljenih 
materialov.

 Občani lahko sami pripeljejo nevarne od-
padke v zbirno-sortirni center Globoko, 
od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro 
in ob sobotah med 8. in 12. uro. Ob pra-
znikih in nedeljah je zbirni center zaprt.

Občina Trebnje je v mesecu februarju po-
dala dve vlogi na javne razpise.

UKREP 322 – OBNOVA IN 
RAZVOJ VASI

Iz naslova ukrepa 322 – obnova in razvoj 
vasi smo na ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano prijavili naložbo 
Ureditev novega vaškega središča Dolenje 
selce. 
Predmet podpore je obnova in izgradnja 
večnamenskih zgradb skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje, kulturno-ume-
tniško, športno in drugo prostočasno dejav-
nost lokalnega prebivalstva na podeželju.
Namen projekta je odstranitev obstoječega 

dotrajanega objekta ter izgradnja dveh no-
vih objektov in ureditev okolice tako, da bo 
dobilo vaško središče novo, lepšo podobo. 
Zaprošena višina sofinanciranja je 85 % 
priznane vrednosti naložbe, projekt pa naj 
bi bil zaključen predvidoma v začetku leta 
2014.

SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV OSNOVNE 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V ROMSKIH 
NASELJIH V LETU 2012

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko je objavila javni razpis 

za sofinanciranje projektov osnovne komu-
nalne infrastrukture v romskih naseljih v 
letu 2012. Na ta razpis smo prijavili projekt 
Ureditev infrastrukture in odkupa zemljišč 
v romskem naselju Hudeje. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
projektov za ureditev lokalne cestne in 
druge osnovne komunalne infrastrukture v 
romskih naseljih v letu 2012. 
Namen investicije, s katero kandidiramo na 
tem javnem razpisu, je odkup zemljišč za 
ureditev in zaokrožitev romskega naselja 
in novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih 
cest in javnih poti v romskem naselju Hu-
deje. 
Zaprošena višina sofinanciranja je skoraj 
100 % upravičenih stroškov, projekt pa 
mora biti zaključen v letošnjem letu. 
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznan-
jih Občine Trebnje (U. l. RS, štev. 18/06 in 
33/2009) Komisija za podelitev priznanj  
Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 

TREBNJE V LETU 2012.

I. PREDMET POZIVA 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev 
priznanj Občine Trebnje v letu 2012.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. častni občan občine Trebnje 
2. plaketa Občine Trebnje
3. priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBU-
DE ZA PODELITEV PRIZNANJ
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji 
predložijo občani, podjetja, zavodi, organiza-
cije in skupnosti, politične stranke ter dru-
štva z območja občine Trebnje. Pobuda mora 
biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
•	 ime in priimek oz. naziv, točen naslov po-

budnika,
•	 ime in priimek oz. naziv, točen naslov 

kandidata za priznanje,

•	 navedbo vrste priznanja, podrobno uteme-
ljitev pobude ter morebitna mnenja orga-
nov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI ZA PODELITEV PRI-
ZNANJ
Priznanje častni občan občine Trebnje se  
podeljuje:
•	 posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim 

delom pomembno prispeval k razvoju 
družbe, utrjevanju miru, razvoju in do-
sežkom na raznih področjih človekove 
ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju ob-
čine.

Naziv častnega občana občine Trebnje se 
lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, 
znanstvenim in drugim delavcem, ki so s 
svojim dolgoletnim delom prispevali k na-
predku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje častni občan občine Trebnje se po-
deljuje izjemoma.
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
•	 posameznikom za življenjsko delo in iz-

jemne uspehe na posameznih področjih 
življenja in dela, s katerimi so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine;

•	 podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za izredne 
uspehe in dosežene rezultate, ki so bistve-
no prispevali k razvoju, ugledu in prepo-
znavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer 
dve po prvi alineji in eno po drugi alineji 
prejšnjega odstavka. 
Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
•	 posameznikom, združenjem občanov ali 

pravnim osebam iz občine Trebnje za en-
kratne dosežke na katerem koli področju, 
za posamezne vrhunske dosežke pri delu 
v občinskem in drugem prostoru. 

Podeli se lahko največ tri priznanja. 

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE
Rok za oddajo pobude je do ponedeljka, 16. 
4. 2012.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje po-
buda, ki je oddana osebno ali 16. 4. 2012 pri-
poročeno na pošti.

VI. NASLOV ZA ODDAJO POBUDE
Pobudo dostavite ali oddajte kot priporoče-
no na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
– z oznako: NE ODPIRAJ – POBUDA 
ZA PODELITEV PRIZNANJ. 
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na 
spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si 
ter  pošlje krajevnim skupnostim in na sede-
že političnih strank v občini Trebnje.

Številka: 094-1/2012      Datum: 15. 3. 2012

Župan Občine Trebnje Alojzij KASTELIC

Od 1. marca 2012 ima Komunala Trebnje,  
d. o. o., novega direktorja, to je univ. dipl. 
org., dipl. san. inž. g. Stanko Tomšič.
Živi na Debencu pri Mirni, kjer si je z dru-
žino uredil dom. Prosti čas nameni svoji 
družini, zelo rad se ukvarja tudi s športom 
in deluje v gledališki skupini KUD Klas. V 
letu 2011 je bil izvoljen tudi v Občinski svet 
Občine Mirna, kjer je predsednik odbora za 
okolje in prostor, član komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter član sta-

tutarnopravne komisije.

Kako in kdaj ste pričeli svojo poklicno, kari-
erno pot?
Svojo poklicno pot sem začel leta 2002, ko 
sem končal študij in si pridobil naslov di-
plomirani sanitarni inženir. Po opravljenem 
enoletnem pripravništvu sem sklenil delov-
no razmerje za nedoločen čas v Komunali 
Metlika, d. o. o. Opravljal sem dela vodje 
enote za vodooskrbo in kanalizacijo. Po-

klicno pot sem nadaljeval na 
Občini Mokronog-Trebelno, 
kjer sem se zaposlil leta 2007 
kot višji svetovalec za cestno 
in komunalno infrastrukturo. 
Na Občini Mokronog-Tre-
belno sem delal vse do avgusta 
leta 2010, ko sem se zaposlil 
kot zdravstveni inšpektor na 
Zdravstvenem inšpektoratu 
Republike Slovenije, Ob-
močni enoti Novo mesto. V 
letu 2011 sem zaključil iz-
redni študij na Fakulteti za 
organizacijske vede Kranj in 
si pridobil naziv univerzitetni 
diplomirani organizator dela. 

Kako to, da ste se odločili za delo direktorja 
ravno v javnem podjetju Komunala Trebnje, 
d. o. o., saj vemo, da stanje podjetja ni ravno 
bleščeče?
1. 3. 2012 sem pričel opravljati delo direk-
torja javnega podjetja Komunala Trebnje. 
To delo mi predstavlja izziv, odkar sem bil 
zaposlen v Komunali Metlika. Izziv je zame 
še toliko večji ravno zato, ker se Komunala 
Trebnje ne nahaja v najboljšem stanju, ki ga 
še poslabšujejo okoliščine, povezane z odla-
gališčem nenevarnih odpadkov Globoko. 
Sam verjamem v dobro sodelovanje z vsemi 
občinami lastnicami javnega podjetja, kar je 
ob iskanju možnosti za povečanje notranje 
učinkovitosti ključnega pomena za dolgo-
ročno uspešno poslovanje podjetja.

S katerimi prijemi in ukrepi boste pričeli delo 
v podjetju?
Komunala Trebnje izvaja obvezne občinske 
naloge za varstvo okolja in druge storitve 
v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Mirna in Šentrupert. Vodstvo javnega pod-
jetja se mora zavedati, da gre za upravljanje 
s premoženjem občin in za izvajanje javnih 
služb, ki so jih na podlagi zakonodaje dolžne 
zagotavljati občine v korist občanov. Skupaj 
z občinami bo potrebno iskati najboljše reši-
tve, ki  bodo zagotavljale najbolj kakovostne 
storitve za najnižjo možno ceno. Ob vzdr-

Komunala Trebnje ima novega direktorja
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ževanju korektnega odnosa z lastnicami in 
po ureditvi statusa odlagališča nenevarnih 
odpadkov Globoko oziroma celotnega vpra-
šanja ravnanja z odpadki bo glavna naloga 
vodstva javnega podjetja iskanje možnosti 
za izboljšanje poslovanja. Iskati bo potreb-
no morebitne rezerve pri stroških storitev, 
ki jih naroča Komunala Trebnje, pa tudi pri 
stroških dela na enoto. Potrebno bo preučiti 
obstoječo organizacijsko shemo podjetja in 
iskati možnosti za učinkovitejšo razporedi-
tev delovnih resursov. 

Kaj pomeni to dolgoročno?
Dolgoročno je pomembno, da bo vsaka po-
samezna javna služba svoje stroške v celoti 

pokrivala. To bo potrebno zagotoviti ločeno 
za vsako občino posebej, kajti upoštevati je 
potrebno dejstvo, da občine s svojimi odloki 
urejajo izvajanje posamezne javne službe na 
svojem območju. Usklajenost cene storitve s 
stroški je možno zagotoviti na eni strani z 
zniževanjem stroškov storitve na enoto in po 
drugi strani s korekcijo cen. 

Kakšna je vaša vizija dela v podjetju?
Zavedam se, da bo možnosti za povečanje 
učinkovitosti poslovanja potrebno iskati tudi 
s krepitvijo tako imenovanih tržnih dejavno-
sti. Tu sta zelo pomembni dve področji, in 
sicer vzdrževanje občinskih cest, ki je bilo 
ena izmed osnovnih dejavnosti podjetja ob 

njegovi ustanovitvi leta 1962, ter gradbeni-
štvo, predvsem gradnja javne komunalne in-
frastrukture, ki mora biti v interesu javnega 
podjetja. Tržne dejavnosti morajo služiti kot 
pomoč za boljšo izkoriščenost resursov, za 
neko dodano vrednost javnega podjetja in ne 
za pokrivanje negativnega poslovnega izida s 
področij posameznih obveznih javnih služb.

Na kratko smo vam predstavili novo vodil-
no moč Komunale Trebnje, d. o. o, v priho-
dnji številki pa si boste lahko prebrali več o 
ravnanju in ločevanju odpadkov ter deponiji 
Globoko, ki buri duhove tudi med občani.

M. S.  

Tako, kot je v naslovu zapisano, so se včasih 
po priimkih in domačih imenih poznali med 
seboj Trebanjci ter okoličani. 27. februarja bo 
minilo okroglih sto let, odkar je Fani prijo-
kala na svet, sredi Trebnjega, v Ledrarjevni, 
kot so nekoč imenovali njihovo hišo v centru 
Trebnjega. Danes bi rekli, da so bili Ledrarji 
usnjarji. Bolj Trebanjka, kot je gospa Fani, že 
skoraj ne more biti nihče.  
Njen oče Jože Zupančič je bil dva-
krat župan Trebnjega. Še danes s 
ponosom gledajo njegovo sliko in 
reportažo iz Trebnjega, ki je bila ob-
javljena v Ilustriranem Slovencu ob 
blagoslovu in otvoritvi današnjega 
kulturnega doma na Jernejevo ne-
deljo avgusta leta 1930. Leto poprej 
so pod njegovim vodstvom dogradi-
li občinsko stavbo. Tudi gospa Fani 
je, ko je bila še »ledig« ter doma v 
centru Trebnjega, velikokrat s ko-
nji in z vozom prevažala gradbeni 
material za obe pomembni stavbi. 
Najprej za občinsko, nato pa še za 
kulturni dom. 

Imela je še brata in dve sestri. Brata Jožeta so 
Trebanjci najbolj poznali kot Ledrarjevega 
Pepija, ki je dosegel visoko izobrazbo, ostal 
pa na domačiji in bil po vojni tudi trebanjski 
funkcionar.
Zdaj, ko je precej hladneje, se je zavila v 
odejo. Izpod odeje iskrivo gledajo njene ra-
zumne oči. Potoži sicer, da slabo sliši in slab-
še vidi, vendar pa hudomušno odgovarja na 
vsako vprašanje in rada komentira prvi dotik 
in stisk roke. Njena roka je mirna, kot bi bila 
ulita! Še raje simpatično sprašuje. Kot da ona 
intervjuva.
Še vedno se opazi, da je bila radoživa, vesela 
ženska ter prijetna sogovornica. »Malo do-
brega vinčka mi pa še vedno paše,« se na-
smeji.
Pri osemnajstih letih se je poročila na Ro-
dine pri Trebnjem. Poudarila je: »Zelo rada, 
ker sem imela fanta in nato moža strašansko 
rada.« 
Po današnjih merilih bi rekli, da so bili pri 
Zupančičevih ali po domače pri Ledrarjih 
v Trebnjem premožni. Podatek, da je imela 
22 parov čevljev, ko se je poročila, danes ne 
pomeni veliko, kdor pa malce z distance po-

gleda v takratne čase, pa lahko reče, da je bila 
zelo bogata nevesta. 
Pa tudi po duši in srcu je bila bogata. Pripo-
vedujejo, da je tiste čevlje podarila dekletom, 
ki so služila na kmetiji, kamor se je primoži-
la. Sama pa je dodala: »Punce so jih rade vze-
le kot plačilo. 'Ledrasti' čevlji so takrat veliko 
pomenili.« Bili so seveda tudi statusni sim-
bol in s ponosom so dekleta pripovedovala, 
da jim jih je dala »ta mlada« Kamnikarjeva, 
prej Ledrarjeva Fani.
Primožila se je na Rodine, na veliko kmetijo, 
kjer je bilo treba kar poprijeti, predvsem pa 
skrbeti, da je kmetija delovala, kot se »šika«. 
Je pa s seboj prinesla delovne navade, ki jih je 
s pridom vnovčila. Mož Nace ji je pred deve-
tinpetdesetimi leti umrl. V Kmetijski zadru-
gi Trebnje je bil zaposlen kot odkupovalec 
živine. Pri tem ob spominu nanj z bolečino 
vzdihne. 
Pustil ji je tri hčerke: Dano (81, živi v Lju-
bljani), Marto (73), pri kateri živi, in Marin-
ko (71, živi v Dolenji Nemški vasi). Življenje 
s tremi dekleti na kmetiji ni bilo lahko in 
je morala zagnano delati. Dekleta še vedno 
rada prihajajo k njej.

Med drugo svetovno vojno je poma-
gala, komur je le mogla, veliko s hra-
no in tudi drugače. Tudi partizanom, 
zaradi česar so ji nekajkrat stregli po 
življenju.
Sama pa pri hrani ni bila nikoli iz-
birčna. Še pred nekaj leti se je zelo 
rada pošalila: »Ni ga tiča čez prašiča.« 
Pogosto je bil v njenem žepu tudi 
košček kruha, ki jo je spremljal med 
vsakdanjim delom na kmetiji.
Ima 8 vnukov, 12 pravnukov in 3 pra-
pravnuke.
Gospa Fani, želimo Vam zdravja ter 
še veliko lepih dni.

Brane Praznik

Sto let FANI DULAR, Kamnarjeve mame, nekoč Zupančičevega 
ali Ledrarjevega dekleta iz Trebnjega
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Učenci v podaljšanem bivanju 
veseli novih igrač
V decembru smo na OŠ Trebnje izvedli novoletni bazar. Na njem so 
učenci predstavili svoje izdelke, ki so jih ustvarili v sklopu ustvar-
jalnega preživljanja prostega časa, z namenom, da se z zbranimi 
sredstvi nakupi didaktični material za učence podaljšanega bivanja. 
Veseli smo bili odziva staršev in drugih obiskovalcev bazarja. Za pri-
spevke se vsem lepo zahvaljujemo, saj smo s pomočjo le-teh v mesecu 
februarju nakupili kar nekaj kakovostnih igrač in didaktičnih iger za 
učence v oddelkih podaljšanega bivanja.

Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja 

Koncert Glasbene 
šole Trebnje
Glasbena šola Trebnje je v soboto, 17. marca 
2012, ob 18. uri v ali CIK izvedla koncert. 
Nastopila sta dva godalna orkestra Glasbene 
šole Trebnje pod vodstvom prof. Marka Fa-
bianija. V obeh orkestrih je nastopilo preko 
50 mladih glasbenikov, ki so navdušili šte-
vilne obiskovalce. Orkestra sta izvedla pester 
program, ki je bil zelo poslušljiv in všečen.

Delavnica gasilk
Komisija gasilk pri Gasilski zvezi Trebnje je 
po planu za letošnje leto organizirala delav-
nico izdelovanja rož iz nogavic, ki je pote-
kala pod mentorstvom Joži Čeh v gasilskem 
domu na Ponikvah v izjemno lepo obnovlje-
ni dvorani. Stanovske kolegice s Ponikev so 
pripravile tudi nekaj domačih dobrot, da je 
bila zanimiva delavnica še bolj prijetna za 25 
gasilk iz devetih gasilskih društev Gasilske 
zveze Trebnje.

Koncert orgličarjev v Trebnjem
V okviru mednarodnega festivala »(ah), TE ORGLICE«, ki je po-
tekal v Mokronogu in je letos zaokrožil 13. leto, je bil organiziran 
tudi koncert v dvorani trebanjskega kulturnega doma. Mogoče je 
v tem tudi malo simbolike, saj je pred 20 leti v Trebnjem potekal 
2. tovrstni festival ustnih harmonikarjev. Na  letošnjem koncertu 
v Trebnjem se je predstavilo šest solistov iz Slovenije in eden iz 
Zagreba, potem Makedonec Solev kot ulični glasbenik, Polona 
Jeršin, edina ženska ob spremljavi na klavirju in kitari, mojster 
orglic Marjan Urbanija, skupina okoli Janka Mlakarja in ansam-
bel Vladimirja Gramca s prijatelji. Mednarodni festival dokazljivo 
dviguje kakovostno raven igranja na to malo glasbilo in širi izbor 
od ljudskih pesmic do bluesa in skladb t. i. klasike.  

Koncert Zlobko Big Banda  
z Nušo Derenda v Dobrniču
Po petkovem dogodku v Trebnjem se je dogajanje preselilo v Do-
brnič, kjer je v soboto zvečer v dvorani tamkajšnjega kulturnega 
doma potekal koncert Zlobko big banda in Nuše Derenda. Večer 
je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju, ki so ga polnili in-
strumentalisti – člani big banda pod vodstvom Tomaža Zlobka, 
ki ni bil samo dirigent, ampak je skupaj z znano in priljubljeno 
pevko Nušo Derenda tudi napovedoval skladbe in tako sta spletala 
glasbeni dogodek sobotnega večera, ki so ga omogočili: Gostilna 
Pr'Lubčku, KS Dobrnič in Občina Trebnje. Za pomoč pri izvedbi 
dogodka se zahvaljujemo Papirnici Pingo, Gostilni Škerjanec in 
Interfleshu Trebnje.
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Člani območnega združenje veteranov 
vojne za slovenijo so se 17. marca sešli na 
letnem občnem zboru v hotelu Galaksija v 
Trebnjem. Na zbor jih je prišlo kar 136, ki so 
z gosti vred – veterani iz sosednjih združenj 
ter predstavniki veteranskega združenja Se-
ver, ZB in župani občin, ki tvorijo  območje 
združenja - dodobra napolnili hotelsko dvo-
rano. 
Za kulturni program so poskrbeli: MePZ 
Kres iz Čateža pod vodstvo Katje Jarm, 
Pavčkovega Popotnika je prebrala veteranka 
Pavlina Hrovat, na Lojzeta Slaka pa so se 
spomnili z njegovim venčkom, ki ga je zai-
gral Simon Ceglar. Med programom je bil 
predstavljen še obred - simbolno veteransko 
dejanje.

O samem poteku in 
načrtu dela veteranske 
organizacije za priho-
dnje, bomo skušali 
poročati v prihodnji 
številki. Tokrat naj 
omenimo, da so delo 
komentirali župani 
Šentrupeta, Trebnje-
ga, Mokronog – Trebelna in podžupanja 
Mirne. V razpravi je bilo slišati tudi druge 
goste. Skozi dnevni red so opravili tudi dru-
ge potrebne postopke, med katere sodi tudi 
priprava na pokrajinsko sejo kakor tudi na 
republiško volilno sejo ZVVS. Očitno so bili 
navzoči veterani z delom organov združenja 
zadovoljni, saj so poročila kakor tudi načrt 

dela za prihodnje potrdili soglasno.
Pred zaključkom srečanja so podelili še več 
zahval, plaket in znakov. Med drugim je 
srebrni znak Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo dobila tovarna DANA, zlati znak pa 
so podelili občini Trebnje, ki je doslej vedno 
materialno in moralno podpirala združenje.

bp

V torkovem dopoldnevu drugega tedna me-
seca marca so oder Kulturnega doma Dobr-
nič napolnili mladi gledališčniki iz OŠ Veliki 
Gaber pod mentorstvom Justine Zupančič,  
OŠ Trebnje – Podružnične šole Šentlovrenc 
pod mentorstvom Alenke Kolar, OŠ Mirna 

z mentorico Dragico Hazdovac in OŠ Mo-
kronog – Podružnične šole Trebelno z men-
torico Janjo Cajner. Različno dolge predstave 
so skozi dopoldne prišli pogledat učenci Po-
družnične šole Dobrnič in otroci iz tamkaj-
šnjega vrtca. Vsaka predstava je bila po svoje 

zanimiva, igra mladih je navduševala in gle-
dališko dopoldne je hitro minilo. Strokovno 
je srečanje spremljal gledališki igralec Gre-
gor Geč, ki se je po zaključku srečanja podal 
v sproščen izobraževalni klepet z mentorica-
mi, ki so zagotovo dobile nova napotila in 
vzpodbude za nadaljnje ustvarjanje. Za uspe-
šno izvedbo srečanja se Območna izpostava 
JSKD Trebnje zahvaljuje vsem mentoricam, 
ki so mlade pripravile, in vodstvu šol, ki je 
omogočilo, da so skupine sodelovale na tem 
srečanju. Zahvala velja tudi Občini Trebnje, 
KS Dobrnič in Javnemu skladu RS za kul-
turne dejavnosti. Za vso tehnično pomoč pa 
organizator srečanja izreka zahvalo gospo-
darju kulturnega doma Zdravku Boljtetu, ki 
je celo dopoldne skrbel, da je naš dogodek 
kar najbolje uspel in da so se obiskovalci v 
domu in kraju dobro počutili. S skupnimi 
močmi in sodelovanjem je srečanje uspešno 
steklo in v upanju, da se prihodnje leto pri-
druži še kakšna skupina več, se že vselimo 
novega srečanja.

ZVVS na občnem zboru

Območno srečanje otroških gledaliških 
skupin

V sredo, 14. marca 2012, je v sejni dvorani novomeškega Rotovža 
potekal regijski posvet 22. otroškega parlamenta. Udeležilo se ga je 
30 predstavnikov osnovnih šol iz širše dolenjske regije. Delegatka 
Osnovne šole Trebnje je bila devetošolka Elza Rebol pod mentor-
stvom Francija Kravcarja, ki je s konstruktivnim sodelovanjem v 
razpravi zastopala našo šolo. Mladi parlamentarci so razpravljali na 
temo Junaki našega časa – kdo so in zakaj. Izvolili so tudi 7 pred-
stavnikov, ki jih bodo 2. aprila zastopali na zasedanju Nacionalnega 
otroškega parlamenta v veliki dvorani Državnega zbora RS. Elza nas 
v Ljubljani sicer ne bo zastopala, vendar se je kljub temu odlično 
odrezala.

Regijski posvet 22. otroškega 
parlamenta
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V okviru projekta Naša hrana smo v oddelek povabili Elino babico, 
ki nam je bila pripravljena pokazati, kako se pripravi kislo zelje z 
ajdovimi žganci. V vrtec je prinesla velik kuhalnik, kuharice pa so 
nam priskrbele ustrezne sestavine in pripomočke. Otroci so se na 
kuhanje ustrezno pripravili – umili so si roke in si zavezali pred-
pasnike za kuhanje. Babica je otrokom ponudila kislo zelje, da so 
ga poizkusili, preden ga je dala kuhati. Ko smo čakali, da se zelje 
in žganci skuhajo, smo prepevali ljudske pesmice in deklamirali, 
eno novo ljudsko pesem pa nas je naučila Elina babica. Ko so bili 
žganci kuhani, jih je babica »natrgala« v lončeno posodo, v katero je 
predhodno že dala zelje, nazadnje pa je vse skupaj zabelila z doma-
čimi ocvirki. Otroci so z leseno žlico vse z veseljem pojedli. Dokaz 
prilagamo spodaj. Babica, hvala!

Strokovni delavki Brigita in Simona

DoGoDkI

V petek, 24. februarja, smo se članice Kluba tajnic in poslovnih se-
kretarjev Trebnjega in okolice zbrale na 12. skupščini, ki je potekala v 
sejni sobi Občine Trebnje. Našemu vabilu pa se je odzval tudi župan 
občine Mirna na Dolenjskem g. Dušan Skerbiš, za kulturni del pa je 
poskrbela skupina Cantamus iz Šentruperta.
Nataša Zupančič, predsednica kluba, je v uradnem delu skupščine 
podala vse informacije in poročila o delu v preteklem letu. Bile smo 
zelo aktivne in se udeleževale izobraževalnih dogodkov ter mesečnih 
srečanj. Udeležile smo se tudi motivacijskih dni na Mašunu, Kongre-
sa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic v Portorožu, pospravljale 
smo seno pri kolegici Cvetki in z UO Zveze tajnic in poslovnih se-
kretarjev odpotovale na strokovno ekskurzijo v Cinque Terre. V klub 
je prinesla veselje članica Majda Šalehar, ki je bila izvoljena za novo 
predsednico zveze.
Z Ruth Reš Podgornik smo govorile o spomladanskih zasaditvah in 
idejah, kako urediti gredice, lončke in vrtove, že naslednji mesec pa 
smo se podale v Kambodžo. Seveda s slikami in besedami Janeza 
Pungartnika, ki je z nami delil svoja doživetja, saj je živel pri Kmerih 
dve leti in pol.
Sledil je tradicionalni pohod s policisti na Triglav v organizaciji go-
renjskega kluba, ki nas je popeljal na Lipance, Debelo peč in Mrežce. 
Na Ptuju smo na 9. Poli maratonu osvojile pokal za najštevilčnejšo 
ekipo, ki je premagala s kolesom 30 km dolgo pot.
V hladni zimski idili smo se udeležile sprehoda po meščanskih ulicah 
bele Ljubljane in odkrivale temno podzemlje Gorjuše.
December je bil kulturno in donatorsko obarvan. V Kulturnem domu 
Trebnje smo si ogledale muzikal Ljubim te, spremeni se. Odpovedale 

smo se obdarovanju in prispevek v višini 130 EUR namenile Simonu 
Vogrincu za rehabilitacijo in nakup proteze, kajti na Jahorini je z ja-
dralnim padalom pristal na minskem polju in zaradi hudih poškodb 
ostal brez obeh nog.
Vseskozi upoštevamo poslanstvo kluba in zaupamo vase in v svoje 
sposobnosti.
Smo to, kar smo: oborožene z znanjem, vredne zaupanja, vedno za-
nesljive, zmožne uspeti in zmagati na naši poklicni in osebni poti.

Tekst: Mojca Smolič 
Foto: Urška Hutar

Skupščina tajnic in sekretarjev Trebnjega in okolice

Kuhanje zelja in ajdovih 
žgancev v oddelku Ribic 24. prireditev  

Iz trebanjskega koša
Kje: center Trebnjega, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

Kdaj: 15. 6. 2012 ob 18.00 
Organizator: TD Trebnje

Povezava: http://www.td-trebnje.si/ 

Člani Turističnega društva Trebnje letos prirejamo  
že tradicionalno 24. prireditev  

Iz trebanjskega koša, ki se bo odvijala kar ves konec tedna.

V centru mesta Trebnje se bo čez dan na odru predstavilo veliko 
zanimivih domačih skupin, zvečer pa bo veselo s posebnimi gosti. 

Naj velja povabilo vsem!

Velika želja članov Turističnega društva Trebnje je,  
da bi v programu sodelovalo čim več domačih izvajalcev, 

zato pozivamo vse posameznike, skupine in društva, ki se želijo 
predstaviti širši javnosti, da nam to čim prej sporočijo.

Seveda so na voljo tudi stojnice za predstavitev ali prodajo izdelkov, 
predvsem izdelkov domače obrti.

Vse prijave pošljite na naslov: Turistično društvo Trebnje,  
Baragov trg 1, Trebnje ali po elektronski pošti  

na naslov info@td-trebnje.si  
oz. pokličite na telefonsko številko 031 845 643.

Lokacija: center Trebnjega
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KS Trebnje počastila 
dan žena 
V petek, 9. marca, je bil ob 19. uri trebanjski 
kulturni dom napolnjen do zadnjega kotič-
ka, kajti vabilo KS Trebnje je seglo daleč, 
tudi prek meja krajevne skupnosti, in tako 
privabilo veliko število obiskovalk in obi-
skovalcev, ki so prisluhnili programu, ki ga 
je KS Trebnje pripravila ob prazniku žena, 
povezovala pa ga je Mojca Bahun. V goste 
so povabili domačinke, ki so si nadele ime 
Brankina klapa. Gre za dekleta in žene, ki so 
zaposlene v Domu starejših občanov Trebnje 
in so si po napornem delovnem dnevu umi-
slile še sprostitev, ki so jo našle v skupnem 
petju pod vodstvom Jožice Brajer. Dvanajst 
pevk je v kratkem predstavitvenem nastopu 
zapelo nekaj znanih ljudskih pesmi, njihove 
hčere in vnukinja pa so nastop popestrile z 
recitacijami. Temu so sledile premišljene in 
izbrane besede ob dnevu žena predsednika 
KS Trebnje mag. Davida Klariča. Po nago-
voru predsednika se je prireditev prevesila 

v novo dejanje, ki ga 
je začel in nadaljeval 
znani pevec Stane 
Vidmar, ki je navdu-
šil številno množico 
v dvorani. Množica 
mu je lepo vračala z 
aplavzi in tako sta si 
dvorana in oder iz-
menjavala in podajala 
pozitivno energijo, ki 
je ta večer prevevala 
dvorano kulturnega 
doma. Nasmejane in 
zadovoljne obraze so 
ob izhodu iz dvora-
ne s skromnimi po-
zornostmi, ki jih je 
pripravila KS Treb-
nje, presenetili mag. 
David Klarič, tajni-
ca Martina Kastelic 
in Silva Kastelic, delili so namreč prijazna 
darilca (vrečice z medenjaki v obliki srca, 
ki jih je za to priložnost pripravila Terezija 
Žnidaršič). In ker je bil obisk nad vsemi pri-

čakovanji, je teh prijaznih darilc zmanjkalo 
za nekatere obiskovalke. Ampak, to sploh 
ni bistvo. Bistvo je, da je bila velika množica 
zadovoljna in vesela dogodka, ki ga je pripra-
vila in poklonila KS Trebnje. 

Justina je na svet privekala 7. februarja pred 
90 leti kot 10. od  11 otrok pri Brezarjevih  
v Stranjah pri Dobrniču. Usoda ji ni priza-
našala, saj se je oče,  ko je bila stara komaj  3 
leta, smrtno ponesrečil pri delu v hosti. Kma-
lu potem sta jo k sebi vzela stric in Štočkova 
teta iz Šahovca. Dela na kmetiji je bilo ve-
dno dovolj. Teta je bila zelo stroga. Mama ji 
je dala velikokrat edini nasvet in tolažbo, ki 
jo je lahko, da naj potrpi. Le včasih je lahko 
kam šla. V šolo je rada hodila. Najbolj  ji je 
bilo v veselje petje. Dobro se spominja, da je 
učitelj Alfonz Kopriva včasih rekel: »Bodite 
otroci pridni, bomo zapeli.« S svojo prijate-
ljico Kristino Kotnik, ki jo zelo pogreša, sta 
tako zelo lepo peli. Spominja se tudi drugih 
prijateljev iz svoje mladosti. Žal ji je za vse, 
ki jih je že mlade vzela vojna vihra in želi, da 
se taki težki časi ne bi nikoli ponovili. Zelo 
je ponosna, da se je udeležila  1. kongresa 
SPŽZ, ki je 16. in 17. oktobra 1943 potekal 
v Dobrniču. Vsako leto se udeleži proslave v 
spomin na ta dogodek. Povedala je, da so od 
delegatk iz Dobrniča poleg nje ostale le še 
njena sestra Slavka Vidrih, Kristina Kotnik 
in Sabina Kužnik. 
Svojega moža Stanislava, ki je bil doma iz 
Tevč,  je spoznala kar doma, ko je kot »ci-
merman« prišel prekrivat  streho na podu. 
Bil ji je všeč, pa »kej je znal«, ker na taki 
kmetiji je bil potreben nekdo, ki zna delati.  

Bil je odličen »cimerman« (krovec). Večino 
hišam v Dobrniški dolini in tudi drugje sta  
prav on in prijatelj Francetov Tone postavila  
ali obnovila strehe.  
Poročila sta se leta 1951. Rodila sta se jima 
dva sinova Stane in Tone. Oba sta ostala v 
svoji rojstni vasi in si tu ustvarila družini. 
Tone in žena Marjana sta si postavila dom 
le nekaj metrov stran. Njuna otroka Matej in 
Vesna  sta bila lahko vsak dan pri njej. Starej-
ši sin Stane je ostal doma. Poleg službe sta z 
ženo Ivano trdo delala še na kmetiji. Doma si 
je z ženo Suzano ustvaril svojo družino tudi 

njun sin Borut. Tako Justino razveseljujeta 
vsak dan  njena pravnuka Lovro in Ana. Pa-
ziti ju ne more več.  Se pa pride Lovro veli-
kokrat k njej igrat. Nazadnje sta pela tisto o 
pastirici, ki žgance kuha.
Redko še najdemo tako sožitje štirih genera-
cij pod isto streho. V svet je iz toplega gnezda 
odšel le vnuk Aleš. Z ženo Tanjo in otroko-
ma  Urško in Jakom se velikokrat oglasijo 
doma.
Za rojstni dan so ji prišli voščit prav vsi. In 
vseh je bila neizmerno vesela. 
Zelo je ponosna na svoje domače. Delavnost 
in pridnost sta z možem, ki je umrl pred 14 
leti, s svojim zgledom prenesla na njih. Lan-
sko leto je še lahko okopavala kolerabo na 
njivi, letos  pa ne bo več mogla, ker jo bolijo 
noge in roke. Če pa lahko kaj naredi, pa po-
maga, čeprav ji domači pravijo, da ni treba. 
Najbolj bo pogrešala motiko. Bo pa počela 
kaj drugega. Čeprav težko hodi, gre vsak dan 
na sprehod. Rada gleda televizijo, še  rajši pa 
bere, ker pri branju si več zapomni. Vse aktu-
alne stvari obnovi do potankosti. Pove, da sta 
ji za rojstni dan prišli voščit tudi predstavnici  
KORK Dobrnič, Francka Kužnik in Majda 
Pekolj.
Bila je tudi v Ameriki. Na obisku pri sestri. 
Pa pravi, da je najlepše doma, saj je najbolj 
vesela svojih domačih. Rada ima  domačo vas 
in vaščane. Vsak dan na sprehodu občuduje 
naravo. Ob pogledu na lepo obdelana polja ji 
kar zaigra srce.
Iskrene čestitke ob jubileju. Ostanite zdravi 
in še na mnoga leta.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

JUSTINA PORLE iz Šahovca je 
praznovala 90. rojstni dan
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Štiriindvajsetletni atlet Aljaž Požes je leto-
šnjo zimsko sezono zaključil zelo uspešno. 
Tekmoval je na večjih mednarodnih mitin-
gih v močni konkurenci tujih atletov in svoj 
lanski dosežek na 400 m v dvorani izboljšal 
za slabo sekundo. Njegov čas 49,04 s, dose-
žen 11. 2. 2012 na Dunaju, je drugi najbolj-
ši čas sezone v Sloveniji in tudi drugi vseh 
časov, ki so jih dosegli atleti ljubljanskega 
Atletskega društva Kronos, za katerega na-
stopa od lanskega leta, odkar trenira in lepo 
napreduje pod vodstvom Matije Šestaka. Po 
uspešnem pripravljalnem obdobju je sezono 
začel 21. januarja na državnem prvenstvu na 
Dunaju (v Sloveniji ni pokrite krožne atlet-
ske steze) in osvojil 3. mesto s časom 50,01 s, 
vendar kljub osvojeni bronasti medalji sam 
ni bil najbolj zadovoljen. Kljub poškodbi se 
je odločil, da bo stisnil zobe in po počitku 
konec januarja nastopil na mednarodnem 
mitingu v Bratislavi (50,33 s, 8. mesto) in 
dva dni kasneje še na mitingu na Dunaju, 
kjer je s prepričljivim tekom v svoji skupini 
prvi prečkal ciljno črto s časom 49,40 s in za 
udeleženci svetovnega prvenstva zaostal dve 
sekundi. 

Aljaž, strniva na kratko vaše življenje.
Rodil sem se leta 1987 v Novem mestu, 
imam še vedno stalni naslov v Trebnjem, če-
prav mi čas dopušča le kakšen vikend uživa-
nja in razvajanja doma pri starših in sestri. 
Od začetka študija kemije praktično živim v 
Ljubljani, kjer tudi treniram vsak dan na sta-
dionu v Šiški. Zadnja tri leta pa tudi delam 
v farmacevtskem podjetju, kjer si pridobivam 
praktične izkušnje, ki so mi v pomoč pri pi-
sanju diplomskega dela. V Ljubljani sem na-
šel tudi ljubezen (partnerko), tako da je moj 
vsakdanjik še bolj popoln.

Kdo vas je navdušil za to disciplino?
Že kot otrok sem bil vedno prikovan pred 
TV-ekran, kadar je bil na sporedu kakršen 

koli športni dogodek. Tudi zame je bila že 
prek ekranov atletika kraljica športov, ven-
dar se sam v osnovni šoli nisem toliko vi-
del v individualnem športu in daljših tekih, 
kjer je preveč časa za smiljenje samemu sebi. 
To oviro sem prebil v gimnaziji, ko sem se 
pred novimi sošolci in sošolkami malo bolj 
potrudil in odtekel 600 m na novomeškem 
stadionu bolj pogumno. Tek ni ostal neopa-
žen in priznani trener Slavko Malnar mi je 
priporočil kolega Roberta Dragana, ki je tre-
niral tek na srednje dolgih progah in je tudi 
najbolj zaslužen, da sem vzljubil mučenje ob 
naprezanju in čisti užitek po tem, ko pretečeš 
vedno več in vedno hitreje. 

Kam segajo vaši začetki in kako je vse izgle-
dalo, če pogledate nazaj?
Od prve tekme, ki je bila bolj test pripravlje-
nosti pred resnim treniranjem, bo minilo 8 
let. Še sedaj se začudim, od kje sem »vlekel« 
motivacijo ob dejstvu, da sem na začetku 
dosegal čase, ki so bili komaj malo boljši 
od časov dobrih deklet. Vendar me je vidni 
napredek iz leta v leto motiviral za še trše 
treniranje. Kljub temu, da nisem bil poseben 
talent, sem postajal vse bolj konkurenčen in 
solidno tekmoval v mladinski konkurenci 
na 800 in 1000 m. Vedno treniram v sku-
pini atletov, s katerimi se odlično razumem 
in zabavam, tako da je vsak trening tudi ra-
zlog za druženje, po katerem vseeno gremo 
na kakšno pivo, da ne bo pomote (smeh). 
Če ne bi bilo odlične ekipe skozi celotno 
obdobje treniranja, zagotovo ne bi bilo lahko 
vztrajati, saj so treningi skoraj vsak dan. 

Koliko časa vložite v posamezen trening? 
Ob gledanju različnih tekem si včasih nisem 

niti predstavljal, koliko je zares vloženega 
truda, energije in koliko stvarem se mora po-
sameznik odreči, da lahko sploh nastopi na 
takšnem večjem tekmovanju ali celo pred-
stavlja državo. Treningu sicer namenim vsak 
dan približno 3 ure, le da je včasih več pavz in 
počitka, včasih pa le 20 minut lahkotnega iz-
teka. Vse je del natančnega plana, za katerega 
zadnji dve leti skrbi Šestak (državni rekorder 
na 400 m), ki ima pod svojim okriljem več 
izvrstnih atletov, s katerimi se priganjamo in 
»napalimo« za boljše rezultate. 

Gre vse po načrtih?
Če bi hotel od atletike še veliko več, bi ji mo-
ral nameniti tudi več časa, bolj paziti pri pre-
hrani, spanju in počitku, vendar so moji cilji 
v mejah dosegljivega glede na moj trenutni 
življenjski slog. Želim si nastopati za repre-
zentanco letos in v prihodnjih dveh letih. 
Kljub temu, da se je poškodbam pri dosega-
nju maksimuma težko izogniti, upam, da mi 
le-te ne bodo pretirano ovirale treninga in 
da bom lahko letos poleti izkoristil vse moje 
rezerve in potencial.
Želim si, da bi ostal zdrav in še naprej 
užival ob utrujenih pogledih na semafor 
in izboljšavah osebnih rekordov. Če bo vse 
potekalo po začrtani poti in bom iz sebe 
lahko iztisnil maksimum, potem lahko 
upravičeno upam tudi na prvi nastop za 
člansko reprezentanco, na kar nisem niti 
pomislil, ko sem pred osmimi leti sprejel 
ponujeni izziv in začel svojo atletsko pot.

Na zadnjem dvoranskem tekmovanju na Du-
naju (11. 2. 2012) ste pretekli progo s časom 
49,04 s in izboljšali svoj čas za slabo sekundo. 
Ste zadovoljni? Je možno, da bi dosegli več?
Vedno najdem kakšno hibo v procesu tre-
ninga ali prehrane, vendar glede na to, ko-
liko trenutno vložim v proces treniranja, 
več niti ne morem pričakovati. Kljub temu, 
da mi veliko energije pobere že delo in mi 
jo bo mogoče tudi morebitno nadaljevanje 
študija, bom zadovoljen oz. presrečen, če mi 
uspe poleti prebiti mejo 48 sekund. Zimski 
čas nakazuje, da sem to vsekakor sposoben, 
saj sem tekmoval rahlo poškodovan in tudi 
spuščal pomembne treninge, a vseeno dose-
gel odličen čas, ki je na zunanjih površinah v 
primerjavi z dvorano zaradi njenih specifič-
nosti in krivin vreden skoraj sekundo manj.

Gre na tekmovanjih lažje kot na treningu? 
Ste kdaj na treningu že postavili takšen čas?
Tekmovanja so vseeno razred zase glede do-
sežkov, čeprav včasih na treningih »leti« in 
izkoristiš trenutek dobrega počutja. Šteje to, 
da se znaš za tekmovanje dobro pripraviti 
(tako psihično kot fizično) in tudi na večja 
tekmovanja priti v najboljši možni formi. So 
pa tudi treningi, ki ti predstavljajo izziv in 
naježijo kožo, tako da se kdaj tudi na trenin-

Trebanjec v samem slovenskem vrhu v teku na 400 m

Vienna indoor classic 49.40
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gu ženemo do konca, sploh če treniramo z 
boljšimi atleti, ki bi se jim radi čim bolj pri-
bližali. Marsikateri trening je tako že naka-
zal boljši čas, kot pa sem ga odtekel potem 
kasneje.

Kaj se odvija v glavi tekača med samim te-
kom?
Nimam pojma. Včasih se teka niti ne spo-
mnim najbolje, saj vse moči usmerim samo 
v to, da čim prej pritečem do cilja. Včasih v 
mislih odtečem krog in si predstavljam, kje 
za sabo puščam nekatere sotekmovalce, ka-
terih sposobnosti poznam, ter med tekom to 
poskušam tudi doseči.

Je na vidiku kakšen te-
kač, ki bi vas lahko na-
sledil, mogoče v vašem 
klubu? Je dovolj pod-
mladka?
Na splošno je tek na 
400 m v Sloveniji eden 
izmed bolj zastopanih, 
saj tu tekmujejo tudi 
vzdržljivejši tekači na 
200 m in hitrejši tekači 
na 800 m. Že za odli-
čja na mednarodnih 
mitingih in državnih 
prvenstvih v Sloveniji je 
potrebno biti kar hiter. 
Obetavnih mladincev 
je kar nekaj, vendar se 
pod mejo 48 sekund 
vključno z mano spusti 

bolj malo atletov. Včasih celo sam razmišljam, 
da bi treniral druge (tudi v naši občini), če bo 
dovolj časa poleg drugih stvari, ki bodo dobile 
prednost, ko ne bom več tekmoval.

No, tudi modne steze so vaš svet. Kaj vas je 
prineslo v ta svet? Slava, denar? Koliko časa 
ste že model?
Sem sovražnik brezdelja in ko sem pričel 
študirati, sem naletel na ponudbo za delo 
modela. Ker redko katero priložnost za nove 
izzive izpustim iz rok, sem nekaj časa aktivno 
deloval tudi na področju mode, vendar nikoli 
nisem imel večjih ambicij. Bolj je šlo za po-
pestritev bivanja v Ljubljani in spoznavanje 

zanimivega dela pred objektivi ter »odšteka-
no« druženje na revijah in snemanjih (smeh). 
Sedaj so poleg natrpanega urnika ostali le še 
občasni »skoki na pisto ali v katalog«.

In kaj bi za konec povedali bralcem Glasila 
občanov in mladim športnikom? 
»Fac fortia et patere.« (Stori pogumna deja-
nja in vztrajaj.) 
Ker vemo, da se Aljaž dobro drži zgornjega 
reka, mu želimo le še veliko sreče na njegovi 
nadaljnji poti.  

M.S.

Državno prvenstvo Dunaj (3.mesto)

ED Hardy fashion show (Barcelona)

Velike pridobitve in 
spremembe v KS 
Šentlovrenc
Leto 2011 je bilo za krajanke in krajane KS 
Šentlovrenc zelo uspešno, saj smo dokonča-
li veliko zastavljenih projektov. V krajevni 
odbor je bilo na lokalnih volitvah izvoljenih 
pet novih članov. Sestavljajo ga: 
Andrej Jevnikar, predsednik, 
Alojz Rajnar, podpredsednik, 
Jože Korelc, podpredsednik, Pe-
ter Štrekelj, Alojz Bajuk in An-
dreja Zupančič, Mateja Oven in 
nepogrešljiva tajnica in blagaj-
ničarka Marjeta Kotar. Ena naj-
večjih pridobitev za našo KS je 
izgradnja mostu v Šentlovrencu. 
Potekala so dolgotrajna pogaja-
nja z Občino Trebnje, ki je po 
pogovorih to izvedbo dovolila. 
Gradnja je potekala skoraj celo 
leto 2011, ker so se menjali podi-
zvajalci zaradi objektivnih razlo-
gov. Končno smo uspeli in ima-

mo nov most s pločnikom. Želja in plan za 
naslednje leto pa sta sanacija in rekonstruk-
cija še drugega mostu na Temenici. Da ne 
bi ostali samo pri teh projektih, poudarimo 
še, da smo v tem letu uredili cesto v Mačjem 
Dolu. Tukaj po popisu izvajalca ni bilo videti, 
da bo strošek nadpovprečen. Ko pa se je za-
čelo izvajanje del, se je pokazalo porazno sta-
nje in je bilo potrebno na novo rekonstruirati 
ves spodnji ustroj, kar je povišalo ceno stori-
tve. A navkljub manjšim težavam smo tudi 

ta projekt zaključili s sodelovanjem vaščanov, 
še posebno z gospodom Jožetom Korelcem, 
ki je pripravil tudi lep zaključek. Gradbišče 
smo imeli tudi v Žabjeku. Potrebno je bilo 
rekonstruirati celotno cesto od Krtine do 
konca vasi Žabjek. To je bil projekt, ki smo ga 
tudi izpeljali s sodelovanjem vseh vaščanov, 
ki so pripravili tudi zaključek. Naslednja pri-
dobitev je cesta, ki je bila na novo asfaltirana 
v vasi Vrhovo. Tudi tukaj je bilo sodelovanje 

z vaščani uspešno, kar je pripeljalo 
da zaključka del. Poudariti moram, 
da smo pri vseh rekonstrukcijah 
cest sodelovali tudi s podjetjem 
GVO, ki je istočasno položilo ka-
bel za širokopasovno povezavo, in 
s tem prihranili ponovni prekop 
naših cest. V letu, ki je minilo, smo 
obiskali tudi najstarejšo krajanko 
Ano Markovič iz Dolge Njive, ki 
smo jo z našim obiskom tudi raz-
veselili. V decembru pa smo naj-
mlajše otroke razveselili tudi z da-
rili. Sodelovali smo tudi pri drugih 
manjših dejavnostih. 

Andrej Jevnikar, predsednik KS 
Šentlovrenc
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Motoristična sezona bo kmalu v polnem 
razmahu in bo na ceste privabila veliko šte-
vilo ljubiteljev jeklenih konjičkov. Radi bi 
vas opozorili na nekatera tveganja, ki so po-
vezana z vožnjo motornih koles in so lahko 
ključnega pomena za varno vožnjo. Preden 
se odpravite na vožnjo z motornim kole-
som, si obvezno oblecite primerno zaščitno 
oblačilo s ščitniki, na glavo si nadenite za-
ščitno čelado ter prižgite luči, zaradi česar 
boste bolj vidni, saj je motorno kolo ozko 
in vas lahko drugi udeleženci hitro spregle-
dajo. Hitrost vožnje motornega kolesa pri-

lagodite svojim sposobnostim, lastnostim 
in stanju vozišča ter preglednosti. Svojih 
sposobnosti glede obvladovanja motorne-
ga kolesa ob velikih hitrostih ne dokazujte 
na cestah, ker s tem ogrožate svoja in dru-
ga življenja, saj kot vozniki motornih koles 
spadate med najbolj ogrožene udeležence v 
cestnem prometu, kar dokazuje povečano 
število prometnih nesreč z udeležbo vozni-
kov motornih koles.
Zaradi lepega vremena bo na cestah tudi 
veliko število ljubiteljev kolesarjenja. Zato 
bi vas radi spomnili na varno udeležbo v ce-

stnem prometu, saj boste le z upoštevanjem 
cestnoprometnih predpisov v večjem delu 
preprečili morebitne nesreče. Ko ste v ce-
stnem prometu udeleženi kot kolesar, upo-
rabljajte za vožnjo kolesarski pas, kolesarsko 
stezo ali pot, kjer je to omogočeno, manj 
prometne poti, drugače pa se smete s kole-
som voziti ob desnem robu smernega voz-
išča v smeri vožnje. Pri vožnji uporabljajte 
zaščitno čelado, ki vas bo varovala v primeru 
padca ali nesreče, v kolikor pa se vozite v 
večernem ali nočnem času, pa je obvezna 
uporaba predpisanih luči in odsevnikov.
Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje 
ter voznike motornih koles, ki jih je v ce-
stnem prometu težje opaziti zlasti v slabih 
vremenskih razmerah in v mraku, sploh če 
niso pravilno označeni.

Preventivni nasvet 
policistov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo po-
gosto obveščeni o tatvinah v trgovinah in 
trgovskih centrih. Storilci največkrat z raz-
ličnimi zvijačami premotijo oškodovanca 
in izkoristijo njegovo nepazljivost. Plen 
žeparjev so predvsem gotovina, plačilne 
kartice in druge listine, redkeje pa nakit, 
ure ali ostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri 
sebi.

Občane pred tatovi lahko varuje le nenehna 
pozornost in določena mera nezaupanja do 
neznanih ljudi.
Policisti svetujemo: 
•	 s sabo ne nosite večjih vsot gotovine, 
•	 ne plačujte z gotovino in pazite na pla-

čilne kartice,
•	 pazite na osebno prtljago, nosite jo čim 

bolj ob telesu,
•	 torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je 

ne puščajte brez nadzora (v trgovini, lo-
kalu, čakalnici …),

•	 denarnico in dokumente nosite čim bolj 
ob telesu in ne v torbicah, še posebej ne 

v zunanjih žepih torbic ali žepih jaken, 
•	 denarnic in torbic nikoli ne odlagajte v 

nakupovalne vozičke,
•	 ob dvigu gotovine v bankah ali na ban-

čnih avtomatih bodite pozorni, če vas 
kdo opazuje ali vam sledi,

•	 če se v množici kdo zaleti v vas, preverite, 
ali je denarnica še na svojem mestu, 

•	 izogibajte se množici, storilci pogosto 
uporabljajo efekt presenečenja in hitro-
sti, izkoristijo nepazljivost žrtve. 

Svetujeta vam:

Janez Mirtič in Niko Avguštinčič, 
vodji policijskih okolišev v občini Trebnje

Policija opozarja motoriste in kolesarje, kako 
lahko poskrbijo za svojo varnost v prometu

Zrušitev ameriškega 
bombnika pri 
Rihpovcu
V organizaciji in na povabilo Društva za 
napredek Rihpovca je g. Jože Povšič iz 
Trebnjega tamkajšnjim krajanom podrobno 
predstavil zgodbo o ameriškem strateškem 
bombniku B-24 Liberator, z vzdevkom 
»ROSALIE MAE«, ki se je 20. decem-
bra 1944 zrušil v vinski gorici Ostrvec pri 
Rihpovcu. Zgodba o zrušenem bombniku 
in srečno rešenih ameriških letalcih je za-
nimala tako starejše kot mlajše, zato je bil 
prostor pri g. Alojzu Stariču na Rihpovcu, 
ki ga uporabljajo tudi za javne prireditve, 
do zadnjega kotička poln. G. Jože Povšič je 
udeležencem predavanja predstavil kratko 
zgodovino prihoda ameriških zračnih sil 
leta 1943 v provinco Foggia na jugu Italije, 
od koder je potekalo intenzivno strateško 
bombardiranje Hitlerjeve Nemčije. Udele-
žencem predavanja na Rihpovcu je podrob-
no predstavil tudi zgodbo o usodi članov 

posadke in bombnika. Pokazal je tudi ko-
pije originalnih dokumentov iz ameriških 
vojaških arhivov. 15. ameriška zračna sila je 
Nemcem s 1500 bombniki B-24 LIBERA-

TOR in B-17 uničila praktično skoraj vse, 
s čimer so vzdrževali premoč v II. svetovni 
vojni. 

Maruša Zagorc 

Predavanja se je udeležila tudi očividka dogodka ga. Jožica Starič, poročena Rajkovič, ki sedaj živi v 
Trebnjem. Takrat je bila stara 11 let in se živo spominja dogodka. Med drugim je tudi povedala, da se je 
eden od rešenih letalcev s padalom obesil na jablano na Rihpovcu. Visel je okoli dva metra od tal in ves 
prestrašen čakal, kaj se bo z njim zgodilo. Z drevesa so ga rešili domačini Rihpovca. 
Foto: Zlatko Rajkovič, 3. 3. 2012
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Kdor ne napreduje, nazaduje!
Občni zbori društev so se v zgornjem delu Temeniške doline v marcu 
kar vrstili. Najbrž tudi drugod, saj je treba izpolniti obračunske obve-
znosti do države, družbe in seveda članov samih. In zajeti sapo pred 
naslednjim zaletom in novo sezono. 
Večina društev in interesnih združenj temelji na prostovoljni dejav-
nosti. Žal so družbeni procesi, predvsem pa »kapital«, nenaklonjeni 
prostovoljstvu in prostovoljnemu delu, kar društva sicer čutijo, čeprav 
najprej kot nekakšno birokratsko oviro in ne kot oviro »kapitala«.  S 
prostovoljstvom se namreč »kapitalu« odvzema delo, predvsem pa 
dobiček. »Kapital« bi vse to, kar danes delajo društva prostovoljno in 
dobrosrčno, »sprofesionaliziral«. Vse bi storil(i) za denar!
To čutijo marsikje, čeprav se te ovire kažejo najprej skozi različne 
birokratske ovire. Nedvomno bi v društvih načrtovali razvoj bolj po-
gumno in odločneje, če ne bi bilo tako, kot je zapisano. To je čutiti 
tako v gasilstvu kot marsikje drugje. Šentlovrenški gasilci imajo na-
videzno velik gasilski dom, vendar ga je zob časa povozil in začeli 
so razmišljati o širitvi in prizidku. A se bodo tega lotili le, če seveda 
ne bo preštevilnih ovir. Za opremo je sicer za sedaj dovolj prostora, 
manjka pa jim prostor za ostalo društveno dejavnost, pa tudi sicer je 
bil dom zgrajen v tistih časih, ko so reprodukcijski material dajali na 
»grame«. V gasilstvu preprečujejo razvoj še številne druge, predvsem 
statusne ovire.
Tudi člani Turistično-konjeniškega društva Krtina, ki ne povezuje 
samo krajane Šentlovrenca, ampak precej širše, so potegnili črto pod 
lanskim letom, se sešteli, prešteli in tudi odšteli, ter pod njo zapisali, 
da so namen dosegli, poslovali uspešno ter da tako lahko stopijo od-
ločno naprej, v novo sezono. Ampak, če ne bo preveč vprašajev. Skrbi 
jih, da se morda ne bo nekdo nekoč okoristil s kozolcem – (etno) 
toplarjem, ki ga nameravajo postaviti. Ali pa ga bo morda nekdo celo 
»olastninil«, tako kot se je v tej družbi že marsikaj.
Polni načrtov so tudi v šentlovrenškem športnem in kulturnem dru-
štvu ter v Me PZ Strune. Vsi si želijo novih stvari, prostorov in pri-
mernih sredstev za delo. Prav vsi pa – če že ni denarja in materialne 
pomoči – potrebujejo kakšno spodbudo krajevnih in občinskih velja-
kov, ki jim je za tovrstno druženje bolj malo, vsaj po odzivih sodeč.
Tudi zaradi tega je med članstvom včasih, ko načrtujejo prihodnost, 
čutiti skepso, ali se jim to sploh splača. Pogosta so bila vprašanja: »Kaj 
pa bomo imeli od tega? Ali sploh kdo vidi, kaj delamo? Čigavo pa 
to bo?« 
Nedvomno so omenjeni in podobni primeri, ki smo jih omenili zgolj 
za ilustracijo, ovira, da bi prostovoljna društva in organizacije v občini 
delovali še bolje. Vsa društva, ki so zasnovana na prostovoljnosti in 
dobrovoljnosti, potrebujejo več spodbude ali pa odločnejšo besedo, 
kot na primer: »Ne potrebujemo vas, to bodo poslej delali drugi – za 

denar!« Ker nismo bogata družba, vnaprej vemo, da se ne bo našel ju-
nak, ki bi to rekel. Društva so v prostor umeščena in sedaj lahko samo 
še zastavimo vprašanje: »Kdo pa bi lahko to naredil (torej to, kar so že 
pokazali) namesto njih – razen za zelo mastne denarje?« 
Zapisano je nastalo prav zato – da opozorimo na ovire pri prosto-
voljnem delovanju in na dolge prste, ki se stegujejo po društvih in 
njihovih dejavnostih. 

Brane Praznik
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Na povabilo župana Alojzija Kastelica smo 
se v soboto, 3. marca, odpravili na ogled ko-
tlovnice na lesne sekance v občino Lenart in 
avstrijsko Vrbo.
V Lenartu so nas pričakali prijazni in zgovor-
ni gostitelji: g. Zamernik iz občinske uprave, 
sicer vodja projekta daljinskega ogrevanja, 
direktor podjetja  Eko Toplota Energetika, 
d. o. o., ing. Thomas Rogatschnig in dr. Igor 
Roblek, ki v tem podjetju skrbi za razvoj pro-
jektov in prodajo.
Stavba, ki stoji v industrijskem območju na 
obrobju mestnega naselja, se od okoliških 
podjetij razlikuje samo po vitkem in ne prav 
visokem dimniku. Znotraj betonskih sten sta 
kotlovnica z vso opremo in skladišče za lesne 
sekance z zalogo za nekaj tednov. Na strehi je 
nameščena solarna elektrarna.
Najbolj nas je vsekakor zanimala kotlovnica. 
V njej stojita velika peč na lesno biomaso in 
kotel na kurilno olje, oba moči po 3,5 MW. 
Velika peč deluje neprestano, rezervni kotel 
vključujejo, kadar je zelo mrzlo. Devet desetin 
toplote pridobivajo iz lesnega goriva, eno de-
setino iz fosilnega kurilnega olja.
Toplovodnega omrežja je nad 5 km, odjemal-
ci pa so razdeljeni po tretjinah glede na pri-
ključno moč. Eno tretjino odjema predstavlja 
600 gospodinjstev, drugo tretjino javne stavbe 
– šola, zdravstveni dom, bloki itd., tretjo tre-
tjino porabijo podjetja. Pri vsakem odjemalcu 
je toplotna postaja. Najbolj oddaljena, in si-
cer 1 km, je šola. Celotno postrojenje je po-
polnoma avtomatizirano. Morebitne zastoje 
samodejni nadzor sporoči vzdrževalcu, ki je 
obenem pogodbeni dobavitelj goriva – sekan-
cev. V kolikor napake ne zmore odpraviti sam, 
obvesti pristojno pisarno v Gradcu, od koder 
nemudoma ukrepajo in se na kraju samem, če 
je potrebno, pojavijo v nekaj urah. V tem času 
se vključi rezervni kotel na olje. Vendar takega 
primera v dveletnem obratovanju še ni bilo. 
Poraba goriva – lesnih sekancev – obsega 
28.000 nasutih prostorninskih metrov, kar 
predstavlja okoli 10.000 m3 hlodov. Za doba-
vo skrbi na razpisu izbrani krajevni pogodbe-
nik, ki odkupuje tudi od drugih v bližnji oko-

lici. Plačujejo po dejanski toplotni vrednosti, 
tako da se dobavitelj potrudi za kakovostno 
gorivo, za katero dobi okoli 20 EUR po pro-
storninskem metru. Pepela je 3–5 %, grobi 
pepel je primeren tudi za posipanje po polje-
delskih površinah, ker vsebuje kalij, fini pepel 
iz elektrofiltrov pa zaradi vsebnosti težkih ko-
vin odlagajo kot komunalni odpadek.
In kaj so z novim sistemom ogrevanja prido-
bili porabniki? Po besedah gostiteljev je cena 
daljinske toplote za 40 % cenejša v primerja-
vi s posamičnim ogrevanjem na kurilno olje, 
upoštevaje tudi vzdrževalne stroške poleg 
cene goriva. Strošek investicije, gradnje in 
vzdrževanja toplovodnega omrežja, vključno 
s toplotnimi postajami pri končnih porab-
nikih, gre v breme koncesionarja, ki je bil v 
tem primeru izbran za 30 let. Občina se je 
odpovedala dohodku iz koncesijske dajatve, 
da bi bila cena za uporabnike čim nižja, saj bi 
v nasprotnem šlo za nekakšno novo posredno 
obdavčitev. Višina investicije je znašala okoli 
4,5 milijona EUR.

Komentar
Glede na to, da smo davnega leta 2006 v 
Društvu za razvoj in oživitev Trebnjega sku-
paj s Slovenskim E-forumom in Kmetijsko 
zadrugo Trebnje pripravili razstavo naprav 
za pripravo in izrabo lesne biomase na žagi 
v Veliki Loki in delavnico na to temo jeseni 
istega leta na Mirni in da sem o ideji daljin-
skega ogrevanja in izrabi domačega obnovlji-
vega goriva večkrat tudi pisal, sem vesel, da so 
sekanci končno primerno zadišali tudi »odlo-
čevalcem«.
Žalostijo me zavajanja in neobičajne prio-
ritete, za katere samo upam, da so posledica 
nestrokovnosti. Idejo so v Trebnjem predsta-
vljali kot nov vir prihodka za občinski prora-
čun. V Lenartu smo se prepričali, da tega ni. V 
Trebnjem govorijo o naslednji kurilni sezoni, 
v Lenartu je daljinsko ogrevanje pričelo delo-
vati šele čez tri leta. V Lenartu in Avstriji so 
se o ideji temeljito pogovorili z občani. Kako 
je s tem pri nas? V Trebnjem govorijo visoko 
doneče besede o okolijskih ciljih. V Lenartu 

in v Vrbi v Avstriji so v ospredju koristi pre-
bivalcev zaradi nižje cene, denarja, ki ostane 
v regiji, in pospeška gospodarstvu, kar poveča 
kupno moč. Ugoden vpliv na okolje je poziti-
ven stranski učinek oziroma drugotni cilj. 
Skratka, blagostanje čim več občanov in ugo-
dnosti za krajevno gospodarstvo so absolutna 
prioriteta takšnega razmeroma velikega pose-
ga v sedanji način življenja. Menim, da je na 
potezi Krajevna skupnost Trebnje, saj bodo 
njeni stanovalci najpomembnejši odjemalci 
in njihovo mnenje bo oblikovalo sprejemanje 
sistema za daljinsko ogrevanje in samo vzduš-
je.
Osebno sem pod gornjimi pogoji zelo za, a žal 
ne živim v samem mestu Trebnje.

Pripis
Nekaj dni po ogledu v Lenartu in Vrbi sem bil 
na študijskem obisku v Gradcu in Guessingu. 
Slednja občina je primerljiva s Trebnjem in je 
v 15 letih postala v celoti 71 % energetsko sa-
mozadostna. Sami proizvajajo toploto in elek-
triko iz lesne in druge kmetijske biomase, go-
rivo za vozila, ekološko kmetujejo, izrabljajo 
solarno energijo in imajo inovativno postajo 
za uplinjanje lesne biomase, iz katere pridobi-
jo 2 MW elektrike in 4,5 MW toplote. Poleg 
tega z lesnim plinom, ki je enak zemeljskemu 
plinu, polnijo avtomobile in traktorje. Ker gre 
za novo tehnologijo, razvito s pomočjo dunaj-
skih in graških tehničnih fakultet, so potrebna 
sredstva v celoti pridobili iz Bruslja.
Še več. Kopijo te postaje bodo v letošnjem in 
naslednjem letu postavili pri nas v Kočevju. 
Poleg nepovratnih sredstev bo Občina Ko-
čevje dobila izredno ugoden kredit Evropske 
investicijske banke, katere podpredsednik 
Anton Rop ravno te dni slovenskim gospo-
darstvenikom predstavlja možnosti za kredi-
tiranje naložb v učinkovito rabo in obnovljive 
vire energije.
Vprašajmo mlade Trebanjce, ali so za inovativ-
ne razvojne tehnologije in električna ter plinska 
vozila ali za preizkušena v ničemer izstopajoča 
kljuseta!

Gorazd Marinček

Daljinsko ogrevanje – cenejše in prijaznejše do okolja
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Moti me neurejena 
okolica
Veliko se vozim po Sloveniji in opažam raz-
like v urejenosti posameznih občin. Nad ure-
jenostjo nekaterih sem prijetno presenečen, 
nad urejenostjo drugih pa žal tudi razočaran. 
Najhuje je, da kot občan občine Trebnje ni-
sem ponosen na to, da živim v okolju, ki ga 
mirne duše lahko označim za neurejenega. 
Če se sprašujete zakaj, se samo zapeljite do 
vhoda v samo mesto Trebnje in do rondojev, 
ki so samo zapuščeni otočki. Prepričan sem, 
da bi jih z malo domišljije in malo denarja 
lahko polepšali. Domnevam, da to neurejeno 
okolje ni zmotilo samo mene, ampak da tako 
razmišlja marsikateri občan ali pa naključni 
obiskovalec, ki pride v našo občino. Če bi bil 
na katerem od odgovornih mest v naši ob-
čini, bi me zaskrbelo, da nisem „dober go-
spodar“. Tudi občinski uradniki v sosednjih 
občinah se ukvarjajo z različnimi problemi, 
pa si vendar vzamejo čas, da poskrbijo za 

urejenost okolice, da je prijetna očem. V naši 
bližnji okolici bi si za vzgled lahko vzeli so-
sednje občine, kot so Ivančna Gorica, Novo 
mesto, Šentjernej, in prepričan sem, da bi se 
našla še katera druga. 

Posnel sem nekaj fotografij, ki še bolj pona-
zorijo to žalostno podobo, ki nas pričaka ob 
samem vstopu v naše mesto.
Pa presodite sami.

Rondoji v Trebnjem

TREBSIKON – 
leksikon občine 
Trebnje
Geslo je iz Trebsikona – leksikona občine 
Trebnje v pripravi. Geslo še ni dokončno. 
Morebitne pripombe ali dopolnitve spo-
ročite na e-naslov: drago.nahtigal@gmail.
com.

Jurjeva domačija, OBČINE
Jurjeva domačija je kulturno-etnografski 
spomenik kompleksa stare kmetije na Ob-

činah iz začetka 20. stoletja. Občina Trebnje 
ga je pod strokovnim vodstvom ZVKDS iz 

Novega mesta obnovila in leta 2004 tudi 
dala na vpogled turistom. 
Domačija je sredi vasi Občine, v pravem va-
škem ambientu, obsega pa staro hišo s črno 
kuhinjo, kaščo, skedenj in vodnjak z vago 
ter dvorišče in sadovnjak. Obnova je trajala 
kar osem let (od leta 1996), ohranjena pa je 
pristna gradbena in gospodarska dediščina 
tistega časa in predstavlja materialne, druž-
benogospodarske, posredno pa tudi duhov-
ne razmere srednje velikega kmeta od za-
dnje četrtine 18. stoletja do sredine druge 
polovice 20. stoletja.  
Poleg turističnega ogleda stare kmetije se 
v objektih odvijajo tudi manjše prireditve, 
predvsem etnografskega značaja.Stanovanjska hiša Jurjeve domačije (izsek iz raz-

glednice, 2010)

Zdravstveni dom Trebnje 
pridobil certifikat standarda 
ISO 9001:2008

V Zdravstvenem domu Trebnje zasleduje-
mo sledeče poslanstvo: s pomočjo strokovno 
usposobljenih in motiviranih zaposlenih nu-
diti našim občanom kakovostno, strokovno, 
hitro ter njihovim pričakovanjem prilago-
jeno zdravstveno oskrbo, tako na področju 
diagnostike, terapije, rehabilitacije in pre-
ventive kot na področju službe neprekinje-
ne nujne medicinske pomoči, ob hkratnem 
zasledovanju cilja uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja.
Zavedamo se, da je zdravje najpomembnej-
ša vrednota. Osrednje vodilo Zdravstvenega 
doma Trebnje pri izvajanju zdravstvenega 
varstva za uporabnike zdravstvenih storitev 

je zagotavljanje optimalnih zdravstvenih 
storitev na primarni ravni ter učinkovito in 
poslovno uspešno sodelovanje z vsemi ude-
leženci v procesu. Prizadevamo si sproti ob-
vladovati naraščajoče potrebe po zdravstve-
nih storitvah, ki so posledica hitrega širjenja 
in razvoja medicinske znanosti, uvajanja so-
dobnih tehnoloških postopkov ter sodobnej-
ših medicinskih materialov pri opravljanju 
storitev, demografskih značilnosti  prebival-
stva in s tem potrebne spremembe strukture 
storitev, pojava novih bolezni in drugih ne-
varnosti ogrožanja zdravja prebivalstva.
V prizadevanjih, da bi zagotavljali ka-
kovostne storitve našim uporabnikom 
zdravstvenih storitev, smo se odločili za 
izgradnjo in vodenje sistema kakovosti po 
zahtevanih standardih   ISO 9001:2008 in 
certifikat tudi prejeli v mesecu februarju 
2012.

Zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskr-
be smo vgradili v vse procese delovanja zavo-
da. Vsak zaposleni v ZD Trebnje razume in 
uresničuje svojo osebno vlogo pri doseganju 
kakovosti storitev. Zaposleni se zavedamo, 
da je kakovost odgovornost vseh in da ima 
vsak posameznik pomembno vlogo pri ra-
zvoju in vzdrževanju sistema kakovosti. Za-
posleni so najpomembnejši vir za uresničitev 
ciljev zavoda. Prizadevamo si, da bi v vseh 
procesih dela preprečili izvore napak, mo-
rebitne nastale napake pa poskušamo takoj 
odpraviti.
Prejeti certifikat kakovosti ISO 9001:2008 
je potrditev, da je naša usmeritev prava, in 
hkrati tudi velika zaveza do uporabnikov 
storitev, poslovnih partnerjev, zainteresirane 
javnosti in zaposlenih, da bomo tudi v bode-
če zasledovali cilj kakovosti na vseh podro-
čjih našega delovanja.
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Center za socialno 
delo Trebnje pred 
novimi izzivi
V letu 2012 bo na dejavnost Centra za soci-
alno delo Trebnje vplival zlasti začetek  izva-
janja  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS) ter Zakona o socialnovar-
stvenih prejemkih (ZSVarPre). 
Z ZUPJS, ki je procesni zakon, se uvaja tako 
imenovana enotna vstopna točka za centre 
za socialno delo in s tem bosta uporabnikom 
prihranjena pot ter čas, saj bodo na enem 
mestu vlagali vloge za prejemke in druge 
pravice. Glede na to, da so se priprave (vse-
binsko usposabljanje, testiranje računalniške 
aplikacije) zavlekle   pozno v december in 
računalniška baza še ni v celoti pripravljena, 

se v začetku izvajanja nalog srečujemo z ve-
likimi težavami.
Na Centru za socialno delo Trebnje smo 
okrepili ekipo za izvajanje nove zakonodaje 
in temu primerno prilagodili organizacijo 
dela. Prvenstveno rešujemo vloge za denar-
ne socialne pomoči, saj ljudem predstavljajo 
glavni vir za preživetje. Zaradi slabo delujo-
čega računalniškega sistema se ne bomo mo-
gli izogniti zaostankom, zlasti pri reševanju 
vlog, ki se nanašajo na subvencioniranje vrtca 
in varstvene dodatke.
Ker smo prevzeli dosedanje naloge občin 
(subvencijo vrtca, osnovno zdravstveno za-
varovanje in subvencijo najemnin) in Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (državne pokojnine in varstvene 
dodatke), smo 1. 12. 2011 zaposlili delavko, 
ki je bila predhodno zaposlena na Občini 
Trebnje. 17. 2. 2012 pa smo za 2 leti zaposlili 

strokovno delavko informatorko, katere delo 
bo sofinancirano  s strani Evropskega soci-
alnega sklada v okviru programa Zaposlitev 
strokovnih delavcev informatorjev na centrih 
za socialno delo Slovenije.
Novim nalogam je Center za socialno delo 
Trebnje poleg kadrov prilagodil tudi prostor-
ske pogoje. Svojo dejavnost bo še naprej iz-
vajal na lokaciji Goliev trg 11, Trebnje (stav-
ba Pošte Slovenije), vendar bomo od sredine 
marca 2012 v celoti delovali v 2. nadstropju. 
Oddali bomo pisarne v pritličju in pridobili 
dodatne prostore, ki sta jih doslej uporabljali 
Geodetska uprava in Zemljiška knjiga.
Na ta način bomo omogočili boljše pogoje 
našim uporabnikom, ki bodo lahko na enem 
mestu uveljavljali pravice s področja socialne 
zakonodaje, prav tako pa bomo imeli boljše 
pogoje za delo tudi zaposleni. 

Martina Plazar, Center za socialno delo Trebnje

Pripravljeni na 
novo sezono golfa
Golf&c.club Trebnje bo v letu 2012 orga-
niziral vrsto aktivnosti za člane kluba in 
ostale ljubitelje golfa. Vadišče bo odprto 
od 1. aprila, vsak dan od 7. do 20. ure. Te-
čaj golfa za odrasle bo organiziran v spo-
mladanskem in jesenskem obdobju. Tudi 
letos veljajo enaki pogoji kot lani. Tečaj s 
pridobitvijo dovoljenja za igro stane 99 
evrov. V skupini je lahko od 4 do 6 te-
čajnikov. Potekali bodo ob četrtkih od 17. 
ure dalje ali po dogovoru. Prav tako bodo 

potekali tečaji za otroke ob četrtkih od 15. 
ure dalje. Tečaj za otroke, ki so obiskovali 
tečaj golfa na osnovnih šolah Trebnje in 
Veliki Gaber, bo po dogovoru z vaditelji 
golfa potekal na osnovnih šolah. Letos 
bomo dali še večji poudarek otroškemu 
golfu. Klub bo organiziral šest  turnirjev 
po različnih igriščih v Sloveniji in se ude-
leževal tudi medklubskih srečanj sosednjih 
klubov ter organiziral turnir za pokal ob-
čine Trebnje na igrišču Otočec. Kot vsako 
leto se bomo člani kluba in pionirji ude-
ležili parade na prireditvi Iz trebanjskega 
koša. Za promocijo golfa  klub na vadi-
šču po želji organizira prikaz igre golfa 
za skupine in družabna srečanja po zelo 

ugodnih cenah. Klub je letos pripravil 
tudi novo spletno stran. Tako bodo vsa 
dogajanja ter obvestila na ogled na spletni 
strani www.gcc-trebnje.si in oglasni tabli 
v Trebnjem ter na vadišču kluba. Prvi te-
čaj golfa se bo začel 5. aprila ob 17. uri na 
vadišču. Tečaj obsega 6 ur učenja na vadi-
šču z učiteljem golfa, 3 ure teorije in eno 
igranje golfa na igrišču z učiteljem golfa. 
Prijave za tečaj zbiramo na telefonskih 
številkah: 041/377 958 in 031/650 753. 
Lahko pa nas pokličete tudi za vse doda-
tne informacije.

Ralf Pančur, predsednik kluba

Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič je tudi letos organiziralo 
9. tradicionalno društveno ocenjevanje vin letnika 2011, ki je po-
tekalo v soboto, 10. 11. 2012, v Gostilni Škerjanec v Dobrniču. 

Oddanih je bilo kar 100 različnih vzorcev vina, od tega 63 vzor-
cev rdečega vina in 27 vzorcev belega vina.
Ocenjevanje je opravila  sedemčlanska komisija, katere predse-
dnik je bil znani poznavalec vina g. Samo Hudoklin s Kmetijske-
ga zavoda Novo mesto.
Najboljšo oceno 16,06 za leto 2011 je dobil cviček g. Alojza Per-
parja iz Knežje vasi. Najboljša modra frankinja g. Darka Perme-
ta iz Grosupljega pa je dobila oceno 17,98. Za najboljši rdeči 
zweiglt je g. Darko Trlep iz Gorenjih Selc prejel oceno 17,84. 
Najboljše belo vino sorte kerner je dobilo oceno 18,04, njegov 
lastnik pa je sedanji podžupan Občine Trebnje  g. Silvester Prpar 
iz Trebnjega. Vidi se, da je bila vinska letina v letu 2011 zopet 
ena boljših zadnjih let.
Pred fotografski objektiv smo ujeli člane ocenjevalne komisije 
in nekatere vinogradnike z Lisca, ki so pomagali pri ocenjevanju 
vin.

Tekst: Leon LOBE 
Slika: Franc MULH

Ocenjevanje vin v vinogradniškem društvu Lisec
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V nedeljo, 11. 3. 2012, od 9. ure naprej se 
je v telovadnici Osnovne šole Trebnje odvijal 
prvi dvoranski nogometni turnir U-8 selek-
cije. Turnirja se je udeležilo 16 ekip iz raz-
ličnih klubov iz vse Slovenije. Telovadnica 
Osnovne šole Trebnje že dolgo ni bila tako 
polna kot to nedeljo. Več kot 300 otrok sta-
rosti 8 in 9 let se je medsebojno pomerilo v 
nogometnih veščinah in na koncu je večina 
njih zadovoljnih obrazov odšla domov, saj je 
bilo tekom dneva lahko videti kar nekaj raz-
burljivih tekem, ki so bile odločene šele po 
streljanju zadetkov s šestih metrov. Na koncu 
je turnir zasluženo osvojila ekipa NK Rudar 
Trbovlje, ki je imela v svojih vrstah tudi naj-
boljšega igralca turnirja. Domačini smo so-
delovali na turnirju z dvema ekipama, ki sta 
izpadli šele v osmini finala po streljanju za-

detkov s šestih metrov, in sicer B-ekipa proti 
drugouvrščeni ekipi NK Hrastnik in A-eki-
pa proti petouvrščeni ekipi ŠD NK Krško. 
Obe ekipi sta pač imeli malo športne smole, 
se pa je na tem turnirju izredno izkazal vratar 
B-ekipe Florian Umek, ki je bil edini vratar 
na tem turnirju brez prejetega gola in je tako 
prejel pokal za najboljšega vratarja turnirja. 
Prav je, da omenimo, da so podobno športno 
smolo imeli tudi tekmovalci NK Mirna, ki bi 
se lahko uvrstili zagotovo višje od 4. mesta. 
Za organizacijo in potek turnirja je skrbela 
ekipa trenerjev, staršev in članov kluba pod 
taktirko glavnega trenerja U-8 selekcije g. 
Gregorja Ermana. Pokale najboljšim eki-
pam in igralcem sta podelila predsednik NK 
Trebnje g. Dejan Smuk in vodja turnirja g. 
Gregor Erman. Vsi sodelujoči smo se raz-
šli z obljubo, da se vidimo prihodnje leto v 

Trebnjem na 2. tradicionalnem nogometnem 
turnirju Nogometnega kluba Trebnje.
Najboljši igralec turnirja: Benjamin Šeško 
iz NK Rudar Trbovlje.
Najboljši vratar turnirja: Florian Umek iz 
NK Trebnje.

Tekst: Leon LOBE, sekretar NK Trebnje 
Slika: Damjan MIKLIČ

Trebanjski 
nogometaši tretji
V torek, 13. 3. 2012, so se učenci OŠ Treb-
nje udeležili področnega prvenstva za 
mlajše dečke v nogometu, ki je potekalo v 
Črnomlju, in na koncu osvojili 3. mesto.
Tekmovalo je 9 osnovnih šol, ki so bile 
razdeljene v tri skupine. Zmagovalci vsake 
skupine so se uvrstili v finale. Naši učenci 
so imeli nehvaležno nalogo, saj jim je žreb v 

predtekmovanju namenil tekmovalce iz OŠ 
Vavta vas in domačine OŠ M. Jarca Črno-
melj.
Najprej so se spopadli z učenci iz OŠ Vavta 
vas in jih gladko premagali s 5 : 1. Zadnja 
tekma predtekmovanja je bila z domačini. 
Naši učenci so igrali
brezhibno in minuto pred koncem dosegli 
zmagoviti gol za 1 : 0. V finalu smo se v 
prvi tekmi spopadli z učenci iz OŠ Drska 
in po boljši igri je bil rezultat 1 : 1. Ker smo 
imeli smolo

pri žrebu – od zadnjih štirih tekem so učen-
ci morali odigrati kar tri –, je za zadnjo tek-
mo zmanjkalo malo moči, pa tudi naspro-
tnik je prikazal zelo dobro igro in 
je zasluženo slavil s 4 : 0. Tako smo zara-
di slabše razlike v golih dosegli tretje me-
sto, kar pa je lep uspeh. Zmagali so učenci 
iz OŠ Metlika, drugi pa so bili z enakim 
številom točk učenci OŠ Drska. Učenci so 
prikazali zelo lepo igro, kar je dobra vzpod-
buda za naprej.   

Smiljan Pristavnik

Prvi dvoranski nogometni turnir 
NK Trebnje

V Baragovi galeriji Trebnje je od 6. do 18. marca 2012 domovala 
razstava del 8. EX TEMPORA, RIHPOVEC 2011, ki sta jo izvedla 
Društvo za napredek Hribovec Rihpovec in trebanjska zveza kultur-
nih društev. Ob otvoritvenem dogodku, ki so ga popestrile učenke 
Glasbene šole Trebnje z mentorico Mojco Rebolj in korepetitorjem 
Zoltanom Petrom, so na ogled postavili likovna dela 23 avtorjev, ki 
so ustvarjali en dan preteklo pomlad na območju Rihpovca. O na-
stalih delih je strokovno mnenje podala gospa Andrejka Nose Vabič, 
kustosinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Številne zbrane 
je nagovoril in pozdravil predsednik društva Franci Starič, o poteku 
projekta pa je povedala pobudnica in vodja tradicionalnega likovnega 
srečanja na Rihpovcu gospa Ana Bilbija. Dogodek s poezijo Tone-
ta Pavčka sta popestrili krajanki Rihpovca Polona in Jelka, gospod 
Maks Starc iz DU Novo mesto pa z lastno pesmijo Mati. Povezoval-
ka Ksenija Starič je za prijeten zaključek dogodka k besedi povabila 
podžupanjo Občine Trebnje, gospo Nado Pepelnak, ki je z izbranimi 
besedami nagovorila avtorje likovnih del in številne obiskovalce. Or-
ganizatorja dogodka sta hvaležna vsem avtorjem, za finančno pomoč 
Občini Trebnje ter dobrotnikom: KS Dolenja Nemška vas, CIK-u 

in Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Odvetniku Mirku Bil-
bija iz Novega mesta, medijem ter gospodinjam in vinogradnikom z 
Rihpovca, ki so za dogodek pripravili sladko in tekoče presenečenje.

Razstava EX TEMPORE 
Rihpovec 2011
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Zaključek programa 
UŽU – izzivi 
podeželja v Velikem 
Gabru
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je 
v Velikem Gabru uspešno zaključil program 
UŽU – Izzivi podeželja, ki ga izvaja v okviru 
projekta z naslovom Dvig ravni pismenosti. 
V program so se vključili udeleženci iz Ve-
likega Gabra in okolice, pod vodstvom Po-
lonce Božič Tratar in ostalih strokovnih de-
lavcev pa so izpeljali različne vsebine: ročna 
dela, komunikacija, zdravo življenje … Pro-
gram je bil za udeležence brezplačen, saj ga 
sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport ter Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada. Udeleženci 
so bili nad novimi znanji navdušeni, kar so 
izrazili tudi z željo po nadaljevanju izobraže-
vanja v jesenskih mesecih.

Razstava izdelkov udeležencev ob zaključku pro-
jekta. (Foto: M. F.)

Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje so v januarju pričeli izvajati začetni tečaj 
klekljanja. V tečaj se je vključilo devet znanja 
željnih udeleženk, ki so po začetni negoto-
vosti ob koncu tečaja postale prave mojstri-
ce. Naučile so se osnov klekljanja in izdelale 
več enostavnih čipk, nekatere pa so izdelale 
že zahtevnejše izdelke. Udeleženke so zelo 
zadovoljne in se zahva-
ljujejo učiteljici Martini 
Korošec za odlično po-
dajanje znanja kleklja-
nja in prijetno druženje. 
V teh desetih srečanjih 
smo usvojile več znanja, 
kot smo pričakovale, 
in z veseljem se bomo 
udeležile tudi nadalje-
valnega tečaja, ki bo 
jeseni. Hkrati se zahva-
ljujemo CIK-u Trebnje, 

da je omogočil ta tečaj in nas podpiral pri 
izvedbi. 
Klekljanje je »zasvojilo« tudi članice Univer-
ze za tretje življenjsko obdobje Trebnje, saj 
poteka izobraževanje v kar dveh skupinah. 
Udeleženke ene izmed skupin si nabirajo 
nova znanja že drugo leto in izdelujejo ču-
dovite čipke.

Predavanja v okviru projekta 
CVŽU

Na Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje v okviru projekta CVŽU Dolenj-
ska izvajajo predavanja, delavnice in indivi-
dualno učenje, kot so osnove računalništva, 
potopisna predavanja, zdrav življenjski slog 
in drugo. Vabljeni na Točke vseživljenjskega 
učenja Dolenjske, ki so organizirane v Šen-
tlovrencu, Domu starejših občanov Trebnje 
in na CIK-u Trebnje. Več o programu si 
lahko preberete na spletni strani www.cvzu-
dolenjska.si. Izobraževanje je za udeležence 
brezplačno, saj ga sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
ministrstvo za znanost, izobraževanje, kul-
turo in šport.

V Galeriji likovnih 
samorastnikov Treb-
nje je 23. februarja 
ob 18. uri potekala 
otvoritev razsta-

ve Štirideset vmes – Forty be twin Igorja 
Dolenca in Sebastjana Popelarja. Zbrane 
je najprej pozdravila Patricija Pavlič, ki se 
je v imenu galerije in CIK-a Trebnje tudi 
zahvalila ustvarjalcema, Igorju Dolencu in 
Sebastjanu Popelarju, ter avtorici razstave 
Maruši Stupica, u. d. i. a., članici strokov-
nega sveta galerije. Nato je razstavo ume-
stila v slavnostno leto 2012, ko Galerija li-
kovnih samorastnikov Trebnje praznuje že 
45. mednarodni tabor likovnih samorastni-
kov. Sledil je dr. Boštjan Žekš, ki je v svo-
jih besedah poudaril, da je kultura osnova 
slovenskega naroda. Ker umetnost in kul-
turo ustvarjamo ljudje, bosta preživeli in se 
razvijali. Prof. Jože Zupan je po pooblastilu 
župana občine Šentrupert Ruperta Goleta 
odprl razstavo. Ugotovil je, kako pomemb-
no vlogo ima umetnost v posameznikovem 

življenju že od otroških let.  »Otrok obli-
kuje prve črke, ki jih spreminja v besede. 
Nastaja preprosta govorica srca, uspavanka 
je prva glasbena spremljava življenja, prvi 
koraki že ustvarjalno gibanje, skozi likovni 
razvoj pa ugotavljamo razvitost otroka, ki 
se zgodaj spušča tudi v svet zidanja gra-
dov v oblakih. Mnogim izpovedna moč 
ustvarjanja ostane vse življenje, nekaterim 
ljubiteljsko, drugim strokovno, skoraj vsem 
pa ustvarjalno. Ljudje, ki z dušo doživlja-
jo svet, so ustvarjalci lepote. Tudi današnja 
avtorja – Igor Dolenc in Sebastjan Popelar, 
ki s svojim delom pojeta hvalnico najvišje-
mu stvarstvu – naravi, tako skupaj ustvarja-
ta vidno sled, čeprav pripadata različnima 
generacijama.« Glasbene točke so pripra-
vili v Glasbeni šoli Trebnje, izvedla pa sta 
jih Kristina Klančar na rogu (mentor prof. 
Franci Lipovšek) in Anže Kepa na trobenti 
(mentor prof. Franci Žugelj). Na klavirju ju 
je spremljal prof. Zoltan Peter.    
19. aprila ob 18. uri pa vas vabimo na vo-
den ogled razstave. Več o svojih delih bo-

sta povedala Igor Dolenc 
in Sebastjan Popelar, o 
konceptu razstave pa 
bo spregovorila Maruša 
Stupica.

V Trebnjem zaživelo klekljanje

Galerijska paleta

Dušan Skerbiš, Jože Zupan, 
Maruša Stupica, Boštjan 
Žekš, Patricija Pavlič, Igor 
Dolenc, Sebastjan Popelar, 
Ana Žekš
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Pa je bil res že šestič! Izviren in na zavidlji-
vi literarni, umetniški in sploh ustvarjalni 
ravni. Ideja – združiti tradicionalno, kleno 
slovensko besedo Josipa Jurčiča s sodobnim 
razmišljanjem in govorico mladih, slovenske 
povesti in romane našega rojaka pa z me-
diji enaindvajsetega stoletja in izraznostjo 
tujega jezika. Ne da bi omejevali, ne da bi 
pozabljali na lepoto materinščine – prav na-
sprotno! Da bi v novi preobleki zablestela 
mladim in manj mladim sedanjega trenutka. 
Vsako leto organizatorici in izvajalki li-
terarnega dela natečaja veliko pozornosti 
posvetiva izbiri tematike. Letošnje leto živi 
v medgeneracijskem utripu, zato je bil tudi 
naslov literarnega eseja namenjen razmišl-
janju o prepadih ali mostovih med gene-
racijami: »There is nothing wrong with 
today›s teenager that twenty years won›t 
cure« (»Z današnjim mladostnikom ni nič 
tako zelo narobe, da se ne bi moglo popraviti 
v naslednjih dvajsetih letih!«).  Se vam zdi 
izzivalno, kajne! Pravilno – tudi mladim po 
vsej Sloveniji se je. Prispelo je namreč kar 
91 esejev iz vse Slovenije. Literarni natečaj 
je namenjen tretje- in četrtošolcem sredn-
jih šol, ki so letos razmišljali ob odlomku 

iz Jurčičeve povesti Grad Rojinje. Problem 
medgeneracijskih razlik je star toliko kot 
človeštvo. Jurčič preudarno in ljubeče pravi: 
»... Preostro tudi nisem ravnal, morda je zanj 
bolje. Naj gre malo po svetu, naj spoznava svet 
in sam sebe, pa mi bo kdaj bolj hvaležen ko zdaj 
in mi bode morda na stare sin veselje delal ...« 
Mladi današnjega časa so v svojih literarnih 
razmišljanjih poudarili prav to – željo po 
razumevanju, po nespreminjanju, po spreje-
manju in sprejetju! Mladost je vendarle tako 
lepa, tako očarljiva in enkratna, kot je lahko 
samo mladost.  V pravih literarnih mojstro-
vinah v angleškem jeziku so razmišljali o 
položaju in težavah mladih v času gospodar-
ske krize, o družinskih in osebnih težavah, o 
negotovi prihodnosti, begu pred odgovornostjo, 
brezdelju ... Pa tudi o upanju, energiji, vesel-
ju do življenja, smehu in objemu starejših, 
ki lahko z varno in izkušeno besedo omi-
lijo marsikateri prehod na poti v odraslost. 
Tudi zaradi maturitetnih del, s katerimi se 
letošnji četrtošolci srečujejo pri angleščini 
po vsej državi, je bila tema vsem še bližja. In 
komisija se je z veseljem lotila težkega dela 
izbora ter nagradila tri izjemne prispevke, 
avtorje in njihove mentorje. Nagrade smo 

podelili na šoli 9. marca, 
ko s prireditvijo ob dnevu 
šole še posebej posvetimo 
pozornost bogatemu kul-
turnemu dogajanju.
3. nagrado 6. Jurčičevega 
memoriala je prejela dija-
kinja 4. letnika SŠ Josipa 
Jurčiča Ivančna Gorica 
Neža TRPIN z mento-
rico profesorico Simono 
Sašek.
2. nagrado je prejela Sara 
Serdoz, dijakinja 3. let-
nika Gimnazije Kranj z 
mentorjem profesorjem 
Willom Tomfordom.
1. nagrado pa je za izjemen 
literarni dosežek prejel 
dijak 4. letnika SŠ Josipa 

Jurčiča Sebastian Pepelnak. Njegova duho-
vita, na trenutke ironična, a subtilna izpoved 
v prvi osebi postavi pred nas mladostnika, 
utrujenega od nenehnih iskanj potrditve ali 
vsaj razumevanja v svetu odraslih. V mojstr-
skem izražanju v tujem jeziku ostaja avtor 
neomajen – poskušati vedno in povsod in 
znova. To je mladost!
Kot vsako leto ga je obogatil tudi likovni del 
pod vodstvom mentorice profesorice Anje 
Šmajdek z naslovom Zaznamovani z mla-
dostjo. Mladi petih šol iz Slovenije so svoje 
videnje mladosti izražali s poslikavami in 
fotografijo, v prijetni predstavitvi pa smo si 
izdelke ogledali na prireditvi ob dnevu šole. 
In takole obogateni odhajamo z Jurčičevim 
memorialom naprej – hvaležne mentorice, 
ki smo bogatejše za literarne utrinke naših 
mladih, hvaležne za naklonjenost ravnatelja 
in njegovo pozornost z izvirnimi in bogati-
mi darili našim nagrajencem in mentorjem. 
Prav gotovo je tudi to velika vzpodbuda 
mladim. In iskreno hvaležne mentorjem iz 
vse Slovenije, ki svoje dijake spremljajo pri 
njihovih prvih, pogumnih literarnih kora-
kih. Že razmišljamo o literarnem natečaju, 
ki bo prihodnje leto. Vabljeni k sodelovanju 
že zdaj. 

Mojca Saje Kušar, prof. 
Maja Zajc Kalar, prof. 

Oddelek RIBIC na 
obisku v ateljeju
Nejčeva mamica Maja Kastelic nas je pova-
bila v svoj atelje, kjer nam je neposredno pri-
kazala delo slikarke. Seznanila nas je, iz česa 
so narejeni čopiči, barve, nato pa smo skupaj 
celo »čarali« barve. 
Poskrbela je, da smo se pri njej dobro po-
čutili. Na kartone, na katere nas je posedela, 
je predhodno naslikala pripomočke, ki jih 

slikar potrebuje pri delu, 
in slike v različnih tehni-
kah slikanja ter nas tako 
prek slike seznanila z nam 
nepoznanimi pojmi o sli-
karstvu, ki jih je na šaljiv 
in nam razumljiv način 
razložila. Polni vtisov smo 
se poslovili in odšli v vrtec 
– slikat.

Strokovni delavki Brigita in 
Simona

6. Jurčičev memorial Srednje šole Josipa Jurčiča

Prvonagrajeni Sebastian Pepelnak z mentorico 
Ireno Mori in voditeljicama Jurčičevega memo-
riala

Postavna tajnica Helena (S.Pepelnak) in doktor Vasilij ( J. Žnidaršič) 
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ANGEL ZA MAME
Mama je angel sama,
pa angela ne potrebuje.
Njej je naloga dana,
da druge varuje.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Pred kratkim še vedra in upanja polna,
s tegobami v zdravju, a ne zares bolna,

je naša ljubljena mama bila,
a naenkrat, čez noč od nas je odšla …

V 73. letu starosti nas je povsem 
nepričakovano in mnogo prezgodaj 

zapustila naša draga mami, mama oz. babi, 
tašča, sestra, teta in prijateljica

ALOJZIJA STRAJNAR,  
roj. Miklič, iz Lokev pri Dobrniču 5.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
iz Adrie Mobil in Občine Trebnje, sosedom 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 

stali ob strani, izrazili sožalje, podarili 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Iskrena hvala tudi Pogrebni službi Novak, 

pevcem, gospodu župniku in vsem, ki ste jo 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni. 

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustila draga 
sestra, teta in svakinja

TEREZIJA MEŽNARŠIČ
iz Cankarjeve ulice 41, Trebnje, nazadnje 

oskrbovanka DSO Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 

za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Še posebej se zahvaljujemo pogrebni 

službi Sonje Novak za lepo pripravljen 
obred, Darinki Simonič za občutene besede 

ob slovesu ter vsem zaposlenim v DSO 
Trebnje za skrb in nego, ki ste jo ji nudili v 

času bivanja v domu.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste pokojnico 

pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sestra Dragica, nečaki Suzana, 
Saša, Marko, Tjaša ter svakinja Marija.

Zdaj ne trpiš več. Zdaj počivaš.
Kajti sedaj te ne boli več.
A svet je mrzel, prazen, opuščen za nas,
odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, babica, prababica, sestra in 

teta

FRANČIŠKA ZUPAN  
s Prešernove ulice 18, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala 
osebju DSO Trebnje in osebju SB Novo 

mesto – pljučnemu oddelku. Hvala g. 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete žalostinke, Pogrebni službi Oklešen 

ter gospodu Sitarju za ganljive besede 
slovesa. Posebej se zahvaljujemo družini 

Deu iz Mokronoga. Hvala vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoča: hči Angelca Hlade z družino.

ZAHVALA

V ponedeljek, 12. marca, nas je v 83. letu 
starosti zapustil dragi mož, oče, dedek in 

pradedek 

ANToN NovAK 
iz Paradiža v Trebnjem. 

Ob boleči izgubi se toplo zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in 
sodelavcem, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na zadnji poti. Zahvala velja 
tudi gospodu župniku in vsem pristojnim 
službam, še prav posebej se zahvaljujemo 
gospe Okoren ter sosedama Mariji in Zori 
za nesebično pomoč ter pokojnikovemu 
nečaku Jožetu za ganljiv poslovilni govor.

Žalujoči domači

Mesto Trebnje letos praznuje 20 let. V ta namen smo se 
v Krajevni skupnosti Trebnje odločili, da skupaj z društvi 
izvedemo 20 prireditev. Prireditve bodo s področij ku-
ture, športa in zdravja. Primerne bodo za vse generacije. 
Vsak, ki bo želel, bo lahko nekaj našel zase. Skupno vsem 
prireditvam je to, da so za obiskovalce brezplačne.
Do sedaj smo zelo uspešno izpeljali prireditvi ples v mas-
kah in kurentovanje ter dan žena. Sledile pa bodo še npr. 
kolesarski izlet, tek po ulicah, prva pomoč, balet, pohod 
na Vrhtrebnje, dalmatinski večer, letni kino itd. Več informacij o prireditvah je na voljo 
na naši oglasni deski ter na spletni strani krajevne skupnosti http://www.kstrebnje.si/.
Posebno ponosni smo na logotip, ki smo ga izdelali ob tej priložnosti.
Številka 20 je sestavljena iz številke 0 v obliki srca, znotraj trebanjski grb ter številke 2 v 
obliki polsrca, obe povezani, predstavlja neskončnost v srčnosti, ljubezni in spoštovanju. 
Modro valovanje predstavlja Temenico, zeleno valovanje Bukovje. Valovanje simbolizira 
usklajenost, harmonizacijo.
Naj te vrednote in pozitivne lastnosti prevladujejo med nami.

Mag. David Klarič, 
predsednik sveta KS Trebnje

20 prireditev ob 
praznovanju 20 letnice 
mesta Trebnje
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Rešitev je v zmanjševanju stroškov
Vlada Republike Slovenije ima v tem času zastavljena dva glavna 
cilja: konsolidacijo javnih financ in varčevanje ter zagon gospo-
darstva, ki bo omogočil odprtje novih delovnih mest. Pripravljena 
so izhodišča za rebalans proračuna, ki naj bi znižal primanjkljaj 
na tri odstotke, hkrati pa prvi ukrepi za davčno razbremenitev 
podjetij in srednjega sloja. Izvaja se tudi zniževanje stroškov v 
javni upravi. Kljub pozivom ministrstev o varčevanju v občinah 
pa župan Kastelic počenja ravno nasprotno. Čeprav je občina 
Trebnje manjša, so stroški za občinsko birokracijo čedalje višji. Z 
ustanavljanjem občinskih odborov bo stranka pognala korenine 
na terenu, ki bodo črpale pobude in povratne informacije. Aprila 
2012 bomo na kongresu stranki spremenili ime in s programom 
še jasneje definirali njeno identiteto. Več na spletni strani glasila 
GLAS Trebnje.

Jože Povšič, DLGV Trebnje 

HVALEŽNI IN PONOSNI!

Mag. Franca Žnidaršiča je zaupanje ljudi po dolgih letih predane-
ga dela v osnovnem zdravstvu nagradilo z izvolitvijo v parlament, 
kjer je zadnjih 15 let zastopal interese in pravice »malega« človeka, 
pokončno in brezkompromisno branil okope elementarne pravič-
nosti, enakosti, socialne in pravne države. 
Kolegi iz DROT-a smo se od g. Žnidaršiča veliko naučili. Nikoli 
ni želel biti všečen, s pravicami in načeli ni nikoli in nikdar baran-
tal. Načelnost, pokončnost, neomajnost, srčna iskrenost so vrline, 
ki jih premorejo le redki politiki.
Obžalujemo, hkrati pa razumemo in spoštujemo njegovo odloči-
tev, da odstopi z mesta občinskega svetnika. Zavedamo se vsega, 
kar je naše okolje po njegovi zaslugi pridobilo, in vemo, da naše 
sodelovanje in prijateljske vezi ostajajo!

MAREC – MESEC ŽENSK

Ženski odbor in Slovenska demokrat-
ska mladina Trebnje sta 10. marca 2012 
poskrbela za presenečenje. V mestnem 
parku Trebnje smo organizirali stojnico, na kateri smo ženam in 
materam čestitali za praznik ter podarili trobentice. Na naši stoj-
nici ni manjkalo domačih dobrot za vsakogar. 
Lepo, sončno dopoldne smo preživeli tudi z aktivnimi udeležen-
ci "sobotne tržnice", ki vsako soboto prodajajo svoje izdelke. V 
pogovoru smo izmenjali mnenja in izkušnje, tudi kakšen recept. 
V mestnem parku Trebnje je vsako soboto živahno in idejo za 
naslednjo stojnico že imamo. Lepo vabljeni.

Ob materinskem dnevu iskreno čestitamo!

Občinski odbor SDS Trebnje

Z imenovanjem nove vlade, v kateri ima Nova Slovenija dva mi-
nistra, lahko kljub neprijaznim časom upamo na izboljšanje in na 
večjo povezanost med občino in državo. V OO NSi Trebnje se 
bomo trudili in odgovorno soustvarjali razvoj občine tudi v letu 
2012. V imenu stranke in v svojem imenu ponovno opozarjam na 
pereč problem izgradnje krožišča pri Mercatorju. Na naše pismo 
nekdanjemu ministru in nekdanjemu predsedniku vlade sta se le 
odzvala z obljubo, da bodo dela stekla. A je ostalo le pri obljubah.  
Dela na gradbišču še vedno stojijo, mesto Trebnje pa se duši v 
prometu.
V marcu sta ženam in materam posebej namenjena dva prazni-
ka. S prvim zaznamujemo prizadevanja za enakopravnost spolov, 
drugi praznik je materinski dan. Kaj lahko storimo lepšega za naše 
matere, žene, hčerke, sestre, znanke in prijateljice kot to, da jim 
podarimo zaklad, ki ga ne bo razžrla rja in ne bo strohnel. Podari-
mo jim ljubezen in spoštovanje. Iskrene čestitke!

Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

17. marca  smo na občnem zboru društva Gibanja za trajnostni 
razvoj Slovenije sprejeli tri deklaracije: o Družinskem zakoniku, 
O bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj in O zastrupljanju Celjske  
kotline. Več na spletni strani http://www.gibanje-trs.si/. Izvolili 
smo tudi vodstvo društva, ki ga še naprej vodi dr. Manca Košir.
Zatem smo se sešli  na konvenciji stranke TRS. Ocenili smo, da 
sicer  res nismo prišli v parlament, ampak vse stranke povzemajo 
naše programske usmeritve. Ali je to bolj želja ugajati ljudstvu 
ali pa res razumejo znamenja časa bodo pokazala njihova dejanja.
Izvolili smo svet stranke in vodenje znova zaupali Matjažu Hanž-
ku. Prednostna naloga do naslednjih volitev je organizacijsko utr-
jevanje stranke. Pridružite se! 

Gorazd Marinček

Slovenska ljudska stranka je zagovornica družinskih vrednot, 
zato poziva vse občanke in občane občine Trebnje, da na 
nedeljskem referendumu, ki bo potekal 25. 3. 2012, vsi obkrožite
PROTI in tako izrazite željo, da se ne uveljavi predlagani družin-
ski zakonik. 

Vsem občankam občine Trebnje pa voščimo vse najlepše ob 
njihovem prazniku – materinskem dnevu. 

 OO SLS Trebnje
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Demokratična stranka 
dela 

V Demokratični stranki dela podpiramo družinski zakonik, saj 
le-ta dobro ureja pravice otrok, ki so najbolj ranljiv člen v družbi. 
Referendum o družinskem zakoniku bo tako edinstvena prilo-
žnost, da družinski zakonik resnično in končno tudi zaživi. Vse 
občanke in občane pozivamo, da se referenduma udeležite in pod-
prete družinski zakonik.

Ob tej priložnosti OO DSD Trebnje izraža globoko spoštovanje 
in čestitke ob materinskem dnevu vsem našim občankam – ma-
mam. 

OO DSD Trebnje

lokAlnA PolItIkA / oBVEStIlA

LDS Slovenije gre z novim vodstvom naprej!
Predstavniki občinskega odbora LDS Trebnje smo se v soboto, 3. 
marca, v Trbovljah udeležili kongresa stranke LDS, kjer je bil za 
predsednika stranke izvoljen Iztok Podbregar. 
Katarina Kresal je na kongresu v svojem poslovilnem nagovoru 
poudarila, da je z »gospodarsko krizo prišla tudi kriza vrednot in 
izgubljanje zaupanja ljudi v politiko, v njene sposobnosti peljati 
družbeni razvoj v smer pravne, socialne in pravične družbe. Ne 
glede na vse, kar se nam je zgodilo, še vedno menim, da mora biti 
sodobni liberalizem tisti, ki odpira ta vprašanja, ki opozarja na 
ranljivost demokracije in na pomembnost institutov pravne drža-
ve. Zato moramo biti liberalci tudi vnaprej tisti, ki v ospredje svoje 
angažiranosti postavljamo svobodo posameznika.«
V stranki LDS bomo tudi po kongresu ostali odprti »za povezo-
vanje z vsemi političnimi akterji v Sloveniji, ki sledijo primerljivim 
podobnim idejam in si ne želijo prevlade, vladavine in diktature 
konservativnih idej«. Zato LDS Trebnje podpira pozitivne ideje 
občanov, ki s svojim ustvarjalnim delom v društvih pripomorejo k 
boljšemu in pravičnejšemu življenju.

Branko Veselič, predsednik Občinskega odbora LDS Trebnje

OBVESTILO
Območno združenje Rdečega  
križa Trebnje bo v mesecu aprilu  
organiziralo  krvodajalsko akcijo. 

Kri lahko darujete:

v torek 10. aprila, v sredo 11. aprila  
in v četrtek 12. aprila 2012

od 7.00 – 13.00 ure

v restavraciji »GALAKSIJA«  v TREBNJEM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije že vnaprej  
iskrena hvala.

OZRK TREBNJE

4. pohod 
Šentlovrenski krog
Turistično-konjeniško društvo Krtina spet 
pripravlja pohod po obronkih krajevne sku-
pnosti Šentlovrenc, 
ki bo letos v pone-
deljek, 9. aprila. Za-
četek pohoda je ob 
9. uri izpred Okrep-
čevalnice Vavtar na 
Krtini.
Pot je krožna, dolga 
približno 15 km in 
označena, potreb-
na pa je vremenu 
primerna pohodna 

obutev in ostala oprema.
Šli bomo skozi gozdove in vasi, prek travni-
kov in pašnikov, čez reko in potok, da vdih-
nemo svežino pomladi.
Vsi ljubitelji pohodništva, narave in druženja 
lepo vabljeni!

nedelja

Kulturni dom

Gostje
Vstop
prost

Soreline_vabilo_glasilo obcanov_03_2012.indd   1 17.3.2012   11:24:43
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ORGANIZIRA 20. TRADICIONALNI 
DOBRODELNI KONCERT

SOŽITJE TREBNJE
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju

Nihče ni tako velik, 

da ne bi potreboval pomoči -

in nihče ni tako majhen, 

da je ne bi mogel nuditi.

 (kralj Salomon)

Na koncertu bodo sodelovali: 
-  Prifarski muzikanti, 

-  Nuša Derenda, 

-  Nina Pušlar, 

-  učenci OŠ Mirna s prilagojenim programom, 

-  VDC Novo mesto - enota dnevnega varstva in 

bivalna enota Trebnje, 

-  Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske 

mažorete,

-  Glasbena šola Trebnje,

-  Orkester slovenske policije,

-  gostje: skupina Los Faycanes s Kanarskih otokov, 

-  prireditev bo povezoval Robert Erjavec.

Vstopnina 5 EUR, predprodaja vstopnic:
- Papirnica Pingo Trebnje
- Bencinski servis DEU Mokronog

 PETEK, 30. MARCA 2012, OB 19. URI 
V ŠPORTNI DVORANI OŠ TREBNJE

PRISRČNO VABLJENI!
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20 let Govedorejskega društva 
Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo se v Galaksiji Trebnje 
v petek, 3. 2. 2012, zbrali na jubilejnem, že 20. rednem letnem obč-
nem zboru. V okviru društva vsako leto organiziramo dve ali tri 
strokovna predavanja za člane in eno ali dve strokovni ekskurziji po 
tujini ter Sloveniji. Uspešno smo izpeljali dva tečaja za osemenjeva-
nje krav in telic. Organizirali smo tudi tečaj za veterinarskega po-
močnika v govedoreji in štiri razstave plemenske živine, na katerih 
so lahko naši člani pokazali rezultate svojega rejskega dela na kme-
tijah. Sodelujemo tudi na različnih prireditvah v občini in izven nje.  
Na letošnjem občnem zboru smo najzaslužnejšim članom društva 
podelili priznanja in zahvale. Zahvalo za požrtvovalno delo pri vo-
denju društva so prejeli Alfonz Jaki iz Brinja, Darko Glivar in An-
drej Hrastar. Zahvalili smo se tudi ga. Vidi Korelc za opravljanje 
računovodskih storitev in ga. Ani Moder, svetovalki KGZ Novo 
mesto, Izpostava Trebnje, za strokovno in tehnično pomoč. Seveda 
nismo pozabili niti na naše zveste sponzorje: Občino Trebnje, Kme-
tijsko zadrugo Trebnje, KGZ Novo mesto ter podjetji Agrosaat in 
Syngenta.

Iskrena zahvala za uspešno delovanje društva gre tudi vsem čla-
nom, ki s svojim požrtvovalnim delom pomagajo uresničevati naše 
poslanstvo.

Anton Kukenberger,  
predsednik Govedorejskega društva Trebnje

V letu 2007 je bilo na osnovi prvih najdb na 
območju jugovzhodne Slovenije prvič dolo-
čeno zadrževalno območje koruznega hro-
šča. V letu 2009 pa je Fitosanitarna uprava z 
Odločbo FURS 3430-7/2009/1, 19. 1. 2009, 
celotno ozemlje RS uvrstila pod napadeno 
območje. V nadaljevanju so navedeni ukrepi, 
ki se izvajajo v napadenem območju.

Odrasli koruzni hrošč (foto: S. Modic) 

Poleganje koruze, »gosji vrat« (foto: K. Rodič)

Za preprečevanje gospodarske škode je na 
koruznih poljih na napadenem območju po-
trebno izvajati enega od predpisanih fitosa-
nitarnih ukrepov. Najbolj primeren ukrep je 
kolobarjenje:
•	 dvoletno kolobarjenje, ko se koruzo na 

istem zemljišču prideluje enkrat v dveh-
zaporednih letih, ali

•	 triletno kolobarjenje, ko se koruzo na 
istem zemljišču seje dve leti zapored, ob 
tem da se najmanj en posevek poseje po 
izleganju ličink (strniščna setev) ali pa 

da se v obeh letih bodisi uporabi enega 
od foliarnih insekticidov (Decis 2,5 EC 
ali Gat Decline 2,5 EC) proti odraslim 
hroščem oziroma v 2. letu talni insekticid 
Force 1,5 G; tretje leto pa naj na tem ze-
mljišču raste drug posevek in ne koruza.

Kadar kolobarjenja na določeni površini 
pridelovalec ne more izvesti, lahko uporabi 
nadomestni ukrep, ki doseže podobno raven 
obvladovanja v kasnejših letih:
•	 preverja navzočnost odraslih hroščev z 

nastavitvijo najmanj 10 lepljivih rume-
nih plošč na njivi s koruzo in v primeru, 
da se na ploščo ulovi več kot 5 hroščev 
na dan (dosežen prag škodljivosti), izvede 
foliarno škropljenje ali opusti pridelavo 
koruze na tisti površini v naslednjem letu, 

•	 preverja znake napada koruznega hrošča, 
kot sta značilno poleganje koruze v obli-
ki »gosjih vratov« ali gluhi storži zaradi 
objedanja svile, kadar postavitev rumenih 
plošč zaradi obsega pridelave ni izvedljiva. 
V primeru pojava znakov napada pride-
lovalec opusti pridelavo koruze na tisti 
površini vsaj v naslednjih 2 letih.

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/373 05 70, fax: 07/373 05 90
E-naslov: karmen.rodic@gov.si
Spletna stran: www.kmetijskizavod-nm.si

Pripravila: 
Karmen Rodič, univ. dipl. ing. agr., 

Enota za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto

ZADEVA: Priporočila za spremljanje 
pojava koruznega hrošča v skladu z 
Odločbo FURS 3430-7/2009/1



ZADnJA StRAn

Napovednik prireditev v občini Trebnje v aprilu 2012
2. 4. 2012  12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,

Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

2. 4. 2012  17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

2. 4. 2012 19.00 Večer z informacijsko pooblaščenko in novinarko Natašo Pirc 
Musar Knjižnica Pavla Golie Trebnje

7. 4. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

9. 4. 2012  9.00 Pohod po obronkih KS Šentlovrenc pred Okrepčevalnico Vavtar na 
Krtini

9. 4. 2012  11.00 Sekanje pirhov Vina Gorica
11. 4. 2012 18.00 Po rusko – zaključek Golieve bralne značke Knjižnica Pavla Golie Trebnje
12. 4. 2012 9.00 Medobčinsko srečanje otroških gledališč Kulturni dom Trebnje
12. 4. 2012 17.00 7. otroška abonmajska predstava: Kokoši v prometu Kulturni dom Trebnje
12. 4. 2012 19.00 Koncert ob 20-letnici Zagriških fantov Kulturni dom Šentlovrenc
13. 4. 2012 19.00 Goliev spominski dan in širitev Rastoče knjige avla CIK-a Trebnje
14. 4. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
14. 4. 2012 20.00 Koncert Dalmatinske klape Kulturni dom Trebnje

16. 4. 2012  12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16. 4. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19. 4. 2012  18.00 Vodstvo po razstavi Štirideset vmes Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

19. 4. 2012 20.00 Moja dežela Trebnje
20. 4. 2012  20.00 Koncert Me PZ Kres Čatež Čatež
21. 4. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

21. 4. 2012  19.00 Koncert Že PZ DPD Veliki Gaber večnamenska dvorana KS Veliki 
Gaber

23. 4. 2012 19.00 Strokovno predavanje Jožeta Povšiča: Zgodba o zrušitvi ameriškega 
bombnika pri Rihpovcu Knjižnica Pavla Golie Trebnje

28. 4. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditva h v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVE-
ŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na telefonsko številko 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

3. srečanje harmonikarjev
Kje: Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, 8210 Trebnje

Kdaj: 31. 3. 2012 ob 16.00

Organizator: ŠD Krik in TD Trebnje

Opomba: Vabljeni!

3. srečanje harmonikarjev bo potekalo 31. 3. 2012 z začetkom ob 16. uri v Galaksiji Trebnje.  
Program bo povezoval Darko Povše (Radio Sraka), za dobro voljo pa bodo poskrbeli tekmovalci in ansambel Dolinarji.  

Slednji vas bodo zabavali tudi dolgo po končani prireditvi. 
Vljudno vabljeni, vstopnine ni.

Prijava pred srečanjem za nastopajoče znaša 2 €, prijava na dan nastopa pa 5 €.

Za informacije in prijave lahko pokličete na telefonski številki: 040 718 535 ( Janez) in 040 828 777 (Peter). 

Lokacija: Galaksija Trebnje


