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Vsem dekletom, ženam,  
materam čestitke za praznike 

in vsem občankam  
in občanom vesele,  

ter blagoslovljene  
Velikonočne praznike.

Uredništvo Glasila
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Spoštovane občanke in občani!
Veselim se toplega spomladanskega sonca, ki po 
res dolgi in hladni zimi zopet daljša dan in v 
nas vzbuja optimizem in dobro voljo. Upajmo, 
da bo vedro vreme tudi na gospodarskem podro-
čju spodbudilo nov zagon in optimizem. 
Sprejeli smo proračun za prihodnji dve leti in 
s tem začrtali pomembne korake za uspešno 
dokončanje mandata v jeseni 2014. Pomemb-
no je predvsem, da naša občina ostane stabilna 
in razvojno usmerjena. V zadnjem letu župa-
novanja se bom tako posvetil predvsem spod-
bujanju gospodarskega razvoja in razvijanju 
mednarodnega sodelovanja. Že na zadnji seji 
sem predlagal sklenitev protokola sodelovanja s 
TPV, da bi omogočili čim lažje odpiranje novih 
delovnih mest. V januarju sem petsto županom 
največjih svetovnih mest poslal naš občinski ko-
ledar, s čimer želim navezati stike z morebitni-
mi prihodnjimi partnerskimi občinami. Pred-
videvam in želim si gospodarskih navezav, saj 
imamo v naši občini izjemno uspešna podjetja. 
Trimo Trebnje je na primer zgradil Vrtec Ma-
vrica Trebnje, ki je dosežek sodobne in varčne 
gradnje ter otrokom prijazne arhitekture. Pod-
jetje Akripol izvaža svoje protihrupne ograje po 
vsem svetu. Dosežke uspešnih domačih podjetij 
bi bilo potrebno predstaviti na inovativne na-
čine in s tem začrtati možnosti gospodarskega 
sodelovanja. Politika je namreč orodje, ki lah-
ko poskrbi za tovrstne priložnosti, gospodarska 
vitalnost pa je, tega bi se morali zavedati vsi, 
ključnega pomena za dobrobit vseh nas. Turi-
zem je še ena panoga, ki bi jo na ta način lahko 
dodatno promovirali. Potrebno je preizkusiti 
tudi nove prijeme in ugotoviti, kako bi lahko z 
minimalnimi sredstvi dosegali čim optimalnejše 
rezultate. Sam nameravam že v maju obiskati 
nekatera španska mesta, kot so Pamplona, Leon, 
Burgos. Ta mesta ležijo ob evropski kulturni 
poti El Camino de Santiago, ki jo nameravam 
prehoditi v spomladanskem času. Zaradi ura-
dnih stikov tako iščem spremljevalca z dobrim 
znanjem španščine. Če vas takšno potovanje 
zanima ali poznate koga, mi prosim sporočite 
(alojzij.kastelic@gmail.com). Sicer ne gre za 
plačano delo, gotovo pa bo veliko priložnosti za 

nabiranje dragocenih izkušenj. Da ne bi ponov-
no prihajalo do špekulacij in obtoževanj, lah-
ko zagotovim, da za Občino Trebnje to ne bo 
pomenilo več od minimalnega vložka nekaj sto 
evrov, večino stroškov pa bom kril sam. 
Druga moja želja je, da ustvarimo spletni por-
tal, na katerem se bodo zbirali primeri dobrih 
praks iz naše občine in morebiti tudi širše. Ti 
primeri naj bi se nanašali na možnosti občanov 
za učinkovitejše ogrevanje, rabo in proizvodnjo 
elektrike, izrabo sončne energije, samooskrbo ter 
morebiti skupno pridelavo zdrave lokalne hrane, 
ekološko in sonaravno gradnjo in podobno. Kot 
vidim in slišim med ljudmi, je takšnih pobud v 
naši občini presenetljivo veliko, kar iskreno poz-
dravljam, in želim si, da bi med njimi prihajalo 
do sodelovanja in prenašanja dobrih praks. Kot 
je danes že splošno znano, so tovrstna udejstvo-
vanja tista, ki na dolgi rok prinašajo največ. Na 
spletni strani bi tako podajali primere dobrih 
praks in tudi omogočili možnost povezovanja 
med zainteresiranimi, po želji tudi srečanja 
in oglede. Obenem bi se na Občini Trebnje 
potrudili z informiranjem občanov s področja 
razpisov in z uradnimi možnostmi za dosega-
nje določenih ciljev. S pozitivno naravnanim 
odnosom, po možnosti pa tudi kako drugače, bi 
spodbujali inovatorje in same graditelje, da bi 
predstavljali svoje uspešne projekte ali zamisli 
in tako bogatili našo občino z dolgoročno kako-
vostnimi projekti.
To sta dve zamisli, 
ki jih bom v pri-
hodnje razvijal v 
skladu z razpoložlji-
vim časom. Vabim 
predvsem vse mlade 
in tudi druge, ki bi 
vas veselilo sodelo-
vanje in nabiranje 
izkušenj ob teh dveh 
razvojnih projektih. 
Ker smo v mesecu 
marcu, iz srca voščim 
ob 8. marcu in mate-
rinskem dnevu vsem 
materam, ženam in 

dekletom ter jim želim lepo praznovanje. Hva-
la vam za vse dobro. Ljudje smo na svetu, da 
ljubimo, spoštujemo in odpuščamo – čim bolj se 
bomo tega zavedali, tem lepše nam bo. Življenje 
je kljub vsemu lepo, še posebno v teh spomladan-
skih mesecih, ko lahko uživamo v soncu, regratu 
in prijetnem delu na vrtu. Naj vas ne načenja 
brezup, kljub težavam. Upanje je tudi bistvo 
največjega krščanskega praznika – velike noči. 
Želim vam lepo velikonočno praznovanje in 
udejanjenje vsega, na kar upate!
Vse dobro vsem, še posebej pa vam, ki v srcu do-
bro mislite!

Vaš župan Alojzij Kastelic

Prihaja pomlad in z njo tudi optimizem

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Ivanka Vi-
šček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. 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 pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo 
tudi oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-
-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske 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 uredništva na na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 04. 04. 
2013, izid 15. 04. 2013. Prispevki, ki bodo prispeli po tem 
datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo še ak-
tualni.

občanov občine Trebnje  

Lepo vabljeni!  
Vstop prost!

Materinski dan
Kaj pa meni pomeni biti mati?

ponedeljek, 25. 3. 2013, ob 19. uri
Kulturni dom Trebnje

Nastopili bodo:  
naši otroci,  

Oktet Lipa in 
gost Jože  

Pucihar

Vabilo materinski dan_glasilo obcanov_2013.indd   1 7.3.2013   17:51:49
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Proračuna za leti 2013 in 2014 sta bila sprejeta na 18. redni seji Ob-
činskega sveta, dne 6. marca 2013.

Prihodki proračuna
Prejemke občinskega proračuna za leto 2013 v višini 16.801.241,97 
EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 
14.163.966,04 EUR ter predvidena zadolžitev v računu financiranja 
v višini 2.005.540,40 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in 
naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje 
še 631.735,53 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih 
krajevnih skupnosti znašajo 255.919,94 EUR.
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 
58,46% celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 15,83%, 
delež kapitalskih prihodkov 7,06% in delež transfernih prihodkov 
18,65% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2013. 
Prejemke občinskega proračuna za leto 2014 v višini 11.485.331,52 
EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 
11.213.785,52 EUR, medtem ko v računu financiranja in v računu 
finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje 
odhodkov se načrtuje še 271.546,00 EUR sredstev na računu, kar 
predstavlja sredstva na računih krajevnih skupnosti.
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 
73,68% celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 15,38%, 
delež kapitalskih prihodkov 4,90% in delež transfernih prihodkov 
6,04% vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2014. 

Prejeta sredstva iz državnega Proračuna 
iz sredstev Proračuna evroPske unije

investicije financirane iz državnega proračuna Leto 2013
Izgradnja širokopasovnih komunikacij 23.182,37
Projekt LEADER 26.101,50
Energetska sanacija - PŠ Šentlovrenc 27.151,65
Romsko naselje 436.510,00
Sredstva po 21. členu ZFO 337.813,00
Vaško središče »Dolenje Selce« 13.682,32
Pločnik Šentlovrenc 5.312,50
Požarna taksa 29.500,00
Energetska sanacija – OŠ Trebnje 140.901,30
SKUPAJ 1.040.154,64

investicije financirane iz državnega proračuna Leto 2014
Sredstva po 21.členu ZFO 337.813,00
Požarna taksa 29.500,00
Vaško središče »Dolenje Selce« 54.729,30
Energetska sanacija – OŠ Trebnje 12.730,15
SKUPAJ 434.772,45

investicije financirane iz sredstev proračuna eu Leto 2013
Izgradnja širokopasovnih komunikacij 131.366,77
Projekt LEADER 37.287,85
Energetska sanacija - PŠ Šentlovrenc 153.859,35
Suhokranjski vodovod 417.676,00
Vaško središče »Dolenje Selce« 41.046,98

Pločnik Šentlovrenc 15.937,50
Energetska sanacija – OŠ Trebnje 798.440,70
SKUPAJ 1.595.615,15

investicije financirane iz sredstev proračuna eu Leto 2014
Vaško središče »Dolenje Selce« 164.187,90
Energetska sanacija – OŠ Trebnje 72.137,49
SKUPAJ 236.325,39

Odhodki proračuna
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 
2013, z zadolžitvijo in prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 
16.801.241,97 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega pro-
računa v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.410.024,81 EUR  
in v računu financiranja v višini 391.217,16 EUR.
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja 
tekočim odhodkom 19,74% proračunskih sredstev in tekočim trans-
ferom 26,39% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske 
odhodke zagotavlja 44,75% proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 9,12% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke in 
investicijske transfere skupaj 53,87%.
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2014, 
skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 11.485.331,52 
EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci 
prihodkov in odhodkov v višini 11.095.771,44 EUR in v računu fi-
nanciranja v višini 389.560,08 EUR.
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja 
tekočim odhodkom 26,63% proračunskih sredstev in tekočim trans-
ferom 37,33% proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske 
odhodke zagotavlja 24,04% proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 12,00% proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke 
in investicijske transfere skupaj 36,04%.

Občinska Uprava Občine Trebnje

  oBvestiLo
Območno združenje Rdečega križa Trebnje  

bo v mesecu aprilu organiziralo krvodajalsko akcijo. 

Kri lahko darujete:
v ponedeljek, 8. aprila  

in v torek, 9. aprila 2013  
od 7.00 do 14.00 

v restavraciji gaLaksija v treBnjeM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije, se že vnaprej 
iskreno zahvaljujemo.

OZRK TREBNJE

Proračun za leto 2013 in proračun za leto 2014
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do slovenske 
osebne izkaznice 
odslej tudi v tujini
Od 1. marca 2013 dalje lahko državljani 
Republike Slovenije, ki stalno ali začasno 
prebivajo v tujini, oziroma se nahajajo v 
tujini in se zaradi zdravstvenih ali drugih 
upravičenih razlogov ne morejo vrniti v 

domovino, zaprosijo za izdajo osebne izka-
znice na slovenskih diplomatsko-konzu-
larnih predstavništvih.
Državljani Republike Slovenije lahko vlo-
go za izdajo osebne izkaznice oddajo na 
slovenskih diplomatsko-konzularnih pred-
stavništvih na naslednjih lokacijah: Celovec, 
Cleveland, München, Trst, Ankara, Atene, 
Beograd, Berlin, Bern, Brasilia, Bratislava, 
Bruselj, Budimpešta, Bukarešta, Buenos Ai-
res,   Canberra, Dunaj, Haag, Kairo, Kijev, 
Kopenhagen, London, Madrid, Moskva, 

New Delhi, Ottawa, Pariz, Peking, Podgo-
rica, Praga, Priština, Rim, Sarajevo,  Skopje,  
Tel Aviv, Tirana, Tokio, Varšava, Washing-
ton, Zagreb,  New York in Stuttgart.
Osebne izkaznice, za katere bo podana vloga 
v tujini, bodo prosilcem v tujini tudi vročene. 
Na navedenih diplomatskih predstavništvih 
in konzulatih lahko državljani naznanijo 
tudi morebitno pogrešitev, izgubo ali krajo 
osebne izkaznice v tujini.

Vir : Ministrstvo za zunanje zadeve

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni 
list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj 
Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2013

i. PredMet Poziva: 
vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj občine treb-
nje v letu 2013.

ii. vrsta Priznanj:

1. častni občan občine trebnje 
2. Plaketa občine trebnje
3. Priznanja občine trebnje

iii. vLagateLji in vseBina PoBude za  
        PodeLitev Priznanj:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, pod-
jetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva 
iz območja Občine Trebnje. 
Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
•	 Ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
•	 Ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
•	 Navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter mo-

rebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

iv.  Pogoji za PodeLitev Priznanj
Priznanje častni občan občine trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno pris-
peval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju 
občine.

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inova-
torjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svo-
jim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu 
občine. 
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.
Plaketa občine trebnje se podeljuje: 
•	 posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na po-

sameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine

•	 podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom 
za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispeva-
li k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno 
po drugi alinei prejšnjega odstavka.
Priznanja občine trebnje se podeljuje:
•	 posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz ob-

čine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za 
posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem 
prostoru. 

Podeli se lahko največ šest priznanj.

v. rok za oddajo PoBude:
rok za oddajo pobude je do ponedeljka, 22. 4. 2013 do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 22. 4. 
2013 do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni 
pisarni občine do 12. ure.

vi.  nasLov za oddajo PoBude:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno 
na:
občina trebnje, goliev trg 5, 8210 trebnje – z oznako: ne od-
Piraj –  PoBuda za PodeLitev Priznanj.
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine 
Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na se-
deže političnih strank v Občini Trebnje.

Alojzij Kastelic l.r., župan Občine Trebnje

delovni obisk 
ministra Bogoviča
V okviru vladne turneje po Dolenjskem se je 
v sredo, 13. februarja 2013, na delovnem obi-
sku v romskem naselju Hudeje oglasil mini-
ster za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.
Med drugim si je ogledal tudi prostore 
trenutno zaprtega vrtca. Poudaril je, da je 

vzporedno s sprejemanjem OPN potrebno 
izpeljati določene aktivnosti v postopku le-
galizacije objekta. Kot predsednik Vladne 
komisije za zaščito romske skupnosti v Slo-
veniji je seznanjen s primeri dobre prakse iz-
vajanja predšolske vzgoje v romskih naseljih 
po drugih občinah v Sloveniji, zato je podprl 
prizadevanja za ponovno odprtje enote Ro-
mano v vasi. 

Vida Hočevar
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Občina Trebnje je dne 2.12.2012 prejela od RS, 
Ministrstva za zdravje, Zdravstveni inšpektorat 
RS, Območna enota Novo mesto, Defrancesci-
hijeva la, Novo mesto, Odločbo s katero Občini 
Trebnje kot zavezanki nalaga: 1. da upravljalec 
sistema zagotovi skladnost in ustreznost pi-
tne vode; 2. da do izpolnitve zahteve iz 1. čle-
na upravljalec zagotavlja ustrezno obveščanje 
vseh uporabnikov vaškega sistema pri čemer je 
upoštevati tudi zdravstvene ocene in predlaga-
ne ukrepe v priloženih »Poročilih ZZZV«; 3. da 
zavezanka o odpravljenih nepravilnostih takoj 
obvesti inšpektorja, ki je izdal odločbo. 
Ker Občina Trebnje na vaškem sistemu DOL 
nima nikakršnih lastniških deležev, nima podat-
kov o samem sistemu in z njim ne upravlja kot 
upravljalec po veljavni zakonodaji, torej s siste-
mom ne formalno, ne dejansko ne upravlja prav 
v nobenem smislu, poleg tega pa je vaša lastnin-
ska pravica nedotakljiva in Občina Trebnje nima 
pristojnosti posegati vanjo, vam sporočamo 
naslednje. Zavod za zdravstveno varstvo Novo 
mesto (v nadaljevanju, ZZZV NM) na podlagi 
svojih priporočil že vrsto let opravlja t.i. »Analize 
pitne vode« na izviru in pri enemu od neposre-
dnih uporabnikov. Te analize so pokazatelj one-
snaženja, oziroma kvalitete vode ki jo uživate, ki 
pa so lahko skrajno različne in pogojene glede na 

trenutne dejavnike (padavine, letni čas, tempera-
ture, ...)-te vplivajo na kakovost vode na izvoru 
in (količina, pretoki, pogostost uporabe-posta-
nost,...) - vpliv pri uporabniku. V vašem primeru 
je kvaliteta dokaj dobra-neoporečna, občasno pa 
se predvsem pri uporabnikih pojavljajo različna 
manjša bakteriološka onesnaženja, ki lahko pov-
zročajo posamezne lažje oblike prebavnih mo-
tenj. (priložena poročila ZZZV NM jesen 2011, 
pomlad 2012, jesen 2012 — prejme jih tudi vaš 
upravljalec, ki vas mora obveščati o stanju na sis-
temu) lz poročila je razvidno kakšni so predvide-
ni preventivni ukrepi in sicer:
Preventivno je potrebno vodo pred uporabo obve-
zno prekuhati - dezinfekcija pitne vode s prekuha-
vanjem je varna metoda 3 minute vretja pomeni 
široko varnost, - če je voda motna, jo pred preku-
havanjem zbistrimo z usedanjem in filtriranjem, 
preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaže-
nja - vodo hranimo na hladnem, - za pitje jo upo-
rabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. 
Ob inšpekcijskem pregledu dne 5.3.2013 je in-
špektorica ugotovila, da obveščanje uporabnikov 
ne poteka tako, kot je to normativno predvideno 
za javne vodovodne sisteme, čeprav ji je s strani 
predstavnikov Občine Trebnje, ponovno predo-
čeno dejstvo, da ne gre za javni sistem, saj Ob-
čina Trebnje nima nikakršnih lastniških deležev, 

nima podatkov o samem sistemu in z njim ne 
upravlja kot upravljalec po veljavni zakonodaji, 
torej s sistemom ne formalno, ne dejansko ne 
upravlja prav v nobenem smislu, saj v privatno 
lastnino ne sme posegati. Prav tako po podatkih 
Občine Trebnje predmetni vodovod, kot infra-
strukturni objekt ni zgrajen na podlagi gradbe-
nega dovoljenja, zatorej nima uporabnega do-
voljenja in je kot tak nelegalen. Občina Trebnje 
se je kljub navedenim dejstvom zavezala, da bo 
vse uporabnike (po naslovih iz CRP) obvestila o 
stanju na vodovodnem sistemu DOL, enako ob-
vestilo s prilogami pa bo objavljeno tudi na sple-
tni strani občine Trebnje in v občinskem glasilu. 
Hkrati vas obveščamo, da je občina Trebnje pri-
čela z izgradnjo javnega vodovodnega sistema 
Primštal-Dol (vodovod Trebnje) na katerega 
se bo po končani gradnji (v roku 6 mesecev po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja), v skladu z 
veljavno zakonodajo moralo priključiti sleherno 
gospodinjstvo. Vodovod se gradi v II. fazah od 
katerih se I. faza —smer Zvijavnica zaključu-
je, II. faza smer naselje DOL, pa se bo pričela 
v letošnjem letu in zaključila v 2014. Prevezava 
bo brezplačna za objekte z gradbenim ali upo-
rabnim dovoljenjem (ostali v skladu z veljavno 
zakonodajo), gospodinjstva plačajo le stroške in-
dividualnega priključka (ustrezno dolžino cevi, 
odmernega mesta z merilcem), strošek pa je tudi 
izkop in zasip, ki ga lahko opravite tudi v lastni 
režiji po navodilih JP Komunala Trebnje. 

Pripravil in zapisal Stanko Gojkovič 

Občina Trebnje je dne 2.12.2012 prejela od 
RS, Ministrstva za zdravje, Zdravstveni in-
špektorat RS, Območna enota Novo mesto, 
Defrancescihijeva 1 a, Novo mesto, Odločbo 
s katero Občini Trebnje kot zavezanki nalaga: 
1. da upravljalec sistema zagotovi skladnost in 
ustreznost pitne vode; 2. da do izpolnitve zah-
teve iz 1. člena upravljalec zagotavlja ustrezno 
obveščanje vseh uporabnikov vaškega sistema 
pri čemer je upoštevati tudi zdravstvene ocene 
in predlagane ukrepe v priloženih »Poročilih 
ZZZV«; 3. da zavezanka o odpravljenih nepra-
vilnostih takoj obvesti inšpektorja, ki je izdal 
odločbo. Ker Občina Trebnje na vaškem siste-
mu DOLENJA DOBRAVA nima nikakršnih 
lastniških deležev, nima podatkov o samem 
sistemu in z njim ne upravlja kot upravljalec 
po veljavni zakonodaji, torej s sistemom ne for-
malno, ne dejansko ne upravlja prav v nobenem 
smislu, poleg tega pa je vaša lastninska pravica 
nedotakljiva in Občina Trebnje nima pristoj-
nosti posegati vanjo, vam sporočamo naslednje. 
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (v 
nadaljevanju, ZZZV NM) na podlagi svojih 
priporočil že vrsto let opravlja t.i. »Analize 

pitne vode« na izviru in pri enemu od nepo-
srednih uporabnikov. Te analize so pokazatelj 
onesnaženja, oziroma kvalitete vode ki jo uži-
vate, ki pa so lahko skrajno različne in pogoje-
ne glede na trenutne dejavnike (padavine, letni 
čas, temperature, ...) - te vplivajo na kakovost 
vode na izvoru in (količina, pretoki, pogostost 
uporabe-postanost,...) - vpliv pri uporabniku. 
V vašem primeru je kvaliteta vode že daljše 
obdobje dokaj slaba-oporečna, tako na zaje-
tju, kot pri uporabnikih se pojavljajo različna 
bakteriološka onesnaženja (ESCHERICHIA 
coli in KOLIFORMNE bakterije), ki lahko 
predstavljajo neposredno nevarnost zdravju 
uporabnikom. (priložena poročila ZZZV NM 
jesen 2011, pomlad 2012, jesen 2012 – prejme 
jih tudi vaš upravljalec, ki vas mora obveščati o 
stanju na sistemu) lz poročila je razvidno ka-
kšni so predvideni preventivni ukrepi in sicer: 
Preventivno je potrebno vodo pred uporabo ob-
vezno prekuhati - dezinfekcija pitne vode s pre-
kuhavanjem je varna metoda 3 minute vretja 
pomeni široko varnost, - če je voda motna, jo pred 
prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in f iltri-
ranjem, - preprečiti je treba možnost naknadnega 

onesnaženja vodo hranimo na hladnem, - za pitje 
jo uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. 
Ob inšpekcijskem pregledu dne 5.3.2013 je in-
špektorica ugotovila, da obveščanje uporabni-
kov ne poteka tako, kot je to normativno pred-
videno za javne vodovodne sisteme, čeprav ji je 
s strani predstavnikov Občine Trebnje, ponov-
no predočeno dejstvo, da ne gre za javni sistem 
saj Občina Trebnje nima nikakršnih lastniških 
deležev, nima podatkov o samem sistemu in z 
njim ne upravlja kot upravljalec po veljavni za-
konodaji, torej s sistemom ne formalno, ne de-
jansko ne upravlja prav v nobenem smislu, saj v 
privatno lastnino ne sme posegati. Prav tako po 
podatkih Občine Trebnje predmetni vodovod, 
kot infrastrukturni objekt ni zgrajen na podlagi 
gradbenega dovoljenja, zatorej nima uporabne-
ga dovoljenja in je kot tak nelegalen, vodno za-
jetje pa nima niti veljavnega dovoljenja za kori-
ščenje vodnega vira (izdaja MOPE, ARSO,...) 
Občina Trebnje se je kljub navedenim dejstvom 
zavezala, da bo vse uporabnike (po naslovih iz 
CRP) obvestila o stanju na vodovodnem siste-
mu DOLENJA DOBRAVA, enako obvestilo s 
prilogami pa bo objavljeno tudi na spletni stra-
ni občine Trebnje in v občinskem glasilu. 
Hkrati vas obveščamo, da Občina Trebnje na-
črtuje izgradnjo javnega vodovodnega sistema 
Dolenja Dobrava (vodovod Trebnje) na kate-
rega se bo po končani gradnji (v roku 6 me-
secev po pridobitvi uporabnega dovoljenja), v 

vodovod dol pri trebnjem
Obvestilo o kvaliteti pitne vode iz vaškega sistema DOL in ukrepih 
za zagotavljanje neoporečnosti le te za uživanje 

vodovod dolenja dobrava
Obvestilo o kvaliteti pitne vode iz vaškega sistema DOLENJA 
DOBRAVA in ukrepih za zagotavljanje neoporečnosti le te za uživanje 
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AktuAlno

Spoštovani uporabniki storitev oskrbe s pit- 
no vodo!
V letu 2012 je Komunala Trebnje, d. o. o., 
na območju občine Trebnje upravljala z dve-
ma sistemoma oskrbe s pitno vodo, in sicer 
Trebnje in Čatež.
Sistem oskrbe s pitno vodo Trebnje obsega 
prek 221.000 m cevovodov, 20 vodohranov 
s skupno kapaciteto 2680 m3, 17 črpališč in 
prečrpališč, 546 hidrantov in zagotavlja oskr-
bo s pitno vodo 113 naseljem oziroma prek 
9.500 uporabnikom. Sistem oskrbe s pitno 
vodo Čatež je bistveno manjši in obsega prek 
37.000 m cevovodov, 3 vodohrane s skupno 
kapaciteto 470 m3, 4 črpališča in prečrpališča, 
91 hidrantov in zagotavlja oskrbo s pitno vodo 
26 naseljem oziroma okoli 850 uporabnikom.
Komunala Trebnje, d. o. o., ima uveden sis-
tem HACCP na obeh omenjenih vodo-
vodnih sistemih. Sistem HACCP je pre-
ventivni sistem za zagotavljanje varnosti in 
zdravstvene ustreznosti živil, med katere 

sodi tudi pitna voda. Sistem HACCP z vr-
sto predpisanih dokumentov in aktivnosti v 
podjetju v vsakem trenutku omogoča prepo-
znavanje dejavnikov tveganja za zdravje ljudi 
in na ta način omogoča stalni nadzor nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode.
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne 
vode se izvajajo naslednje vrste nadzora:
•	 notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v 

sodelovanju z ZZV Novo mesto in je 
skladen s Pravilnikom o pitni vodi,

•	 zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni in-
špekcijski nadzor nad oskrbo s pitno vodo 
in ga izvaja zdravstveni inšpektorat, ter

•	 državni monitoring, ki predstavlja spre-
mljanje kakovosti pitne vode in ga izvaja 
država.

V okviru notranjega nadzora je javnozdra-
vstveni nadzor izvajal Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto. Iz rezultatov preizku-
šanj, opravljenih v okviru tega nadzora, je 
razvidno, da je bila voda na vodovodnih sis-

temih Trebnje in Čatež v letu 2012 zdrav- 
stveno ustrezna!

Vodovod Trebnje:
Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 46 vzor-
cev, od teh je bilo 43 ustreznih in 3 neustre-
zni. Vzorci so bili neustrezni zaradi priso-
tnosti koliformnih bakterij.
Za kemijo je bilo odvzetih 19 vzorcev in vsi 
so bili ustrezni.

Vodovod Čatež:
Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 13 vzor-
cev, od teh je bilo 11 ustreznih in 2 neustre-
zna. Vzorca sta bila neustrezna zaradi priso-
tnosti koliformnih bakterij.
Za kemijo je bilo odvzetih 5 vzorcev in vsi 
so bili ustrezni.
Vse podrobne informacije lahko dobite tudi 
na Komunali Trebnje, d. o. o., – na sektor-
ju vodooskrbe, in na spletni strani podjetja 
www.komunala-trebnje.si. 

Direktor: Stanko Tomšič

Poročilo o oskrbi s pitno vodo v občini trebnje v letu 2012

Občina Trebnje je dne 2.12.2012 prejela od 
RS, Ministrstva za zdravje, Zdravstveni in-
špektorat RS, Območna enota Novo mesto, 
Defrancescihijeva 1 a, Novo mesto, Odločbo 
s katero Občini Trebnje kot zavezanki nalaga: 
1. da upravljalec sistema zagotovi skladnost in 
ustreznost pitne vode; 2. da do izpolnitve zah-
teve iz 1. člena upravljalec zagotavlja ustrezno 
obveščanje vseh uporabnikov vaškega sistema 
pri čemer je upoštevati tudi zdravstvene ocene 
in predlagane ukrepe v priloženih »Poročilih 
ZZZV«; 3. da zavezanka o odpravljenih nepra-
vilnostih takoj obvesti inšpektorja, ki je izdal 
odločbo. Ker Občina Trebnje na vaškem sis-
temu JEZERO-LUKOVEK nima nikakršnih 
lastniških deležev, nima podatkov o samem 
sistemu in z njim ne upravlja kot upravljalec 
po veljavni zakonodaji, torej s sistemom ne for-
malno, ne dejansko ne upravlja prav v nobenem 
smislu, poleg tega pa je vaša lastninska pravica 
nedotakljiva in Občina Trebnje nima pristoj-
nosti posegati vanjo, vam sporočamo naslednje. 
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (v 
nadaljevanju, ZZZV NM) na podlagi svojih 
priporočil že vrsto let opravlja t.i. »Analize 
pitne vode« na izviru in pri enemu od nepo-
srednih uporabnikov. Te analize so pokazatelj 
onesnaženja, oziroma kvalitete vode ki jo uži-
vate, ki pa so lahko skrajno različne in pogoje-
ne glede na trenutne dejavnike (padavine, letni 

čas, temperature, ...) - te vplivajo na kakovost 
vode na izvoru in (količina, pretoki, pogostost 
uporabe-postanost,...) - vpliv pri uporabniku. 
V vašem primeru je kvaliteta vode že daljše 
obdobje dokaj slaba-oporečna, tako na zaje-
tju, kot pri uporabnikih se pojavljajo različna 
bakteriološka onesnaženja (ESCHERICHIA 
coli in KOLIFORMNE bakterije), ki lahko 
predstavljajo neposredno nevarnost zdravju 
uporabnikom. (priložena poročila ZZZV NM 
jesen 2011, pomlad 2012, jesen 2012 – prejme 
jih tudi vaš upravljalec, ki vas mora obveščati o 
stanju na sistemu) lz poročila je razvidno ka-
kšni so predvideni preventivni ukrepi in sicer: 
Preventivno je potrebno vodo pred uporabo ob-
vezno prekuhati dezinfekcija pitne vode s pre-
kuhavanjem je varna metoda - 3 minute vretja 
pomeni široko varnost, če je voda motna, jo pred 
prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in f iltri-
ranjem, - preprečiti je treba možnost naknadnega 
onesnaženja - vodo hranimo na hladnem, za pitje 
jo uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. 
Ob inšpekcijskem pregledu dne 5.3.2013 je in-
špektorica ugotovila, da obveščanje uporabni-
kov ne poteka tako, kot je to normativno pred-
videno za javne vodovodne sisteme, čeprav ji je 
s strani predstavnikov Občine Trebnje, ponov-
no predočeno dejstvo, da ne gre za javni sistem 
saj Občina Trebnje nima nikakršnih lastniških 
deležev, nima podatkov o samem sistemu in 

z njim ne upravlja kot upravljalec po veljavni 
zakonodaji, torej s sistemom ne formalno, ne 
dejansko ne upravlja prav v nobenem smislu, 
saj v privatno lastnino ne sme posegati. Prav 
tako po podatkih Občine Trebnje predmetni 
vodovod, kot infrastrukturni objekt ni zgra-
jen na podlagi gradbenega dovoljenja, zatorej 
nima uporabnega dovoljenja in je kot tak ne-
legalen, vodno zajetje pa nima niti veljavnega 
dovoljenja za koriščenje vodnega vira (izdaja 
RS, MOPE, ARSO,...) Občina Trebnje se je 
kljub navedenim dejstvom zavezala, da bo vse 
uporabnike (po naslovih iz CRP) obvestila o 
stanju na vodovodnem sistemu LUKOVEK-
-JEZERO, enako obvestilo s prilogami pa bo 
objavljeno tudi na spletni strani občine Trebnje 
in v občinskem glasilu. 
Hkrati vas obveščamo, da Občina Trebnje na-
črtuje izgradnjo javnega vodovodnega sistema 
LUKOVEK-JEZERO (vodovod Trebnje) 
na katerega se bo po končani gradnji (v roku 
6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja), v skladu z veljavno zakonodajo moralo 
priključiti sleherno gospodinjstvo. Vodovod se 
predvidoma začne graditi konec leta 2013 v 11. 
fazah in sicer ločeno naselje Lukovek in naselje 
Jezero ter se zaključi v letu 2014. Prevezava bo 
brezplačna za vse objekte z gradbenim ali upo-
rabnim dovoljenjem (ostali v skladu z veljavno 
zakonodajo), gospodinjstva plačajo le stroške 
individualnega priključka (ustrezno dolžino 
cevi, odmernega mesta z merilcem), strošek pa 
je tudi izkop in zasip, ki ga lahko opravite tudi v 
lastni režiji po navodilih JP Komunala Trebnje. 

Pripravil in zapisal Stanko Gojkovič

vodovod Lukovek-jezero
Obvestilo o kvaliteti pitne vode iz vaškega sistema LUKOVEK-
JEZERO in ukrepih za zagotavljanje neoporečnosti le te za uživanje 

skladu z veljavno zakonodajo moralo priključiti 
sleherno gospodinjstvo. Vodovod se predvido-
ma začne graditi konec leta 2013 in se zaklju-
či v letu 2014. Prevezava bo brezplačna za vse 

objekte z gradbenim ali uporabnim dovolje-
njem (ostali v skladu z veljavno zakonodajo), 
gospodinjstva plačajo le stroške individualnega 
priključka (ustrezno dolžino cevi, odmernega 

mesta z merilcem), strošek pa je tudi izkop in 
zasip, ki ga lahko opravite tudi v lastni režiji po 
navodilih JP Komunala Trebnje. 

Pripravil in zapisal Stanko Gojkovič 
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dan smo preživeli

Center za socialno delo Trebnje (CSD) je 
javni socialnovarstveni zavod, ki opravlja 
socialnovarstvene storitve, namenjene pre-
prečevanju in odpravljanju socialnih stisk in 
težav, ter naloge s področja družinskih pre-
jemkov. 
Njihovo poslanstvo temelji na dobrem so-
delovanju z vsemi občinami in institucijami 
na območju krajevne pristojnosti (s šolami, 
društvi, zdravstvenim domom in drugimi iz-
vajalci s področja socialnega varstva), saj le na 
ta način lahko vzpostavi sinergijo pri reševa-
nju stisk in težav občanov.   
Center je pristojen za področje štirih občin: 
Trebnje, Mirna, Mokronog -Trebelno in 
Šentrupert. V njem so zaposlene social-
ne delavke, psihologinja, pravnica in druge 
usposobljene osebe, ki pomagajo iskati poti 
iz stisk, težav, se znajo pogovoriti in svetuje-
jo, kaj je najbolje storiti v situaciji, v kateri se 
posameznik znajde.
Pri delu se srečujejo s socialno ogroženimi 
osebami, družinami, prestopniki, mladostni-
ki s posebnimi potrebami in težavami pri 
odraščanju, z otroki in otroki, ki so prikraj-
šani za običajno družinsko življenje, z oseba-
mi s konfliktnimi odnosi (v družini, socialni 
sredini), osebami, starimi nad 65 let, in inva-
lidi, ki ne zmorejo skrbeti sami zase in niso 
sposobni za delo, osebami, ki imajo težave 
zaradi odvisnosti ali kronične duševne bole-
zni, z ženskami in otroki, ogroženimi zaradi 
nasilja, in drugimi socialno ogroženimi sku-
pinami ter Romi.
»Vsem, ki v življenju naletijo na težave, ki 
jim niso kos, nudimo prvo socialno pomoč. 
Skupaj ocenimo situacijo in poiščemo mo-
žne rešitve in če je potrebno, najdemo še 
dodatno pomoč,« nam je zaupala direktorica 
zavoda ga. Tina Plazar.
Ljudem, ki so v različnih stiskah in ugo-
tovijo, da bi jim ustrezna strokovna pomoč 
pomagala, da bi lahko normalno zaživeli v 
svojem okolju, nudijo osebno pomoč. Ta 
zajema svetovanje, urejanje in vodenje z na-
menom, da bi posamezniku omogočili ohra-
njanje, razvijanje, dopolnjevanje ter izboljše-
vanje njegovih socialnih zmožnosti.
Kadar pa socialne stiske in težave izhajajo iz 
neurejenih odnosov v družini in so rešljive le 
s spremembami v družini kot celoti, potem 
pa nudijo storitev pomoči na domu v obliki 
strokovnega svetovanja pri urejanju odnosov 
med družinskimi člani, pomagajo pri skrbi 
za otroke, učenju in dodatnem usposabljanju 
in usposabljanju družine za izvedbo njene 
vsakdanje vloge. V to obliko pomoči sodijo 
tudi organizirane oblike pomoči invalidom 
in starejšim, s čimer za določen čas nadome-
stijo potrebo po varstvu.

CSD ima dolgoročno zastavljene naslednje 
cilje: izboljšati kakovost življenja upravičen-
cev z doslednim izvajanjem zakonskih dolo-
čil in z učinkovitim odzivanjem na njihove 
potrebe, spodbujanje uporabnikov k aktiv-
nejšemu sodelovanju pri zagotavljanju nji-
hove lastne socialne varnosti z razvijanjem 
novih programov in z vzpostavljanjem si-
nergije z nevladnimi organizacijami ter pri-
spevati k širjenju možnosti za vključevanje v 
razne oblike obravnav na območju krajevne 
pristojnosti CSD. 
Želijo zagotavljati strokovno podporo in po-
moč pri preprečevanju in reševanju socialnih 
stisk uporabnikov, razvijati strokovne mreže 
socialnih pomoči in prispevati k večji social-
ni vključenosti posameznikov. Hkrati želijo 
prispevati k povezanosti v širši skupnosti, iz-
boljšati dostop do storitev in programov ter 
razvijati mreže socialne pomoči.
Poleg razvijanja in izboljševanja storitev re-
dne dejavnosti se trudijo, da bi vzpostavljali 
nove programe na podlagi ugotovljenih stisk 
in težav občanov. CSD izvaja to pomembno 
nalogo tako, da razvija programe ter jih po 
vzpostavitvi prenese na nevladne organiza-
cije. 
»Doseči želimo večjo učinkovitost pri dode-
ljevanju pravic iz javnih sredstev, hkrati želi-
mo izboljšati kakovost storitev in programov 
ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in 
učinkovitost. V primerih, ko so prejemniki 
denarnih pomoči mlajši, si prizadevamo za 
sklepanje pogodb o aktivnem reševanju soci-
alne problematike, prav tako pa pri velikem 
številu prejemnikov socialnih transferjev skr-
bimo, da je ta porabljen za namen, za kate-
rega je dodeljen, torej za preživetje in nujne 
stroške. Krepimo strokovno avtonomijo in 
upravno samostojnost ter skrbimo za raci-
onalno poslovanje na področju socialnega 
varstva. Predvsem moramo poudariti, da je 
za doseganje tega cilja potreben strokovno 
usposobljen kader, ki mu je zagotovljena 
možnost za strokovno usposabljanje za čim 
bolj kakovostno delo. Prizadevamo si, da bi 
bile pravice in storitve pod podobnimi po-
goji zagotovljene vsem občanom na našem 
območju,« je še povedala ga. Plazarjeva.
Dobra umeščenost CSD v lokalno okolje in 
transparentnost dela sta stalni nalogi, ki ju 
vestno uresničujejo. Trenutno je za starejšo 
populacijo bistvena novost ukinitev državnih 
pokojnin, hkrati pa so se spremenili pogoji 
pri odločanju o dodelitvi varstvenih dodat-
kov. Državne pokojnine so se preoblikova-
le v denarne socialne pomoči in varstvene 
dodatke. ZPIZ je CSD Trebnje posredoval 
seznam 464 migriranih prejemnikov varstve-
nih dodatkov ter 176 prejemnikov državnih 

pokojnin, za katere je bilo potrebno po ura-
dni dolžnosti preveriti, ali še izpolnjujejo 
pogoje za nadaljnje uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev. Z novo zakonodajo je od 1. 
1. 2012 namreč tudi varstveni dodatek soci-
alni transfer, ki je ob smrti vračljiv. Nekateri 
prejemniki varstvenih dodatkov in državnih 
pokojnin so se zaradi teh novih pogojev že v 
letu 2011 na ZPIZ-u odpovedali tem pravi-
cam ter kasneje, v prvih mesecih leta 2012, 
na pristojnem CSD. Predvsem pri starejši 
populaciji je prisoten strah pred zaznambo 
prepovedi odtujitve in obremenitve nepre-
mičnine. Ali bo dosedanji prejemnik državne 
pokojnine oz. varstvenega dodatka še naprej 
upravičen do pravic iz javnih sredstev, je od-
visno od dohodka posameznika oz. družine, 
premoženja posameznika oz. družine, s po-
godbami izgovorjenih preužitkov, dolžno-
sti odraslih otrok, da po svojih zmožnostih 
pomagajo pri preživljanju staršev, stroškov 
nastanjenosti v instituciji (zaradi namena 
varstvenega dodatka do njega niso upraviče-
ni stanovalci domov za starejše). 
»Veliko prejemnikov je izgubilo državno 
pokojnino oz. varstveni dodatek zaradi pri-
hrankov, ki so jih imeli, ter zaradi izgovor-
jenih preužitkov. Ugotavljamo, da ima kar 
precejšen del starejše  populacijo zelo nizke 
pokojnine in so sedaj v zelo težkem materi-
alnem položaju,« je še dodala ga. Plazarjeva.
V mesecu decembru 2012 beležijo skupaj le 
še 51 prejemnikov varstvenega dodatka. Od 
teh jih je 31 prejemalo varstveni dodatek že 
na ZPIZ-u (torej le 7 %), 7 prejemnikov pa 
je prejemalo državno pokojnino (torej le 4 
%). 
V decembru 2012 je bilo 282 posameznikov 
oz. družin prejemnikov denarne socialne 
pomoči. V decembru 2011 pa jih je bilo 274, 
kar nam pove, da porast v enem letu ni prav 
velik.
Do otroškega dodatka so od uveljavitve 
nove zakonodaje upravičeni le še mladoletni 
otroci. Za primerjavo: decembra 2011 je bilo 
do otroškega dodatka upravičenih 2370 dru-

»vsakogar, ki je v stiski, sprejmemo,  
mu prisluhnemo in pomagamo«
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žin, decembra 2012 pa je bilo do otroškega 
dodatka upravičenih le še 1728 družin, kar 
je za 27 % manj kot preteklo leto, v febru-
arju 2013 pa samo še 1488 družin. Zaradi 
spremembe zakonodaje je v letu 2013 za 1/3 
manj prejemnikov otroškega dodatka kot v 
letu 2011. 
Za naše območje je značilna visoka vključe-
nost otrok v vrtce. Obravnavali smo kar 1388 
vlog za subvencionirano varstvo otrok.
Pravica do dodatne subvencije za šolsko 
prehrano je vezana na dohodek družine. Do 
dodatne subvencije za malico v višini 1/3 
cene malice so bili upravičeni tisti učenci, ka-
terih dohodek staršev ni presegal 42 % neto 
povprečne plače na družinskega člana. Za 
brezplačno kosilo pa je cenzus znašal 18 %. 
Na področju šolske prehrane otrok z območja 
pristojnosti CSD Trebnje je bilo ugotovlje-
no, da je od skupnega števila osnovnošolskih 
otrok v preteklem šolskem letu prejemalo 
subvencionirano celotno malico 659 otrok, 
subvencionirano kosilo 34 učencev, poleg 
tega pa je 149 učencev prejemalo brezplačno 

kosilo, ki so ga financirale občine. V teko-
čem šolskem letu je od 1. 9. 2012 do 31. 1. 
2013 prejemalo subvencionirano malico 539 
otrok, subvencionirano kosilo pa 23 otrok. V 
letošnjem šolskem letu občine krijejo strošek 
kosila 154 otrokom. S 1. 2. 2013 (sprememba 
zakonodaje) je pridobilo pravico do subven-
cionirane malice še dodatno 577 otrok, do 
subvencioniranega kosila pa dodatno 143 
otrok. Od skupnega števila osnovnošolskih 
otrok (1790) v tekočem šolskem letu po 1. 
2. 2013 subvencionirano malico iz naslova 
ZUPJS prejema 1.116 otrok, kosilo pa ima 
zagotovljenih 320 otrok (od tega 154 iz na-
slova občin). Do subvencionirane malice so 
upravičeni tudi mladoletni dijaki, vendar 
zaradi razpršenosti srednješolcev v različnih 
srednjih šolah podatkov ni možno zbrati.
Z uveljavitvijo nove zakonodaje do štipendi-
je niso več upravičeni mladoletni dijaki. Pre-
jemajo nekoliko višji otroški dodatek, vendar 
ta niti približno ne dosega višine državne 
štipendije, kar kaže na precej poslabšan po-
ložaj mladoletnih dijakov. Za primerjavo: v 
decembru 2011 je bilo na našem območju 
658 prejemnikov državnih štipendij, v de-
cembru 2012 pa le še 301 prejemnik državne 
štipendije.   
Center je v preteklem letu prejel 302 vlogi za 
izredne denarne socialne pomoči. Odloče-
no je bilo v 285 zadevah.
Posebna tematika CSD je delo z Romi. Na 
območju krajevne pristojnosti CSD Trebnje 
živi okrog 380 Romov. Največ Romov živi 
v naselju Hudeje, kjer je bilo v zadnjih letih 
s strani lokalne skupnosti vloženega veliko 
truda in sredstev za ureditev infrastrukture: 
elektrifikacija, odkup zemljišč, komunalna 
ureditev, ureditev ceste. Pri teh nalogah je 
aktivno sodeloval tudi CSD.  
Drugo naselje, kjer sta ilegalno nastanjeni 2 
romski družini, je Zagorica pri Velikem Ga-
bru. Zaradi črne gradnje je predvideno ruše-

nje 2 stanovanjskih objektov. Težava, s kate-
ro so se soočali v preteklem letu, je bila tudi 
ukinitev hišne številke v naselju Mala Loka, 
kjer je prebivala številčnejša romska družina. 
Prijavo prebivališča za člane družine so ure-
dili tako, da so prijavljeni na naslovu Centra 
za socialno delo Trebnje.
Pri reševanju romske problematike so se so-
očali s težavami zaradi neplačevanja komu-
nalnih storitev in stroškov, pojavljajo se zlasti 
v naselju Hudeje, in s težavami, povezanimi 
s šolanjem otrok. Te težave so v sodelovanju 
z Romi reševali tako, da so s sedmimi dru-
žinami sklenili dogovor o storitvi pomoči 
družini na domu. Storitev je bila usmerjena 
predvsem v motiviranje staršev in otrok za 
obiskovanje pouka v OŠ Trebnje in dnev-
nega centra, vključili so jih v program učne 
pomoči ter spremljajo obisk v izobraževalnih 
programih. Prav tako se je na podlagi teh do-
govorov družini pomagalo pri razpolaganju 
s sredstvi družinskega proračuna, posledično 
tudi pri poravnavanju dolga za šolsko pre-
hrano, zaradi česar je bila denarna socialna 
pomoč s soglasjem upravičencev preobliko-
vana v funkcionalno obliko.  
Delo CSD je zelo obširno in zadane naloge 
so zahtevne. Kolektiv je ženski, kar po ži-
vljenjski plati pove, da je zanj še toliko težje, 
saj se problematika včasih močno dotakne 
tudi njih, in verjemite, da delo še zdaleč ni 
lahko.
»Biti uspešen direktor ni težko, če delaš za 
ljudi in z ljudmi, ki imajo znanje in so pre-
dani tako družbi kot vsakemu posamezniku, 
hkrati pa tudi ni bojazni, da tak kolektiv ne 
bi bil uspešen,« je zaključila direktorica ga. 
Tina Plazar.
Res je, glede na rezultate in vse informaci-
je jim želim, da začrtano delo nadaljujejo in 
čim prej postanejo Družinam prijazna usta-
nova.

Tekst in foto: Mojca Smolič

aktivnosti gasilcev Pgd 
trebnje v preteklem letu
V soboto, 2. marca 2013, je potekal 129. občni zbor Prostovoljnega 
gasilskega društva Trebnje, na katerem so člani in članice  društva 
pregledali aktivnosti domačih gasilcev v preteklem letu in se prav 
tako pogovorili o načrtih za prihodnja leta. Na operativnem področju 
je bilo leto 2012 zelo naporno. Osrednja gasilska enota v Trebnjem je 
v preteklem letu opravila kar 70 intervencij, in sicer so posredovali pri 
26 požarih, 21 prometnih nesrečah, 9 nesrečah z nevarnimi snovmi in 
pri 14 intervencijah zaradi naravnih in drugih nesreč. V intervencijah 
je sodelovalo 663 gasilcev, ki so opravili 930 ur prostovoljnega dela 
za namen pomoči sočloveku. Gasilci so bili zelo aktivni še pri obnovi 
strehe na gasilskem domu v Trebnjem, ki so jo izvedli v mesecu ok-
tobru. Pri obnovi je sodelovalo kar 87 domačih gasilcev, ki so opravili 
986 ur prostovoljnega dela. Gasilci in gasilke PGD Trebnje načr-
tujejo še obnovo fasade na gasilskem domu, s čimer bodo povečali 
energetsko učinkovitost gasilskega doma, nabavo hitrega tehničnega 

reševalnega vozila in organizacijo praznovanja ob 130-letnici delova-
nja PGD Trebnje, ki bo predvidoma potekalo v letu 2014. Ker pa ne-
sreča nikoli ne počiva, bodo kot vedno pripravljeni, da svoj čas, znanje 
in usposobljenost namenijo tistim, ki potrebujejo njihovo pomoč. Z 
gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Tekst: Leon LOBE 
Slika: Arhiv PGD Trebnje
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Mesec marec so v trebanjskem domu sta-
rejših občanov vzeli za svoj mesec. Vsako 
leto se namreč v domu prav v marcu zvr-
sti vrsta zanimivih prireditev in dogodkov.  
Tudi KORK Veliki Gaber se je potrudil in 
za stanovalce pripravil kulturno-zabavni 
večer, istočasno pa so članice s simboličnim 
darilom in cvetjem obdarile 8 krajanov, ki so 
nastanjeni v domu in varovanih stanovanjih.
Prireditev, ki je potekala 6. 3. 2013 v dvorani 
doma, so sooblikovali učenci glasbene šole 
Dežela glasbe pod vodstvom prof. Marte 
Steklasa. Z glasbenimi in pevskimi točkami 
ter igrico Rdeča kapica so pričarali nasmehe 
na usta stanovalcev.

Veselo pa so zaigrala srca večine stanovalcev, 
ko so zaigrali Mirnopeški harmonikaši. Glas 
harmonike so popestrili z izjemnimi vokali 
in skupaj smo zapeli tisto našo – V dolini 
tihi. 
Ker se v KORK-u Veliki Gaber zavedamo, 
kako pomembna sta kakovost jeseni življenja 
in druženje krajanov, obljubljamo, da tovr-
stno druženje ni bilo zadnje.
Zahvalile bi se vsem stanovalcem za izkaza-
no pozornost in udeležbo, saj je bila dvorana 
polna.
Posebej pa se zahvaljujemo direktorici 
Doma starejših občanov Trebnje ga. Branki 
Kržič, da nam je omogočila srečanje na malo 

drugačen način, ga. Mateji Vidmar za vso 
koordinacijo, prof. Marti Steklasa za soobli-
kovanje kulturnega programa, Mirnopeškim 
harmonikašem in vsem nastopajočim.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Pozornost ob  
8. marcu in  
dnevu mučencev
Ženski odbor in Slovenska demokratska 
mladina Trebnje sta 9. marca 2013 poskrbela 
za presenečenje. V mestnem parku v Treb-
njem smo postavili stojnico, na kateri smo 
ženam in materam čestitali za praznik ter 
jim podarili trobentice. Na stojnici tudi ni 
manjkalo domačih dobrot za vsakogar. 
Dopoldne smo preživeli z aktivnimi ude-
leženci »sobotne tržnice«, ki vsako soboto 
prodajajo svoje izdelke. V pogovoru smo iz-
menjali mnenja in izkušnje, tudi kakšen re-
cept. Tu je vsako soboto živahno in idejo za 
naslednjo stojnico že imamo. Lepo vabljeni. 

Občinski odbor SDS Trebnje

kork veliki gaber pripravil v dso trebnje prijeten večer

vrtec Mavrica trebnje

vabi k vpisu predšolskih otrok  
za šolsko leto 2013/2014.

Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2013:
v torek, 2. 4. 2013, bo potekal  

od 9.00 do 17.00;  
v sredo, 3. 4. 2013, od 8.30 do 16.30; 

ostale dneve od 7.30 do 15.30  
v prostorih svetovalne službe,  

Režunova ulica 8, 8210 Trebnje.

Od 1. 4. do 10. 4. 2013 se nam lahko 
pridružite na dnevih odprtih vrat, in sicer 

v vseh enotah našega vrtca  
od 9.00 do 11.00.

Vlogo za sprejem otroka dobite v upravi 
vrtca, pri svetovalni delavki in na naši 
spletni strani: www.vrtec-trebnje.si.

vrtec sončnica  
pri oŠ veliki gaber

vabi k vpisu predšolskih otrok
 za šolsko leto 2013/2014.

Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2013.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec najdete 
na spletni strani vrtca ali dobite  

pri vodji vrtca. 
Ne pozabite dopolniti vloge z vsemi 

potrebnimi dokazili.
 

Vlogo lahko oddate po pošti ali prinesete 
osebno v tajništvo OŠ Veliki Gaber.

2. 4. 2013 se nam lahko pridružite na 
dnevu odprtih vrat, in sicer
v obeh enotah našega vrtca  

od 9.00 do 11.00.

Bistre glave!
V torek, 5. 3. 2013, se je Osnovna šola Treb-
nje udeležila četrtfinala tekmovanja Male 
sive celice. Našo šolo so zastopali: Ana Ho-
čevar, Nuša Bedene in Tevž Gabrijel. Tokra-
tni nasprotniki so bili učenci OŠ Ajdovščina. 
Tekma je bila napeta do konca. Začeli smo 
bolj slabo, toda naša ekipa je kmalu spet dr-
žala vajeti ter naravnost pometla s konkuren-
co. Zadnja igra je bila zelo pretkana in malo 

smo se že ustrašili, da nam bo zmaga za las 
ušla. Toda na srečo so bile vse skrbi odveč, saj 
so naši tekmovalci ohranili mirno kri ter s 
trudom in z zbranostjo porazili nasprotnike 
z odločilno točko prednosti.
Oddajo si lahko ogledate na spletni strani 
RTV Slovenija – Male sive celice. 
Za konec pa je potrebno še dodati, da je našo 
odlično ekipo spremljalo veliko srčnih navi-
jačev, brez katerih jim ne bi uspelo. Še enkrat 
iskrene čestitke Ani, Tevžu in Nuši, saj že 

komaj čakamo na naslednjo tekmo, tokrat že 
v polfinalu. 

Lara Valenčič, OŠ Trebnje
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Šola v naravi
V ponedeljek, 25. februarja 2013, smo se 
učenci 7. razreda odpravili v šolo v naravi. 
Učenci 7. a in 7. b so se odpravili v Rakov 
Škocjan, učenci 7. c in 7. d pa v Radence ob 
Kolpi. Ko smo prispeli, smo imeli kratek 
sestanek o obnašanju v domu, redu v sobah 
in bontonu pri obrokih. Po kosilu smo imeli 
popoldanske aktivnosti, in sicer tek na smu-
čeh ter izdelovanje sneženih skulptur. Dan 
je hitro minil. Zvečer smo se učenci igrali 
družabne igre, nekateri pa so uprizarjali gle-
dališke igre. V torek smo se seznanili tudi z 
belokranjskimi plesi ter z izdelovanjem belo-
kranjske pogače. Po večerji so odšli nekateri 
učenci na tekmovanje iz namiznega tenisa, 
drugi pa smo spoznali Saharo in Nutna. Sa-
hara je ptičji pajek, Nuten pa je kraljeva kača, 
ki je svojo krono izgubila med potepom po 
domu. Sahara in Nuten nista strupeni živa-
li. Oba smo lahko imeli v rokah. Nato smo 
pojedli pogačo ter se odpravili spat.  Nasle-
dnji dan smo prvič streljali z loki. Po kosilu 
smo delali pisanice, od katerih je imela vsaka 
drugačen motiv. V četrtek smo se odpravili 
na dolg sprehod do Starega trga. Po kosilu 
smo prvič plezali, nato pa smo imeli tekmo-
vanje z loki.  Izdelovali smo tudi labele. Vsak 
jo je naredil po svojem okusu. Zvečer smo 

bili vsi nervozni, saj se je morala vsaka soba 
predstaviti. Nato pa smo imeli za nagrado 
še disko. Spat smo odšli ob 23. uri, a zaspali 
smo ob 24. uri ali še pozneje. Naslednji dan 
smo morali spakirati. Dopoldne smo neka-

teri plezali, drugi pa so odšli na krajši pohod. 
Ostali smo še na kosilu, nato pa se odpravili 
domov. 

Nastja Novak, Klara Kužnik,  
7. c, OŠ Trebnje
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galerijska paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas 
v marcu vabi na ogled razstave Nove pri-
dobitve Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje v letih 2011 in 2012.  
Razstavo je v četrtek, 14. februarja 2013, 
odprl gospod Anton Maver, župan Občine 
Mokronog-Trebelno. Glasbeni program je 
pripravila Glasbena šola Trebnje. 
Odprtje razstave je bilo posvečeno Janezu 
Gartnarju, častnemu občanu občine Trebnje 
in dolgoletnemu vodji galerije, ki je umrl v 
letu 2012. Več kot 40 let je s sodelavci pro-
stovoljno skrbel za zbirko Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje. Z njihovim trudom 
in prispevkom 270 umetnikov je nasta-

la edina javna zbirka naivne umetnosti v 
Sloveniji. Zbirka je nastajala v ekonomsko 
ugodnejšem času, kot ga doživljamo sedaj. 
Toda, ali je prav, da v času ekonomske krize 
postavimo pod vprašaj njen obstoj? Galeri-
ja likovnih samorastnikov Trebnje ne opra-
vlja samo galerijske, ampak tudi muzejske 
funkcije (zbiranje, ohranjanje, razstavljanje, 
proučevanje, dokumentiranje, popularizira-
nje zbirke), z organiziranjem mednarodnih 
taborov likovnih samorastnikov in medna-
rodnimi izmenjavami pa širi glas slovenske 
ustvarjalnosti. Zato je potrebno poskrbeti, da 
se Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje 
z njenimi dejavnostmi ohrani, saj je biser na 
ogrlici znamenitosti Mirnske doline. 

Andrejka Vabič Nose

(ne)znane slovenke
»Dolžnost vsake ženske je, da se izobražuje, najsi postane potem že pestunja, tovarniška 

delavka, kuharica, prodajalka, učiteljica ali zdravnica. Ako se omoži, ji je pa še tem bolj treba 
temeljite ter mnogostranske izobrazbe, da more izvrševati častno in koristno svoj poklic i kot 

soproga i kot mati.« 

Minka Govekar, 1901

Minka Govekar, rojena Vasič, se je rodila leta 1874 v Trebnjem. Odločila se je, da bo 
postala učiteljica, saj je bila to tedaj skoraj edina možnost pridobitve izobrazbe za ženske. 

Po zaključenem šolanju je sprva poučevala slovanske jezike. V tem času se je z Dunaja, 
kjer je študiral medicino, v domovino vrnil Fran Govekar. Z Minko sta se spoznala v 

času njenega šolanja na plesnih vajah, po njegovi vrnitvi domov pa sta se poročila. Leta 
1901 je bila med ustanovitelji prvega slovenskega ženskega društva, ki so ga poimenovali 

Splošno slovensko žensko društvo.
Delo in vpliv MINKE GOVEKAR na družbeno dogajanje bo predstavila Ana Vrhovec 

v petek, 15. marca 2013, ob 18.00 v trebnjem  
v Baragovi dvorani, Baragov trg 3.

Predstavitev je pripravila v okviru socialne akademije oz. programa (Ne)znane Slovenke.

vabljeni!
Organizator: Ženski odbor SDS Trebnje

ob dnevu žena
V petek, 8. marca 2013, je bila v organiza-
ciji KS Trebnje v počastitev praznika dne-
va žena v Kulturnem domu v Trebnjem 
prireditev, na kateri so nastopili dramska 
skupina OŠ Trebnje (na sliki), učenke Šole 
klasičnega baleta Trebnje, Orkester har-
monik Glasbene šole Trebnje ter učenci 
šole harmonike Tomaža Primca Trebnje. 
Prireditev je bila zelo obiskana, obiskovalke 
pa so ob koncu za praznik prejele zgoščenko 
20 let mesta Trebnje.

Mojca Bahun

Likovno ustvarjanje 
v mednarodni 
kiparski koloniji
Osmošolka Urša Uhan je ustvarjalna in se 
uspešno preizkuša v različnih likovnih teh-
nikah. Na predlog učiteljice Tanje Dvornik 
je bila po opravljenem predizboru strokovne 
komisije povabljena na Mednarodno kipar-
sko kolonijo mladih Črnomelj 2013, kjer 
so ustvarjali na temo »Mladost norost«. O 
zanimivi izkušnji na tridnevnem taboru je 
povedala:

»V torek, 12. 2., so nam predstavili potek 
kolonije ter mentorje. Letošnji udeleženci 
smo ustvarjali v petih delavnicah. Sama sem 
sodelovala v delavnici Keramika, kjer je bilo 
tudi nekaj udeležencev iz drugih držav: Hr-
vaške, Srbije in Makedonije. Vzdušje je bilo 
zelo prijetno in kmalu smo se med seboj tudi 
bolje spoznali ter postali prijatelji. Mento-
rica mag. Silvia Karim nam je podrobneje 
razložila, kako izdelujemo iz keramike. V 
treh dnevih likovne delavnice sem iz gline 
upodobila roke z naslovom Nedosegljive 
sanje rok.  Z delavnicami smo zaključili ob 
16. uri, nato pa so nas razvrstili k družinam, 
kjer so nam nudili dve nočitvi z zajtrkom in 
večerjo. Vsi so nas lepo sprejeli, razkazali so 
nam mesto, skupaj smo se pogovarjali, zaba-

vali. Zadnji dan tabora, v četrtek, je potekala 
zaključna proslava, na katero so bili vabljeni 
tudi starši in mentorji. Zame je bila to odlič-
na izkušnja na področju umetnosti.«

I. V.
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Pred 56 leti je Ciril Bukovec postal župan 
občine Trebnje, ki je bila takrat približno 
tako velika, kot je današnja. Med njegovim 
županovanjem se je trebanjska občina zdru-
žila z mirnsko, šentrupertsko in mokronoško. 
Župan tako velike občine je bil do leta 1963. 
Danes se Ciril Bukovec spominja tega ob-
dobja kot časa začetkov. »Samo elan in ideje 
smo imeli,« je pripovedoval med našim obi-
skom. 
Sicer pa je doma z Velike Loke ter izhaja iz 
velike in ugledne družine. Sedaj živi na Ra-

čjem selu. Pred 2. svetovno 
vojno je končal meščansko 
šolo v Novem mestu, nato 
pa delal na domači kmetiji 
vse do sredine leta 1943, ko 
je odšel v partizane. V NOB 
se je vključil že leta 1941, in 
sicer v krajevni odbor OF na 
Veliki Loki, kjer so mu zau-
pali funkcijo blagajnika. V 
partizanskih enotah je bil vse 
do osvoboditve topničar. Po 
vojni je kot častnik še nekaj 
let preživel v vojaški suknji ter 
bil demobiliziran leta 1951. 
Nato se je dejavno vključil v 
družbeno življenje in postal 
tudi župan.
Trebanjci ga poznajo po tem, 
da je bil dejaven na številnih 
področjih: več mandatov je bil predsednik 
borčevske organizacije, blagajnik in tajnik, 
pa tudi v invalidski organizaciji je opravljal 
pomembne funkcije. Dolgo let je bil član ze-
lene bratovščine, tudi starešina, najprej v LD 
Velika Loka, nato pa tudi v Trebnjem. Že od 
leta 1971 je član kegljaškega kluba, kjer je bil 
tudi dober tekmovalec. »Naredil pa sem tudi 

natanko 135 gobelinov,« pove z neprikritim 
ponosom. »Vse, razen prvega, ki ga je začela 
delati moja žena, dokončal pa sem ga sam, 
sem podaril,« doda in pokaže na prvi gobe-
lin, ki visi na njegovi steni.
Cirilu Bukovcu želimo, da bi bil še dolgo 
tako ustvarjalen ter poln energije kot doslej.

Brane Praznik

Ciril BukoveC, devetdesetletnik in nekdanji trebanjski župan
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Pomoč družini na 
domu
Dom starejših občanov Trebnje izvaja pomoč 
družini na domu (PND) tudi za občane ob-
čine Trebnje.
Gre za različne oblike organizirane praktične 
pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po in-
stitucionalnem varstvu v zavodu.
Upravičenci do tovrstne pomoči so osebe, ki 
so starejše od 65 let, osebe s statusom inva-
lida in druge invalidne osebe, kronično bolni 
in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter 
hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v 
telesnem ali duševnem razvoju.
Storitev prilagodimo potrebam upravičenca 

in obsega naslednje sklope opravil: 
•	 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 
•	 gospodinjska pomoč, 
•	 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Cena za uporabnike iz občine Trebnje od 1. 
1. 2013 dalje znaša 6,49 EUR/uro. Občina 
Trebnje je namreč povečala delež subvencije 
iz 59,3 % na 60 % ter tako še bolj približala 
dostopnost storitve uporabnikom. 
V okviru izvajanja PND lahko uporabnikom 
Dom starejših občanov Trebnje dostavlja tudi 
kosilo, katerega cena trenutno znaša 4,60 
EUR. 
V zimskem času smo se v bolj oddaljenih ter 
višje ležečih krajih (v vseh občinah, kjer izva-
jamo PND) pogosto srečevali s slabimi pogoji 
na cesti. Uporabniki so bili pogosto dobese-
dno odrezani od sveta, socialna oskrbovalka 
pa jih prav tako ni mogla obiskati. Glede na 

to, da nekateri uporabniki živijo v zelo slabih 
ter tudi neustreznih bivalnih razmerah in je 
socialna oskrbovalka njihov edini stik s sve-
tom (je tista, ki prinese edini obrok, zakuri 
peč, prinese vodo, hrano ipd.), je urejenost cest 
v zimskem času zelo pomembna. 
Zavedamo se, da si ljudje zelo želijo čim dlje 
ostati v domačem okolju in ob ustrezni pomo-
či preživljati kakovostno starost, zato se bomo 
še naprej trudili, da bomo zadostili potrebe 
uporabnikov v domačem okolju. 

***
Vse dodatne informacije so vam na voljo v so-
cialni službi Doma starejših občanov Trebnje 
– pri koordinatorici Pomoči družini na domu, 
tel. št.: 07/3462-194.
Z veseljem bomo prisluhnili vašim potrebam. 

DSO Trebnje

obvestilo o odvozu kosovnih 
odpadkov
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bo v času od 25. 03. 2013 do 06. 
05. 2013 organizirala prevzem in odvoz kosovnih odpadkov iz gospo-
dinjstev v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.
Kosovne odpadke je potrebno primerno zložiti, povezati oziroma za-
pakirati ter jih zložiti na določen dan odvoza do 6. ure zjutraj na zbirno 
mesto (pri posodi za odpadke). V krajevnih skupnostih, kjer se vrši 
odvoz več dni, morajo biti kosovni odpadki pripravljeni na prvi dan 
odvoza do 6. ure.
Izven organiziranega prevzema in odvoza kosovnih odpadkov lahko 
občani sami pripeljejo kosovne odpadke na zbirni center Globoko, in 
sicer od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 
12. uro. Ob praznikih in nedeljah je zbirni center zaprt.
Namesto med kosovne odpadke lahko občani rabljeno opremo oddajo 
tudi v centru ponovne uporabe v Trebnjem. S ponovno uporabo se preu-
smerja rabljena oprema iz snovnega toka odpadkov v snovni tok surovin. 
Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 07/34-81-260.
Med kosovne odpadke sodijo:
•	 iztrošeno pohištvo (mize, stoli, omare, ipd.),
•	 sanitarni elementi (wc školjke, umivalniki, pipe, ipd.),
•	 oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture, fotelji, jogiji, ipd.),
• preproge,
•	 otroški vozički,
•	 športna oprema,
•	 peči in štedilniki na trda goriva,
•	 radiatorji in drugi kosi železa,
•	 večje igrače.
Med kosovne odpadke ne sodijo:
•	 avtomobilske gume in ostali avtomobilski deli,
•	 razni gradbeni odpadki (azbestna kritina, les, opeka, beton, toplotna 

izolacija),
•	 deli karoserije in motorja ter ostali avtomobilski deli,
•	 odpadna električna  in  elektronska oprema (TV sprejemniki, mo-

nitorji, hladilniki, zamrzovalne skrinje,  računalniki  in  pripadajoča  
tehnika,  tiskalniki,  sesalci,  pralni,  pomivalni  in  sušilni  stroji, 
električni štedilniki, grelniki vode –bojler, plinske sijalke, ipd.),

•	 nevarni odpadki (baterije in  akumulatorji, barve, laki,  lepila, kisline, 
topila, smole, pesticidi in biocidi,olja, odpadki, kateri vsebujejo živo 
srebro, embalaža, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi),

•	 folija od silažnih bal in polivinil.

razpored odvoza kosovnih odpadkov po občinah in ks
dan odvoza datum odvoza ks oziroma občine
Ponedeljek 25.03.2013 KS Trebnje
Torek 26.03.2013 KS Trebnje
Sreda 27.03.2013 Občina Mirna
Četrtek  28.03.2013 Občina Mirna
Petek 29.03.2013 Občina Mirna
Torek 02.04.2013 Občina Šentrupert
Sreda 03.04.2013 Občina Šentrupert
Četrtek 04.04.2013 Občina Šentrupert

Petek 05.04.2013 Občina Mokronog-Trebelno 
(območje Mokronoga)

Ponedeljek 08.04.2013 Občina Mokronog-Trebelno 
(območje Mokronoga)

Torek 09.04.2013 Občina Mokronog-Trebelno 
(območje Trebelnega)

Sreda 10.04.2013 Občina Mokronog-Trebelno 
(območje Trebelnega)

Četrtek 11.04.2013 Občina Mokronog-Trebelno 
(območje Trebelnega)

Petek 12.04.2013 KS Dol. Nemška vas
Ponedeljek 15.04.2013 KS Svetinja
Torek 16.04.2013 KS Dobrnič
Sreda 17.04.2013 KS Knežja vas
Četrtek 18.04.2013 KS Sela pri Šumberku
Petek 19.04.2013 KS Veliki Gaber
Ponedeljek 22.04.2013 KS Veliki Gaber
Torek 23.04.2013 KS Veliki Gaber
Sreda 24.04.2013 KS Šentlovrenc
Četrtek 25.04.2013 KS Šentlovrenc
Petek 26.04.2013 KS Velika Loka
Ponedeljek 29.04.2013 KS Čatež
Torek 30.04.2013 KS Račje Selo
Ponedeljek 06.05.2013 KS Štefan

razpored prevzema in odvoza kosovnih bo objavljen tudi:
•	 na	spletni	strani	Komunale	Trebnje	d.o.o.	(www.komunala-treb-

nje.si),
•	 na	hrbtni	strani	položnice	komunalnih	storitev	za	mesec	februar	

ter
•	 v	občinskih	in	krajevnih	glasilih.
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ŠPoRt

V torek, 5. 3. 2013, so se učenci OŠ Trebnje 
udeležili področnega prvenstva v nogometu, 
ki je potekalo v Črnomlju. Osnovno šolo 

Trebnje so pod vodstvom Smiljana Pristav-
nika odlično predstavljali naslednji učenci: 
Denis Čretnik Globovnik, Andrej Kaferle, 
Jaka Zakrajšek, Gregor Kramar, Timotej 
Majzelj, Martin Rakar, Jan Alukič, Urh Pan-
grc, Miha Krištof in Jošt Nagode. 
V predtekmovalni skupini so pristali z OŠ 
Vavta vas in OŠ Loka Črnomelj. Prvo tekmo 
so odigrali z OŠ Loka Črnomelj. Po slabšem 
začetku so naši učenci zaigrali zelo dobro in 
po zaostanku z 0 : 1 zmagali z 2 : 1. Strelca 
sta bila Denis Čretnik Globovnik in Andrej 
Kaferle. V drugi tekmi sta se OŠ Vavta vas 
in OŠ Loka razšli z neodločenim izidom 5 

: 5. To je pomenilo, da so naši učenci že bili 
v polfinalu. Ta miselnost se je pokazala nato 
tudi na igrišču, kjer so izgubili z 0 : 2 z OŠ 
Vavta vas. V polfinalu so se ponovno zbrali 
in pokazali, da so boljši od OŠ Šentjernej. 
Zmagali so z rezultatom 2 : 0. Strelec je bil 
Denis Čretnik Globovnik, po odlično izve-
denem kotu Timoteja Majzlja pa je še padel 
avtogol. V finalu so se pomerili z OŠ Šentru-
pert in po slabšem prvem polčasu izgubili s 3 
: 2 (2 : 0). Zadetka sta dosegla: 1 : 2 – Denis 
Čretnik Globovnik, 2 : 3 – Timotej Majzelj. 
Tako so naši učenci osvojili odlično drugo 
mesto. Čestitamo.  

Smiljan Pristavnik

V soboto, 23. 2. 2013, je na mestnem streli-
šču v Ljubljani potekalo državno prvenstvo 
za strelske veterane v disciplini zračna puška. 
Udeležilo se ga je 52 strelcev, ki so sestavljali 
10 ekip. Trebanjske vrste so zastopali izku-
šeni strelski veterani: Franc Progar, Bojan 
Ostanek in Franc Cugelj, ki so zasedli odlič-
no tretje mesto s 528 krogi in le za en krog 
zgrešili drugo mesto in naslov podprvaka 
Slovenije. Prvo mesto je zasedla ekipa Strel-

skega društva Dušan Poženel s 533 krogi, 
drugo mesto pa Strelsko društvo Grosuplje 
s 529 krogi. Kljub grenkemu priokusu smo 
veseli njihovega uspeha in jim ob tej prilo-
žnosti čestitamo za njihov vrhunski dosežek. 
Tudi ostali člani Strelskega društva Trebnje 
ne bodo počivali, saj se bodo že konec me-
seca marca udeležili finala državne dopisne 
lige, na katero so se uvrstili s kar štirimi 
ekipami. Strelsko društvo Trebnje bodo na 

omenjenem prvenstvu zastopali veterani, 
člani, pionirji, mlajši pionirji ter en član v ka-
tegoriji invalidov. Strelski pozdrav!

 Tekst: Leon LOBE 
Slika: Arhiv Strelskega društva Trebnje

uspešen nastop 
selekcije u-6
V februarju je v Ivančni Gorici potekal no-
gometni turnir selekcije U-6, na katerem je 
debitirala ekipa iz NK Trebnje. Fantje in de-
kle so se uspešno borili in prišli do polfinala 
brez prejetega zadetka, nato pa so proti favo-
rizirani ekipi NK Olimpija z golom razlike 
izgubili v zadnjem trenutku. V tekmi za 3. 
mesto so imeli zopet športno smolo, saj so po 
spletu okoliščin izgubili proti ekipi NK Bri-
nje iz Grosupljega ter tako na koncu osvojili 

odlično 4. mesto. Na turnirju sta posebej iz-
stopala napadalka Lunja Kotar, ki je bila na 

koncu visoko uvrščena na seznamu strelcev s 
3 doseženimi zadetki, in vratar Jaka Lobe, ki 
je kot edini vratar turnirja prejel samo 3 gole. 
Pohvalo in čestitke si zasluži celotna ekipa 
selekcije U-6 in oba trenerja, Beki Rušiti in 
Janez Drenik.  

REZULTATI TURNIRJA: 
1. mesto – NK Škofja Loka 1
2. mesto – NK Olimpija 1
3. mesto – NK Brinje
4. mesto – NK Trebnje

Tekst in slika: Leon LOBE

trebanjski strelski veterani osvojili 3. mesto na 
državnem prvenstvu

Področno prvenstvo v nogometu za 6. in 7. razred

V nedeljo, 3. 3. 2013, je v Trebnjem potekal 2. 
tradicionalni turnir KS Trebnje, na katerem 
je naša ekipa selekcije U-10 osvojila odlično 
3. mesto. Na turnirju je tekmovalo 20 ekip 
iz 16 klubov iz Slovenije in tujine, ki so med 
seboj odigrale kar 48 tekem. Zagotovo naj-
bolj razburljiva tekma turnirja se je odvijala 
v četrtfinalu med ekipo NK Trebnje in ekipo 
NK Dana Mirna, na kateri so naši igralci in 
igralka šele po kazenskih strelih napredovali 
v polfinale, kjer so izgubili proti kasnejšemu 
zmagovalcu turnirja. V tekmi za 3. mesto so 
naši igralci suvereno premagali ekipo ND 

Črnuče in se skupaj z obema trenerjema, g. 
Markom Patetom in g. Gregorjem Erma-
nom, veselili zaslužene zmage. Veselje doma-

če ekipe se je podvojilo ob prejemu pokala 
za najboljšega vratarja na turnirju, ki ga je 
osvojil Jure Smolič.  
REZULTATI TURNIRJA: 1. mesto – NK 
Bravo 1, 2. mesto – NK Domžale A, 3. 
mesto – NK Trebnje – modri, 4. mesto – 
ND Črnuče
Najboljši strelec: Klemen JUSTIN iz NK 
Domžale A (8 golov)
Najboljši vratar: Jure SMOLIČ iz NK 
Trebnje

Tekst: Leon LOBE, foto: Damjan MIKLIČ

selekcija u-10 nk trebnje osvojila 3. mesto na domačem turnirju
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Na marčevski seji OS je 
bil sprejet Proračun Ob-
čine Trebnje za leti 2013 
in 2014, ki ga DSD ni 
podprla. Sprejeti doku-

ment ne odraža teženj razvoja, ne temelji na črpanju razpoložlji-
vih sredstev iz EU in drugih virov, zanemarja društvene aktivno-
sti, nobenih sredstev ni namenjenih za varovanje okolja ter reko 
Temenico, mladina je v njem popolnoma spregledana, nekaterim 
KS, npr. Račjemu selu, pa ne zagotovi niti požarne varnosti, prav 
tako pa v tem trenutku ni zadosti sredstev za delovanje predšolske 
vzgoje. Pa še kaj bi se našlo. Razvoja občine se ne da graditi na 
temelju zadolževanja!
Ob tej priložnosti našim občankam izrekamo voščilo ob 8. mar-
cu, dnevu žena, in bližajočem se 25. marcu, materinskem dnevu.

OO DSD Trebnje

DROT spomladi odpira center ponovne 
uporabe

V današnji družbi se odpira vse več centrov ponovne uporabe. 
Tudi v DROT-u smo se odločili, da bomo poskrbeli za lokacijo 
za skladiščenje rabljene opreme, ki je funkcionalno še uporabna. 
Na ta način bomo poskrbeli, da lahko občani izdelke, ki jih ne 
potrebujejo več in so še uporabni, prek centra ponovne uporabe 
podarijo nekomu drugemu, ki jih mnogo bolj potrebuje. Namen 
projekta je predvsem socialna naravnanost, torej pomoč ljudem, 
obenem pa si želimo, da bi se pri ljudeh spremenil odnos do do-
brin, ki se zdijo samoumevne. Na ta način se še naprej trudimo z 
izvajanjem družbeno koristnih dejavnosti.  

PRORAČUN PO MERI OBČANOV 
– DRUGIČ!

Proračun za leti 2013 in 2014 je bil sprejet na 
način, kot smo pričakovali. S sprejetjem je do-
sežen koalicijski politični mir za določeno na-
daljnje obdobje in županu dana možnost, da na 
svoj način uravnava razvoj občine. Če je to v redu, naj presodijo 
občani in občanke.
Veseli nas vsaj to, da so bila, na osnovi predloga Odbora za druž-
bene dejavnosti, določena sredstva za šport, kulturo in Galerijo 
likovnih samorastnikov Trebnje povečana, tako da bodo lahko ta 
društva izvajala svoje dejavnosti vsaj na ravni, kot so jih v prete-
klem letu.
Sicer pa smo na seji pričakovali tudi razpravo o Zakonu o ome-
jevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij in konkretne 
predloge v zvezi s tem, vendar pa za to ni prave volje. Trenutni 
položaj namreč ustreza večini, saj so tako »povedali« volivci.

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE

Na letošnjem 12. rednem kongresu SLS je bil za novega predse-
dnika stranke izvoljen g. Franc Bogovič iz Koprivnice pri Krškem. 
Novi predsednik se bo skupaj s stranko SLS zavzemal za dialog, 
v katerem se ne bomo le poslušali, ampak tudi slišali, in sicer tako 
znotraj stranke kot zunaj nje! Trudili se bomo, da bomo socialno 
čuteča družba, v kateri cenimo pošteno delo za pošteno plačilo 
in v kateri šibkejšemu vedno pomagamo. Verjamemo v dialog, s 
katerim bomo dosegli čim hitrejši izhod države iz gospodarske 
krize ter blažili revščino. Slovenska ljudska stranka je odgovor na 
to, kar danes na cesti zahteva ljudstvo: delo, načelnost, etičnost 
in spoštovanje institucij pravne države. Slovenska ljudska stranka 
gradi zaupanje med ljudmi!

OO SDS Trebnje

Ob dnevu žena in materinskem dnevu iskreno čestitamo!
Velika noč naj vam prinese notranji mir, v srcu srečo in telesu zdravje.

Občinski odbor SDS Trebnje



17št. 81 / marec 2013

lokalna politika / dogodki

PREPOZNO!

Odstop župana Alojzija Kastelica s funkcije župana je le prišel na 
dnevni red seje Občinskega sveta Občine Trebnje. Odstopil naj 
bi 6 mesecev pred volitvami, ki bodo jeseni leta 2014. Za ugled 
občine bo to prepozno! Povedal je, da se je svojega mesta župana 
zaradi pritiskov že naveličal. A dejstvo je, da se ni naveličal funk-
cije, saj ima dovolj glasov občinskih svetnikov. Obroč se oža okoli 
njegovih nezakonitosti in kaznivih dejanj! Na vidiku je tudi za-
konodaja, ki bo taki osebi onemogočila opravljanje javne funkcije. 
Na seji je izjavil, da bo odstopil aprila leta 2013 pod pogojem, če 
bo prejemal odpravnino v višini bruto plače vsak mesec do poteka 
mandata. Torej, ne gre za pošteno delo v korist lokalne skupnosti! 
Gre za denar, na kar že ves čas opozarjamo! 

Jože Povšič, predsednik NDK Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

V času, ko se nova mandatarka pogaja za sestavo nove vlade, pa 
vlada, ki opravlja samo tekoča opravila, sprejema pomembne ured-
be in nadaljuje z operacionalizacijo že sprejetih zakonov. Upam, 
da bo zaživel do izvolitve nove vlade tudi zakon o slabi banki. 
Vlada je sprejela tudi zelo pomembno uredbo o klasifikaciji 
objektov, s katero zelo poenostavlja pridobitev nekaterih gradbe-
nih dovoljenj. Uredba je bistveno spremenila pogoje za enostavne 
objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, in 
povečala nabor nezahtevnih objektov, za katere ni potrebno izde-
lati projektne dokumentacije in je izdaja gradbenega dovoljenja 
enostavna. Med te objekte sedaj sodijo tudi zidanice do 80 m2 po-
vršine in še nekateri objekti, ki so namenjeni predvsem predelavi 
kmetijskih pridelkov.

Zvonko Lah, 
         poslanec SDS v DZ

10 let veteranskega združenja v 
trebnjem
Deseti letni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Trebnje se je začel s strumnim prihodom praporščakov na prizorišče 
in lepo zapeto himno v priredbi Glasbene skupine Stopinje, nadalje-
val pa s kulturnim programom.
Tudi letos ga je vodil Leopold Pungerčar, tenkočutno, z izbranimi 
besedami in pravšnjo mero humornosti. Poročilo o opravljenem delu, 
ki ga je prebral predsednik Miro Resnik pred razpravo, so navzoči 
potrdili kar z aplavzom, nato pa so še gostje, vsak na svoj način, dodali 
pozitivna mnenja. Tako predstavniki občin kot sosednjih združenj so 
izpostavili zgledno sodelovanje Trebanjcev na vseh ravneh. Posebej je 
bilo še izpostavljeno, da trebanjsko združenje zelo vzorno pripravlja 
letne zbore in tudi komemorativne ter druge prireditve, tako da so za 
zgled celo drugim organizacijam in združenjem. Trebanjski veterani 
se lahko pohvalijo tudi s številnimi drugimi uspehi – strelskimi, ure-
jenim spominskim parkom …
V razpravi je bilo največkrat poudarjeno, da je bila pred desetimi leti 
sprejeta dobra odločitev, ko so veterani ustanovili Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slovenijo Trebnje. Hkrati pa so bili zelo 

kritični do vladnih ukrepov (ZUJF). Veteranske organizacije in člani 
so po dolgih letih dosegli družbeni konsenz, vladni ukrepi pa so že 
dogovorjene in uveljavljene pravice zelo skrčili. To področje dejav-
nosti sta posebej izpostavila Borut Likar iz območnega združenja iz 
Bele krajine in Marjan Grabnar iz PO Dolenjske, ki menita, da se 
prizadevanj za izboljšanje statusa ne sme opustiti, kajti tudi družbene 
razmere se bodo prej ali slej izboljšale. Med gosti in razpravljavci sta 
bila tudi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in podžupanja Občine 
Trebnje Nada Pepelnak. 
Da je status veterana vabljiv ter ugleden, je pokazalo poročilo častne-
ga razsodišča, ki je obravnavalo kar nekaj primerov. V dveh primerih 
je moralo izreči in dati negativno mnenje o pridobitvi statusa vete-
rana. Ker je prejšnji predsednik nadzornega odbora odstopil, so za 
novega predsednika izvolili Janeza Bobnarja. Potrdili so tudi načrt 
dela in finančni načrt. V njem so si med drugim zadali kar zahtev-
no nalogo, da bodo ob deseti obletnici (predvidoma oktobra) izdali 
spominski zbornik. Veterane so hkrati pozvali k skrbnemu zbiranju 
arhivskega in spominskega gradiva ter k še večji krepitvi domoljubja 
med mladimi. 
Na koncu so podelili še zahvale in priznanja. Desetini novih članov 
so vročili še članske izkaznice. Med novimi člani je kar nekaj žensk. 
Zbor se je nadaljeval z družabnim srečanjem in s prepredanjem misli 
o polpretekli zgodovini, statusih in aktualnih dogodkih – tudi o času, 
v katerem živimo, in lepši prihodnosti.  

 Brane Praznik

Premiera komedije  
»Poročil se bom s svojo ženo.«

KUD Ivan Cankar iz Velike loke se tudi letos ni izneverilo tra-
diciji in je pripravilo premiero nove Komedije, tokrat Marjana 
Marinca »Poročil se bom s svojo ženo«, ki jo je režirala Melita 
Pangrc. Z imenitno igralsko zasedbo in lepo odigrano predstavo 
bodo navduševali še vse leto po različnih krajih Dolenjske.

B.P.
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policija svetuje / obvestila

Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih letih in tudi že 
letos obravnavali večje število tatvin in vlomov v osebna vozila 
ter tatvin iz odklenjenih objektov. Do tatvin in vlomov je priha-
jalo predvsem na območjih vinorodnih okolišev in na mestih, kjer 
ljudje opravljajo gospodarska dela. Policisti Policijske postaje Treb-
nje občanom svetujemo:
Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sede-
žih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; varne-
je bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki 
in dokumenti ne sodijo v predale vozila.
Predmeti v vrečki ali  torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za 
storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročena materialna 
škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov.
Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na puščajte prtljage 
na strehi avtomobila. 
Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite 
vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo.
Vključite alarmno napravo, če jo imate.
Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite 
vozilo le za hip.
Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti varnost v stanovanjih, 
vikendih ter zidanicah. Policisti svetujemo:
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne odpirajte jih neznancem. 
Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva 

je senzorska luč. Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali var-
nostno verigo in kukalom. Namestite domofon ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne 
premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki 
bi lahko pomagale pri odkrivanju storilca. Pri izsleditvi storilca nam 
lahko zelo pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete pred-
vsem:
v primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, 
obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo);
registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
natančen opis ukradenih predmetov; povejte, če ste storilca zalotili.

Vaš vodja policijskega okoliša 
Dejan Kavšek

Preprečevanje vlomov in tatvin iz vozil 
in objektov

3. Dobrodelno 12-urno 
kolesarjenje po občini 

Trebnje
»V tretje gre rado!« Po dveh nadvse uspešnih kolesarskih dru-
ženjih, ko smo 12 ur kolesarili po občini Trebnje ter zbirali 
dobrodelna sredstva za pomoči potrebne, organiziramo že 3. 
Dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje!
Rekreativno kolesarsko druženje bo potekalo v soboto, 30. 3. 
2013, med 7. in 19. uro. Udeleženci bodo kolesarili po 24 ki-
lometrov dolgi krožni trasi na relaciji Trebnje–Štefan–Obči-
ne–Železno–Dobrnič–Rdeči Kal–Gorenje Ponikve–Trebnje. 
Ni pomembno, ali se nam pridružite za en krog, cel dan ali le 
nekaj minut. Srečanje je namreč namenjeno druženju, aktiv-
nemu preživljanju prostega časa ter pomoči socialno šibkim, 
ki jim bomo namenili vsa zbrana sredstva.  
Na startno-ciljnem prostoru v mestnem parku bo poskrbljeno 
za žejo udeležencev ter servis koles, v gostišču Opara pa bodo 
na ta dan za vse sodelujoče pripravili posebno ponudbo malic.
Druženje organizirata ŠD Ad-venture.si in KD Gorenje Po-
nikve, več informacij pa najdete na spletnih straneh www.ad-
-venture.si in www.kd-gorenjeponikve.eu.

vabljeni!

vnos kmetijskih  
subvencij 2013
Vnos poteka od 28. 2. 2013 do 7. 5. 2013. Vse vlagatelje 
naprošamo, da pred prihodom na vnos na upravnih enotah 
uredijo svoje GERK-e, saj je le-teh zaradi novih ortofoto po-
snetkov nekoliko več. 
Vlagatelje vabimo na vnos po abecednem vrstnem redu vasi. 
V primeru, da kateri od vlagateljev ni bil vabljen, so pa bili 
vabljeni njegovi sosedje, to pomeni, da je njegova vloga blo-
kirana. Svetujemo mu, da čim prej odpravi napake na upravni 
enoti. Vse vlagatelje ponovno pozivamo, da se držijo termi-
nov, saj bomo le tako lahko vsem pravočasno opravili vnos.

5. 2. 2013 je v veljavo stopila tudi NOVA UREDBA O 
VARSTVU VODA PRED ONESNAŽEVANJEM Z NI-
TRATI IZ KMETIJSKIH VIROV. Podrobnejše informa-
cije o tem lahko dobite na sedežu izpostave KGZS v Treb-
njem.

KGZS - Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje 
Ana Moder, vodja izpostave
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zahvale / vabilo / oglas

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
a ostaja v srcu tiha bolečina.

ZAHVALA

Z žalostjo sporočamo, da je  
v 86. letu sklenil svojo življenjsko pot

ALOJZ  
PERUCI
iz Trebnjega

Iskreno se zahvaljujemo vsem,  
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,  

darovali cvetje, sveče in za sv. maše  
ter izrazili sožalje.

Posebna hvala patronažni sestri Majdi,  
gospodu Borinu in g. župniku Koširju  

za lepo opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ga boste skupaj z nami  

ohranili v najlepšem spominu.

Žalujoča Ljudmila s svojimi

Bodi zdrava, domovina,  
mili moj slovenski kraj!

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil brat in stric

AdOLf  
MEžAn
duhovnik v pokoju.

Od njega smo se poslovili 27. 2. 2013  
na pokopališču Sv. Marjete v Grmu.  

Hvala številnim sobratom, pevcem in vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti  

in se ga boste spominjali.
 

Žalujoči: brat Branko z družino,  
sestra Majda, nečak Andrej z družino.

Človek je kakor kaplja rose na listu,  
veter pihne, ni te več!  
Ljudje, kot si ti,  
nikoli ne umrejo,  
le v velikem gozdu zaidejo s poti.  
Zatorej, zbogom med zvezdami! 
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 58. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila 
naša predraga

TAnJA HACE
rojena Miklič,  
s Trubarjeve ulice 5 
v Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  
s Trubarjeve ulice in znancem za izrečena 

sožalja ter darovano cvetje in sveče.  
Še posebej se zahvaljujemo Anki Rokavec, 
Matjažu Projetu, Jožici Gerden in Marti 
Dreža za pomoč na dan pogreba, Slavku 
Podboju in Borutu Kolencu za poslovilne 

besede, duhovniku za opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi 
Sonje Novak ter sodelavcem iz SKB banke, 
Terce, d. o. o., Šentrupert in Trima Trebnje, 

d. d. Hvala tudi vsem, ki ste našo Tanjo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

Vabilo
Turistično, športno in kulturno 
društvo Štefan v sodelovanju  

s KS Štefan vabi vse žene  
in matere KS Štefan na kulturni 

dogodek ob dnevu žena  
in materinskem dnevu, ki bo  

v petek, 22. 3. 2013,  
ob 19. uri  

v Gostilni pri Mišiču  
v Štefanu pri Trebnjem.

Za kulturni program, pogostitev in 
obdaritev udeleženk ter veselo raz-
položenje  bodo poskrbeli domači 
krajani ter člani in članice društva. 

Veselimo se vašega obiska.

TŠKD Štefan



AktuAlnozadnja stran

napovednik prireditev v občini trebnje v marcu in aprilu 2013
datum ura Prireditev Lokacija
23. 3. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
30. 3. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
30. 3. 2013 7.00–19.00 3. Dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje Park Trebnje
1. 4. 2013 9.00 5. šentlovrenški krog Okrepčevalnica Vavtar na Krtini
1. 4. 2013 10.00 Sekanje pirhov na Vini Gorici Pri cerkvi na Vini Gorici
2.–17. 4. 2013 V času odprtosti 

knjižnice
Razstava ilustracij Modri svet Trebanjke Marte Bartolj 
ter Nine Meglič in Ajde Erznožnik

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

6. 4. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
8. 4. 2013 7.00–14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
8. 4. 2013 19.00 Literarni večer s pisateljico Stanko Hrastelj in podelitev 

nagrad ob zaključku Golieve bralne značke
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9. 4. 2013 7.00–14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
11. 4. 2013 18.00 Predavanje:  Zgodovina oblačenja od Egipta do začetka 

20. stoletja
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

12. 4. 2013 17.00 Zaključek Jurčkovega nahrbtnika s predstavo Ovčka, ki 
je prišla na večerjo

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

13. 4. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 4. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 4. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
25. 4. 2013 18.00 Vodstvo po razstavi Nove pridobitve Galerije likovnih 

samorastnikov Trebnje v letih 2011 in 2012
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

27. 4. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park 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 18 (TIC Trebnje). 


