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Vabljeni na tradicionalno  
prVomajsko srečanje na debencu!

Spoštovane delavke in delavci, 
občanke, občani občine Trebnje 
in vsi bralci našega Glasila!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želi-
mo, da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, 
uspeh, obilo ustvarjalne prihodnosti in tudi 
zaslužen počitek!

Uredništvo Glasila občanov
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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, 10. maj 2012. Pri-
spevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  

Pa vendar se premika – na 
našem prometnem vozlišču

Začela so se dela na krožišču pri mercatorju v 
trebnjem. izvajalec je cGp iz novega mesta 
in bo dela dokončal v 150 dneh, kar pomeni, 
da bo vozlišče dokončano meseca septembra. 
upamo, da bodo dela tokrat le dokončana 
tako na vozlišču kot na sami avtocesti.

Gradnja vozlišča pri Mercatorju se je začela 
že v času ministra Božiča in njemu se lahko 
zahvalimo, da se je ta gradnja sploh začela. 
Veliko jih je bilo skeptičnih, češ, da se to vo-
zlišče sploh ne bo gradilo. Res se ne bi, če bi 
se pričetek gradnje prestavil v obdobje Pa-
horjeve vlade in pričetka gospodarske krize. 
Po propadu SCT-ja in CPM-ja je gradnja 
obstala, in sicer že takoj po otvoritvi 30. ju-
nija 2010. Ves ta čas smo pritiskali na Dars 
in nadzornike, da na tem gradbišču vendarle 
kaj premaknejo. Po mnogih neuresničenih 
obljubah pa se je vendarle premaknilo in 
gradnja je stekla konec marca.
Vse udeležence v prometu bi prosil za str-
pnost v času gradnje. Upam, da se bomo 
jeseni skupaj veselili zaključka del in novih 
razvojnih priložnosti.

Alojzij Kastelic, župan

Spoštovane občanke  
in občani!
Slovenija je na prelomnici. V času Pahorjeve 
vlade se je država dodatno zadolžila za 8 mili-
jard evrov, kar predstavlja skoraj dolg, ki ga je 
imela Jugoslavija leta 1989. 
Nova vlada se mora obnašati restriktivno in 
poskuša popraviti napake, ki se jih je v minulih 
treh letih nabralo ogromno. Vlada Janeza Janše 
si tudi prizadeva, da se ukrepi ne bi dotaknili 
najbolj ranljivih skupin. Zato tudi Občine kot 
ustanoviteljice javnih zavodov: vrtca, osnovne 
šole, zdravstvenega doma, CIK-a, v teh dneh ko 
nekateri sindikati grozijo in pozivajo k stavki, 
pozivamo naj ne nasedajo demagogiji. Če bodo 
ukrepi v letošnjem letu uspešni, nam bo v nasle-
dnjih letih veliko lažje.
Tudi v Občini Trebnje se poskušamo obnašati 
maksimalno racionalno zato je v pripravi re-
organizacija občinske uprave in sprejem odloka 
o občinski upravi, ki bo omogočil, da naredimo 
občinsko upravo učinkovito z manjšim številom 
ljudi. Na zadnji seji občinskega sveta je bil spre-
jet Odlok o plakatiranju, ki ureja dve področji: 
usmerjevalne table in table za oglaševanje, ozi-
roma plakatiranje.
Imam to čast, da vas lahko obvestim, da smo po 
dolgih letih usklajevanja vendar dobili "Sklep o 
razgrnitvi prostorskih planov".  Po mučnih po-
gajanjih, ki se v času Pahorjeve vlade niso pre-
maknila z mrtve točke, smo sedaj z novo vladno 
ekipo uspešno pripeljali h koncu. Prizadevanja 
župana in občinske uprave so rodila sad in zdaj 
upravičeno lahko pričakujemo zaključek pro-
storskih planov in sprejem še pred koncem leta. 
Planiramo, da bo razgrnitev potekala od konca 
aprila, in sicer trideset dni, na vseh krajevnih 
skupnostih. Vsi, ki ste zainteresirani in ste dali 
pobude, lepo vabljeni.   
Še nekaj informacij:

V maju bo ponovno mogoče overjati dokumente 
pri notarju v Trebnjem, in sicer zraven spreje-
mne pisarne Občine Trebnje. 
Na Predlog Župana sta bila sprejeta pravilnik 
in sklep o subvencioniranju stroškov prevoza 
pitne vode. Za vsa  gospodinjstva, ki nimajo 
možnosti dostopa do pitne vode (niso priklju-
čena na vodovodno omrežje), je namenjena 
subvencija, zato vabljeni, da se zglasite in iz-
polnite vlogo, s katero boste v prihodnje uvelja-
vljali subvencijo.  Vlogo za subvencijo pa boste 
lahko oddali tudi za obdobje od 1.1.2012 do 
22.3.2012.
Napeljava kanalizacije v Štefanu in na Veliki 
Loki poteka po planu, 50 % del je do sedaj že 
opravljenih.
V kratkem bo objavljen javni razpis za koncesi-
jo za daljinsko ogrevanje.
Veliko se dogaja, v teh dneh pričakujem tudi 
razplet  glede deponije in odlaganja smeti, kar 
bo najbrž vroča tema v naslednji dneh in te-
dnih. Sicer pa se je v deželo vrnila pomlad in 
vsem skupaj želim veliko užitkov v naravi in 
čim manj stresov. 

Vaš župan Alojzij Kastelic
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Darja Gorenc, dipl. ekon., 
svetovalka III na Oddelku za 
okolje in prostor
E-naslov: darja.gorenc@trebnje.si

Na Občini Trebnje sem zaposlena od leta 
2007 kot svetovalka na Oddelku za okolje 
in prostor. Moje delavno področje obsega 

odmero komunalnega prispevka in odmero 
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč na 
območju občine Trebnje. V sklopu aktiv-
nosti Lokalnega energetskega koncepta je 
bilo jeseni leta 2011 izvedeno javno zbiranje 
ponudb za ustanovitev služnostne pravice 
za postavitev sončne elektrarne na strešnih 
površinah novozgrajenega prizidka podru-
žnične šole v Dobrniču. Z najugodnejšim 
ponudnikom je bila sklenjena Pogodba o 
ustanovitvi stvarne služnosti za postavitev 
sončne elektrarne.
V začetku letošnjega leta je bilo uvedeno 
energetsko knjigovodstvo za javne zgradbe 
v lasti Občine Trebnje. Na podlagi energet-
skega knjigovodstva se bo spremljala poraba 
energije v teh zgradbah. Cilj tega projekta je, 
da se pridobi sliko oz. predstavo o energet-
skem stanju posamezne zgradbe. S pomočjo 

teh informacij bomo lahko sami ali s pomo-
čjo strokovnjaka določili možne izboljšave. 
Bistvo tega pa je, da se začnemo vsi zavedati 
energetskih problemov kot celote, saj lahko 
s pravilnim ravnanjem vplivamo na zmanj-
šanje stroškov brez kakršnih koli finančnih 
ukrepov.
Naslednji velik projekt pa je daljinsko ogre-
vanje mesta Trebnje na lesno biomaso. Ob-
činski svet Občine Trebnje je na 8. redni seji 
1. 2. 2012 sprejel Odlok o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja gospodarske javne služ-
be oskrbe s toploto na daljinsko ogrevanje na 
območjih KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje 
selo, KS Dolenja Nemška vas (Uradni list 
RS, št. 18/2012). Na podlagi javnega razpisa 
bo občina izbrala koncesionarja za izvajanje 
storitev javne službe. Javni razpis za izbiro 
koncesionarja je predviden v mesecu maju.

Oddelek za okolje 
in prostor
Oddelek za okolje in prostor pokriva podro-
čje urejanja prostora ter področje urejanja in 
upravljanja komunalne in cestne infrastruk-
ture. Poleg tekočih nalog so bili v zadnjem 

času pripravljeni in sprejeti: Odlok o daljin-
skem ogrevanju, ki bo omogočil vzpostavi-
tev toplovodnega omrežja v mestu Trebnje, 
Odlok o plakatiranju, katerega glavni cilj 
je ureditev področja vidnega oglaševanja in 
obveščanja v občini, ter Pravilnik o subven-
cioniranju prevoza vode občanom, ki nimajo 
možnosti priključitve na vodovodno omrež-
je. Oddelek je tudi odgovoren za projekte za 

izgradnjo kanalizacije v naseljih Štefan in 
Studenec ter vzpostavitev optičnega omrežja 
v občini. Ti projekti se trenutno izvajajo, v 
pripravi pa so še drugi projekti za izgradnjo 
vodovoda ter kanalizacije ter rekonstrukcijo 
nekaterih cestnih odsekov.

Franc Pungerčič, univ. dipl. ekon., 
vodja Oddelka za okolje in prostor

Janja Fink, višja referentka za 
področje cestne in komunalne 
infrastrukture
E-naslov: janja.fink@trebnje.si

Svojo poklicno pot sem pričela z opravlja-
njem pripravništva na Oddelku za okolje in 
prostor na Občini Trebnje leta 2008. Po kon-
čanem pripravništvu sem dobila možnost za-
poslitve na delovnem mestu višjega referenta 
za področje cestne in komunalne infrastruk-
ture, kjer sem še vedno zaposlena. 
Največ delovnih nalog, ki jih opravljam, se 
nanaša na cestno področje. Gre predvsem 
za posege v varovalnem pasu občinskih cest, 
ki bi lahko vplivali na stanje občinskih cest. 
Med te naloge spadajo predvsem: 
•	 izdajanje dovoljenj za delne in popolne 

zapore občinskih cest zaradi del ali prire-
ditev na njih, 

•	 izdajanje projektnih pogojev in soglasij k 
projektom za gradnjo v varovalnem pasu 
občinskih cest,

•	 izdajanje soglasij za ureditev cestnega pri-

ključka na občinsko cesto, 
•	 izdajanje dovoljenj za izvajanje del na 

javni cesti ter napeljevanje komunalnih 
vodov v varovalnem pasu občinskih cest, 

•	 izdajanje soglasij za gradnjo enostavnih in 
nezahtevnih objektov v varovalnem pasu 
občinskih cest.

Večji projekt, pri katerem sodelujem, je 
gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
(GOŠO). Pri projektu sodelujem kot ena od 
kontaktnih oseb za podajanje informacij ob-
čanom, hkrati jim tudi pomagam pri izpol-
njevanju pogodb za izgradnjo naročniškega 
priključka. 
Ta projekt je za območje občine Trebnje iz-
rednega pomena, saj je sedanja pokritost s 
spletnimi povezavami zelo slaba. V letošnjem 
letu se bo projekt izvajal intenzivno, zato bo 
potrebno z občani še veliko sodelovati.

OBVESTILO
Občina Trebnje obvešča, da je Razvojni center Novo mesto, d. o. o., 6. 4. 2012 
v Uradnem listu RS, št. 26, objavil razpise za posojila podjetnikom, in sicer:
•	 Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD za leto 2012, 
•	 Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (mikrokrediti) 

za leto 2012,
•	 Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD2 – dodatna sredstva za belo-

kranjsko in kočevsko subregijo za leto 2012.
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh Obči-
ne Trebnje in Razvojnega centra Novo mesto.  

OBVESTILO

Občina Trebnje obvešča nosilce kmetijskih gospo-
darstev, društva in ustanove s področja kmetijstva, 
da bo v kratkem odprt javni razpis za sofinanci-
ranje programov s področja kmetijstva. Vloga za 
prijavo bo na voljo ob izidu razpisa na spletni strani 
Občine Trebnje: www.trebnje.si in v sprejemni pi-
sarni. Za informacije pokličite na tel. št.: 07 34 81 
138 ali pišite na e-naslov: silva.slak@trebnje.si.



AktuAlno

Obvestilo o gradnji odprtega 
širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij

Občanke in občane občine Trebnje obve-
ščamo, da se je v mesecu aprilu 2012 pričela 
gradnja odprtega širokopasovnega optičnega 
omrežja elektronskih komunikacij tudi na 
območju funkcijskih lokacij Velika Loka in 
Trebnje. 
Na območju funkcijske lokacije Dobrnič se 
gradnja hrbteničnega omrežja počasi zaklju-
čuje, zato bo naslednji korak na tem območju 
gradnja individualnih priključkov. 
Vse zainteresirane za priključitev na omrežje 
(tako tiste, ki spadajo v območje belih lis, kot 
tudi ostale) pozivamo, da svoj interes izkažejo 
v najkrajšem možnem času. To lahko storite 
tako, da izpolnite Pogodbo o izgradnji pri-
ključka na odprto širokopasovno omrežje, ki jo 
dobite na spletni strani občine (www.trebnje.
si – arhiv obvestil – spremljanje trase optične-

ga omrežja prek spletne strani) ali osebno na 
Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje.
Na podlagi izkazanega interesa se bo naroč-
nik s predstavnikom izvajalca GVO, d. o. o., 
dogovoril o poteku individualnega priključka 
ter postavitvi omarice. V primeru, da urejate 
okolico objekta in se želite priključiti na optič-
no omrežje, je priporočljivo, da predvidite tudi 
potek individualnega priključka. 
Strošek individualnega priključka za objekte 
na območju belih lis znaša 192 EUR. V ceni 
so zajeti: izkop od glavnega voda do objekta, 
položitev kabla do objekta ter vgradnja hišne 
omarice. Ravno toliko bodo za priklop plačala 
gospodinjstva v drugi fazi priklapljanja (objek-
ti, ki ne spadajo v območje belih lis). V tem pri-
meru bodo naročniki stroške poravnali v dveh 
delih, in sicer: 132 EUR za vkop mikrocevi do 
omarice na objektu in vgradnjo omarice ter 
razliko 60 EUR, ko bo priključek omogočen. 
Hkrati bi vas radi opozorili, da navedeni 
stroški veljajo le v času izvajanja projekta (do 
konca leta 2012). Po zaključku projekta bo 

priključitev sicer možna, vendar bo obraču-
nana po dejanskih stroških. 
Gradnja hrbteničnega omrežja poteka pred-
vsem ob občinskih cestah ter parcelah javne-
ga dobra, kjer pa to zaradi različnih okoliščin 
ni možno, je potrebno pridobiti služnosti 
posameznih lastnikov zemljišč. Služnost je 
potrebna zaradi nemotene izgradnje ter ka-
snejšega vzdrževanja omrežja. 
Zaradi naravnih pojavov prihaja na obmo-
čjih izkopov do posedanja zemljine, ki ga 
ni mogoče takoj sanirati, zato bo tudi po 
zaključku gradbenih del izvajalec poskrbel 
za sanacijo območja izkopa ter vzpostavitev 
prvotnega stanja.  
Morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete 
na elektronski naslov: janja.fink@trebnje.si ali 
pokličete na telefonsko številko: 07/34 81 145.
Prosimo vas za potrpežljivost in razumeva-
nje ter sodelovanje v času gradnje.  

Občinska uprava Občine Trebnje, 
Oddelek za okolje in prostor, Janja Fink, kom. inž.

Sofinanciranje prevoza pitne 
vode
sprejet je bil pravilnik o subvencionira-
nju stroškov prevoza pitne vode v občini 
trebnje, in sicer v višini 40 %. sprejet je 
bil tudi sklep, da se povrne stroške prevo-
za vode za čas od 1. 1. 2012 dalje.
Pravilnik, ki ga je Občinski svet Občine 
Trebnje sprejel na zadnji seji v sredo, 4. 
aprila 2012, omogoča vsem občanom obči-
ne, ki nimajo dostopa do javnega vodovo-
dnega omrežja oziroma možnosti priklju-

čitve nanj, dostop do pitne vode pod bolj 
ugodnimi pogoji. Pravilnik določa, kdo so 
upravičenci do subvencije in kateri pogoji 
morajo biti izpolnjeni za njeno uveljavlja-
nje. Določa tudi subjekte, ki lahko opravlja-
jo prevoz in distribucijo pitne vode.

Notar v Trebnjem
Z mesecem majem 2012 bo v prostorih 
občine trebnje, Goliev trg 5, dvakrat te-
densko prisoten notar, in sicer v torek od 
9.00 do 12.00 in sredo od 9.00 do 12.00 in 

od 13.00 do 17.00.
Poglavitna naloga, ki jo notarju nalaga Zakon 
o notariatu, je sestavljanje javnih listin. To so 
notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska 
potrdila. Pri notarju sestavljena javna listina 
dokazuje resničnost tega, kar je v njej določe-
no ali potrjeno. Na zahtevo strank pa sme no-
tar sestavljati tudi zasebne listine ter zastopati 
stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči in 
nespornih zadevah pred drugimi državnimi 
organi, če so zadeve v neposredni zvezi z no-
tarsko listino, ki jo je sestavil.

Občinska uprava Občine Trebnje 

Seznam zemljišč za 
prodajo po krajevnih 
skupnostih
V skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Trebnje, ki je 
bil sprejet 17. 2. 2012 na 9. seji občinskega 
sveta, bo Občina Trebnje ponudila v prodajo 
več zemljišč, ki so po namembnosti kmetij-
ska ali gozdna zemljišča. Postopek prodaje 
bo potekal v skladu z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih, zato bo ponudba dana tudi na 
Upravno enoto Trebnje.
Zemljišča so trenutno še v postopku ocenit-
ve s strani sodnega cenilca. Občina Trebnje 
pa vseeno želi predhodno seznaniti javnost s 
podatki o zemljiščih (po parcelnih številkah), 
ki bodo predmet prodaje.

KRAJEVNA SKUPNOST NEMŠKA VAS:
katastrska občina: 
•	 1418, lukovek: 206/1, 206/2, 2826, 

3648/12, 3648/43,
•	 1419, ponikve:  229/4, 1234/71,
•	 1420, češnjevek: 759, 796/1, 801.

KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽJA VAS:
katastrska občina: 
•	 1430, knežja vas: 1235, 1579, 2180, 

2181, 2424, 2425, 2491/1, 2693, 1374/8.
KRAJEVNA SKUPNOST DOBRNIČ: 
katastrska občina: 
•	 1431, dobrnič: 452/118, 452/70, 26/1, 

26/2, 112/3, 112/6, 181, 198/57, 198/14, 
265, 362,

•	 1432, korita: 1361, 2728/11, 1486.
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI GABER: 
katastrska občina: 
•	 1428, Zagorica: 267, 258, 266, 328/1, 

328/2, 328/3, 328/4, 338/1, 338/2, 338/6, 
238, 367, 405/1, 405/2, 432, 513, 514, 
549, 559/1, 760, 784/1, 

•	 1427, Veliki Gaber: 309/1, 309/2, 309/3, 
309/5, 1296/50,

•	 1429, stehanja vas: 154/1, 315/1, 559, 560.
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA LOKA:
katastrska občina: 
•	 1405, mali Videm: 380/4, 376/1, 376/2.
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ:
katastrska občina: 

•	 1403, čatež: 531/10, 1602/4, 1624, 1762/1.
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLOVRENC:
katastrska občina: 
•	 1404, dolga njiva: 729/1, 729/3, 729/4, 

439, 442, 461, 462, 464.
KRAJEVNA SKUPNOST RAČJE SELO:
katastrska občina: 
•	 1408, Ševnica: 549/1.
KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE:
katastrska občina:
•	 1421, medvedje selo: 356/1, 356/2,
•	 1422, trebnje: 1223.
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTEFAN:
katastrska občina:
•	 1424, Štefan: 915/1.

Morebitni zainteresirani kupci lahko izrazijo 
svoj interes za odkup pisno na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Podatki o legi in površini zemljišč so javno 
dostopni prek spleta na strani:
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.
asp?obcina=TREBNJE.

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka III
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V prostorih Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje na Kidričevi ulici 2 v Trebnjem  
bo v maju 2012 odprlo prenovljene prostore 
Kulturno-umetniško društvo EKSPRES. 
Namen društva je združevanje interesnih 
skupin z območja trebanjske občine in širše 
okolice v okviru projekta kreativno umetni-
škega inkubatorja (v nadaljevanju KUI). S 
projektom KUI, ki ga sofinancira Občina 
Trebnje, želimo začrtati pot, ki bo spod-
budila inovativne pristope razvoja lokalnih 
skupnosti ter sodelovanje med vsemi sta-
rostnimi skupinami, vendar so poglavitna 
ciljna skupina mladi in njihova rast znotraj 
občine Trebnje. Poleg omenjenega projek-
ta so poglavitni cilji Kulturno-umetniškega 
društva EKSPRES kulturno in umetniško 
udejstvovanje, organizacija in sodelovanje na 
prireditvah ter sodelovanje pri mednarodnih 
kulturno-umetniških projektih.

Projekt KUI bo deloval v prostorih društva 
na skupni tlorisni površini 72 m2. Organizi-
rani projekti bodo zajemali predavanja s po-
dročja retorike, javnega nastopanja, vodenja 
osebnih financ, debatne večere itd. Dve sobi 
bosta namenjeni inkubaciji mladih podjetni-
kov. V ostalih dveh sobah (skupne površine 
22 m2) bo deloval producentski glasbeni stu-
dio. Omenjeni glasbeni studio bo tekom leta 
izvedel  delavnico glasbenega produciranja, 
na kateri se bodo lahko udeleženci seznani-
li z nekaterimi elektronskimi in klasičnimi 
glasbili. Poleg tega se bo mogoče udeležiti 
tudi delavnic o grafičnih digitalnih progra-
mih in sitotisku.
Vsi programi, projekti in delavnice bodo 
spodbujali kreativno in inovativno razmi-
šljanje ter udejstvovanje posameznikov, ki 
sta pogoj za napredno in proaktivno lokalno 
skupnost.

Več o delovanju društva in razvoju samega 
projekta KUI boste lahko izvedeli na pred-
stavitvenem večeru v petek, 25. 5. 2012, ob 
18.00 v prostorih Galerije likovnih samo-
rastnikov Trebnje. Za podporo in zaupanje 
se zahvaljujemo Občini Trebnje, županu g. 
Alojziju Kastelicu, upravi Centra za izobra-
ževanje in kulturo Trebnje, Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje in ostalim sodelav-
cem ter podpornikom.

Andrej Šeligo, predsednik KUD EKSPRES

Novost – predstavitev kulturno-
umetniškega inkubatorja v Trebnjem

Pravilna prehrana in manj stresa
»Pravilna prehrana in zmanjšanje stresa sta poglavitna dejavnika za 
boljšo kakovost življenja,« je na predavanju v torek, 3. marca 2012, v 
Velikem Gabru povedal dr. Zdravko Atanasov.
KORK Veliki Gaber je ponovno povabila v goste strokovnjaka, zdrav-
nika, ki se ukvarja z zdravo prehrano in sproščanjem telesa. Z nasveti 
ter brezplačnim diagnostičnim pregledom in nekaj prijemi za spro-
ščanje ramenskega obroča in vratu je obiskovalcem tudi popestril dan.
Vidno zadovoljni udeleženci brezplačnega predavanja so odšli domov 
polni novih nasvetov in nekateri tudi prerojeni. Dr. Zdravko Atana-
sov pa je obljubil, da nas letos obišče še na delavnici, na kateri nas bo 
naučil pravilnega dihanja.

M. S.

Eden izmed glavnih partnerjev KS Trebnje 
je Komunala Trebnje, ki ima novega direk-
torja g. Stanka Tomšiča. Na obojestransko 
željo smo imeli marca sestanek, na katerem 
smo določili nadaljnje korake medsebojnega 
sodelovanja. Skupaj iščemo možnosti za po-
večanje kakovosti hortikulturnih storitev na 
javnih zelenih površinah in povečanje kako-
vosti ter obsega storitev na področju vzdr-
ževanja javnih poti in ostalih površin, ki so 
v upravljanju KS Trebnje. Ugotavljamo, da 
je potrebno začeti postopek urejanja centra 
mesta z urbano opremo, vključno z enotno 
ureditvijo ekoloških otokov.
Na cestnem področju bomo aktivni na tistih 
področjih, kjer se je že končala gradnja od-

prtega širokopasovnega optičnega omrežja, 
tj. v okoliških vaseh. V samem Trebnjem bo 
s prenovo ulic potrebno počakati do kon-
ca gradnje omenjenega omrežja, vsekakor 
pa bodo sanirane poškodbe, ki so nastale v 
zimskem času. Upamo tudi, da se bo Obči-
ni Trebnje uspelo dogovoriti za brezplačno 
sanacijo vseh cest, ki so bile uničene zaradi 
izgradnje avtoceste. V Jurčkovem gozdu se 
končujejo še zadnja večja strojna dela, tako 
da bomo lahko kmalu zaprosili za uporab-
no dovoljenje. Ponovno bo osvetljeno šolsko 
igrišče, in sicer do polnoči.
Zahvalil bi se rad stanovalcem blokov na Pa-
vlinovem hribu, ki so 31. 3. uredili okolico 
blokov. Zemljišče je žal zaradi lastništva še 

vedno predmet spora z Občino Trebnje.
V mesecu maju bomo skupaj z društvi (v 
sklopu 20 prireditev ob 20-letnici mesta 
Trebnje) organizirali štiri prireditve, in sicer 
1. maja budnico, 8. maja prvo pomoč, 12. 
maja tek po ulicah KS Trebnje in 20. maja 
kolesarki izlet. Vsi ste vljudno vabljeni.
Dovolite mi, da vam ob dnevu upora pro-
ti okupatorju in prazniku dela zaželim, da 
bomo zmogli toliko upora proti krizi, da 
bomo imeli delo, ki ga bomo spoštovali in ki 
bo primerno cenjeno.

Mag. David Klarič, 
predsednik Sveta KS Trebnje

KS Trebnje nadaljuje z realizacijo finančnega načrta za leto 2012
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Poročilo o akciji 
Očistimo Slovenijo
V petek, 23. 3. 2012, je na Podružnični šoli 
Dolenja Nemška vas potekala akcija Oči-
stimo Slovenijo. V akciji smo sodelovali vsi 
učenci podružnične šole. 
Vsak razred se je odpravil v svojo smer in že 

se je začelo čiščenje. Učenci prvega razreda 
so očistili šolsko okolico, drugi razred se je 
odpravil proti trgovini v Dolenji Nemški 
vasi, tretji proti Rodinam, četrti in peti ra-
zred pa proti Jezeru.
Med akcijo smo pobrali veliko odpadkov. V 
nekaterih delih gozda je bilo med njimi ve-
liko nevarnih: steklo, baterije, hladilnik (tega 
sicer nismo mogli odnesti) …
Ob koncu akcije smo ugotovili, da smo na-

brali veliko vreč odpadkov, kar posledično 
pomeni, da jih ljudje v naravo odvržejo zelo 
veliko, kar nam otrokom ni všeč.
Upam, da bo Slovenija čez nekaj let bolj čista, 
da bomo lahko ljudje in živali živeli v lepšem 
okolju ter da bo tako za turiste privlačnejša.

Jošt Nagode,  
učenec 5. razreda 

PŠ Dolenja Nemška vas

Tako kot mnoge druge občine je k vseslo-
venski prostovoljski okolijski akciji Očisti-
mo Slovenijo 2012 pristopila tudi Občina 
Trebnje. Akcija je pod budnim 
očesom občinskega koordi-
natorja potekala v soboto, 24. 
3. 2012, na povabilo pa so se 
odzvali mnogi posamezniki 
in številna društva. Za osnov-
ne pripomočke in odvoz od-
padkov je poskrbela Občina 
Trebnje, najbolj množično pa 
so se akcije udeležili šolarji, 
gasilci, taborniki, ribiči, člani 
turističnega društva in številni 

posamezniki, ki so poskrbeli za to, da se je 
količina odpadkov v naravi zmanjšala. Oči-
ščenih je bilo več divjih odlagališč in odstra-

njenih mnogo razpršenih 
odpadkov, skupaj pa je bilo 
zbranih približno 320 m3 
odpadkov.  
Vsem prostovoljcem, ki so 
se udeležili te akcije, še po-
sebej šolarjem, se za prispe-
vek k čistejšemu bivalnemu 
okolju zahvaljujemo, obe-
nem pa vse občane poziva-
mo, da odpadkov ne odla-
gajo v naravo, ampak jih 
oddajo na za to določenih 

mestih ali odpeljejo na deponijo Globoko, 
kjer jih bodo prevzeli brezplačno in za njih 
primerno poskrbeli. 

Občina Trebnje

Foto: Vinko Ribič

Čistilna akcija  
na OŠ Trebnje
V soboto, 24. marca 2012, je potekala 
čistilna akcija, s katero se je Slovenija 
pridružila svetovni akciji Očistimo svet 
2012. Akciji se je pridružilo tudi okoli 
500 šol.
In OŠ Trebnje je bila med njimi. Tako 
kot pred dvema letoma smo tudi letos 
poskrbeli za temeljito čiščenje okolice 
naše šole. Teden dni pred in po akciji 
smo jo temeljito čistili. Vsak razred je 
bil zadolžen, da očisti del po navedenem 
razporedu. In stopili smo v akcijo! 
Pogled na lepšo okolico je vse nas, 
tako učence kot tudi zaposlene, navdal 
s ponosom, da nam je še vedno mar 
in smo tudi sami pripravljeni narediti 
nekaj dobrega za okolje, v katerem 
živimo. Kajti le z lastnim zgledom la-
hko pokažemo, kako pomembna je skrb 
za okolje in kakšen vpliv imamo posa-
mezniki, ko združimo moči.

Ekokoordinatorica Andreja Koščak
Foto: Vinko Ribič

V različnih krajih občine Trebnje čistilo 
skoraj 2000 prostovoljcev
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Prireditev ob svetovnem dnevu 
romov
Mesec april je mesec romske kulture, zato se povsod po Sloveniji 
vrstijo prireditve v organizaciji romskih društev. Tudi romsko društvo 
Romano drom je 4. aprila 2012 organiziralo prireditev v počastitev 
dneva Romov. Na ta dan se spominjamo prvega svetovnega kongresa 
Romov, ki je pred 41 leti potekal v Londonu. Na ta dan so se Romi 
organizirali v svetovnem merilu in sprejeli svojo ustavo, himno ter 
določili uradno poimenovanje ljudstva. Beseda Rom je poimenova-
nje za osebo, Roma pa za ljudstvo. Na prireditvi so nastopili pred-
šolski otroci iz vrtca, enote Romano, šoloobvezni otroci iz dnevnega 
centra za otroke in mladostnike Kher šu beši in otroci, ki obiskujejo 
plesni krožek v Osnovni šoli Trebnje. Vsem nastopajočim se iskreno 
zahvaljujemo, ker so obogatili ta lep in pomemben dan za romsko 
skupnost. Prireditve so se udeležili tudi sekretar SVLR, vodja stro-
kovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v 
Sloveniji, direktor Urada za narodnosti, župan občine Trebnje, pred-

stavniki Inštituta za narodno-
stna vprašanja ter direktorji in 
ravnatelji inštitucij iz občine 
Trebnje, ki se pri svojem delu 
srečujejo z romsko popula-
cijo. Ob tej priložnosti smo 
odprli Romski muzej Hudeje, 
kjer bomo shranjevali stare 
predmete romske kulture in 
prve zapise ter posnete besede 
romskega jezika v trebanjskem 
narečju. Pri tem delu nam nu-
dita strokovno pomoč dr. Vera 
Klopčič z Inštituta za naro-
dnostna vprašanja in kustos 
Slovenskega etnografskega 
muzeja Ljubljana gospod Ralf 
Čeplak Mencin.

Vida Hočevar 

Otroci iz vrtca 
Sončnica na 
ekokmetiji
V sredo, 11. aprila 2012, smo se otroci in 
vzgojiteljice skupin Mucki, Zajčki in Kuž-
ki z avtobusom odpravili na ogled kmetije 
Marn na Jezero pri Trebnjem. Marnovi se 
s kmetijstvom ukvarjajo že več let, usmerje-
ni pa so v poljedelstvo in pridelavo mleka. 
Lepo so nas sprejeli in nam z veseljem raz-

kazali kmetijo. Najprej smo se sprehodili po 
hlevih in si ogledali vse živali. Najbolj koraj-
žni smo božali teličke in krave. Otrokom se 
je zdelo zanimivo, da so bile živali v hlevu 
spuščene in ne privezane. Razkazali so nam 
tudi strojno mehanizacijo, s katero obdeluje-
jo polja in travnike. Sledil je ogled prostora, 
kjer hranijo mleko in ga nato oddajajo. Se-
znanili so nas s posodami, v katerih hranijo 
mleko, in nam predstavili celoten postopek 
od molže do oddaje mleka. Mleko dajejo re-
dno na analize. Povedali so, da je mlekomat 
pred trgovskim centrom v Trebnjem njihov. 
Vsi navdušeni smo odšli še proti prostorom, 

kjer izdelujejo več vrst sira. Gospa nas je 
seznanila s postopkom izdelave le-tega. 
Pri Marnovih izdelujejo jogurte, skuto, 
sire ... Vse te izdelke tudi prodajajo, ve-
likokrat jih lahko srečamo na tržnici v 
Trebnjem. Na koncu nas je čakalo pre-
senečenje. Člani družine Marn so nas 
presenetili s pogostitvijo njihovih iz-
delkov. Vsakemu izmed nas so ponudili 
jogurt (vaniljev, jagodni in borovničev), 
sire in namaze. Vse je bilo tako okusno, 
da se dobrotam nismo mogli upreti. Ob 
tej priložnosti se jim tudi zahvaljujemo 
za lep sprejem, predstavitev in pogosti-

tev. Mi pa smo jim zapeli tudi nekaj pesmic 
in se skupaj poveselili. Ker se nam je mudilo 
nazaj proti vrtcu, smo se od njih lepo poslo-
vili in jim zaželeli še naprej obilo uspehov pri 
opravljanju dejavnosti. S polnimi želodčki 
in dobro voljo smo se odpeljali proti Vrtcu 
Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. 

Zapisala: Meta Nose
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Koncert Glasbene 
skupine Stopinje
Stvari, ki jih človek opravlja z veseljem, je 
potrebno deliti med ljudi. Tako smo člani 
Glasbene skupine Stopinje v soboto, 10. de-
cembra, v Kulturnem domu Trebnje pripra-
vili koncert duhovne ritmične glasbe »Pridi«, 
ki smo ga poimenovali po eni izmed naših 
pesmi. K sodelovanju smo povabili tudi ga. 
Zdenko Candellari, ki je s svojim lepim gla-
som oplemenitila naš program. Tokrat smo 
se odločili za instrumentalno spremljavo in s 
tem nekoliko preoblekli naš repertoar. 
Pri izvedbi takega dogodka sodeluje nemalo 
ljudi, zato se želimo zahvaliti vsem sodelujo-
čim, predvsem pa naši podpornici, lahko bi 
rekli mentorici, ga. Barbari Lotrič, ki nam je 
pomagala dodelati pesmi, ki smo jih pred-
stavili. Zahvaljujemo se tudi publiki, ki je z 
udeležbo močno presegla naša pričakovanja 
in tako še dodatno prispevala k dobremu 
vzdušju. 
Ta koncert je bil naše pričevanje o Njem, ki 

je vedno z nami in med nami. Dogodek, ki 
je bil naše darilo ljudem, se je izkazal tudi 
kot darilo nam. Zavedeli smo se, kako po-
membne so medsebojne vezi in stiki. Kako 
še vedno veliko pomeni stisk roke in prijazen 

pogled, kako je nasmeh nalezljiv in dobro-
dejen. In da se z voljo, dobrim namenom in 
skupnimi močmi še vedno da narediti nekaj 
lepega.  

Glasbena skupina Stopinje

Materinski dan
V petek, 23. 3., je bila v kulturnem domu 
trebnje že 21. prireditev ob materinskem 
dnevu. 
V prvem delu so prepevali in igrali učen-
ci dežele glasbe, zasebne glasbene šole iz 
Šentlovrenca, ki jo vodi Marta Steklasa, prof. 
glasbe. Nastopajoči – od najmlajših do malo 
starejših – so bili prisrčni v vseh točkah, še 
posebej pa je navdušila Muca copatarica. Po-
leg Steklasove sta učence spremljala ob kla-
virju študenta Glasbene akademije – Dominik 

Steklasa in Lovro Frelih.
Župnijska gledališka skupina plamen, ki jo 
vodi Kristina Gabrijel, pa je prijetno prese-
netila z igrico Pri nas doma. Poleg Gabri-
jelove, ki je avtorica in režiserka igre, je pri 
izvedbi sodelovala še Urša Šušteršič.
Mlade ustvarjalce in obiskovalce je s svojim 
obiskom počastila ministrica za Slovence 
po svetu in podpredsednica vlade Ljudmila 
Novak.
Ob zaključku so člani Kulturnega društva 
Trebnje poskrbeli za pogostitev, žene pa ob-
darili s pomladno lončnico.

I. V.
KRVODAJALSKA 
AKCIJA

V restavraciji Galaksija 
Trebnje je Območno 
združenje Rdečega kri-

ža Trebnje organiziralo spomladansko 
krvodajalsko akcijo. Krvodajalci so kri 
darovali od torka, 10. 4., do četrtka, 12. 
4. 2012. Z odzivom in udeležbo smo za-
dovoljni, saj je kri darovalo 415 krvoda-
jalcev. Veseli smo vedno večjega števila 
novih krvodajalcev, saj je v tej akciji kri 
prvič darovalo 24 krvodajalcev.
Kri je nujno potrebna in zanjo ni na-
domestila. Vsaka odvzeta doza krvi je 
dragocena in neprecenljiva. Nekomu 
vrne zdravje, drugemu življenje. Zato se 
vsem, ki ste darovali kri, iskreno zahva-
ljujemo.

Tea Radelj, OZRK Trebnje

Novice iz KORK Knežja vas
V mesecu marcu smo organizirali meri-
tve krvnega tlaka, sladkorja in holestero-
la v krvi. Izvajala jih je dipl. medicinska 
sestra gospa Majda Gačnik. Meritev se 
je udeležilo veliko krajanov. 
Če kdo od krajanov potrebuje pomoč ali 
ima kakršen koli predlog, se lahko obrne 
na gospo Sonjo Kovač ali gospo Marijo 
Marinček.

Melita Zupančič Anžlovar 
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Nariši nov dan
NE-ODVISEN.SI
prireditev ne-odVisen.si, ki je 29. marca za učence oŠ treb-
nje in Veliki Gaber ter otroke iz vrtca potekala v dopoldanskem 
času v športni dvorani, za njihove starše pa zvečer v kulturnem 
domu, je pustila izjemen vtis. občina trebnje, ki je s financiranjem 
omogočila to prireditev, je s tem naredila velik korak v soočanju 
s problematiko odvisnosti, ki je potencialna nevarnost v vsakem 
okolju. 
Že samo ime projekta Ne-odvisen.si nakazuje, da gre za preventivni 
program, ki skuša s svojstvenim pristopom, prilagojenim posameznim 

generacijam, spodbuditi razmišljanje o tem, kako lahko sami razvija-
mo mehanizme, ki nas varujejo pred različnimi oblikami odvisnosti, 
ki jih današnja potrošniška družba včasih celo načrtno skuša razvijati. 
Program nagovarja široko ciljno publiko, in to v različnih oblikah: kot 
spletna interakcija, kot informacija v zgibankah, kot doživetje na pri-
reditvi in kot osebna aktivnost ob reševanju različnih nalog. Vsi drugi 
so krivi za naše težave, samo mi kot starši ne, otroci vodijo družine, 
kaj početi z informacijami, ki nas vsakodnevno bombardirajo – to je 
samo nekaj izhodišč, ki jih snovalci programa ponujajo v razmislek.  
Otroci iz vrtca in 1. triade so se dobro uro zabavali s prikupnim psom 
Jakom, ki jih je prek posnetkov skupaj z voditeljem popeljal skozi 
pomembno, vsakodnevno rutino zdravega življenja, kot so dobra hi-
giena, gibanje, zdrava prehrana …
Učenci 2. in 3. triade pa smo kasneje poslušali zanimivo predavanje 

o odvisnosti in zasvojenosti. Spoznali smo, da odvisnost in 
zasvojenost nista isti stvari in da je uživanje droge izjemno ne-
zdrava razvada, s katero se lahko zasvojiš. Pred resno odvisno-
stjo, ki se začne z zasvojenostjo, pa se srečamo s tremi koraki:
Ko začneš uživati drogo, traja le 3–7 dni, da postaneš zasvojen.
Po enem mesecu uživanja postane droga potreben del tvojega 
življenja. 
Po enem letu uživanja droga zaznamuje tvoje življenje. Tudi 
če se zdraviš, droga na tebi pusti sledi, ki bodo ostale za vedno.
Zaradi tega je bolje, da se z njo sploh nikoli ne srečamo, saj si 
podredi naše telo in duha. Zato bodimo zadovoljni s svojim 
življenjem, kakršno koli že je, da bomo z dvignjeno glavo od-
vrnili preprodajalce drog, ki čakajo in iščejo zamorjene ter ža-
lostne ljudi, ki si želijo svetlega žarka v svojem življenju in se 
pustijo potegniti v brezizhodno mrežo drog. Bodimo odvisni 
le od ljubezni svojih bližnjih, toplega sonca in smeha, nečesa, 
kar ne bo nikoli propadlo in nam bo vedno prineslo pristno 
notranje zadovoljstvo.

Sandra Požes in Elza Rebol, 9. d

Materinski dan  
v Šentlovrencu
V petek, 23. 3. 2012, je v kulturnem domu 
v Šentlovrencu potekala prireditev ob ma-
terinskem dnevu, ki so jo tamkajšnje gasilke 
organizirale drugič. Prireditev je bila pred-
vsem glasbeno obarvana, saj ni manjkalo pe-
tja in igranja. Vse se je začelo ob 6. uri zve-
čer s kratkim filmom Zakaj si gasilec. Skozi 
ta film so obiskovalci lahko spoznali, kdo v 
resnici sploh so gasilci, in morda spremenili 
nekatera mišljenja ter neresnične domneve. 
Učenci Podružnične šole Šentlovrenc, ki so 
bili naši gostje tudi lansko leto, so program 
nadaljevali s krajšo igrico, recitacijo  in pe-
tjem. Tudi letos je njihov nastop požel velik 
aplavz. Na novo se nam je letos predstavil 
domačin Jan Babič, in sicer na diatonični 
harmoniki. Ker seveda ne gre brez Golice, je 
poskrbel tudi za to. Zaigral je še nekaj skladb, 
med njimi tudi Modrijanovo uspešnico Ko 
rož'ce ji bom sadil. Za zvoke harmonike sta 
poskrbela še Gašper Nahtigal in domača 
gasilka  Špela Razdrh, ki sta združila moči 
in odigrala dve skladbi. Skupaj igrata tudi v 
harmonikarskem orkestru Sandija Ravbarja, 

ki je tudi njun mentor. S svojimi vokali so 
prireditev popestrili še člani MePZ Strune, 
ki so odpeli tri pesmi pod vodstvom zboro-
vodkinje Katje Jarm. Program je v celoto po-
vezal gospod Brane Praznik, ki je z verzi in 
lepim govorjenjem mamam »pihal na dušo«. 
Domače gasilke so na koncu poskrbele še za 
pogostitev in z dobrotami, ki so nastale pod 
njihovimi rokami, naredile prireditvi piko na 

i. Vsaka mama je prejela skromno pozornost, 
ki ji bo ostala v spomin na to prireditev. Ob 
dobrotah smo še malo poklepetali, za kar si v 
današnjem življenjskem tempu težko utrga-
mo trenutek, in zaključili celotno prireditev 
z nasmeškom na obrazu. 

Š.R. 
Foto: Brane Praznik
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Kam bi se del?
To ni naslov Aškerčeve pesnitve, ampak je 
naslov programa poklicne orientacije na 
Osnovni šoli Trebnje.
Na OŠ Trebnje smo v četrtek, 20. 1. 2012, 
organizirali prireditev JOJ, KAM BI ŠEL? 
– dan poklicev in srednjih šol. Namenjen 
je bil devetošolcem iz OŠ Veliki Gaber, 
Trebnje, Šentrupert, Prevole in Mokro-
nog. Skupno sta se ga udeležila 202 učenca. 
Predstavile so se: Srednja ekonomska šola 
NM, Srednja strojna šola NM, Srednja šola 
za gostinstvo in turizem NM, Biotehniška 
gimnazija in veterinarska srednja šola LJ, 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazi-
ja NM, Srednja gradbena in lesarska šola 
NM, Kmetijska šola in biotehniška gim-
nazija Grm NM, Srednja vzgojiteljska šola 
Metlika, Srednja šola za oblikovanje in fo-
tografijo LJ in Srednja zdravstvena in ke-
mijska šola NM. Vsak učenec se je na svoji 
šoli prijavil na tri različne predstavitve po 
svojem izboru. Urnik smo pripravili tako, 
da so se učenci informirali le o šolah, ki so 
jih zanimale. Na koncu pa so obiskali še de-
lovno organizacijo, ki so si jo izbrali. Spre-
jeli so nas: Trimo Trebnje, Vrtec Trebnje, 
Avtocenter Vovk Trebnje, Zdravstveni dom 
Trebnje, Lekarna Trebnje, odvetnica Ada 
Gole Grandovec, arhitektka Teja Zakraj-

šek, Frizerstvo Tanja,   Center za socialno 
delo Trebnje, Veterinarska postaja Trebnje, 
na šoli pa smo spremljali še predstavitev 
poklicev v Slovenski vojski. 
Nekateri naši bodoči znanstveniki pa želi-
jo šolanje nadaljevati na gimnazijah. Tudi 
njim nudimo vpogled v šolanje, ki je bolj 
zahtevno. Organizirali smo jim informira-
nje o gimnazijah v Novem mestu in Stični 
ter Škofijski klasični gimnaziji iz Ljubljane. 
Hvala vsem sodelavcem in predstavnikom 
srednjih šol in delovnih organizacij, ki ste 
nam pomagali pri uspešni izvedbi tega pro-
grama, ki je devetošolcem gotovo olajšal 
odločitev.

M. K.

Nežna, prijetna, polna topline – to so prvi 
vtisi ob srečanju s sogovornico, žensko z ve-
likim srcem, žensko, ki je žena, mati in na 
vrhuncu svoje poslovne poti.

Kako ste povezani z našo občino?
V Trebnjem živim z družino že od leta 2003. 
V prijazno okolje tega mesteca sem prišla 
po naključju, pa vendar pravim, da ga ne bi 
kar tako zapustila. Prvi vtis je bil pozitiven: 
mirno okolje, vsi so bili prijazni in so me 
pozdravljali na cesti. To se mi je zdelo nekaj 
neverjetnega. Vse pomembne institucije so 
blizu in praviloma ne potrebuješ avtomobila. 
Po službi mi je vožnja v Trebnje odgovarjala, 
saj sem lahko v miru razmislila o določenih 
zadevah in marsikdaj so se porodile tudi re-
šitve, ki jih prej nisem videla. Počasi sem se 
vpeljala v življenje v tej občini in se navadila 
na dogajanje. Začela sem se udeleževati ra-
znih javnih prireditev. Pohvalim naj priredi-
tev Iz trebanjskega koša, ki uspešno združuje 
občane ter skrb za kulturno dogajanje. Z za-
nimanjem prebiram lokalno glasilo, da sem 
na tekočem z dogajanjem. Pozitivno je, da se 
veliko piše o uspehih mladih na raznih tek-
movanjih. Pomembno je, da se jih podpira in 
s tem spodbuja k nadaljnjim uspehom. 

In kašno je bilo vaše življenje pred prihodom 
v Trebnje?

Do leta 2003 sem živela v Novem mestu, 
kjer sem se tudi šolala. Nato sem nadaljevala 
s študijem v Ljubljani, kjer sem diplomirala 
na Višji zdravstveni šoli in postala delovni 
terapevt, nato pa je sledila še diploma na 
Pedagoški fakulteti, postala sem socialni pe-
dagog. Prvo redno zaposlitev sem dobila kot 
svetovalna delavka na OŠ Šmihel v Novem 
mestu. Znanja in navdušenja sem imela kar 
nekaj, izkušenj bolj malo, pa vendar sem se 
kar hitro znašla. Šolsko področje mi je po-
stajalo zanimivo in ker sem želela biti na tem 
področju še uspešnejša, sem vpisala magiste-
rij iz šolske pedagogike na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani in ga tudi zaključila. Kmalu 
se je ponudila priložnost in pričela sem delati 
kot svetovalna delavka na srednji šoli. Po ne-
kaj letih pa sem ponovno »napredovala« in 
se zaposlila na višješolskem področju. Leta 
2000 so se ustanavljale višje šole in spreje-
la sem izziv. Seveda se je ponovno postavilo 
vprašanje, katera znanja bi mi sedaj prišla 
prav, kajti novo delovno mesto je bilo vod-
stveno. Biti dober vodja ni enostavno, zato 
sem si pridobila še nekaj znanj iz menedž-
menta (specializacija).  

Ste čutili, da potrebujete še dodatno izobraže-
vanje?
Res je, zato sem se pričela izobraževati na 
komunikacijskem področju. Prelomnica je 
bilo srečanje z nevrolingvističnim programi-
ranjem in na daljših izobraževanjih sem pri-
dobila kar tri certifikate: NLP praktik, NLP 
mojster poslovne komunikacije, NLP coach. 
Pridobljena znanja sem prek različnih semi-
narjev, delavnic, predavanj širila tako v šolski 
sferi kot v gospodarstvu in drugih instituci-
jah v javni upravi.  

Z izobraževanjem pa ste želeli še nadaljevati.
Ja, ker sem vedela, da je ostala še ena stopnič-

ka na lestvici izobraževanja, to je doktorski 
študij. V času študijske pavze se je rodil mali 
nadobudni Tim in nisem bila prepričana, ali 
imam poleg službe še dovolj energije za to 
stopnjo študija. A močna želja in podpora 
moža Jureta sta mi bili vodilo za zadnjo sto-
pnjo študija.

Zakaj ste se odločili za doktorat in kaj boste z 
njim pridobili?
Na Fakulteti za organizacijske študije v No-
vem mestu sem doktorski študent menedž-
menta kakovosti. Ker najbolje poznam po-
dročje šolstva, sem se odločila, da bo moje 
raziskovalno področje vodenje in razvoj 
kompetenc pri višješolskih diplomantih. 
Vemo, da je bolonjski proces prinesel nov 
termin – kompetence. Sedaj imamo tudi že 
nekajletne izkušnje z drugačnim študijskim 
procesom in zanima me, ali je ta sistem res 
tako učinkovit, da imamo na koncu diplo-
mante s kompetencami, ki jih pričakujejo 
delodajalci. Katere so kompetence odličnosti 
in kako jih razvijati? Kakšna je vloga vod-
je, predavatelja, delodajalcev v tem procesu? 
Kakšen bi bil model vodenja za razvoj odlič-
nega diplomanta? Na ta vprašanja želim od-
govoriti. Vsekakor pričakujem zanimive re-
zultate in ugotovitve, ki nam bodo nakazale, 

Iris Fink Grubačević: »Znanje je vrednota in skozi svoje delo in 
življenje poskušam to prenašati naprej.«
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v katero smer vodenja in dela s študenti bi 
bilo priporočljivo iti, da dobimo na koncu 
odlične diplomante.

Kaj pa vas je potegnilo v poslovni svet? 
Vanj sem zašla bolj po naključju, sedaj pa si 
ne znam predstavljati, da ne bi bila del tega 
sveta. Ni enostavno, pa vendar, če imaš ko-
lektiv, ki te spodbuja, vrača vloženo energi-
jo, pove, da z veseljem prihaja v službo, da 
te spoštuje kot vodjo, potem tudi to ni pre-
težko. Razveselijo me tudi odzivi študentov, 
ki se na naši šoli dobro počutijo in vedo, da 
z vsakim novim znanjem stopijo stopničko 
višje v osebnostnem in strokovnem razvoju. 
Delodajalci dajejo povratne informacije, da 

so naši diplomanti kompetentni in dobro 
konkurirajo na trgu delovne sile. 

Ste žena, mati in uspešna poslovna ženska. 
Katera od teh vlog vam je najtežja?
Težko bi se opredelila. Vsaka zahteva svoj čas 
in ti dovoli, da rasteš, če želiš. V teh časih 
je usklajevanje vseh treh vlog glavna nalo-
ga marsikatere ženske. Če potegnem črto, 
bi rekla, da sem vedno največ časa posveti-
la službi. Pred rojstvom sina Tima je bila to 
vsakodnevna rutina. Tim pa zahteva čas in 
ko se zaveš, da je otroštvo tisto obdobje, v 
katerem lahko starši otroku damo najboljšo 
popotnico za življenje, se zgodi v glavi pre-
skok. Otrok je krasno ogledalo za to, kar si 
in kakšen si. Z možem si z veseljem ukra-
deva kakšen trenutek tudi zase, prioriteto pa 
predstavljajo skupni trenutki in kakovostno 
preživljanje skupnega časa. Na srečo nam je 
vsem trem skupna ljubezen do konj in ko je 
vreme lepo, preživimo večino časa v Konje-
niškem centru Češča vas. 

Torej največ časa posvetite sinu?
Res je. Tim je živahen petletnik, ki že zna 
sešteti 2 in 2, si zavezati vezalke na čevljih … 
Tako se začne zgodbica o Frančku, trenutno 
najbolj priljubljenem junaku. Želja po sešte-
vanju, učenju abecede in spoznavanju drugih 
stvari je čedalje bolj intenzivna. V času, ki ga 
preživiva skupaj, riševa, bereva, se sprehajava, 
včasih pa enostavno pogledava skupaj ka-
kšno risanko, najraje angleško. Ker je pripa-
dnik generacije z, bi mu najbolj odgovarjala 
igra z računalnikom ali vsaj igrica na telefo-
nu, a tukaj sva z možem previdna in omeju-
jeva čas za tovrstno igro. Takoj, ko se začne 
lepo vreme, gremo v naš konjeniški center v 
Češči vasi, kjer jaha, sprehaja kužka Tajsona 
ali se preprosto zamoti s kakšnim prijateljem 

na pesku. Zdi se mi pomembno, da ve, da ga 
imava rada kljub temu, da kdaj postavljava 
omejitve.  Vzpostaviti mora občutek, da sva 
mu vedno na razpolago. 

Kot pravite, je sin tudi izjemna vez med 
vami in občani?
Res je, saj se je z njegovim vstopom v vrtec 
začelo novo poglavje povezanosti s Treb-
njem. Srečanja s starši, ki živijo v Trebnjem 
že od rojstva, navezovanje novih stikov ipd. 
Pohvalila bi novo pomembno pridobitev, vr-
tec, ki je prava paša za oči, in otroci ter za-
posleni se zagotovo v njem dobro počutijo. 
Odkar imamo urejeno igrišče v Jurčkovem 
gozdu, smo tudi tam pogosti gostje. Poslov-
no razmišljanje mi je narekovalo, da sem 
začela oglaševati našo višjo šolo v lokalnem 
mediju in vesela sem vsakega študenta, ki se 
vpiše na našo šolo, in ponosna sem na vse 
diplomante iz našega konca. Tudi s Klubom 
tajnic in poslovnih sekretarjev Trebnjega in 
okolice že vsa leta aktivno sodelujemo.

No, na koncu pa vas naprošam še za kakšno 
lepo misel za naše bralce.
Znanje je vrednota in skozi svoje delo in ži-
vljenje poskušam to prenašati naprej. Dobro 
je, da vsake toliko časa naredimo revizijo 
svojega dela, življenja, in takrat vidimo, kje 
smo in kam gremo. Ob takih trenutkih me še 
vedno spremlja knjižica, ki mi jo je podarila 
prijateljica, sodelavka in Trebanjka Liljana 
Vovk, Delfin (Sergio Bambaren). Sposodila 
si bom citat, ki ga poklanjam bralcem in sebi: 
»So stvari, ki so močnejše od časa in daljave. 
Globlje od jezikov in navad. Kot je slediti 
svojim sanjam in se spoznavati. In deliti ča-
robnost, ki jo odkrijemo …«

M. S.

Trebnje ima najsodobnejši 
vrtec v Sloveniji
23. marca so v Trebnjem na Režunovi ulici uradno odprli 14-oddelč-
ni najsodobnejši, nizkoenergetski vrtec, ki so ga poimenovali Ma-
vrica. Referenčni objekt, v katerega so vgrajeni kakovostni materiali, 
ki omogočajo varno in ugodno počutje našim otrokom, je stal 4,1 
milijona evrov in ta znesek je v celoti krila Občina Trebnje. Za hitro 
izgradnjo se moramo še posebej zahvaliti ga. Darinki Trdina, vodji 
Oddelka za družbene dejavnosti, in Upravni enoti Trebnje, ki je z 
ustvarjalnim sodelovanjem v najkrajšem možnem času izdala vsa po-
trebna dovoljenja za izgradnjo in uporabo objekta.
Pred letom 2011 je imel vrtec 22 oddelkov, v katerih je bilo zagoto-
vljeno varstvo 415 otrokom, v njem pa je bilo zaposlenih 70 delavcev. 
Z otvoritvijo pa ima 28 oddelkov, v katerih je zagotovljeno varstvo 
499 otrokom, zaposlenih pa je 92 delavcev.
Objekt, ki ga je gradilo domače podjetje Trimo Trebnje, se razteza na 
dobrih 2.700 m2, poimenovali pa so ga Mavrica. V njem je trenutno 
zagotovljeno varstvo 280 otrokom, skupaj pa je v vrtec vključenih 499 

otrok. Prostor je nizkoenergetski. V prvem delu je centralna kuhinja, 
v kateri kuhajo obroke za vse enote vrtca, tako da hrano vsakodnevno 
razvažajo. V stavbi so tudi prostori za celotno upravo in vse strokovne 
delavce, ki lahko delujejo nemoteno. 
Trenutno ima vrtec skupaj 13 oddelkov prvega starostnega obdobja 
in 15 oddelkov drugega starostnega obdobja. V enoti Mavrica so 
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štirje oddelki prvega starostnega obdobja in 
deset oddelkov drugega starostnega obdobja. 
Otroci imajo poleg igralnic, ki obsegajo cca 
48 m2, na razpolago dodatne večnamenske 
prostore, telovadnico, sobo za sproščanje, 
umetnostno, naravoslovno ustvarjalnico ter 
večnamenski prostor za kulturne dejavno-
sti. Za igro na prostem pa je urejeno otroško 
igrišče s sodobno opremljenimi igrali. 
Poleg Mavrice se enote nahajajo še na petih 
lokacijah (Dobrnič – enota Miška, enote Ro-
mano, Videk, Ostržek in Kekec). V enotah 
Videk in Ostržek so v obdobju 2006–2010 
obnovili vse igralnice, zamenjali pohištvo, 
okna in dali novo fasado. Velika pridobitev 
pa je bila izgradnja povezovalnega hodnika 
med Vidkom in Ostržkom, ki omogoča tran-
sport hrane in vsega po hodniku oz. zaprtem 
prostoru. Z izgradnjo nove šole je obnovljena 
tudi enota v Dobrniču in z novim pohištvom 

je lično opremljena tudi enota Romano.
Delo poteka po kurikulumu oz. nacionalnem 
dokumentu. Pri delu upoštevajo tudi poslov-
ni čas vrtca, ki ga vedno prilagajajo staršem 
oz. njihovim željam. Vsako leto je od 1. do 
10. aprila organiziran vpis v vrtec in povpra-
ševanje je iz leta v leto večje.
Župan Alojzij Kastelic se je odprtja novega 
vrtca veselil skupaj z malčki in s starši. Otro-
kom je v novem vrtcu zaželel prijetno poču-
tje, staršem, da bodo z novim vrtcem kar se 
da zadovoljni, vodstvu vrtca in vsem ostalim 
zaposlenim pa veliko uspeha pri nadaljnjem 
delu, izvajalcu gradnje Trimu Trebnje pa iz-
rekel iskreno pohvalo za dobro opravljeno 
delo. 
Na slavnostni otvoritvi je bila poleg visokih 
gostov prisotna tudi podpredsednica vlade 
Ljudmila Novak, ki je dejala:
»Danes je velik praznik za Trebanjce, pa tudi 

veselje za vlado in državo, kajti mladi rod po-
meni, da bo naša država obstala, da bo naš 
narod obstal in napredoval. Glede na to, da v 
Sloveniji demografska slika ni najbolj rožna-
ta, smo lahko veseli in zadovoljni, da v Treb-
njem skrbite tudi za državljansko dolžnost in 
imate veliko otrok.« 
Veselje in misli so z množico delile tudi rav-
nateljica Vrtca Trebnje Vlasta starc, glavna 
direktorica Trima Trebnje tatjana Fink ter 
državna sekretarka na Ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport RS mojca 
Škrinjar. 
Po slavnostnem prerezu traku je novi vrtec 
tudi blagoslovil trebanjski župnik miloš ko-
šir.
Vsi obiskovalci so si potem vrtec lahko ogle-
dali, vsak pa je dobil v spomin lično izdelan 
obesek.

M. S.

Dom starejših 
občanov Trebnje 
Dom starejših občanov Trebnje je namenjen 
stalnemu ali začasnemu bivanju stanovalcev, 
praviloma starih nad 65 let, ki zaradi starosti 
in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo 
živeti sami oziroma v družini. Stanovalcem 
nudimo oskrbo in zdravstveno nego, s pestro 
ponudbo ostalih storitev pa se skušamo čim 
bolj približati željam uporabnikov in dvigniti 
kakovost življenja starejših ljudi tudi v do-
mačem okolju. Tako zagotavljamo storitve 
pomoči na domu, socialno in zdravstveno 
oskrbo stanovalcem v oskrbovanih stanova-
njih, izvajamo pa tudi storitve začasnega in 
dnevnega varstva. 
Direktorica DSO Trebnje je Branka Kržič, 
namestnica direktorice za področje zdra-

vstvene nege in oskrbe Hermina Smole, vod-
ja enote v Šmarjeti pa Nada Peterle.  
Poslanstvo Doma starejših občanov Trebnje 
je skrbeti za zdravo, varno in kakovostno ži-
vljenje starostnikov, kar uresničujemo s stro-
kovnim in prijaznim osebjem, sodobnimi 
pristopi in splošno urejenostjo. Tako želimo 
postati v širšem okolju prepoznavni po ka-
kovosti storitev, prijaznosti in zadovoljstvu 
uporabnikov. 
Življenje v Domu starejših občanov Trebnje 
se je uradno začelo prvega septembra leta 
1999, priprave nanj pa so precej let starejše. 
Ob odprtju je v matični hiši v Trebnjem lah-
ko bivalo 136 stanovalcev, nato se je zmo-
gljivost z manjšimi preureditvami nekoliko 
povečala, z dograditvijo novega prizidka ob 
koncu leta 2008 pa smo pridobili dodatnih 
32 postelj, tako da dom v Trebnjem zago-
tavlja namestitev 181 starostnikom. Čeprav 
je dom relativno nov, bivalni standard danes 

ne ustreza več predpisanim normativom in 
standardom, zato načrtujemo, da bomo ne-
ustrezne bivalne zmogljivosti (večposteljne 
sobe) v prihodnjih letih prilagodili standar-
dom. Pripravljen je tudi načrt energetske 
sanacije objekta, upamo tudi na možnost 
kandidiranja za evropska sredstva. Predvsem 
pa je največji del vsakoletnih investicij na-
menjen izboljšanju pogojev za življenje sta-
novalcev, zmanjšanju porabe energentov ter 
zagotavljanju pripomočkov za lažje in kako-
vostnejše delo zaposlenih.  
V vsakem od dveh nadstropij so razporejene 
štiri bivalne enote, ki imajo lastno čajno ku-
hinjo, jedilnico, skupni prostor, kopalnico in 
teraso. Dve bivalni enoti sta namenjeni biva-
nju in varstvu oseb z demenco. Dom občasno 
izvaja tudi začasno in dnevno varstvo.  
Razpolaga tudi s prostori splošne ambulante 
in s sodobno opremljenimi prostori za fizi-
oterapijo, ki omogoča rekreativno vadbo in 
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rehabilitacijo stanovalcem in zunanjim upo-
rabnikom. V pritličju se nahajajo: centralna 
jedilnica, kavarna, prostori frizerskega in 
pedikerskega salona ter sodobno opremlje-
na večnamenska dvorana. Arhitekturno za-
nimiva je tudi kapela, v kateri se stanovalci 
pogosto srečujejo. 
Leta 2007 smo v Šmarjeti odprli enoto, v ka-
teri lahko biva 36 stanovalcev, kar je vsekakor 
prednost, saj so zaradi manjšega števila sta-
novalcev in delavcev medosebni odnosi bolj 
neposredni in pristnejši. 
Kot vsi domovi v Sloveniji nudimo stanoval-
cem osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno 
nego in rehabilitacijo (fizioterapijo, delovno 
terapijo), poleg tega pa izvajamo še javno 
službo – storitve pomoči družini na domu 
v štirih občinah, storitve v oskrbovanih sta-
novanjih, v manjšem obsegu pa tudi tržno 
dejavnost, ki pomeni le dopolnitev osnovne 
dejavnosti. 
Delovni procesi so v domu organizira-
ni tako, da se strokovne dejavnosti izvajajo 
pod strokovnim vodstvom in v sodelovanju 
s službami doma po načelu celovitosti in in-
dividualne obravnave stanovalcev oziroma 
uporabnikov.
Za naše stanovalce (217) skrbi 110 zaposle-
nih v domu, od tega je večji del zaposlen v 
zdravstveno-negovalni službi, ostali pa izva-
jajo osnovno in socialno oskrbo ter pomoč 
na domu. Brez timskega dela in velike srč-
nosti zaposlenih storitev nege in oskrbe ne 
bi mogli izvajati kakovostno. Da pa bomo še 
boljši, smo si zastavili cilj, da do prihodnjega 
leta pridobimo tudi certifikat kakovosti.  
Za leto 2012 smo v sodelovanju z Občino 
Trebnje in Občino Šentrupert uspešno kan-
didirali na javnem povabilu Zavoda RS za 
zaposlovanje s 4 programi javnih del, v katere 
bo do konca leta vključenih 5 brezposelnih 
oseb. 
Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje 
RS, ki nam je v letu 2011 ponovno podelilo 
naziv učne baze za nadaljnjih pet let, pa v so-
delovanju s srednjimi in z visokimi strokov-

nimi šolami izvajamo klinična usposabljanja 
ter delovno prakso za dijake in študente. 
V Domu starejših občanov Trebnje že od leta 
2002 izvajamo tudi prostovoljno delo. Naši 
prostovoljci so učenci, dijaki in odrasli posa-
mezniki, ki so se z odgovornostjo odločili, da 
s svojimi dejanji naredijo nekaj plemenitega 
in koristnega za druge. Prostovoljstvo v na-
šem domu poteka kot individualno druženje 
s stanovalci ali pa kot vodenje skupin za sa-
mopomoč ali drugih organiziranih skupin in 
krožkov.
Zdravstvena nega in oskrba naših stanoval-
cev je usmerjena v ohranjanje samostojnosti 
ter vzdrževanje socialnih, komunikacijskih 
in miselnih aktivnosti, zato postopke pri-
lagajamo potrebam, zmožnostim in željam 
posameznega stanovalca. Medicinske sestre, 
bolničarji, fizioterapevtka, delovni terapevtki 
in vsi ostali delavci se trudijo pomagati na-
šim stanovalcem pri vseh tistih življenjskih 
aktivnostih, ki jih ne zmorejo ali ne znajo 
opraviti. 
Običajno si vsak človek želi preživeti starost 
na način, kot ga je bil vajen v svojem domu, 

in v skladu s svojimi navadami in željami. 
Žal pa, kot pravijo, starost nikoli ne pride 
sama in načrte pogosto prekrižata bolezen 
ali pešanje moči, ki onemogočata, da bi sami 
poskrbeli za svoje potrebe. Takrat potrebuje-
mo ob sebi nekoga, ki bo občasno ali trajno 
opravljal določena dela, ki jih ne zmoremo 
sami. Tega se zavedamo tudi v Domu sta-
rejših občanov Trebnje, zato že od leta 2002 
nudimo tudi storitve pomoči na domu ne-
kaj več kot šestdesetim uporabnikom. Ekipa 
socialnih oskrbovalk se vsako jutro odpravi 
na teren po območjih občin Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Obišče-
jo in oskrbijo ljudi tudi v najbolj oddaljenih 
krajih. Marsikdaj so edine osebe, ki jih sta-
rejši ljudje vidijo v dnevu ali celo tednu, in se 
z njimi pogovarjajo, poskrbijo za higienske 
potrebe, čistočo bivalnega okolja, pripravijo 
ali pripeljejo hrano ali opravijo druge stori-
tve. 
Storitve pomoči na domu se na območju 
Upravne enote Trebnje izvajajo v sodelo-
vanju z vsemi štirimi občinami, ki svojim 
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Spomladanski šopek 
dogodkov v knjižnici 
V trebanjski knjižnici smo uspešno izpeljali 
tudi spomladanski sklop prireditev z zani-
mivimi gosti in številnimi obiskovalci, ki s 
svojimi obiski bogatijo naše dogodke. 
V ženskam in mamam posvečenem mesecu 
marcu smo se na delavnici z gospo Marti-
no Felicijan učili izdelovati cvetje iz papirja. 
Gospa Martina se s to dejavnostjo ukvarja že 
več kot 10 let in s tem skrbi za ohranjanje 
bogatega ljudskega izročila. Delavnice so 
se udeležili tudi varovanci Doma starejših 
občanov Trebnje in Varstveno-delovnega 
centra Trebnje. Izdelali smo vsak svoj šopek 
pomladnega cvetja iz papirja.  
O odnosu med zdravjem in čustvi nam je 
konec marca pripovedovala psihologinja, 
sociologinja, pisateljica in prevajalka Alenka 
Rebula. Ukvarja se pretežno z globinsko psi-
hologijo ter z vprašanji vzgoje in izobraže-
vanja, samovzgoje in družbene kritike. Leta 
1999 je izdala knjigo Globine, ki so nas rodile. 
Gre za prvo delo v slovenskem kulturnem 
prostoru, ki se otroštva ne loteva z odtujenim 
analitičnim aparatom psihologije, pač pa se 
mu posveča izključno z vidika doživljanja 

otroka. Leta 2007 je sledila uspešnica – pri-
ročnik za samovzgojo Blagor ženskam. Sama 
pa pravi: »Dovolite si, da čutite.« Tema je bila 
zanimiva za mnoge obiskovalce, ki so se tudi 
iz oddaljenih krajev pripeljali v Trebnje in do 
zadnjega kotička zapolnili prireditveni pro-
stor. 
Začetek aprila si bomo v trebanjski knjižnici 
zapomnili po obisku informacijske poobla-
ščenke Nataše Pirc Musar, ki se je spomni-
mo po odličnem vodenju informativnih od-
daj, najprej na TV Slovenija, kasneje pa na 
največji slovenski komercialni televiziji POP 
TV. Predstavila je zasebnost kot vrednoto, ki 
izginja, govorila o argumentu »nimam česa 
skrivati« in o zasebnosti na delovnem mestu, 
s katero se v zadnjem času ukvarja velika ve-
čina zaposlenih. Zanimive aktualne zgodbe, 
ki jih piše življenje, smo izvedeli iz prve roke 
preproste, a profesionalne in široko razgle-
dane gostje.  
V sklopu Golievih dni občine Trebnje, v 
okviru katerih smo 11. aprila praznovali 125. 
obletnico rojstva Pavla Golie, smo v Knjižni-
ci Pavla Golie Trebnje poleg osrednje prire-
ditve, s katero smo se poklonili prevodnemu 
opusu našega rojaka, in podelitve priznanj 
bralcem, ki so sodelovali v naši bralni znač-
ki za odrasle, za širšo javnost pripravili tudi 
dve digitalni zbirki in ju objavili na regijskem 

domoznanskem portalu Kamra. Le-ta skuša 
približati kulturno dediščino in dejavnosti 
čim širši javnosti, hkrati pa z digitaliziranimi 
vsebinami slovensko znanje in kulturo pro-
movirati tudi po svetu, ob bližajoči se 100. 
obletnici začetka prve svetovne vojne pa di-
gitalizirati čim več dokumentov in slikovne-
ga gradiva v okviru vseevropskega projekta 
Europeana 1914–1918. Osrednja prireditev 
v čast rojaku je nosila naslov Po rusko, saj 
so preživeta leta v Rusiji pustila veliko sle-
di tako v njegovem življenju kot tudi delu. 
Gostje prireditve iz Društva medkulturnega 
dialoga Samovar in Glasbene šole Trebnje pa 
so nam pričarali vzdušje velike ruske dežele. 
23. aprila se nam obeta zanimivo predava-
nje gospoda Jožeta Povšiča, ki je po več kot 
dvajsetih letih proučevanja, iskanja ter zbira-
nja podatkov in dokazov razvozlal zgodbo o 
ameriškem strateškem bombniku B-24 Li-
berator, z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki 
se je 20. decembra 1944 okoli 12. ure zrušil v 
vinski gorici Ostrvec, ki leži med naseljema 
Rihpovec in Radna vas. 

Irena Zadel, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

občanom storitve v najmanj 50-odstotnem 
deležu tudi subvencionirajo. Do konca leta 
2011 je storitve delno financirala tudi država 
prek programa aktivne politike zaposlovanja. 
Ta vir v letošnjem letu ni več na voljo, kar po-
sledično pomeni, da bo cena za uporabnike 
storitev višja. Občina Trebnje se je odločila, 
da bo zaradi ukinitve državne subvencije s 
1. 1. 2012 prevzela to finančno breme nase, 
medtem ko se ostale tri občine za takšen 
ukrep niso odločile. Višina subvencije občine 

je pomemben dejavnik pri odločitvi uporab-
nika za storitev in pri ohranjanju in širjenju 
storitev pomoči na domu, saj marsikateri sta-
rostnik težko zmore finančno breme izvaja-
nja tovrstne pomoči.
Na starejše ljudi se pogosto gleda kot na sku-
pino ljudi, ki ne zmore več pomagati svojim 
družinam ali sodelovati v družbi in lahko 
celo predstavlja breme. Resnica je daleč od 
tega. Velika večina starostnikov še lahko skr-
bi zase. Le manjši del starih ljudi, večinoma 

tistih najstarejših, rabi oskrbo in pomoč pri 
vsakodnevnih dejavnostih. Prav je, da se vsi, 
tako tisti, ki izvajamo storitve za starejše, 
kot tisti, ki oblikujejo politiko socialnega in 
zdravstvenega varstva, prizadevamo zagota-
vljati ugodne pogoje za kakovostno preži-
vljanje starosti.   
Več informacij o DSO Trebnje pa je dosto-
pnih na spletni strani www.dso-trebnje.si.

Branka Kržič, direktorica 
Doma starejših občanov Trebnje 
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Občina Trebnje praznuje spominski dan Pa-
vla Golie že od leta 1996. Leto za letom z 
dogodki obuja spomin na velikega rojaka, 
pesnika, dramatika, ravnatelja ljubljanske 
drame in akademika Pavla Golio. 10. aprila 
je minilo 125 let od njegovega rojstva. Iz-
vedbo letošnjega praznovanja je občina za-
upala Območni izpostavi Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Trebnje, ki je petkovo 
svečano širitev Rastoče knjige pripravila sku-
paj s Centrom za izobraževanje in kulturo 
Trebnje.  
Ob sedmi širitvi Rastoče knjige Mirnske in 
Temeniške doline, ki jo že vsa leta skrbno 
pripravlja prof. Jože Zupan, je knjiga dobila 
tri nove liste.  
paVle japelj, šolnik, predvsem pa nepo-
zaben kulturnik, je prepoznaven po svojem 
pedagoškem delu, vključitev v Rastočo knji-
go pa si je zaslužil kot nepozaben kulturnik, 
ki je znal v Trebnjem organizirati amatersko 
gledališko dejavnost v takšni meri, da še da-
nes predstavlja nedosegljiv vzor.
Vsestranski kulturnik stanislaV pe-
ček je s svojim vsestranskim kulturnim de-
lom zaznamoval širši slovenski prostor; bil je 
začetnik pri organizirani skrbi za dvig zbo-
rovskega petja, nepozaben je njegov delež pri 
vsakoletni organizaciji šentviškega tabora, s 
celostno zasnovo prireditve »Ah, te orglice« 
je bistveno posegel v širši prostor, s svojimi 
škrati in z vsem pisateljskim delom pa je že 
doslej pustil trajno sled ...
Profesorica marija Gabrijelčič, 
avtorica miselnih vzorcev, je z vsem svojim 
pedagoškim delom ustvarila vidno sled, naj-
globlje pa je posegla s proučevanjem in šir-
jenjem miselnih vzorcev; s tem pionirskim 
delom se je trajno zapisala v zgodovino pe-

dagoške znanosti. Njeno ime zasledimo tudi 
v Enciklopediji Slovenije in v velikem bio-
grafskem leksikonu Osebnosti.
Svečani dogodek v avli CIK-a Trebnje je 
obogatilo veliko lepih misli, kar je dogodek 
še dodatno polepšalo. Župan Alojzij Kastelic 
je poudaril pomen dosedanjih in novih »ra-
stočnikov« in veličino Pavla Golie, po kate-
rem so poimenovani trg, knjižnica in bralna 
značka. O Golii je spregovoril tudi dr. Marko 
Marin. S pozdravnim nagovorom sta zbrane 
obiskovalce in nove liste Rastoče knjige na-
govorila župan Občine Mirna Dušan Sker-
biš in Anton Maver, župan Občine Mokro-
nog-Trebelno.  
Slavnostna govornica je bila glavna direkto-
rica Trima Trebnje gospa Tatjana Fink, ki je 
bila tudi prva predsednica Društva Rastoča 
knjiga. V svojem govoru je gospa Finkova 
namenila mnogo lepih besed, misli ter po-
klon novim »rastočnikom«, še posebno nje-

nemu učitelju v osnovni šoli, Pavlu Japlju. 
V kulturnem programu, ki ga je povezova-
la Petra Krnc, so nastopili: članice ženskega 
pevskega zbora Zimzelen z Mirne pod vod-
stvom Staneta Pečka, osmošolka iz Šentru-
perta, violinistka Alma Zupan, ki jo je ob 
klavirju spremljala Damjana Zupan, ter člani 
in članice Komornega godalnega orkestra 
Glasbene šole Trebnje z dirigentom prof. 
Markom Fabianijem. Orkester je z izbranim 
programom za to svečanost izjemno navdu-
šili, kar so jim obiskovalci potrdili z močnim 
in dolgim aplavzom. 
Stalno razstavo Rastoče knjige Temeniške 
in Mirnske doline, ki jo vodi in zanjo skrbi 
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
podpirajo Občina Mirna, Občina Mokro-
nog-Trebelno, Občina Šentrupert in Občina 
Trebnje. 

JSKD, OI Trebnje in CIK Trebnje

Obiskali smo naše 
jubilante
Društvo upokojencev Trebnje skrbno bele-
ži visoke starosti naših članov. V UO ugo-
tavljamo, da je vsako leto več članov, ki so 
starejši od 80 let. Zgodi pa se, da nekateri 
dočakajo 90 ali celo 100 let. Med njimi 
najdemo prave »korenine«. »In kakšen je 
recept za dolgo življenje?« jih vprašamo. 
»Veliko delati, a malo jesti,« je njihov od-
govor. Letos smo že zabeležili 90 let Ivanke 
Miklič in 100 let Fani Dular.
27. februarja je 100-letnico praznovala 
Frančiška Dular iz Rodin. Otroštvo je pre-
živela v družini trebanjskega usnjarja Zu-
pančiča, bila je tretji od štirih otrok. Komaj 

18-letna se je poročila z Ignacem Dularjem 
na veliko kmetijo v Rodine. V zakonu so 
se jima rodile tri hčerke, Marta, Danica in 
Marinka. Že leta 1953 je ovdovela in tako 
ostala sama s hčerkami na kmetiji, ki je 
zahtevala trdo delo in delovno roko. Kljub 
stiskam in težavam je zmogla vse. Lepo je 
vzgojila hčere in ostala »trdna kmečka ko-
renina«. Hči Marta, stara 72 let, zanjo zgle-
dno skrbi, v veliko pomoč so ji tudi vnuki.
Gospa Fani je še vedno vesele narave. Rada 
kaj zapoje in ne brani se požirka dobre do-
mače kapljice, češ, da jo poživi. Pravi, da je 
le noge ne ubogajo, drugače pa pogumno 
zre v prihodnost. Voščilnico in šopek smo ji 
v imenu DU izročili člani UO in ji zaželeli 
mnogo dobre volje in veliko zdravja, da bi 
polna optimizma dočakala še vrsto let.
15. marca pa je 90-letnico praznovala Ivan-

ka Miklič iz Trebnjega. Njen mož Janez je 
bil polnih 20 let poveljnik in praporščak 
DU Trebnje. Ivanka je možu podarila dva 
otroka, Jadrana in Marijo. Kot skrbna mati, 
šivilja in odlična gospodinja je znala poskr-
beti, da je bil dom topel in prijazen do vseh 
obiskovalcev, celo turistov.
Gospa Ivanka od smrti moža živi v Lju-
bljani pri sinu Jadranu, po operaciji kolka 
pa zanjo skrbi hči Marija v Polju pri Lju-
bljani. Čas ji pogosto krajšajo vnuki in šte-
vilni klici po telefonu.
Ob našem obisku je bila ganjena in zatrdi-
la je, da se bo v Trebnje še vračala. Želimo 
ji skorajšnje okrevanje, veliko poguma in 
dobre volje ter veliko zdravih let življenja 
v pozni jeseni.

Ivanka Lazar, DU Trebnje

Spominski dan Pavla Golie s širitvijo rastoče knjige Temeniške in 
Mirnske doline
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Znano nam je, da deponija Globoko ne obra-
tuje v skladu s predpisi, saj upravljavec ne lo-
čuje mešanih komunalnih odpadkov, zato se je 
govorilo, da naj bi jo skladno z odločbo okolj-
skega inšpektorata 13. aprila zaprli. Lahko 
občanom poveste kaj več o tem?
Agonija odlagališča nenevarnih odpadkov 
Globoko se je pričela, ko je bila z odločbo 
Agencije RS za okolje (ARSO) 22. junija 
2011 zavrnjena vloga javnega podjetja Ko-
munala Trebnje, d. o. o., za izdajo okoljevar-
stvenega dovoljenja. Izdaja okoljevarstvene-
ga dovoljenja je bila zavrnjena predvsem iz 
dveh razlogov: zaradi premajhnega števila 
uporabnikov odlagališča in ker na odlagali-
šču ni bilo zagotovljene naprave za ločevanje 
preostanka odpadkov. Do drugih pogojev, 
ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja, se Agencija RS 
za okolje niti ni opredelila. Komunala Treb-
nje je po izčrpanju rednih pravnih sredstev 
sprožila upravni spor na upravnem sodišču, 
ki je tožbo zavrnilo, zato pred vrhovnim so-
diščem zoper prerekano odločbo teče revizi-
ja.  

Odlagališče torej ni pridobilo okoljevarstve-
nega dovoljenja?
Res je. Zato je Inšpektorat RS za okolje 13. 
1. 2012 izdal odločbo o zaprtju odlagališča 
nenevarnih odpadkov Globoko, na podlagi 
katere je od 13. 4. 2012 obratovanje odla-

gališča prepovedano. Zoper odločbo ni bilo 
vloženih pravnih sredstev in je kot taka prav-
nomočna in izvršljiva.

In kaj sedaj? 
Skladno z novo Uredbo o odlaganju odpad-
kov na odlagališčih, ki je pričela veljati julija 
2011, je bila februarja 2012 na Agencijo RS 
za okolje podana nova vloga za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja. Nova uredba 
vsebuje drugačne zahteve kot predhodna. 
Ključni za pridobitev okoljevarstvenega do-
voljenja do leta 2015 po novi uredbi sta tako 
vprašanji, ali ima odlagališče nenevarnih 
odpadkov Globoko kapacitete za odlaganje 
odpadkov za nadaljnja 4 leta ter če izpolnjuje 
nekatere druge zahteve, do katerih se Agen-
cija RS za okolje ni opredelila ob zavrnitvi 
vloge. 

Kolikšne pa so trenutne kapacitete in do kdaj 
bodo zadostovale?
Trenutno razpoložljive kapacitete zadostuje-
jo za odlaganje še do konca leta 2012, je pa 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno 
prvo fazo izgradnje odlagališča nenevarnih 
odpadkov Globoko, ki poleg že zgrajene 
prve etape obsega še drugo in tretjo etapo. 

13. 4. 2012 se je Komunala Trebnje torej zna-
šla v situaciji, ko na podlagi pravnomočne 
odločbe ne bo več smela odlagati odpadkov na 
odlagališču. 
V takšni situaciji 149. člen Zakona o varstvu 
okolja občine zavezuje k izvajanju obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki. Na podlagi Odloka o go-
spodarskih javnih službah v občini Trebnje 

(Ur. l. RS, št. 72/95, 59/04, 115/04), Odloka 
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Trebnje, d. o. o., (Ur. l. RS, št. 19/09 in 43/09) 
in na podlagi odlokov o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občinah ustanoviteljicah 
je Komunala Trebnje izvajalec javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 
Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in 
Šentrupert. Odlok o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 
54/09 in 34/10) v 7. členu določa odlaganje 
preostanka odpadkov na odlagališče nene-
varnih odpadkov Globoko.
Na eni strani mora torej na podlagi odločbe 
Komunala Trebnje prenehati z odlaganjem 
odpadkov na odlagališču, po drugi strani pa 
je na podlagi Zakona o varstvu okolja dolžna 
javno službo izvajati in na podlagi občinskih 
aktov odlagati odpadke na odlagališču Glo-
boko.
Če upoštevamo tudi dejstvo, da je odlagališče 
Leskovec (CEROD) v podobni situaciji kot 
odlagališče Globoko, kratkoročno ni druge 
realne možnosti, kot da še naprej odlagamo 
odpadke na odlagališče Globoko.  
Ob navedenem se je potrebno zavedati tudi 
dejstva, da bi odvoz odpadkov v drug ustre-
zen center za ravnanje z odpadki bistveno 
podražil storitev ravnanja s preostankom ko-
munalnih odpadkov. 

Kako visoka je cena storitve?
Veljavna cena storitve ravnanja s komunalni-
mi odpadki znaša 8,59 EUR za m3 oziroma 
4,63 EUR mesečno na gospodinjstvo in kot 
taka že sedaj še zdaleč ne pokriva stroškov 
storitve.
ARSO ob širitvi kapacitet odlagališča nene-
varnih odpadkov Globoko na drugo in tretjo 
etapo prve faze zahteva pred pridobitvijo 
okoljevarstvenega dovoljenja tudi okoljevar-
stveno soglasje. To pa pomeni, da bi bilo po-
trebno izpolniti vse zahteve uredbe, kar pa je 

Po preteku redakcije smo iz Komunale 
d.o.o.  dobili informacijo,da so vsi župa-
ni občin lastnic sprejeli sklep, s katerim 
se JP Komunali Trebnje d.o.o. nalaga, 
da v naslednjih 30. dneh ne prevzema 
preostanka komunalnih odpadkov iz 
gospodinjstev in gospodarstva. Župani 
so se s sklepom tudi zavezali, da bodo v 
teh 30. dneh poskušali skupaj z MKO in 
ARSO  najti rešitev nastalega problema 
odlaganja odpadkov.
Komunala bo redno odvažala komunal-
no odpadno embalažo, ves nastali preo-
stanek komunalnih odpadkov pa bo od-
peljala po preteku roka, ki so ga določili 
župani.
Komunala se vsem uporabnikom opra-
vičuje za nastale težave, ki jih bodo pov-
zročili »neodpeljani odpadki.« Priznava 
pa, da je bil v dani situaciji verjetno spre-
jem sprejetih sklepov edina možnost v 
izogib visokim kaznim in dejanje, ki bo 
verjetno pospešilo iskanje dokončne re-
šitve iz protipravnega položaja.

Prepoved odlaganja preostanka 
komunalnih odpadkov na odlagališču 
nenevarnih odpadkov Globoko
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povezano tudi z visokimi stroški. Torej, kaj 
narediti po zapolnitvi kapacitet prve etape, 
ni samo po sebi umevno. 

In kaj pričakujete?
Ker se Komunala Trebnje nahaja v proti-
pravnem položaju in ji grozijo kazni, iz tega 
položaja brez pomoči občin ne more. Pri-
čakujemo, da bodo občine čim prej sprejele 
strateško odločitev glede ravnanja s preo-
stankom komunalnih odpadkov. Rešitev je 
lahko v smeri iskanja možnosti za odlaganje 
preostanka odpadkov na drugem odlagališču 
ali v smeri zagotovitve možnosti za nadalj-
no odlaganje na odlagališču Globoko, kar pa 
pomeni, da bodo morale občine zagotoviti 
potrebna sredstva. 
Komunala Trebnje je kot upravljavec odlaga-
lišča opravila številne razgovore, da bi rešila 
problematiko odlagališča Globoko. Dejstvo 
je, da bi bil v zelo kratkem času možen izhod 
iz protipravnega položaja le ob hitri inter-

venciji ministrstva oziroma vlade. Nova vla-
da s pristojnim ministrom naj bi intenzivno 
iskala rešitve za izhod iz nastale situacije, v 
kateri se nahajajo številna odlagališča v Slo-

veniji, vendar kakšne in kdaj bodo te rešitve, 
še ni možno predvideti.

M. S.

TREBSIKON – 
Dolenjka – 
trgovina; Trebnje
Blagovnica Dolenjka je bila nekdaj prilju-
bljena trgovina v Trebnjem.
Sodobno dvonadstropno blagovnico je na 
križišču v centru Trebnjega leta 1968 zgra-
dila trgovska družba Dolenjka iz Novega 
mesta. V pritličju je bila samopostrežba in 
trgovina z blagom, v nadstropju tehnična 
trgovina s skladiščem in v 2. nadstropju 
razstavni salon pohištva ter bife. Blagov-

nica je imela značilno fasado v rdeči barvi. 
Leta 1998 so blagovnico temeljito obnovi-
li, posodobili in deloma spremenili. Bife se 
je preselil pod stopnišče v pritličje, v nad-
stropju se je razširila tehnična trgovina na 
račun skladišča, v 2. nadstropju pa je ostal 
razstavni salon. Zunanja barva blagovnice 
se je spremenila v zeleno. Dolenjkin kolek-
tiv je takrat štel 16 članov, že od začetka pa 
jih je vodil Brane Veselič.
Leta 2004 je prišlo do ukinitve priljublje-
ne Dolenjkine blagovnice, Trgovska druž-
ba Dolenjka je že pred tem prešla v sklop 
Mercatorja, trgovsko osebje pa se je prese-
lilo v novi trgovski center Mercator v Sta-
rem trgu. 

Blagovnico so po ukinitvi obnovili, v pri-
tličju sta sedaj dve ločeni trgovini, v nad-
stropju pa Galerija likovnih samorastnikov.

Dolenjka na razglednici iz leta 1989

Obvestilo za 
skrbnike psov
Lepše in toplejše vreme je na plan priva-
bilo precejšnje število sprehajalcev. Med 
njimi je seveda tudi kar nekaj sprehajalcev 
psov. Načeloma se lastniki in vodniki psov 
zavedajo svojih dolžnosti pri sprehajanju 
štirinožnih prijateljev. Pri tem pa mora-
mo biti obzirni do vseh ostalih naključno 
mimoidočih ljudi. S tem je seveda mišljen 
občutek strahu pri ostalih sprehajalcih in 
seveda otrocih. Zakon o varstvu javnega 
reda in miru v 19. členu predvideva globo 
od 208,65 do 417,29 EUR za vsakogar, ki 
pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazo-
vanjem živali namenoma povzroči obču-
tek strahu ali ogroženosti.

Zakon o zaščiti živali v 2. odstavku 11. člena 
nalaga skrbniku, da mora z ustrezno vzgo-
jo in šolanjem oziroma drugimi ukrepi 
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, v 
3. odstavku pa nalaga, da mora na javnem 
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, 
da je pes na povodcu.
12. člen v 1. odstavku nalaga, da morajo 
skrbniki in prevozniki živali zagotoviti fi-
zično varstvo nevarnih živali, v 2. odstavku 
pa  nalaga skrbnikom nevarnih psov, da 
morajo zagotoviti fizično varstvo psov z 
enim od opisanih načinov tako, da so psi 
na povodcu in opremljeni z nagobčnikom 
ali so zaprti v pesjaku ali objektu ali da 
so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko 
najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označena z 
opozorilnim znakom. 3. odstavek prepo-
veduje nevarnega psa zaupati v vodenje 
osebam, ki so mlajše od 16 let. Za kršitve 

1. in 2. odstavka 12. člena je za posame-
znika predvidena globa v razponu od 800 
do 1.200 EUR, za kršitve 2. in 3. odstavka 
11. člena ter 3. odstavka 12. člena pa je za 
posameznika predvidena globa od 400 do 
800 EUR.
pomembno pri vsem tem pa je tudi, da 
lastniki oziroma vodniki psov poskrbijo, 
da za psom pospravijo njegove iztrebke in 
jih odvržejo v posode za smeti.
nadzor nad spoštovanjem določil Zako-
na o varstvu javnega reda in miru opra-
vlja policija. Na podlagi Zakona o varstvu 
živali lahko  ukrepajo policija, uradni ve-
terinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpek-
torji in inšpektorji, pristojni za ohranjanje 
narave, vsak v okviru pooblastil in pristoj-
nosti.

Vinko Ribič, 
inšpektor
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Kje je kontinuiteta?
Proračun za leto 2012 je bil sprejet in čeprav je 
nerealen, upamo, da bo čim več postavk tudi de-
jansko uresničenih. Vemo, da je velik del vezan 
samo na obljube in da se nikomur ne bo zgodilo 
nič, če le-te ne bodo uresničene. Bodo pač vklju-
čene v naslednji nerealen proračun.

Želeli pa bi izpostaviti, da se sedaj nihče več ne pogovarja o vrtcu 
v Velikem Gabru, o mladinskem centru, o ureditvi centra Trebnje-
ga, o Glasbeni šoli Trebnje, o ureditvi krožišč, o odlokih o javnih 
zavodih, ki jih je potrebno sprejeti za nemoteno delovanje le-teh, 
in še nekaterih točkah, ki so bile izpostavljene v programih vseh 
strank – tudi tistih iz koalicije.
čakamo na kontinuiteto, ki jo je obljubljal župan, in na dejstvo, 
da lahko začnemo z realizacijo občinskega prostorskega načrta, 
odloka o gradnji zidanic na vinogradniškem območju oz. območju 
razpršene gradnje, odloka o industrijsko-poslovnih conah in odlo-
ka o gradnji sončnih elektrarn.
kontinuitete ni, ker ni strategije in ker pot ni poznana!

ObO SD Trebnje

Strelski veterani SD Trebnje na 
državnem prvenstvu
24. 3. 2012 je bilo v Ljubljani državno tekmovanje z zračno puško za 
strelske veterane in veteranke iz vse Slovenije. Državnega prvenstva 
se je udeležila tudi ekipa Strelskega društva Trebnje, ki so jo sestavlja-
li Franc Cugelj, Franc Progar in Bojan Ostanek, in v kategoriji nad 
50 let zasedla 3. mesto. V tej skupini je tekmovalo osem najboljših 
ekip v Sloveniji in naši člani so zasluženo osvojili mesto med naj-
boljšimi tremi. Med posamezniki pa se je zopet kot večino let doslej 
odlično odrezal predsednik našega strelskega društva Franc Cugelj, ki 
je s 184 krogi dosegel tretji najboljši rezultat v državi med strelskimi 
veterani. Čestitamo vsem udeležencem, ki so dokazali, da lahko kljub 
letom še vedno odlično streljajo.
Strelski pozdrav!

Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje 
Foto: Franc PROGAR 

IZJAVA
Člani Državljanske liste Gregorja Viranta DLGV Trebnje izja-
vljamo, da župan g. Alojzij Kastelic nima z našo stranko podpi-
sane nobene koalicijske pogodbe in tudi ne s svetniško skupino 
DLGV. To izjavo podajamo zato, ker se župan lažno hvali, da ima 
z našo stranko podpisano koalicijsko pogodbo. Župan je člane 
stranke, ki smo bili na njegovi listi, grobo politično ogoljufal, saj je 
brez naše vednosti ponaredil koalicijsko pogodbo, hkrati pa stran-
ki ni dodelil nobenih sredstev za delovanje (npr. DeSUS Trebnje 
nima svetnikov, pa prejema sredstva) in nobene izvršilne funkcije 
kljub temu, da imajo prav člani naše stranke strokovno znanje in 
so zaslužni za to, da je župan sploh zmagal na volitvah. Za naše 
delo in podporo se nam še zahvalil ni, kar kaže na njegov značaj, 
saj je ogoljufal še vsakogar, ki mu je nesebično pomagal do polo-
žaja! Več na portalu glasila GLAS Trebnje. 

Jože Povšič, DLGV Trebnje 

Za človeka pred kapitalom!  
Ne uničujmo družbenih korenin!
Stranka TRS trdi, da javni sektor ni največji zajedavec gospodar-
stva in najpomembnejši krivec za finančne primanjkljaje države! 
Javni sektor zagotavlja blaginjo ljudem, popravlja socialne napake, 
izobražuje, vrača zdravje, varuje starejše in otroke, zmanjšuje nee-
nakost in prispeva tudi h gospodarski rasti. Ravno tako je škodlji-
vo z varčevalnimi ukrepi prizadeti družine, ki so temelj družbe. 
Družinam in javnemu sektorju odrezan denar namenjajo za sana-
cijo bank, ki so v težavah zaradi posojil tajkunom in zasebnikom. 
V zasebnem sektorju so krizo občutili delavci in ne lastniki, ki jim 
sedanja oblast blagohotno pomaga z nižjimi davki.
Skrajno sprevrženo – in spomnimo se, kdo je z referendumi pre-
prečeval pravočasne protikrizne ukrepe!  

Gorazd Marinček 

Na letnem posvetu NSi o varčevalnih ukrepih
V soboto, 31. 3., sta v Rimskih Toplicah potekala letni posvet in 
seja Sveta NSi. Obravnavali smo predlog varčevalnih ukrepov, se 
seznanili s trenutno finančno situacijo v državi, obravnavali letni 
program dela stranke in govorili o aktualnih zadevah.
V okviru varčevalnih ukrepov smo razpravljali predvsem o ukre-
pih, ki jih stranka sprejema ali podpira nekoliko težje. NSi se bo 
skušala dogovoriti, da bi bil vrtec za drugega otroka vsaj polovično 
subvencioniran, za tretjega in vse nadaljnje otroke pa še naprej 
brezplačen. Kar se tiče porodniškega dopusta, smo v stranki zado-
voljni, saj ima Slovenija posluh za matere porodnice, vendar me-
nimo, da nadomestila ne bi smeli znižati tistim materam, katerih 
plača oziroma nadomestilo znaša 600 evrov in manj.
V NSi se zavedamo nujnosti ukrepov, zato jih podpiramo in pri-
čakujemo razumne odločitve.
Na posvetu smo se  soglasno odločili, da NSi na predsedniških 
volitvah podpre evropskega poslanca SDS dr. Milana Zvera. 

Občinski odbor NSi Trebnje

občinski  
odbor trebnje
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V nedeljo, 18. 3. 2012, se je v telovadnici 
Osnovne šole Trebnje odvijal že drugi tur-
nir v organizaciji NK Trebnje, in sicer za 
U-10 selekcijo. Turnirja se je udeležilo 16 
ekip iz 10  nogometnih klubov iz različnih 
krajev naše Slovenije. Ekipa NK Trebnje je 
tokrat pokazala veliko borbenosti in špor-
tnega duha in je zato zasluženo osvojila na 
tem turnirju pokal za 3. mesto. Naj omeni-
mo, da je bila tekmovalnost in motiviranost 
igralcev in igralk na tako visoki ravni, da so o 
zmagovalcu posamezne tekme odločali streli 
s šestih metrov. Izjemno borbenost na tem 
turnirju je pokazal vratar NK Trebnje David 
Planinšek, ki je bil med zaslužnimi za osvoji-
tev 3. mesta in s tem prvega pokala v zgodo-
vini trebanjskega kluba.

Najboljša igralka turnirja je bila Kaja Koro-
šec iz NK Aha Emmi iz Slovenske Bistrice, 
katerega igralci so tudi osvojili 1. mesto, naj-
boljši vratar turnirja pa je postal Tom Novak 
iz NŠ Ivančna Gorica, ki je osvojila 4. mesto.
V tem času so se tudi igralci in igralke U-8 
selekcije udeležili turnirja v Radomljah in 
Novem mestu, kjer so osvojili 3. mesto in 

pustili za sabo tudi ekipe iz nogometnih 
klubov z daljšo tradicijo udejstvovanja v tej 
športni panogi.
Torej, za prihodnost nogometa v Trebnjem 
je poskrbljeno. 

Tekst: Leon LOBE 
Slika: Damjan MIKLIČ

NK Trebnje osvojil prve pokale na turnirjih
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Zaščita pred klopi
Narava se je prebudila in z njo seveda tudi klopi, ki prezimijo v listju, 
skorji drevesnih debel in površinskih zemeljskih plasteh. Aktivni po-
stanejo, ko se poviša temperatura tal. Njihov naključni gostitelj je tudi 
človek, ki jih privlači zaradi toplote in vonja. 
Pri nas je razširjen klop vrste Brodes ricinus. Ugriz klo-
pa je za človeka nevaren, ker lahko prenaša določene 
bolezni – predvsem klopni meningoencefalitis in lym-
sko boreliozo, ki lahko hudo ogrožata naše zdravje, v 
hujših oblikah lahko povzročita celo smrt.  
Najboljša zaščita pred klopi je preventiva. Če se odpra-
vimo na sprehod v gozd, oblecimo oblačila, ki pokrijejo 
čim več kože. Primerno je tudi, da se namažemo z re-
pelentom, sredstvom za odganjanje klopov. Po vrnitvi iz 
narave pa dobro preglejmo telo, se stuširajmo in umij-
mo glavo.
Če opazimo prisesanega klopa, ga čim prej odstranimo, 
saj tako zmanjšamo verjetnost okužbe. V tem primeru 
obisk pri zdravniku ni potreben. Najlažje ga odstrani-
mo s pinceto, tako da ga primemo tesno ob koži, ga na 
rahlo zavrtimo v smeri urinega kazalca in previdno iz-
vlečemo. V primeru, da rilček klopa ostane v koži, lahko 
to povzroči ognojitev, nevarno pa to ni. Predel ugriza je 
potrebno opazovati več tednov. Če se pojavi značilna 
rdečina, ki se širi navzven od mesta ugriza, gre lahko za 
boreliozo. V tem primeru je potreben obisk zdravnika. 
Če se po dveh tednih pojavijo utrujenost, slabo počutje, 

bolečine v mišicah, vročina in glavobol, je tudi potreben obisk zdrav-
nika, saj gre lahko za klopni meningitis, ki lahko povzroči tudi smrt.
Najboljši preventivni ukrep pred klopnim meningitisom pa je vsekakor 
cepljenje. Cepi se lahko vsak, tudi otroci po prvem letu starosti. Cepljenje 
poteka večkratno: najprej se cepimo s prvima dvema odmerkoma cepiva 
z enomesečnim razmikom, tretji odmerek sledi čez 9–12 mesecev, nato 
pa so potrebni poživitveni odmerki, prvi čez 2–3 leta, kasneje pa na 5 let. 
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Po težki bolezni je v 84. letu starosti za 
vedno zaspala naša mama

OtiLijA BArtOLj
iz Grma 15, Trebnje.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 

znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče ter podarjene svete maše.

Iskrena hvala osebju ginekološkega oddelka 
Splošne bolnišnice Novo mesto, patronažni 
sestri Branki, g. župniku za opravljen obred 
in ga. Nevenki za ganljive besede slovesa.
Iskreno se zahvaljujemo tudi sodelavkam 

iz Splošne bolnišnice Novo mesto ter 
kolektivoma iz Akripola, d. d.,  

in Trima Trebnje, d. d.
Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in 
ste z njo delili trenutke življenja, ter vsem,  
ki ste jo v tako velikem številu pospremili 

na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil naš  
predragi mož, oče, tast, dedek in pradedek

iGNACij OVEN
iz Mačjega Dola 8.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 
sodelavcem iz Komunalne gradnje 

Grosuplje, d. o. o., in TU-VAL, d. o. o., 
ter znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala 
gospodu župniku za opravljen pogrebni 

obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem za 
zapete žalostinke in izvajalcu Tišine.  

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate dragi ata
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je nepričakovano 
zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek, 

tast, brat in stric

FrANC KAStELiC
po domače TRDINOV ATA,  
iz Potoka pri Šentlovrencu.

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

znancem za vsak stisk roke, izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala 
sindikatu TPV Velika Loka ter sodelavcem 

iz podjetij TPV Velika Loka in Treves z 
Biča. Hvala g. župniku za lepo opravljen 

obred, pevcem za zapete žalostinke in izva-
jalcu Tišine. Iskrena hvala osebju travma-
tološkega oddelka SB Novo mesto. Hvala 
g. Rozmanu in g. Prazniku za poslovilne 

besede ter pogrebni službi Perpar. Iskreno 
se zahvaljujemo Branki Ostanek za nese-

bično pomoč in vsem ostalim, ki jih nismo 
imenovali, pa ste našega ata v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti  
15. marca na pokopališču v Šentlovrencu. 

Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi.

Nedelja, 22. aprila, 
ob 19. uri 
v baragovi dvoraNi

v TrebNjem

Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež
Vabi na praznovanje 10. letnice delovanja

v petek 11.05.2012 ob 20. uri
v Kulturnem domu na Čatež.
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Napovednik prireditev v občini Trebnje v maju 2012
1. 5. 2012 11.00 Tradicionalno prvomajsko srečanje na Debencu, 

slavnostna govornica Lidija Jerkič, pred. SKEI SLOVENIJE Debenec pri Mirni

5. 5. 2012  20.00 Gasilska veselica Pri gasilskem domu na Račjem selu

5. 5. 2012 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje

6. 5. 2012 14.00 8. delavnica varne vožnje za motoriste Na parkirišču Mercator centra v 
Trebnjem

7. 5. 2012 12.00–15.00 svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

10. 5. 2012 19.00 Razstava Živi preprosto – v smeri podnebnih sprememb Knjižnica Pavla Golie Trebnje

12. 5. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

14. 5. 2012  17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 5. 2012 18.00 Odprtje razstave Viktor Magyar Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

19. 5. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

19. 5. 2012 16.00 8. Kamerad Weekend 2012 Ponikve

19. 5. 2012 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Maribor Športna dvorana OŠ Trebnje

21. 5. 2012 12.00–15.00 svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

21. 5. 2012 19.00 Ambasadorji nasmeha: praktičen prikaz terapije s pomočjo 
živali Knjižnica Pavla Golie Trebnje

23. 5. 2012 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper Športna dvorana OŠ Trebnje

25. 5. 2012 18.00 predstavitev kreativno umetniškega inkubatorja Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

26. 5. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

28. 5. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OB-
VEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

kork Veliki Gaber Vas Vabi na  
breZplačno predaVanje
V večnamenski dvorani KS Veliki Gaber (kjer je pošta…)

V četrtek 26. aprila  2012 ob 18. uri

predaval bo strokovnjak tone klinc 

Predavanje o izbiri in sajenju balkonskega cvetja, zelenjavnih sadikah...
Ko se narava prebuja, nas čaka ogromno opravil. Od ureditve in nege 
trat, urejanje parkov,okolice, zasaditve gredic, košnje travnih površin, 
obrezovanje okrasnega drevja, grmovnic in živih mej, sajenje enoletnic in 
čebulnic, grmovnic, trajnic, do pravilne izbire cvetlic za zasajevanja korit 
glede na lego vaše hiše, do zelenjavnih sadik in trenutnih novosti n trgu.
Vse za lepoto vašega doma in okolja vam bo odkril strokovnjak Tone 
Klinc iz vrtnarije Klinc, Moravče pri Gabrovki.

Vljudno vabljeni!


