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Spoštovane občanke in bralke našega Glasila 
občanov, drage žene, matere in draga dekleta!

Iskreno vam čestitamo ob dnevu žena in materinskem dnevu. 
Želimo vam, da bi se prav vsak dan v letu počutile posebne, saj je 
svet zaradi vas lepši in prijaznejši.

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 ob-
jave, neobjave, delne objave ali krajšanja 
nenaročenih prispevkov v skladu s pro-
storskimi možnostmi in uredniško politi-
ko. Priporočamo, da posamezni prispev-
ki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov 
s presledki ter fotografijo v formatu JPG 
ali podobno. Fotografij, pripetih v pro-
gramu 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 ob-
jav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V 
Glasilu 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 kakovosti 
za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost 
ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. Na-
ročnik oglasa je dolžan spoštovati avtor-
ske 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, 15. marec 2012. Pri-
spevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.     

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  

Prihodnost je spet 
obetavnejša
Kakor koli obrnemo, nekatere stvari so pač kot na 
dlani. Na primer ta, da je z imenovanjem nove 
vlade le nekoliko več optimizma. Realno gledano 
je položaj težak, vendar je potrebno ukrepati in 
sanirati stanje po katastrofalnem vladanju prej-
šnje garniture.
Po mrzlem vremenu v februarju se počasi pribli-
žuje pomlad in mrzla ter temačna zima bo le še 
oddaljen spomin. Marec je tudi mesec mater in 
žensk. Dovolite, da vam ob tej priložnosti če-
stitam in se vam zahvalim v svojem imenu in 
imenu Občine Trebnje.

Projekti v partnerstvu z državo in EU
Sreča nam je naklonjena tudi pri projektih, ki 
potekajo v partnerstvu z državo, saj se večinoma 
odvijajo po načrtih. Eden največjih je seveda av-
tocesta in dela se bodo začela v teh dneh intenzivno 
odvijati. Rok za dokončanje je 150 dni. Novi iz-
vajalec pa je CGP Novo mesto.
Že v ponedeljek, 20. februarja, oddajamo prijave 
za dva razpisa v skupni višini cca 800.000 evrov 
in velika verjetnost je, da bodo ta sredstva prido-
bljena. Pogoj je sprejet proračun in zato upam na 
njegovo sprejetje v občinskem svetu.
Te dni pa tečejo tudi pogajanja za pridobitev sred-
stev iz regionalnih spodbud EU v višini 900.000 
evrov, ki jih bomo namenili za nakup bivše Do-
lenjke, kjer nameravamo urediti sodobno knjižni-
co.
Tečejo tudi pogovori za ureditev centra ponovne 
uporabe v okviru zbirno-sortirnega centra Globo-
ko. Če bomo uspešni na razpisu čezmejnega sode-
lovanja IPA, lahko računamo na 400.000 evrov 
sofinanciranja. Razpis bo zaključen 20. aprila.
Projekt Gošo je v teku in je podprt z 2.200.000 
evri. Projekt je v celoti financiran s strani EU in 
zasebnega partnerja (hčerinske družbe Telekoma 
GVO).

Ostali projekti 
Podpisane so pogodbe za izvedbo kanalizacije Šte-
fan–Velika Loka ter za izvedbo kanalizacije in 
ureditev meteorne vode v Studencu. 
Zaključen je projekt izgradnje vrtca v Trebnjem s 
14 oddelki. Hvala vsem za pohvale in spodbudne 
besede ob dokončanju. 
Pripravljamo se za razpis za pridobitev koncesije 
za gospodarsko javno službo daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso. Vrednost tega projekta je 
cca 6.000.000 evrov. To ogrevanje bo za Trebnje 
najcenejše in ekološko najčistejše.
Seveda poteka še kopica manjših projektov in 
verjamem, da bodo v bodoče realizirani. V veliko 
pomoč so nam KS, ki pomagajo pri raznovrstnih 
projektih, pa tudi gradbeni odbori ter posamezniki. 

Politično področje in obiski 
Z imenovanjem nove vlade se bo najbrž izbolj-
šala tudi dostopnost do državnih uslužbencev. 
Povabili smo nov politični vrh na otvoritev no-

vega vrtca, zato bo datum objavljen naknadno. 
To bo lepa priložnost za navezavo korektnih od-
nosov za nadaljnje tvorno sodelovanje. 
Trinajstega marca je napovedan obisk predse-
dnika države dr. Danila Türka, ki ga bomo iz-
koristili za pregled dela in seveda kot spodbudo 
gospodarstvu v naši občini.
Pred dnevi smo gostili tudi varuhinjo človekovih 
pravic, s katero smo se pogovarjali o nekaterih 
problemih na stanovanjskem področju in oskrbe 
z vodo.
Še naprej lahko spremljate prizadevanja Dro-
ta in Cajtnga, da razbije zdravo jedro razvoj-
nih prizadevanj koalicije. Kar naprej smo tarče 
kritik in celo nesramnega podcenjevanja. Če se 
ozrem na obdobje petih let županovanja, lahko 
mirno rečem, da sem ponosen na vse projekte in 
razvoj občine. Hvala vsem, ki verjamete in nam 
pomagate v razvojnih prizadevanjih.  
Moja vrata so še vedno odprta za vse. Ne želim 
politike izključevanja, še manj pa obsojanja ali 
nadvlade. Smo občina priložnosti za razvoj in 
razcvet – pod pogojem, da sprejemamo drug dru-
gega. 

Rezime 
Marsikdo razmišlja črnogledo in ne najde svetlih 
točk za optimizem. Tudi mene velikokrat spra-
šujete, kje najdem voljo, da vztrajam. Sreča je, če 
premagaš viharje in ostaneš, sreča je sončen dan 
in stisk roke prijatelja. Skrbi in težave so del iz-
ziva in da jih imamo, je nesporen znak, da smo v 
vrenju življenja. 
Koliko smo torej srečni? Odvisno. Srečo lahko 
iščemo v skupnostih, med prijatelji, v družini … 
ali pa v sebi. Lahko jo iščemo v velikih stvareh 
ali v majhnih zadovoljstvih. Najlepše pa je, če je 
tvoja sreča odvisna samo od tebe. Tako bo trajna 
in se bo ohranjala, ne glede na okoliščine.
Včasih menimo, da je sreča nekakšen božji dar. Pa 
ni. Je kot sadež na drevesu – ves čas je tam in le 
od nas je odvisno, ali ga opazimo, utrgamo in z 
užitkom použijemo.
Ob tem pa razmišljajmo, kako lahko prispevamo 
še več, da nam bo v naši skupnosti lepo in prije-
tno, saj nas dajanje velikokrat bolj osreči od pre-
jemanja.
Zato si utrgajte svojo srečo, uživajte v njej in jo 
delite tudi z drugimi.

 Vaš župan Alojzij Kastelic
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Pravna svetovalka:  
Saša Štrubelj
E-naslov: sasa.strubelj@trebnje.si

Rojena sem bila 24. 1. 1983 v Ljubljani, 
stanujem v Grosupljem. Sem univerzite-
tna diplomirana pravnica z magisterijem s 
področja civilnega in gospodarskega prava. 
Sprva sem bila zaposlena na ministrstvu za 
gospodarstvo. Zatem sem opravljala sodni-
ško pripravništvo, bila zaposlena v gospodar-
ski družbi in opravila pravosodni izpit. Moja 
nadaljnja poklicna pot me je zanesla v Treb-
nje in vesela sem, da je tako, saj predstavlja 
tovrstno delo zame velik strokovni izziv.

MOJA VIZIJA
Na Občini Trebnje sem zaposlena kot prav-
na svetovalka v Pisarni župana, posledično 

je moja primarna naloga skrb za transpa-
rentnost, legitimnost in legalnost delovanja 
občine in občinske uprave. Pogosto se pri 
svojem delu srečujem z dilemo, čemu dati 
prednost: zakonitosti ali učinkovitosti, saj sta 
omenjeni načeli pogosto v kontradiktornem 
odnosu. Zakonitost predstavlja za pravnika 
»conditio sine qua non« (nujni pogoj). Kon-
sekventno moram kot pravnica z dušo in 
srcem vehementno dati prednost zakonito-
sti, četudi na račun učinkovitosti, v kolikor 
je odločitev lahko zgolj enoznačna. Pogosto 
pa imata obe načeli možnost sobivanja, kar 
je zagotovo najbolj zaželeno, saj ne smemo 
pozabiti, da »hominum causa omne ius con-
stitutum« (vse pravo obstaja zaradi ljudi).

m. s.

Premoženjskopravne zadeve: 
Vanda Zadnik
E-naslov: vanda.zadnik@trebnje.si

Sem Vanda Zadnik, rojena 25. 8. 1968 v 
Ljubljani. Leta 1992 sem končala Pravno 
fakulteto Univerze v Ljubljani. Službeno pot 
sem pričela v Občini Kočevje, kjer sem bila 
zadolžena za premoženjskopravno področje 
– področje denacionalizacije. Kasneje sem 
pridobivala izkušnje na Območni geodetski 
upravi Ljubljana in nazadnje na Upravni 
enoti Kočevje, kjer sem reševala težje uprav-
ne postopke s področja gospodarstva, kme-
tijstva, upravnonotranjih zadev in opravljala 
druge naloge s področja vodenja, pripravljala 
raznovrstne analize, poročila, notranje akte 
ipd. Sodelovala sem v različnih projektnih 
skupinah. Živim v Kočevju, kjer sem si 
ustvarila tudi družino.

Od 21. decembra 2011 sem zaposlena na 
Občini Trebnje. Moje delovno področje za-

jema predvsem premoženjskopravne zadeve, 
kamor sodi: priprava letnega načrta gospo-
darjenja z občinskim premoženjem, priprava 
in samostojno izvajanje nalog v zvezi z naku-
pi in s prodajo zemljišč, urejanje premoženj-
skopravnih zadev občine (izdelava različnih 
pogodb o upravljanju, najemnih, služnostnih 
pogodb, sodelovanje z državnimi in drugimi 
institucijami) in druge premoženjskopravne 
zadeve s področja dela.
Vrednote, ki so me do sedaj vodile pri delu, 
so bile: zakonitost, spoštovanje, zaneslji-
vost, odgovornost, poštenost, delavnost, pri-
pravljenost pomagati drugim in pozitivna 
naravnanost. In tako bo tudi v bodoče. Pri 
svojem delu si bom prizadevala za pravo rav-
novesje med interesi občanov in interesi ob-
čine ter za mirno in konstruktivno reševanje 
morebitnih nesoglasij. 

m. s.

Natečaj je potekal pod okriljem Zavoda za 
usposabljanje Janeza Levca in Društva za 
kulturo inkluzije. Tudi v Vrtcu Trebnje ima-

mo vsako leto več vpisanih otrok, ki so se v 
Slovenijo priselili, romskih otrok, otrok s po-
sebnimi potrebami in tudi medgeneracijsko 

sodelovanje z Domom starejših 
občanov Trebnje je vsako leto še 
boljše. Tako lahko vsak pridobiva 
različne medkulturne izkušnje, saj 
je v igri dovolj prostora za vsako-
gar. Otroci, stari od 5 do 6 let, so v 
različnih likovnih tehnikah ustvar-
jali izdelke na že omenjeno temo. 
Nekaj od teh je prišlo tudi v ožji 
izbor. Podelitev nagrad je potekala 
31. januarja, in sicer v Cankarjevem 
domu. Na letošnji likovni natečaj 
se je prijavilo 250 šol, vrtcev ter za-

vodov iz Slovenije in tujine. Dogodek je bil 
obogaten z nadaljnjo aktivnostjo otrok, saj so 
mali umetniki lahko sami oblikovali izgled 
in postavitev razstave, nato pa sodelovali na 
različnih delavnicah, prejeli so priznanja in 
se udeležili predstave Tolkala za radovedne-
že oziroma glasbeno- in kulturnovzgojne ure 
v Kosovelovi dvorani. 

marta Rogelj, vzgojiteljica

Predšolski otroci nagrajeni na 5. mednarodnem 
likovnem natečaju »Igraj se z mano«
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V prvem portretu meseca vam predstavljamo 
človeka z velikim srcem, ki je velik tudi po 
delih. 
Kljub temu, da je upokojen, ne išče znanih 
»penzionističnih« izgovorov, kot na primer, 
da nima časa.

Bi nam lahko na kratko opisali svoje življe-
nje? 
Rodil sem se 25. 12. 1939 in otroštvo preži-
vel na Veliki Loki. V osnovno šolo sem hodil 
v Šentlovrenc in nadalje v nižjo gimnazijo v 
Trebnje. 
V Novem mestu sem leta 1961 končal učite-
ljišče in se jeseni istega leta kot učitelj zapo-
slil na OŠ Šentrupert. Tu sem 10 let pouče-
val matematiko in fiziko ter ob delu končal 
Pedagoško akademijo na Oddelku za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani. Leta 1972 sem 
se z družino preselil v Trebnje, kjer sva si z 
ženo zgradila dom in se tudi oba zaposlila na 
OŠ Trebnje. Tu sva delala vse do upokojitve.

Kako je potekalo vaše delo?

Leta 1974 sem na šoli prevzel delovno me-
sto ravnatelja. Šolo je takrat pestila velika 
prostorska stiska, saj je pouk potekal v več 
stavbah. Šolo je obiskovalo skupaj s podru-
žničnimi šolami prek 1200 učencev in od 
tega jih je bilo kar 40 % iz občine Trebnje. 
Veliko napora sem moral vložiti v organiza-
cijo pouka, pestilo nas je tudi pomanjkanje 
kadra – učiteljev. V sklopu šole so delovali 
tudi vrtec in oddelki glasbene šole. V popolni 
oskrbi smo imeli tudi prevoz učencev v šolo 
(dva avtobusa). Kljub vsem tem nalogam 
sem 4 leta vodil tudi izobraževanje odraslih 
v okviru Delavske univerze (delovodska šola, 
dopisna ekonomska šola, tečaji).
Materialni pogoji so se bistveno izboljšali, ko 
smo leta 1982 dobili novo šolo. Investicijo je 
vodila občinska izobraževalna skupnost, ven-
dar sem v času gradnje z njo veliko sodelo-
val, zlasti pri opremljanju šole. Zaradi velike 
gospodarske krize smo morali varčevati in 
delo racionalizirati tudi v šolstvu. Zato nam 
je politika svetovala, naj vse šole združimo v 
eno organizacijo VIO (vzgojno-izobraževal-
no organizacijo), a prihranka žal ni bilo. Di-
rektor organizacije sem bil 2 leti. Nova oblast 
samostojne Slovenije je to organizacijo uki-
nila in ustanovila javne zavode. Potem sem 
bil 1 leto v. d. ravnatelja OŠ Trebnje, ker za 
novo lokalno politično oblast nisem bil več 
ustrezen za ravnatelja.
Ob podpori Zavoda RS za šolstvo in večje-
ga dela kolektiva sem leta 1992 zopet po-
stal ravnatelj in to funkcijo opravljal do leta 
2002, ko sem se upokojil. 
V tem drugem obdobju mojega ravnatelje-
vanja sem se posvetil adaptacijam podru-
žničnih šol, opremljanju šole z računalniki, 
pripravam na devetletko, hkrati smo šolo 
vključili v evropsko mrežo zdravih šol. 
Veliko energije in volje sem več kot deset let 
vlagal v organizacijo in izvajanje letne šole 
v naravi v Tašaleri in v Pavičinih pri Puli. V 
Pavičinih sem ogromno sodeloval pri gradnji 

kampa za potrebe šole v naravi in letovanju 
otrok. Zaradi vojne in razpada Jugoslavije 
je ureditev prostorov ostala nedokončana 
in danes je to mrtva nepremičnina Občine 
Trebnje.
Zelo zanimiv je bil predlog o celodnevni šoli, 
ki se ni uresničil, kajti ni bilo prave zavzetosti 
in po tehtnem premisleku so ugotovili, da bo 
imela roko nad mladino družba. Poleg vsega 
pa je kriterijem v naši občini odgovarjala le 
šola v Mokronogu, a se je ravnatelj temu oči-
tno uprl in tako ta projekt ni zaživel.

Je kakšen dogodek, ki se vam je zapisal med 
večne spomine?
O, seveda, teh je ogromno, a slednji je zelo 
zanimiv tudi za širšo javnost. Mislim, da je 
bilo to leta 1985 v času novoletnih praznikov. 
Poklical me je že pokojni Dušan Mežnaršič, 
da je vdrto v šolo. Takoj sem se odzval, po-
klical hišnika in odšla sva v stavbo. Takoj sva 
videla, da so izpraznjeni gasilni aparati, nato 
pa je hišnika zaskrbelo, ali sta v kabinetu še 
puški. Puški M-48 si je izposodil učitelj teh-
nične vzgoje na obrambi za predstavitev pri 
predmetu obramba in zaščita.
Potrebno je bilo seveda to prijaviti policiji 
in nastala je cela »kolobocija«. Zasliševanje, 
preiskave, skratka, kot bi imeli vsega za ba-
taljon. Kljub utišanju je preiskava še vedno 
tekla. Čez nekaj časa pa me je poklical g. 
Glogovšek, takratni sodnik za prekrške, in 
mi rekel: »Štefan, veš kaj …, vesela novica. 
Puški sta se našli.« Vprašal sem ga, kje sta, in 
mi je povedal, da so k njim pripeljali olje in 
da imajo en zapuščen jašek, ki so ga morali 
ob dovozu olja odpreti, in notri sta bili puški. 
No, kasneje smo ugotovili, da sta to storila 
dva učenca naše šole, ki sta vedela za orožje 
in sta se hotela igrati vojake.
In seveda dobra stran te naše zgodbe je ta, da 
je prišla iz republiškega štaba odločitev, da se 
puške M-48 v šoli ne obravnava več. 
Za večno shranjeni pa so spomini na sprejem 
otrok v prvi razred (takrat so bili pionirji), 

Štefan Kamin: »Da bi mladi ljudje imeli zaposlitev.«
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saj smo imeli tudi prek 120 prvošolčkov, in 
seveda potem tudi zaključki osnovne šole, saj 
so to zelo doživeti trenutki. Vedno sem imel 
dober občutek, če smo vse otroke, ki smo 
jih popeljali v prvi razred, potem pospremili 
tudi skozi naša vrata v svet.
Čudoviti so tudi spomini na pobrateno me-
sto, na Veliko Gorico. Z njim smo se leta 
1977 pobratili in seveda tudi z osnovno šolo. 
Moram reči, da smo to prijateljstvo zelo lepo 
krepili in negovali. Vsako leto, vse do raz-
pada Jugoslavije smo imeli izmenjave. Naši 
učenci in kolektiv dol, oni gor. Nismo po-
udarjali neke ideologije o bratstvu, marveč 
smo gojili lepo, pošteno prijateljstvo. Moram 

reči, da sva s takratnim ravnateljem še danes 
zelo dobra prijatelja in najina letna srečanja 
so ostala kot nek ritual, del življenja.  

S čim se ukvarjate v prostem času?
Kakšnih posebnih hobijev nisem nikoli imel. 
Vedno pa sem užival v delu, zlasti če sem ga 
uspešno opravil. Še vedno veliko berem in se 
rekreiram z delom na vrtu in njivi, s kolesar-
jenjem, sprehodi v naravo, plavanjem …

Česa si želite kot občan občine Trebnje?
Moja velika želja je, da bi imeli mladi lju-
dje zaposlitev, ker le-ta omogoča normalno 
življenje.
Želim pa si tudi, da bi spomladi lahko zopet 

občudoval valovanje žitnega polja, na kmeč-
kih dvoriščih slišal petje petelina in kokoda-
kanje kokoši.
Zelo bi bil vesel tudi novega kulturne-
ga doma in nove obvoznice ter povezave z 
Mirnsko dolino.
V veliko veselje pa bi mi bilo, da bi že končno 
izvolili tak občinski svet in župana, ki bi ju 
povezovalo iskreno iskanje najboljših rešitev 
v korist vseh občanov.

No, gospodu Štefanu želimo, da bi mu zdrav-
je čim dlje služilo in da bi napisal še mnogo 
prispevkov, saj je tudi član uredniškega sveta 
Glasila občanov. Štefan, hvala vam!

m. s.

Franc Vrhovšek
Partizan Gubčeve brigade, devetdesetletnik.
K Francetu Vrhovšku, nekdanjemu bor-
cu Gubčeve brigade, smo se na Trebanjski 
Vrh odpravili člani krajevnega odbora ZB 
Velika Loka, da bi mu zaželeli vse najboljše 
za njegov devetdeseti rojstni dan. Voščila je 
bil zelo vesel in sprejel nas je široko odpr-
tih rok. Žal se je pripetilo, da zapis o tem 
dogodku objavljamo šele sedaj, čeprav se je 
zgodil že jeseni.
Res mu ne bi mogli pripisati devetdesetih 
let, saj je na oko čil in še zelo živahen ter 
nasmejan. Rojen je bil 31. oktobra leta 1921 
na domačiji, kjer živi še danes.
Pravzaprav je šele v pogovoru povedal, da 
ima nekaj težav z zdravjem in da ga muči 
poškodba. Vendar pa še vedno skrbi sam 
zase. Na nekaj dni ga sicer obišče medicin-
ska sestra, ki mu oskrbi poškodbo na nogi, 
pride tudi patronažna sestra, pa sorodniki 
ga obiščejo in mu kaj postorijo, saj ima na 
domačiji še vedno devet ovac. Pravi pa, da bi 
bilo povsem drugače, če ne bi imel na nogi 
poškodbe, ki jo je dobil pri delu z orodjem. 
»Če bi bil še mlad, bi bil že zdrav,« radoživo 

pristavi. Še do nedavnega si je kuhal sam. 
Sedaj mu hrano pripeljejo iz doma upoko-
jencev.
Z veliko vedoželjnosti smo ga spraševali po 
dogodkih iz njegovega življenja, da je komaj 
odgovarjal na vsa vprašanja. Zdaj enemu, 
zdaj drugemu. Prav dobro se spomni do-
godkov, čeprav je glasno poudaril, da včasih 
pozabi kakšno ime ali natančen datum. 
Seveda se še spomni vojnih dogodkov v 
Trebnjem, na Mirni, Zaplazu, v Žužem-
berku … »Kako smo podili Italijane! Je šlo 
preveč zares, da se ne bi spomnil. Ali pa do-
godkov, ko smo jih pri Višnji Gori po ka-
pitulaciji zajeli s polnimi nahrbtniki hrane. 
Ho, pa tudi veselih dogodkov se spomnim. 

Igral sem na harmoniko. Nič koliko sem jih 
raztegnil, tudi v partizanih. Bil sem veseljak 
in rad sem prepeval!«
Po vojni je ostal doma. Imeli so veliko kme-
tijo, veliko živali. Od prašičev do govedi. In 
seveda precej zemlje. Oče in mati sta po-
trebovala pomoč in France je bil nekako 
najprimernejši, da jima pomaga. Res je bil 
oče še dolgo gospodar, vendar je tudi sam 
veliko postoril na kmetiji. Veliko je tudi zi-
daril. Daleč naokoli. Tudi mesar je bil, kar 
je nasledil po očetu, ki je obvladal to stroko. 
Kar šlo je, dokler se ni postaral. 
Nikoli se ni poročil. Ne, da ne bi maral de-
klet. Kje pa. Tudi dekleta so ga imela rada, 
saj je bil muzikant, pevec in veseljak. Tudi v 
družbi je bil veliko. Bil pa je tudi član gasil-
skega društva več kot petdeset let.
Med kramljanjem je še povedal, da je še 
vedno ponosen, da je bil borec, in da je še 
vedno zvest prepričanjem in načelom, usvo-
jenim med partizanskim bojem, da je živel 
vse življenje pošteno ter da se je preživljal 
vedno samo z delom.
Srečno, France!

Brane Praznik
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Trenutno v Sloveniji poteka reorganizacija 
na področju države uprave v obliki združeva-
nja ministrstev, ki vključuje tudi ministrstvo 
za kulturo, pod katerega pristojnosti spada 
arhivska dejavnost. O tej dejavnosti, ki ni po-
membna samo za kulturo in znanost, temveč 
za slehernega posameznika v naši državi, pa 
se ve zelo malo.
V Sloveniji obstaja arhivska mreža, ki sestoji 
iz državnega in regionalnih arhivov. Vlogo 
državnega arhiva opravlja Arhiv Republike 
Slovenije, ki je pristojen tudi za prevzem ar-
hivskega gradiva državnih organov, ki delu-
jejo na območju celotne države. Regionalni 
arhivi pa so pristojni za prevzem arhivskega 
gradiva državnih organov, ki opravljajo svo-
jo dejavnost na območju ene ali več samou-
pravnih lokalnih skupnosti, ter tudi gradiva 
lokalnih skupnosti (v kolikor le-te ne usta-
novijo svojih arhivov). Med regionalne arhi-
ve spada tudi novomeški arhiv.
Polno ime arhiva v Novem mestu je Zgodo-
vinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko 
in Belo krajino Novo mesto. Pokriva obmo-

čje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje. Razvil se je iz Mestnega 
arhiva ljubljanskega, ki je bil ustanovljen leta 
1898. Leta 1973 je prišlo do reorganizacije 
arhiva, ki se je preimenoval v Zgodovinski 
arhiv Ljubljana, ustanovljene pa so bile tudi 
štiri organizacijske enote, med drugimi no-
vomeška. 
Z ustanovitvijo arhiva v Novem mestu pa 
le-ta ni dobil primernih prostorov, temveč 
je domoval v začasnih, za hrambo arhivske-
ga gradiva in delo zaposlenih neprimernih 
prostorih. To stanje, žal, traja še danes, ko 
delujemo v prostorih na gradu Grm (od leta 
1997), dislocirano skladišče pa imamo v Br-
šljinu. Poprej pa so bili arhivski depoji v opu-
ščeni osnovni šoli v Karteljevem, opuščeni 
osnovni šoli v Drašičih, gradivo z območja 
občine Trebnje pa je bilo hranjeno v gradu 
Mala Loka, nato pa v bivši osnovni šoli v 
Trebnjem ter zaklonišču Osnovne šole Treb-
nje. Pri prenosu gradiva za potrebe uporab-
nikov v poslovne prostore v Novem mestu in 
nazaj se je seveda povečala ogroženost mate-

rialne varnosti gradiva. Do selitve arhivskega 
gradiva v nove depoje pa je po navadi prišlo 
zaradi poplav ali previsoke vlage, ki je uniče-
vala gradivo. 
V arhivih se zbira, obdeluje in posreduje ar-
hivsko gradivo (to je gradivo, ki ima trajen 
pomen za znanost in kulturo ali trajen po-
men za pravno varnost oseb), ki nastaja pri 
delu javnopravnih oseb ter zasebnih pravnih 
in fizičnih oseb (kot so podjetja, posame-
zniki, družine). Tako sedaj hranimo v enoti 
493 fondov (fond obsega celotno arhivsko 
gradivo, ki je nastalo med delovanjem ene 
pravne osebe, fizične osebe oziroma dru-
žine) ali okoli 1500 tekočih metrov arhi-
vskega gradiva, ki je nastajalo od leta 1621 
dalje. Hranimo gradivo uprave, pravosodja, 
vzgojno-izobraževalnih institucij, kulturnih 
in znanstvenih ustanov, gradivo s področja 
zdravstva in socialnega varstva, gospodar-
stva, bančništva, gradivo družbenopolitičnih 
organizacij, društev, osebne, družinske ter 
rodbinske fonde, fonde gospoščin itn. S po-
dročja Trebnjega sega naše gradivo v sredino 
19. stoletja, ko sta bila v Trebnjem ustano-
vljena okrajni urad ter okrajno sodišče. Gra-
divo osnovne šole, ki je bila v Trebnjem usta-

novljena leta 1858, obsega 141 škatel, v 
katerih se med drugim nahajajo matični 
listi in šolske kronike, ki so čudovit vir 
za zgodovinopisje.
Gradivo je na voljo raziskovalcem ter 
tudi zasebnikom, ki lahko na primer 
iščejo podatke o svojih prednikih: to 
lahko storijo s pomočjo rodoslovnega 
indeksa, dostopnega v čitalnici enote, ki 
služi kot pripomoček za iskanje rodo-
slovnih podatkov v arhivskem gradivu, 
ki ga hrani enota. Uporabniki imajo na 
voljo tudi dostop do podatkov o arhi-
vskem gradivu prek spletne strani slo-
venskih regionalnih arhivov SIRAnet 
(www.siranet.si).
Naša naloga je tudi izdajanje prepisov 
oziroma kopij dokumentov ter potrdil 
na podlagi dokumentov, ki jih hranimo. 
Zato je tudi primerno, da zaključim z 
besedami iz rimskega prava: »Quod 
non est in actis, non est in mundo.« ali 
»Česar ni v dokumentih, to ne obstaja.«

Hana Habjan, februar 2012

Arhiv iz Novega mesta se predstavi

V petek, 20. januarja 2012, se je na OŠ Treb-
nje odvijal 22. otroški parlament z naslovom: 
Junaki našega časa – Kdo so in zakaj? Prvi 
dve uri smo razpravljali z učenci od 2. do 5. 
razreda, naslednji dve pa še z učenci od 6. do 
9. razreda. Imeli smo to čast, da je bil naš 

gost  novinar in TV-voditelj gospod Uroš 
Slak. Povedal nam je, kdo so bili njegovi ju-
naki in kateri so sedaj. O svojih junakih sta 
spregovorila tudi ravnatelj Rado Kostrevc 
in mentor otroškega parlamenta Franci 
Kravcar. Prišli smo do zaključka, da so naši 

zdajšnji junaki starši, filmski zvezdniki, pev-
ci, športniki, gasilci, astronavti in še mnogi 
drugi. Parlamentiranje se bo nadaljevalo na 
medobčinskem parlamentu, ki bo v mesecu 
februarju. Zastopali nas bodo štirje pred-
stavniki: Nastja Gašperšič, Eva Grandovec, 
Aleks Zupančič in Elza Rebol.  

Predsednica skupnosti učencev 
Elza Rebol, 9. r.

Na OŠ Trebnje je potekal že 22. šolski 
parlament
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19. Valentinov pohod 
V soboto, 11. 2. 2012, se je v Gor. Dobra-
vi zaradi nizkih temperatur in obilice snega 
zbralo nekoliko manj pohodnikov, okrog 80, 
ki so se odpravili od Gor. Dobrave proti Ri-
hpovcu, Skrovnici, Kraljevcu in nato nazaj 
na izhodišče. Ni jih motil ne visok sneg ne 
burja, saj je bilo vzdušje enkratno. Na startu 
jih je pozdravil predsednik Vinogradniškega 
društva Trebnje Marjan Krmelj. Pohodniki 
so dobili spominek (vrečico s kozarcem) in 
dvakrat toplo malico, gostoljubno pa so jih 
pogostili tudi v mnogih vinskih hramih ob 
poti.

Lea Kastelic, OŠ Trebnje

Na sliki: Pohodniki pred Kovačičevo zidanico  
na Rihpovcu (foto: M. Krmelj).

V Muzeju naivne in 
marginalne umetnosti 
v Jagodini je bila 26. 

januarja otvoritev razstave Slovenski likov-
ni samorastniki iz zbirke Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje, ki jo je muzej pri-
pravil v sodelovanju z Galerijo likovnih sa-
morastnikov Trebnje. Na otvoritvi je najprej 
spregovorila direktorica Muzeja naivne i 
marginalne umetnosti Nina Krstić, ki je po-
udarila, kako pomembno je sodelovanje, ki 
sta ga instituciji še utrdili s pripravo razstav. 
Umetniki iz Srbije so v preteklosti namreč 
pogosto gostovali na mednarodnih taborih 
likovnih samorastnikov v Trebnjem, sloven-
ski ustvarjalci pa so se udeleževali kolonij 
v organizaciji muzeja iz Jagodine. Sledil je 
nagovor direktorice Centra za izobraževanje 
in kulturo Trebnje, v okviru katerega delu-
je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 

Patricije Pavlič, ki je na kratko predstavila 
galerijo, njeno zgodovino in aktualno dejav-
nost. Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic 
je izrazil zadovoljstvo ob dobrem sodelo-
vanju in otvoril razstavo. Slovesnosti sta se 
udeležila tudi predstavnik Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Beogradu Marko Po-
lajžer, pooblaščeni minister, in Goran Mi-
losavljević, načelnik Pomoravskega okrožja, 
kulturni program pa je pripravila tamkajšnja 
glasbena šola.
Razstava Slovenski likovni samorastniki 
iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje v Jagodini predstavlja 29 slovenskih 
avtorjev iz zbirke trebanjske galerije s prav 
toliko deli. Izbor s pestro motiviko in razno-
likimi tehnikami je Galerija likovnih samo-
rastnikov Trebnje v letu 2010 predstavila že 
v Zagrebu, letos pa je zbirka potovala v Jago-
dino. Razstava v Jagodini zavzema spodnje 
razstavne prostore v stavbi Muzeja naivne 

i marginalne umetno-
sti, pri čemer posta-
vitev sijajno poudarja 
vrhunce slovenskega 
samorastništva. Povoj-
na generacija naivnih 
umetnikov, kot so Jože 
in Konrad Peternelj, 
Viktor Magyar in An-
ton Repnik, se v posta-
vitvi prepleta s kasnej-
šimi ustvarjalci. Sandi 
Leskovec, Jože in Zlata 
Volarič, Stane Novak 
in ostali predstavljajo 
pester likovni jezik in 
ga posredujejo publiki. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je 
na predstavitev v Jagodini še posebej pono-
sna, saj je Muzej naivne i marginalne ume-
tnosti matični muzej za tovrstno umetnost 
na področju Srbije, njegova direktorica, Nina 
Krstić, pa je članica žirije na najpomemb-
nejši svetovni razstavi naivne in marginalne 
umetnosti – na trienalu INISTA v Bratislavi. 
Razstava v Muzeju naivne i marginalne 
umetnosti v Jagodini je del obsežnejšega 
projekta, ki sta ga pripravili galeriji in se je 
začel z decembrskim odprtjem razstave Na-
ivna in marginalna umetnost Srbije v prosto-
rih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. 
Za razstavo v Trebnjem, ki je bila na ogled 
do 19. februarja, je muzej izbral 31 avtorjev 
naivne in marginalne umetnosti, kot so Jan-
ko Brašić, Sava Sekulić, Ilija Bašičević Bosilj, 
Dušan Jevtović, Dobrosav Milojević, Dragi-
ša in Milan Stanisavljević, Florika Puia in 
mnogi drugi. Razstava je dala slovenski pu-
bliki priložnost, da si je lahko ogledala dela 
nekaj najpomembnejših avtorjev tovrstne 
umetnosti iz Srbije. S 40 deli, nastalimi od 
leta 1930 naprej, je prikazala tudi časovni 
razpon od začetkov srbske naive z Jankom 
Brašičem do sodobnosti z deli Joškina Šilja-
na in Vojkana Morarja, ki so ju obiskoval-
ci 44. mednarodnega tabora lahko spoznali 
tudi v Trebnjem.  

Zapisala: Andrejka Vabič Nose

Otvoritev razstave v Muzeju 
naivne in marginalne umetnosti
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Preteklo leto 2011 je bilo za krajane in 
krajanke KS Dobrnič prav posebno, saj smo 
v tem letu dokončali veliko zastavljenih 
projektov.  
Na volitvah aprila 2011 smo trije člani do-
bili ponovni mandat, šest članov pa je novih. 
Svet KS Dobrnič sestavljamo: Milan Kaste-
lic – predsednik, Borut Porle – podpredse-
dnik, Peter Zaletelj – tajnik, Jože Gazvoda, 
Polikarp Kastigar, Darko Glivar, Melita Jarc, 
Anton Strmec in Filip Avbar. Od starih čla-
nov smo se slovesno poslovili na 3. redni seji 
2. 9. 2011 ter jim izročili zahvale za večletno 
delo v KS, in sicer Marku Zoranu, Jožetu 
Mohorčiču, Igorju Smoliču, Jožetu Korelcu 
in Jožetu Smoliču. Posebej pa smo se za-
hvalili Silvestru Prparju za delo v obdobju 
1981–2011 in za 31 let uspešnega vodenja 
Krajevne skupnosti Dobrnič. Vsem še enkrat 
iskrena hvala. 
Največja pridobitev za krajane KS Dobrnič 
in tudi za krajane KS Svetinja je preureje-
na  in razširjena Podružnična šola Dobrnič, 
v sklopu katere je tudi vrtec. Otroci imajo v 
njej res izjemne pogoje za uspešno, ustvar-
jalno delo in dobro počutje. S telovadnico 
smo dobili prostor tudi starejši za rekreacijo 
in druge dejavnosti. V letošnjem letu smo 
organizirali aerobiko za ženske in za moške 
košarko, vadbo pa sofinancira v vrednosti 50 
% KS Dobrnič.
K lepšemu izgledu trga v Dobrniču je pri-
spevala tudi Župnija Dobrnič, saj nas ob sa-
mem prihodu v Dobrnič pričakata lepa, nova 
stavba, ki je nasproti župnišča, in na novo 
urejena okolica cerkve.
Pri urejanju okolice cerkve in pokopališča je 
sodelovala tudi KS Dobrnič (ob in za cerkvi-
jo). Investicija je stala prek 13.000 evrov, v 
kar so všteta zemeljska dela, polaganje rob-
nikov, utrjevanje, asfaltiranje ter postavitev 

kandelabra z javno razsvetljavo v trikotniku 
pokopališča. 
Za gostilno Pr' Lubčku (krajevna javna pot) 
so bila opravljena zemeljska dela, opravlje-
na je bila razširitev križišča, vgrajeni so bili 
robniki, položene cevi za optično omrežje in 
položen asfalt na odseku poti v Artmanji vasi 
pri Ivanu Pekolju v dolžini 85 m. Zemeljska 
dela so bila opravljena spomladi, odvodnja-
vanje, fini planum ter asfaltiranje pa je bilo 
končano v jesenskem času. V vasi Zagorica je 
bila s pomočjo vaščanov zgrajena kanalizaci-
ja za meteorne vode, v manjšem obsegu smo 
sofinancirali ureditev ponikalnice na Dobra-
vi, kjer so vaščani sami opravili potrebna dela. 
Pristopili smo k ureditvi spodnje Liške poti, 
kjer so uporabniki pričeli z zbiranjem prosto-
voljnih prispevkov za zemeljska dela in nasip 
ter utrditev s finim planumom, KS pa je za-
gotovila 16.800 € za asfaltiranje, kasneje pa 
je Občina Trebnje z rebalansom in vložitvijo 
amandmaja svetnika ter podžupana Silvestra 
Prparja zagotovila dodatnih 30.000 €, kar je 
zadostovalo za ostalih 653 m, kolikor jih je 
ostalo do meje z občino Žužemberk. Za del 
občinske poti v občini Žužemberk v dolžini 
410 m so zagotovili sredstva za asfaltiranje 
v Občini Žužemberk v višini 8.000 €, 4.500 
GG Novo mesto, ostalo pa uporabniki poti.
Opravljena so bila tudi nujna vzdrževalna 
dela, in sicer je bilo položenih v vasi Podli-
sec 41,68 m2 plomb, v vasi Šahovec 25 m2 
plomb in 45 novih muld, v vasi Zagorica 55 
m2 plomb, 159 m novih muld ter 21 m2 no-
vega asfalta pred avtobusno postajo. 
Postavili smo tudi nova ogledala, in sicer v 
križišču v Podliscu (iz smeri Kužnik), križi-
šču v Preski pri »Šeraku« in v križišču v Ša-
hovcu iz smeri Loga.
Tečejo ureditvena dela na izviru in luži v Art-
manji vasi, kjer bomo potrebovali sredstva v 

višini 5.000 €. Pred pričetkom del je bil iz-
delan idejni projekt, za katerega smo dobili 
soglasje Agencije RS za okolje in prostor. Pri 
obnovi nas vodijo idejni projekt ter napotki 
in izkušnje ge. Mire Ivanovič z Zavoda RS za 
varstvo narave Novo mesto.
Lani smo se prvič odločili za organizirano 
zimsko službo na celotnem stanovanjskem 
ozemlju naše krajevne skupnosti, to je po-
dročju 15 vasi, skupna dolžina poti znaša 
približno 12 km. Za vinogradniško območje 
Lisec v skupni dolžini 8,5 km cest je bil spre-
jet sklep o zagotavljanju sredstev za zimsko 
službo v razmerju 50 % KS Dobrnič in 50 % 
prebivalci ter uporabniki poti.
Oktobra, novembra in decembra je podjetje 
GVO izvajalo zemeljska dela za izgradnjo 
optičnega omrežja po naših vaseh. Projekt je 
sofinanciran s strani Evropske unije, Občine 
Trebnje in podjetja GVO, ki bo imelo 10-le-
tno koncesijo. Kasneje bo koncesija prešla na 
Občino Trebnje. Letos se bodo nadaljevala 
omenjena dela, zato prosim za strpnost in 
korektno sodelovanje pri izgradnji. Z vsemi 
morebitnimi vprašanji, pobudami, predlogi 
in pritožbami se lahko obrnete na vašega 
svetnika ali pa na vodstvo Krajevne skupno-
sti Dobrnič.
Projekt za nabavo daril za Dedka Mraza je 
v sodelovanju s KS Knežja vas in KS Sveti-
nja vodila naša članica Sveta KS Dobrnič in 
predsednica odbora za prireditve ga. Melita 
Jarc. Sredstva v višini 17,00 € je zagotovila 
Občina Trebnje, ostalo pa vsaka KS za svo-
je število otrok. Nekaj sredstev so letos pr-
vič prispevali tudi posamezniki in podjetja. 
Vsem donatorjem se najlepše zahvaljujemo, 
saj so s svojimi prispevki polepšali in oboga-
tili darila za naše malčke. 
V letošnjem letu si bomo prizadevali z Obči-
no Trebnje za odkup zemlje od Župnije Do-
brnič in za izgradnjo parkirišča za zaposlene 
na PŠ Dobrnič, igrišča ter pločnika. Nada-
ljevali bomo s sodelovanjem in dotacijami 
društvom ter z obnovo vodnih virov. Večji 
del sredstev je namenjen za vzdrževanje in 
modernizacijo poti, ureditev vasi in vaških 
središč ter izgradnjo javne razsvetljave. Velik 
poudarek bomo dali odvodnjavanju in vo-
dnim jarkom ter kanalom. Nadaljevali bomo 
s  pridobivanjem projektne dokumentacije za 
izgradnjo mostu čez Žiberščico v vasi Vrbo-
vec (občinska cesta) in Artmanji vasi (krajev-
na nekategorizirana cesta) ter z morebitno 
izgradnjo in preplastitvijo dela ceste Artma-
nja vas–Vrbovec in z razširitvijo ter rekon-
strukcijo ceste Dobrnič– Grmada–Trebnje.
Zahvaljujem se vsem krajankam, krajanom, 
svetnikom in ostalim neimenovanim za po-
moč pri realizaciji omenjenih projektov in 
upam, da bomo tako sodelovali tudi v pri-
hodnje.

milan Kastelic,  
predsednik sveta Ks Dobrnič

Poročilo o delu KS Dobrnič za preteklo leto



9št. 70 / februar 2012

DoGoDkI

Prvi občni zbor 
TŠKD Štefan
V petek, 3. februarja 2012, je potekal v gasil-
skem domu na Občinah prvi občni zbor Tu-
rističnega, športnega in kulturnega društva 
Štefan, na katerem se je zbralo kar 23 članov 
tega društva. Zbora so se udeležili tudi pred-
stavnik Krajevne skupnosti Štefan g. An-
ton Bajc, predsednik Konjerejskega društva 
Trebnje g. Franci Kužnik in predsednik Vi-
nogradniškega društva Lisec g. Franc Mulh, 
ki je postal tudi novi član našega društva.
Povzetek dosedanjega delovanja društva je 
podal predsednik društva g. Miro Šalehar, ki 

se je vsem članom in ostalim sodelujočim za-
hvalil za sodelovanje in podporo. Predsednik 
društva je povedal, da ga veseli dober odziv 
krajanov in upa, da bo to tudi v prihodnje 
stalnica. Na občnem zboru sta se nam pri-

družila dva nova člana, in sicer g. Franc Mulh 
in ga. Darinka Podpadec. Za letos člani dru-
štva napovedujejo strokovno ekskurzijo na 
Primorsko, popis turističnih znamenitosti, 
izdelavo spletne strani, organizacijo pohoda 
po obronkih krajevne skupnosti, praznova-
nje materinskega dneva, udeležbo na čistilni 
akciji, sodelovanje na Trebanjskem košu, tra-
dicionalno kresovanje ob prazniku sv. Janeza 
Krstnika v Brezi, Kostanjev piknik, sreča-
nje starostnikov KS Štefan, blagoslov konj 
na štefanovo in silvestrovanje ob prehodu v 
novo leto. Najbolj pa bi bili veseli novih dru-
štvenih prostorov v domačem okolju, kjer bi 
se lahko zbirali in delovali.

Leon LOBE, TŠKD Štefan

Postali smo iskanje, 
odkrivanje in 
ustvarjanje
V Baragovi galeriji v Trebnjem so na predve-
čer slovenskega kulturnega praznika Center 
za izobraževanje in kulturo Trebnje, Zveza 
kulturnih društev in Območna izpostava 
Trebnje organizirali odprtje razstave del, 
ki so nastala na štirih različnih delavnicah: 
Ustvarimo animirani film (mentorica Špela 
Čatež), Slikanje na steklo z oljnimi barvami 
(mentorica Darja Lovak), Unikatno obliko-
vanje keramike, Likovno-ustvarjalni krožek 
Mokronog (v sklopu UTŽO, mentorici Ana 
A. Cajnko in Eva Nina Cajnko). Na razstavi 
je tako sodelovalo prek 40 ustvarjalcev iz ob-
čin Mokronog-Trebelno in Trebnje. 
Na otvoritveni svečanosti je o razstavi spre-
govorila umetnostna zgodovinarka Simona 
Zorko, ki je pojasnila, da je naslov razstave 
povzet iz knjige Franca Režuna Naši kraji, 
podobe preteklosti in sedanjosti v Občini 
Trebnje. Trojnost naslova sovpada tudi z raz-
stavo, na kateri si lahko ogledamo rezulta-

te treh različnih ustvarjalnih praks. Simona 
Zorko je med drugim povedala: »Predstavi-
tev je zato že kar multimedijska, pestre zan-
ke, ki kvačkajo novo celoto vseh treh izrazov, 
dajejo na vpogled različne tehnike, prakse in 
načine, ki opredeljujejo slikarsko, kiparsko in 
filmsko animirano izkušnjo. Ker so tovrstni 
koraki in ustvarjalni poskusi še na začetku 
svojih poti, morda prav zato pred nami še 
bolj zaživijo specifične značilnosti posame-
znih medijev. Na ta način razstava nima le 
estetske funkcije, temveč je njen pomen tudi 
didaktičen – ne le v smislu, da so delavnice 
potekale pod mentorstvom strokovnjakov 
s posameznih področij. Za izhodišče naše-
ga sprehoda po razstavi si lahko postavimo 
vprašanja: kaj nam razstava pripoveduje, o 
čem nas uči in kako nas zapelje, kot se za 
umetnost spodobi.«
Župan Občine Mokronog-Trebelno se ni 
mogel udeležiti otvoritve, zato je poslal poz-
dravni nagovor, ki so ga organizatorji na raz-
stavi tudi prebrali. V programu je sodeloval 
kvartet saksofonov Glasbene šole Trebnje 
pod mentorstvom Davida Kocijana, prire-
ditev pa je povezovala kustosinja Andrejka 
Vabič Nose. Županu Alojziju Kastelicu je 
bila naložena prijetna dolžnost, da je poleg 
pozdrava tudi razglasil odprtje razstave, ki je 
bila na ogled do 19. februarja 2012. Ob kul-
turnem prazniku je bila na ogled cel dan in je 
bila tudi zelo dobro obiskana. 

JsKD, OI Trebnje

Za 900 evrov glasbe
Mešani pevski zbor STRUNE iz Šentlo-
vrenca in LEO klub Trebnje sta na lanski 
božični dan  organizirala DOBRODEL-
NI BOŽIČNI KONCERT v cerkvi sv. 
Lovrenca. Zbrali so več kot 900 evrov, ki 
jih bodo namenili za nakup hrane in sa-
nitetnih pripomočkov za starejše ljudi iz 
okoliških krajev.
Koncert, na katerem so kot gostujoče iz-
vajalke nastopile še: dekleta Tria VIVA;  
instrumentalistka Sabina Babič – viola; 
Sara Ferlin – klavir in Ana Jurglič – flavta, 
je bil na izjemno visoki kakovostni ravni. 
Katja Jarm, šolana zborovodkinja, sicer pa 
zdravnica na specializaciji, je zbor vodila 
z mehko dirigentsko roko, po drugi strani 
pa je več kot očitno, da na vajah ne popu-
šča. Tudi izjemno dobre instrumentalist-
ke so prispevale svoj del, da so poslušalci 
v nabito polni šentlovrenški cerkvi uživali.
Leo klub Trebnje predstavlja 20 mladih 
prostovoljcev med 16. in 30. letom sta-
rosti. Je del Leo klubov v Sloveniji, ki 
uresničujejo poslanstvo delati dobro in 
pomagati pomoči potrebnim ljudem. Še 
posebej poskušajo pomagati slepim in 
slabovidnim ter otrokom in mladostni-
kom v lokalnem okolju.

Brane Praznik
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Pustovanje v Trebnjem
Letošnji (pred)pustni petek so številni Trebanjci, še posebej najmlajši, 
preživeli v maskah, med kurenti in na pustnem plesu. Zveza kultur-
nih društev Trebnje, KS Trebnje in društvo DROT so s skupnimi 
močmi pripravili pustno popoldne, ki se je pričelo v mestnem parku z 
obiskom kurentov in nadaljevalo s plesom v maskah v športni dvorani 
OŠ Trebnje. Ob rajanju in zabavi otrok, ki so v plesu in igri sledili 
»norčavemu pustnemu vodji« – zabavnemu klovnu, so se v pogovoru 
sprostili in nasmejali tudi starši najmlajših. Najboljše maske so bile po 
izboru žirije nagrajene, zabava za najmlajše pa se je sklenila s plesom 
kurentov v telovadnici ter se nato nadaljevala še za starejše otroke.  

Likovne delavnice
Lani ustanovljeno Društvo likovnikov Treb-
nje kljub začetni evforiji in po prvih uspehih 
ni popustilo ter prizadevno nadaljuje z or-
ganiziranjem likovnih delavnic. Do sredine 
aprila bo potekala delavnica slikanja z akri-
lom, ki jo vodi znani umetnik in član društva 
Zdravko Červ, vzporedno pa bo potekala še 
nadaljevalna delavnica slikanja v akvarelni 
tehniki, vodil jo bo mentor Brane Praznik, ki 
je vodil tudi začetni tečaj. Razstava ustvarje-
nih del v začetni delavnici je bila lani v Treb-

njem in Dobrniču. 
Oba tečaja sta trenutno zasedena, vendar 
vodstvo društva zbira prijave za nove delav-
nice za slikanje v obeh omenjenih slikarskih 
tehnikah. Zbira pa tudi pobude za nova po-
dročja likovnega ustvarjanja, kot je slikanje 
v olju, pirografija – žganje v les in podobno. 
Zavedajo se, da je likovna dejavnost poleg 
slikanja obsega tudi marsikaj drugega, kar 
je nemalokrat potisnjeno na obrobje opaže-
nosti. Društvo se hkrati zaveda, da je treba 
širiti likovno obzorje v kraju, kjer ima bogate 
korenine vsa umetnost – predvsem pa naivna 
umetnost z galerijo likovnih samorastnikov.  

Zavzemajo se tudi za drugačno ovrednote-
nje, vlogo in pomen ljubiteljske likovne de-
javnosti, ki ne pomeni več zgolj kakovostno 
preživljanje prostega časa, ampak je vredno-
ta, ki plemeniti posameznika, družbo in oko-
lje, v katerem deluje.
Prav zato vabijo vse, ki jih zanima likovna 
dejavnost, da se včlanijo v društvo ter se ude-
ležijo likovnih delavnic, ki bodo konec marca 
in v začetku aprila. 
Več informacij lahko dobite na JSKD Treb-
nje, tel. št.: (07) 3481 250 ali 041 810 698.

Brane Praznik

Zdravko Červ pojasnjuje slikanje z akrilnimi bar- 
vami na platno.

Na posnetku začetek likovne delavnice slikanja v akrilni tehniki na CIK, v sredini februarja.
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Naj dan poseben bo za vas,
mladenke brhke in ženice,
prešerno voščimo na glas,
poklonimo vam travniške cvetlice.
Lepota vaša je in čar,
cvetočih barvnih lepotic,
toplina skrčka naj bo dar
in dnevi vaši brez bodic.
Vse lepo ob prazniku žena, deklet, 
vseh mater.

KS ČATEŽ

Ko za Dan žena dobiš darilo,
ki ti srce bo vzradostilo,
na lièka boš poljub sprejela, 
in šopka zvonèkov boš vesela, 
ki ti ga dal iz svojih rok bo tvoj ljubeèi 
otrok.
Kot lepa deklina, žena in mama si dala 
nam vse, 
hvaležnosti polno je naše srce!

Vse lepo ob 8. marcu in materinskem 
dnevu. 

KS DOBRNIÈ

Vsem krajankam in obèankam obèine Trebnje želimo 
lepo praznovanje 8. marca in materinskega dneva.

   KS RAÈJE SELO

Brez sonca roža ne cveti,
a nam brez mam živeti ni. 

Zahvalimo soncu se za cvet,
a tebi, ker ves moj si svet! 

Brez žensk bi na svetu turobno bilo,
le kdo bi nas ljubil objemal sladko!

Čestitamo ob 
Dnevu žena!KS TREBNJE

KS Trebnje20_oglasDanzena_glasilo_02_2012.indd   2 17.2.2012   16:34:31
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V vsakem srcu je prostor za 
sreèo.

Dobre želje združimo v zvezde,
sreèo v sonce oblikujmo,

na prijateljstvo cvetove upanja 
nasujmo.

Èestitke ob 8. marcu in 
materinskem dnevu vsem 
krajankam in obèankam.

       KS ŠTEFAN

Marec prinese pomlad v deželo,
zunaj delo se bo zaèelo.
Ko sok življenja napolni drevo,
je praznovati lepo.
Ljubezen dobi ime, 
njen dom je mamino, oèetovo srce.
V srcih vseh slovenskih mož in žena,
naj svoj prostor ima.
Naj bo hèi, sin, mož ali žena,
bodimo vredni slavnega imena.

Krajevna skupnost Sela pri Šumberku
želi vsem krajanom in krajankam,
obèanom in obèankam obèine Trebnje
lepo praznovanje praznikov žena, mater, 
oèetov in družin.

V zahvalo za vso skrb, 

dobroto,ki si nam dala jo za doto,

za vso ljubezen in toplino,

ti svoja srca podarimo.

Vsem ženam, dekletom, materam želimo

lepo praznovanje 8. marca in 
materinskega dneva

KS DOLENJA NEMŠKA VAS

8. marec dan žena voščim tebi mamica. 
Rožice ti podarim, 
sreče zdravja zaželim! 
Danes ti bo ptička pela, 
rožica bo zacvetela. 
Mama rada te imam, 
zato želim ti lep ta dan!
Brez tebe na svetu bilo bi hudo, 
ob tebi in s tabo pa res je lepo!
Iskrene čestitke ob Dnevu žena, 
materinskem dnevu želimo vsem 
dekletom, ženam, materam.

 KS KNEŽJA VAS
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Za praznik tvoj čestitam ti,
čestitki tej pa naj sledi
še želja, da se ti zgodi
le tisto, kar te veseli!

Vsem dekletom, ženam 
in materam voščimo ob 

njihovih praznikih.

KS ŠENTLOVRENC

Kot žena, kot mama si
dala nam vse,

hvaležnosti polno je naše srce!

Vsem krajanom in krajankam,
obèanom in obèankam

obèine Trebnje
želimo lepo praznovanje dneva 

žena, materinskega dneva, 
dneva mož in oèetov.

KS SVETINJA

Kot žena, kot mama si
dala nam vse,

Vsem ženam, materam, 
dekletom
naše krajevne skupnosti 
in tudi občankam
občine Trebnje voščimo 
ob njihovem prazniku 8. 
marcu in materinskem 
dnevu.

KS Velika Loka

Naj dan poseben bo za vas, 
mladenke brhke in ženice, 
prešerno voščimo na glas, 
poklonimo vam travniške cvetlice.
Lepota vaša je in čar, 
cvetočih barvnih lepotic, 
toplina skrčka naj bo dar
in dnevi vaši brez bodic.

Vsem krajankam in občankam voščimo
ob prazniku žena in deklet in materinskem 
dnevu.

KS VELIKI GABER
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Dan odprtih vrat v 
vrtcu Trebnje
Občina Trebnje se je v počastitev 20. oble-
tnice delovanja Skupnosti občin Slovenije, 
katere članica je, pridružila akciji ODPRTA 
VRATA, ki je v številnih občinah potekala 
14. februarja v popoldanskih urah.
S skupno akcijo občin članic in Skupnosti 
občin Slovenije so želeli opozoriti na številne 
dobre in uspešne projekte slovenskih občin 

ter tako občankam in občanom predstaviti 
dobro delo naše Občine Trebnje. 
Na ta dan so za obiskovalce odprli vrata no-
vega Vrtca Trebnje. Župan g. Alojzij Kaste-
lic, ravnateljica Vrtca Trebnje ga. Vlasta Starc 
in zaposleni v vrtcu so vsem zainteresiranim 
občankam in občanom ter predstavnikom 
medijev z veseljem razkazali in predstavili 
nov vrtec.
Prečudoviti prostori, ki se bohotijo v soju to-

plih barv, dovršena oprema in postavitve so 
eden od temeljev dobre naložbe v razvoj naše 
mladine.
V njem je 14 oddelkov. Po nasmehih otrok 
pa sodimo, da se v njem počutijo prijetno.
Uradna otvoritev vrtca bo v sledečem mese-
cu, zato vam bomo o njej več poročali v pri-
hodnji številki.

Tekst in slika: mojca smolič

Obisk starejših krajank 
v KS Dobrnič

Skrb za naše najstarejše je ena izmed naših 
nalog. Krajanke, ki so do 30. decembra do-
polnile starost  nad 90 let, smo pred novim 
letom obiskali Milan Kastelic, Melita Jarc in 
Peter Zaletelj.
Najprej smo odšli k najstarejši krajanki Kri-
stini Lavrič iz Vrbovca 15, ki je v 96. letu sta-
rosti. Po stisku roke, izročitvi darila in prije-
tnem pogovoru naju je s Petrom Zaleteljem 
obdarila z ročno izdelano (kvačkano) koko-
ško in piščančkoma. Sledil je obisk Stanisla-
ve Zupančič iz Preske 4, ki je v 93. letu, in 
Emilije Jerič iz Gorenje vasi 6, ki je v 94. letu 
starosti. V Domu starejših občanov Trebnje 
pa smo pozdravili 91-letno Kristino Kotnik 
iz Dobrniča 15 in 92-letno Sabino Kužnik 
iz Preske 12. Obiskali smo tudi drugi dve 
oskrbovanki doma starejših občanov iz naše 
krajevne skupnosti, Amalijo Zupančič iz 
Vrbovca in Alenko Pekolj iz Artmanje vasi. 
Vsem smo zaželeli veliko zdravja v letu 2012.

milan Kastelic, predsednik sveta Ks Dobrnič 

Alojzija Kocjančič je 29. januarja letos do-
polnila častitljivih 90 let. Ob njenem pra-
zniku smo se je spomnili z obiskom podž-
upanja Nada Pepelnak – v imenu Občine 
Trebnje, Joži Štremfelj s članicami Društva 
upokojencev Veliki Gaber, predsednica 
KORK Brigita Vidmar s članico in predse-
dnica Krajevne skupnosti Sela pri Šumber-
ku Bogdana Brilj. Razveselili smo jo tudi z 
drobnimi pozornostmi.
Domači so ji pripravili veselo praznovanje 
in vse obiskovalce lepo pogostili. Alojzija 
pa nas je vse, ki smo jo obiskali, zabavala s 
svojimi domislicami in nam pripovedovala 
prigode iz svojega življenja.
Rodila se je v Dolnjem Podšumberku 1. 
Poleg nje je bilo v družini še 5 otrok. 
Po smrti sestrinega moža se je preselila k 
njej na Orlako, kjer ji je pomagala pri vzgoji 
treh otrok in seveda pri gospodinjskih ter 
kmečkih opravilih. Hodila je tudi »v tabrh« 
(pomagat sosedom pri 
kmečkih opravilih), saj 
so jo poznali kot pri-
dno delavko.
Pozneje je z veseljem 
in vso predanostjo po-
magala tudi pri skrbi 
za vnuke svoje sestre, 
ki jo sedaj pogosto 
obiščejo.
Ob praznikih je spekla 
slastno potico in tudi 
kruh iz domače peči je 
pogosto zadišal.
V času dolgih zim sta 
skupaj s sestro vezli 

čudovite vzorce na domača oblačila in tudi 
na cerkvene prte, ki jih je še danes mogoče 
videti.
Dolga leta je njen čist, visok glas bogatil 
cerkveno petje v domači cerkvi.
Krajani jo poznamo kot žensko z močno 
voljo in kot osebo, ki se ne pritožuje. Ve-
seli se življenja in je hvaležna za vse, kar ji 
nakloni. Poleti njeno hišo krasijo številne 
cvetlice, za katere skrbi z ljubeznijo, in te 
ji njeno pozornost tudi vračajo z obilnim 
cvetenjem. 
Ko smo jo vprašali za recept, kako živeti, da 
bi dobre volje doživeli tako visoko starost, 
recepta ni izdala, je pa bil zgovoren njen 
prešeren nasmeh, iskrive oči pa so same 
zase pripovedovale svojo žlahtno zgodbo.
Želimo vam veliko lepih pomladi in čim 
bolj trdnega zdravja.

Bogdana Brilj

90 let Alojzije Kocjančič
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Dan odprtih vrat je v 
že tradicionalna pri-
reditev v Galeriji li-
kovnih samorastnikov 
Trebnje. Z brezplač-

nim vstopom v kulturne hrame počastimo 
slovenski kulturni praznik.
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
smo letos ponudil ogled stalne razstave, kjer 
so si obiskovalci lahko ogledali več kot 230 

del avtorjev iz celega sveta. Na postavitvi, ki 
sta jo oblikovala še dr. Zoran Kržišnik in Ja-
nez Gartnar se skrivajo majhni in malo večji 
slikarski ter kiparski biseri. Med njimi lah-
ko prav gotovo izpostavimo dela slovenskih 
ustvarjalcev – Jožeta Horvata Jakija, Viktorja 
Magyarja, Antona Repnika… Spregledati pa 
ne smemo niti drugih svetovno prepoznavnih 
imen, npr. Momodou Ceesay, Gonzalo En-
dara Crow, pripadniki družine Generalić ...  

Entuziasti so se lahko posvetili tudi razstavi 
Naivne in marginalne umetnosti Srbije, ki 
smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem 
naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine, 
Srbija. Na razstavi se imena naivne umetno-
sti prepletajo z marginalo. Drugo ob drugem 
lahko opazujemo dela Janka Brašiča, enega 
začetnikov srbske naive, in Joškina Šiljana, 
predstavnika mlajših generacij, umetnika, ki 
se je od družbe izoliral in uresničuje samo-
svojo filozofijo ustvarjanja in slikanja, da ne 
naštevamo vseh 31. ustvarjalcev.

Dan odprtih vrat

Sporočamo vam, da lahko Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje v 
zimskem čas (od 1. 10. do 30. 4.) obiščete: 
•	 ponedeljek (zaprto),
•	 od torka do petka od 10. do 12. in od 14. do 18. ure, 

•	 sobota in nedelja od 14. do 18. ure. 
Galerija je za obiskovalce zaprta vsak ponedeljek, 1. 1., velikonočna 
nedelja, 1. 5., 1. 11. in 25. 12.
Vljudno vabljeni.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas v marcu vabi 
na:
•	 Čaj ob petih v Galeriji likovnih samorastnikov Treb-

nje, 8. 3. 2012, ob 17. uri; V pozdrav pomladi in pra-
zničnemu marcu vas vabimo na klepet z avtorjema 
razstave Štirideset vmes. Ob tej priložnosti si boste 
lahko ogledali in kupili tudi katero od njunih likov-
nih del. 

•	 ogled razstave Štirideset vmes, Igor Dolenc in Seba-
stjan Popelar. 

Razstavo je pripravila Maruša Stupica, u.d.i.a., članica 
Strokovnega sveta Galerije likovnih samorastnikov Treb-
nje in zanjo izbrala po 27 del posameznega avtorja. Igorja 
Dolenca in Sebastjana Popelarja loči štirideset let, vendar 
pa je oba očarala narava, njene barve in svetloba, Dolenče-
vi zeleni toni Ribniškega, nasproti Popelarjevim ognjenim 
barvam Mirnske doline.  Avtorja njuna leta ne omejujejo, 
dajejo jima celo priložnost, da izrazita tista najbolj skrita 
hrepenenja in opazovalcu ponudita pogled v  svet, ki ga 
lahko vidimo samo s srcem.



17št. 70 / februar 2012

kMEtIJStVo / AktuAlno / oGlASI

Probleme si 
naredimo sami
Prvo resno pošiljko snega smo preživeli. 
Nekateri z nasmeškom, drugi godrnjaje. 
Ta prispevek pišem kot fizična oseba in 
samo v svojem imenu, čeravno me bodo 
nekateri spoznali tudi kot predsednika KS.
Že pred začetkom zime smo se potrudili, da 
smo bili dobro založeni z mešanico soli in 
peska za posip cest. Vsi zabojniki, ki stoji-
jo ob kritičnih mestih na cestah, največkrat 
ob klančinah, so bili zvrhano polni. Vedno 
sta bila plug in posipalec v pripravljenosti. 
Nihče od krajanov nam ne more očitati, da 
nas je sneg dobil nepripravljene. V času sne-
ženja smo omenjeno mehanizacijo spustili 
na krajevne ceste 12-krat. To se pravi, da 
smo kar nekaj dni plužili zjutraj in zvečer. 
Pozanimal sem se pri sorodnih inštitucijah 
v občini in niti približno niso tako skrbno 
čistili ceste. 
Se pa še vseeno najdejo ljudje, bolje rečeno 
»vikendaši« ali mestni ljudje, ki so se priseli-
li v naše kraje od ne vem kod in ki jim nikoli 
ni dovolj skrbi za te naše preljube ceste. Da 
bi pa sami kdaj poprijeli za lopate, to pa ne. 
Ko sem nekoč poslušal našega župana, da 

bomo imeli s temi priseljenci, ki se naselju-
jejo po zidanicah, same probleme, sem mu 
prvi oporekal. Vedno sem zagovarjal ena-
kopravnost med nami. Še več. Vedno sem 
se boril, da bi imeli enak položaj v družbi. 
Gospod župan, opravičujem se vam. Imeli 
ste preklemano prav.
Kljub prizadevanju za blagor naših kraja-
nov bom opisal, kako je luštno biti na neki 
funkciji v KS. 
Opisal bom dva primera in prav figo mar 
mi je, če se bodo dotični prepoznali.
Nekaj ur po tem, ko smo z našo zimsko 
»križarko« poplužili in posuli ceste, mi za-
zvoni telefon. Glas na oni strani me začne 
nadirati, kaj se gremo in da sploh nič ne 
skrbimo za ceste. Takoj sem vedel, da je to 
razvajen mestni otrok, ki si je izbral naše 
kraje za bivanje. Bolj sem ga spraševal, v 
čem je problem, bolj je bil »našpičen« proti 
meni. Ker vem, da ima 20 korakov od do-
movanja poln zabojnik soli, ga pobaram, ali 
je kakšno lopato tega posipa vrgel na cesto. 
»Pa kaj si ti trapast, ali misliš, da sem jaz 
plačan za to.« Enostavno sem pritisnil na 
gumb za prekinitev zveze in začel globo-
ko dihati, da sem se malo umiril. Ker me 
je moja radovednost gnala, da vidim, v čem 
je problem, sem se z lopato na rami odpra-
vil na to »famozno« cesto pogledat nastalo 

situacijo. Srečeval sem avtomobile, ki so se 
veselo vozili gor in dol po cesti brez proble-
mov. Ob neodobravanju ostalih sosedov in 
krajanov sem mu vseeno nesel nekaj lopat 
posipa na cesto iz zabojnika, ki stoji le nekaj 
korakov od vogala njegove parcele. Se je pa 
slišalo od vaščanov, da tako vsekanega pred-
sednika pa še ni imela naša KS.
Drugi tak »razvajenček« me je pa kar na 
domu obiskal in tarnal ter pljuval po naši 
zimski službi, da jo je videl samo trikrat, 
da so mimo njega plužili, da nima nobenih 
pogojev, da pride z avtom na glavno cesto 
… Največja ironija je pa ta, da se je k meni 
pripeljal z avtom, in to iz garaže, ki jo ima 
poleg doma. Oba sta se z mano skregala na 
žive in mrtve. 
Se pa na tem mestu opravičujem ostalim, ki 
tudi živijo v naših sredinah in jih je življenj-
ski tok prinesel v naše kraje, če so bili kakor 
koli prizadeti. Vsekakor ne gre vse metati v 
isti koš. Imamo tudi take stanovalce, ki gre-
do tudi ob štirih zjutraj na cesto z lopato, 
da se potem odpeljejo v službo. Omenjeni 
niti pod razno ne bodo najprej nadrli pred-
sednika in se potem skrili v hišo.
Upam, da bom prihodnjič lahko pisal o lep-
ših stvareh. 

Peter Flis 

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70,  
fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

VNOS KMETIJSKIH SUBVENCIJ 2012

Vse vlagatelje subvencijskih vlog obveščamo, da v letošnjem letu 
ARSKTRP ne bo pošiljala predtiska zbirnih vlog. 
KGZS – Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje, zato poziva 
vse letošnje vlagatelje, da na UE Trebnje (tel. št.: 07/34 82 284) 
uredijo vse morebitne prenose oz. spremembe gerkov, nosilcev 
in namestnikov kmetije ter uskladijo rabo kmetijskih zemljišč z 
dejansko rabo v naravi. To naj opravijo najkasneje en dan pred 
prihodom na vnos vloge v našo izpostavo. 
S subvencijsko kampanjo pričnemo 27. 2. 2012 in bo trajala do 7. 
5. 2012. Vlagatelje bomo vabili na izpolnjevanje po ustaljeni poti, 
in sicer pisno po abecednem vrstnem redu vasi. 
V primeru, da vabila do konca aprila 2012 ne boste prejeli, se takoj 
osebno oglasite v naši izpostavi.

PROSIMO VAS, DA SI ZA VABLJENI TERMIN VZA-
METE ČAS IN SE DRŽITE ROKOV. BREZ TEHTNEGA 
RAZLOGA VAM TERMINA NE BOMO PRESTAVLJALI 
OZ. VAM BOMO LAHKO ZAGOTOVILI VNOS PO RE-
DNEM ROKU. 

KGZs – Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje, 
Ana moder, vodja izpostave
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Proračun 2012 ni proračun naše občine
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je tiste, ki se spoznajo na 
občinske javne finance, zelo negativno presenetil s proračunom za 
leto 2012, s katerim je povečal število zaposlenih na Občini Treb-
nje, namesto da bi ga zmanjšal. Ni upošteval »poštenih« predlogov, 
ki smo jih podali pred formiranjem proračuna. Milijon evrov bo 
zapravil samo za plače uradnikov, ki jih je navlekel od vsepovsod, 
iz občine Trebnje pa ni od novih nobenega. Neodgovorno je znižal 
sredstva za ceste, namesto da bi jih povišal. In še polno drugih 
neumnosti je. Tisti člani njegove koalicije (SDS, SLS, NSi), ki so 
mu proračun s tako lahkoto potrdili, ga prav gotovo niso prebrali, 
kaj šele, da bi ga analizirali. In tako naš vrli župan manipulira z 
našim javnim denarjem. Koliko časa še? Več na spletni strani, v 
brskalnik vpišite: glasilo GLAS Trebnje.

Jože Povšič, DLGV Trebnje 

Delovanje v javno korist
V novem proračunskem obdobju so se v Občini 
Trebnje začeli tudi  investicijskimi projekti, kate-
re podpira Proračun občine Trebnje 2012. Prora-
čuna sicer načelno ne podpiramo, kajti ni realen, 

saj je previsok in vsebuje projekte, za katere pripravljavci že vna-
prej vedo, da se ne bodo izvajali. Začelo pa se je s pripravo Odloka 
o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo 
na območju Trebnjega. Pri tem odloku smo imeli v SD imeli kar 
nekaj pripomb in dobrih predlogov, kateri so bili s strani koali-
cije upoštevani. Tudi v bodoče bomo konstruktivno sodelovali v 
odločitvah kot so nov Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Trebnje 
in vrtec Sončnica Veliki Gaber,sprememba Poslovnika in Sta-
tuta občine Trebnje, realni in izvedljivi   investicijski programi…
Tudi v teh in podobnih primerih SD pričakujemo, da bodo 
naši konstruktivni predlogi s strani koalicije sprejeti, da bomo 
soustvarjali prihodnost,   da bomo tudi v času recesije občanom 
pokazali svetlo luč na koncu tunela.

ObO sD

Občina je še naprej izgubljena
Že jeseni leta 2011 smo na občinskem svetu opozarjali na nujnost 
sprejetja strategije razvoja občine in proračuna za letošnje leto. Žal 
nismo bili deležni niti odgovora. Vsaka odgovorna občina ima iz-
delano dolgoročno strategijo razvoja, da sploh ve, po kateri poti 
in kam bo šla, ter tudi sprejet dvoletni proračun. Šele na februar-
ski seji občinskega sveta smo prejeli v obravnavo letošnji proračun, 
ki v teh kriznih časih povečuje prihodke za nerealnih 50 % in s 
tem tudi odhodke, obresti od kreditov znašajo že 12.200 €/me-
sec oz. 146.000 €/leto (samo lani se je Občina Trebnje zadolžila 
za dodatnih 3.000.000 €, letos pa naj bi se še za 1.400.000 €), 
povečuje se število zaposlenih in zvišuje se sredstva za plače za 
23,5 %, ponovno plačuje reorganizacijo občinske uprave v višini 
15.000 €, čeprav je že pred tremi leti občina zanjo plačala 30.000 
€, vendar je bila očitno slabo izdelana.

Ženski odbor SDS Trebnje 
V Trebnjem je v soboto, 28. januarja 
2012, potekala volilna konferenca Žen-
skega odbora (v nadaljevanju ŽO) SDS 
Trebnje. Članice je pozdravila predstav-
nica Izvršilnega odbora ŽO SDS Irena 
Goršič Brodnjak.
Za predsednico Ženskega odbora SDS Trebnje je bila izvoljena 
Maja Jarc. V Izvršilni odbor ŽO SDS Trebnje so bile izvoljene: 
Marjanca Zakrajšek, Irena Smrekar, Alenka Drenik, Lojzka Zver 
in Irena Koželj. 
Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo. 
Veseli smo, da se ženske zavedajo, kako pomembno je njihovo 
vključevanje v politično dogajanje.
Vsi, ki se nam želite pridružiti in želite aktivno sodelovati, lepo 
vabljeni. Obiščite našo spletno stran: www.trebnje.sds.si ali pokli-
čite na tel. št.: 040 899 988 (Nada Pepelnak).

Občinski odbor sDs Trebnje

Letna skupščina DSD

Demokratična stranka dela 
občine Trebnje je imela letno 
skupščino. Kljub slabim  vre-
menskim razmeram je bila 
udeležba na skupščini zelo do-
bra. Predsednik DSD Slovenije 

mag. Franc Žnidaršič je podal oceno uspešnosti stranke na pred-
časnih volitvah v DZ. Stranka ni prišla v parlament, se je pa kot 
nova stranka s svojim dobrim programom zasidrala v slovenski 
politični prostor. Kritično bo spremljala delo vlade in parlamenta 
ter s svojimi pogledi seznanjala volivce.
Skupščina je izvolila podpredsednika. Stranka se bo v času do 
naslednjih volitev skušala okrepiti z novimi člani, ki bodo zlasti 
zaposleni državljani. Več o stranki lahko najdete na spletni strani: 
www.strankadela.si in FB DSD.

OO DsD

Referendum za zaščito družine
V Novi Sloveniji poudarjamo, da je referendum o družinskem 
zakoniku   potreben, saj le tako lahko zaščitimo tradicionalno 
obliko družine, ki predstavlja osnovno družbeno celico. Hkrati pa 
obžalujemo, da ni prišlo do kompromisne rešitve, s katero bi se 
izognili referendumu in s tem tudi nepotrebnim ideološkim pole-
mikam. Žal pri zagovornikih obstoječe oblike družinskega zako-
nika ni bilo posluha za pogovor in kompromis. Nova Slovenija je 
poleg vsega drugega v kompromisu videla rešitev tudi zato, ker se 
zavedamo stroškov referenduma. 
V referendumski kampanji bo Nova Slovenija aktivno sodelovala. 
V samo kampanjo se bo vključil tudi naš občinski odbor, ker smo 
prepričani, da mora imeti vsak otrok očeta in mamo. Skupaj s Ci-
vilno iniciativo za družino in pravice otrok si bomo prizadevali, da 
družinski zakonik NE stopi v veljavo.

Občinski odbor Nsi Trebnje
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Katere so danes človekove pravice?
Obisk varuhinje človekovih pravic v Trebnjem skoraj dobesedno 
pomeni prihod teh pravic tudi v našo občino. Saj ne, da bi jih ne 
imeli, ampak navdaja me občutek, da so malo pometene v kot. 
Na primer pravica do zdrave pitne vode. Ali sploh vemo, koliko 
gospodinjstev je brez vodovoda, in ali imamo akcijski načrt, kako, 
kdaj in za kolikšen denar jih bomo z njo oskrbeli? Tak načrt je 
osnova za pridobivanje evropskih sredstev. Nimamo ga, še odloka 
o oskrbi gospodinjstev s pitno vodo nimamo. In še katero pravico 
bi lahko izbezali na svetlo. Na primer tisto o soupravljanju z jav-
nim denarjem. In še prepoved razlikovanja po osebnem prepriča-
nju (političnem, verskem …).
In še … 

Gorazd marinček 

Na nivoju države je z imeno-
vanjem nove vlade napočil nov 
začetek, v katerem bo pomemb-
no vlogo imela tudi Slovenska 
ljudska stranka z vodenjem dveh 
ključnih ministrstev, ki zago-
tavljata državljanom oskrbo z 

izdelki in s hrano ter upravljata gospodarsko osnovo države in 
okolja. 
Novi izzivi se odpirajo tudi v naši občini, ki si je kljub težkim 
časom zastavila ambiciozne načrte. Pri njihovem uresničevanju se 
bomo aktivno vključili tudi člani OO SLS Trebnje.
Spomladi si bomo na rednem občnem zboru vzeli tudi čas za 
pregled dosedanjega delovanja odbora in za postavitev programa 
dela v prihodnjem obdobju. Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri 
delu Občinskega obora SLS v Trebnjem, ste vljudno vabljeni, da 
se nam pridružite.

Občinski odbor sLs Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA 
Koalicija petih strank je sestavila vlado za izhod Slovenije iz krize. 
Potrebni so takojšnji ukrepi za zaustavitev prekomernega troše-
nja davkoplačevalskega denarja. Koalicija je v pogodbi zapisala, 
da bo znižala nerazumno visoke globe za prekrške v cestnem pro-
metu, odpravila nerazumno visoka nadomestila za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč in čim prej pričela z odpravo 
birokratskih ovir, ki še dodatno ovirajo razvoj gospodarstva. Po-
trebno je takoj zmanjšati javno porabo. Bolje je, da sami pričnemo 
z ukrepi, kot da nam to ukažejo iz Bruslja. Sedaj še nismo tako 
globoko zabredli, da ne bi sami zmogli v nekaj letih prebroditi 
krize. Včasih je potrebno stopiti korak nazaj, da lahko hitreje na-
redimo dva koraka naprej.

Zvonko Lah, poslanec sDs v DZ

Tudi če nisi kuhar, prepoznaš prismojeno jed
Že od leta 2006 smo se na javnih srečanjih in tudi v Glasilu občanov 
zavzemali za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Takrat je še sedaj 
ključna oseba izjavila: »Veš, Marinček, lesni sekanci smrdijo!« Pozitivna 
sprememba od takrat je, da lesni sekanci ne smrdijo več in da smo napo-
sled dobili občinski odlok.
Vendar dvome in nezaupanje vzbujajo koraki k udejanjanju te na prvi 
pogled zelo koristne novosti. Zakaj na oglede v Avstrijo? V Ribnici in na 
Vranskem sta čudovita primera dobre prakse z domačim koncesionarjem. 
Morda sta preblizu. Predlagatelji odloka so nam predstavili zastarele re-
šitve, ki so manj gospodarne in zahtevajo veliko prekopavanj. Najnovejše 
tehnologije pri sosedih že omogočajo sočasno proizvodnjo elektrike in 
toplote iz lesnih sekancev v enotah (tudi večjih), ki dajejo 160 KW toplo-
te in 50 KW elektrike istočasno, kar omogoča povrnitev investicije v 5 le-
tih, zelo malo prekopavanja za toplovode  in izrabo obstoječih kotlovnic.
In, kar je najbolj pomembno, porabniki plačujejo bistveno nižjo ceno to-
plote, saj se z izkupičkom od ustvarjene elektrike pokriva stroške goriva.
Znanja je v Trebnjem dovolj, ampak če se ga dovolj pazljivo izogibaš, 
lahko vnovčiš tudi neznanje in zastarele tehnologije.

Gorazd marinček, evropski energetski menedžer, februar 2012

Leto 2012 so člani in članice Strelskega dru-
štva Trebnje, ki se ponaša z več kot 60-letno 
tradicijo, pričeli več kot uspešno. V nedeljo, 
12. februarja 2012, je potekalo v Ljubljani 
državno prvenstvo v streljanju z zračno se-
rijsko puško za mlajše pionirje in pionirke 
osnovnih šol. Strelsko društvo Trebnje je 
zastopala ekipa strelcev in strelk, ki je na 
področnem tekmovanju dosegla normo za 
nastop na državnem prvenstvu. Ekipa, ki so 
jo sestavljali Jan Čibej, Luka Verščaj, Anže 
Kepa in Peter Jakob Candellari, je v močni 
konkurenci tekmovalcev zasedla odlično če-
trto mesto in za las zgrešila boj za kolajne. 
Med posamezniki pa so se vsi člani ekipe 
uvrstili med najboljših prvih petnajst strel-
cev v Sloveniji. Naj povemo samo, da je na 

letošnjem državnem prvenstvu nastopilo kar 
štiriinsedemdeset tekmovalcev iz vse Slove-
nije. Po prvenstvu pa naši strelci in strelka 
niso mirovali, saj so se v četrtek, 16. febru-
arja 2012, udeležili četrtega kroga regijske 
pionirske lige v Novem mestu, kjer je ista 
zasedba tekmovalcev osvojila  ekipno prvo 
mesto, med posamezniki pa so zasedli kar 
prvih šest mest. Prav posebej pa se Strelsko 
društvo Trebnje lahko pohvali, da ima v svo-
jih vrstah tudi strelko Jono Novak, ki je na 
tem tekmovanju osvojila drugo mesto v ka-
tegoriji cicibani in tako pričela uspešno sto-
pati po stopinjah svojega očeta Andreja, ki še 
vedno zastopa barve strelskega društva. Za 
tak izjemen uspeh strelcev pa lahko zagotovo 
pohvalimo dolgoletnega trenerja, državnega 

sodnika in predsednika Strelskega društva 
Trebnje g. Franca Cuglja, ki verjame, da se 
mogoče med nami v tej športni disciplini 
skriva novi Rajmond Debevec.
Strelski pozdrav!

Leon LOBE, strelsko društvo Trebnje 
Foto: Bruno Čibej

Uspešen nastop trebanjskih strelcev in strelk na 
regijskem in državnem strelskem prvenstvu
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NOGOMETNI KLUB TREBNJE 
PRIREJA

1. TURNIR NK TREBNJE  
za selekcije U-8 in U-10.

KDAJ: - nedelja, 11. 3. 2012, U-8 
            - nedelja, 18. 3. 2012, U-10
KJE:  v športni dvorani OSNOVNE ŠOLE TREBNJE
KDO: - U-8, igralci, rojeni leta 2003 in mlajši
           - U-10, igralci, rojeni leta 2001 in mlajši
IGRALCI naj imajo s seboj športno ali osebno izkaznico (potni 
list). Starost igralcev bomo preverili pred pričetkom turnirja ob 
prvem nastopu.

NAČIN IGRANJA: 4 + 1 (prijavi se lahko deset igralcev in 
trener – vodja ekipe)
PRIJAVNINA: 50 € (v ceno so vključene prijavnina, malica in 
pijača)
Vsaki ekipi je zagotovljeno igranje vsaj treh tekem znotraj 
skupine.
Prijavnina se lahko poravna pred pričetkom turnirja ali s plači-
lom prek
TRR na številko: SI 56 0315 3100 0482 469.

ŠTEVILO EKIP JE OMEJENO. Rok za prijavo ekip na turnir 
je 3. 3. 2012.

INFORMACIJE in prijave
Spletna stran NK TREBNJE: www.nktrebnje.si

Gregor ERMAN: gregor.erman@amis.net (031/372  420)
Leon LOBE: nk.trebnje@gmail.com (041/333  009)

Zaključek zimske lige 2011/2012
V soboto, 11. februarja, je potekalo tekmovanje zadnjega 11. kroga 
zimske lige v Ljubljani, v kateri je sodeloval tudi Nogometni klub 
Trebnje s kar štirimi ekipami. Slednje govori, da je zanimanje za ta 
šport v Trebnjem vedno večje. Naši igralci in igralke so se izkazali in 
pokazali, da so v tem času pridobili veliko nogometnega znanja in 
športne tekmovalnosti. Enakovredno so se kosali z vrstniki iz no-
gometnih klubov z dolgoletno tradicijo, kot so NK Interblock, NK 
Krim, NK Šmartno ali NK Rudar Trbovlje. Obe selekciji igralcev in 
igralk v  U-8 in U-10 se že veselita bližajočega se spomladanskega 
dela tekmovanja na zunanjih travnatih površinah v ligi MNZ Lju-
bljana. V tem času so se kar trije naši trenerji udeležili strokovnega 
usposabljanja za trenerja licence C, ki ga organizira in izvaja Nogo-
metna zveza Slovenije. Vsi člani kluba pa si neskončno želimo, da 
bi v uglednem času prišli do svojega nogometnega vadbišča, pa kjer 
koli bi že bil, samo da do njega pridemo. Na ta način bi omogočili 
tudi ostalim zainteresiranim otrokom vadbo nogometa, ki se je sedaj 
zaradi oddaljenosti od vadbišča ne morejo udeležiti. S temi željami se 
podajamo novim nogometnim dogodivščinam naproti.

Leon LOBE, NK Trebnje 

V sezoni 2011/2012 v mlajših selekcijah Tri-
ma Trebnje nastopa 6 ekip. Mladinska ekipa 
igra v najmočnejši mladinski ligi in po od-
igranih 16 tekmah zaseda visoko 3. mesto. 
Dosegla je 10 zmag, 1 remi in 5 porazov. Naj 
omenim še, da bi za mladinsko ekipo lahko 
igrala tudi Miha Zarabec in Anže Ratajec, 
vendar zaradi pomanjkanja kadra v članski 
ekipi igrata le za slednjo.
Kadeti so v predtekmovanju v 10 tekmah 
dosegli 8 zmag in 2 poraza ter tako osvojili 
1. mesto. V polfinalni skupini B, v katero so 
se uvrstili zaradi dobrih rezultatov v predtek-

movanju, pa zasedajo po odigranih 4 krogih 
4. mesto, in sicer je izkupiček 1 zmaga, 1 
remi in 2 poraza.
Starejši dečki A in B v letošnji sezoni do-
segajo izredne uspehe. Do sedaj so skupno 
odigrali 30 tekem in prav na vseh zmagali. 
Starejši dečki A so v predtekmovanju odi-
grali 14 tekem in dosegli ravno toliko zmag 
ter zanesljivo osvojili 1. mesto. V polfinalni 
skupini A dečki po 5 odigranih tekmah še 
ne poznajo poraza in zasedajo 1. mesto. Sta-
rejši dečki B so v predtekmovanju odigrali 6 
tekem in na vseh tekmah tudi zmagali ter s 
tem zanesljivo osvojili 1. mesto v predtek-
movanju. V polfinalni skupini B pa po odi-
granih petih krogih zasedajo 1. mesto, saj so 
ravno tako na vseh 5 tekmah zmagali.
Mlajši dečki A in B so ravnokar končali 
predtekmovanje. Mlajši dečki A prav tako 
v letošnji sezoni še ne poznajo poraza. Od-
igrali so 12 tekem in 11-krat zmagali, eno 
remizirali ter tako zasedli 1. mesto v pred-
tekmovanju. S tem so se zanesljivo uvrstili v 
polfinale, ki se začne v marcu. Mlajši dečki 
B so v predtekmovanju odigrali 14 tekem, 
12-krat so zmagali, eno remizirali ter eno 
izgubili. Tako so osvojili 1. mesto v predtek-

movanju in se uvrstili v polfinale, ki se začne 
prav tako marca.
Glede na trenutne dosežene rezultate lahko 
zaključim, da se v mlajših selekcijah Trima 
Trebnje dela v pravo smer ter da se za pri-
hodnost rokometa v Trebnjem ni treba bati. 
Imamo izredno veliko mladih perspektiv-
nih igralcev, ki bodo lahko s trdim delom in 
močno voljo kasneje zaigrali za člansko eki-
po, kateri od njih morda celo za slovensko 
reprezentanco.

David Lipoglavšek 

Odlični rezultati mlajših selekcij RK Trimo Trebnje po prvem delu sezone
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Mladinski svet Slovenije letos že desetič raz-
pisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru ka-
terega bomo izbirali najboljše prostovoljke, 
prostovoljce, prostovoljski projekt, mladin-
skega voditelja oz. voditeljico in mladinski 
projekt. Lansko leto je naziv Naj prostovolj-
ka 2010 prejela Taja Borštnar, diplomirana 
socialna delavka, ki je zaposlena na Centru 
za socialno delo Trebnje.
K prijavi za natečaj Prostovoljec leta 2011 
Mladinski svet Slovenije (MSS) vabi vse ne-
vladne organizacije, javne institucije, nefor-
malne skupine in posameznike; skratka vse, 
ki ste v svoje dejavnosti v letu 2011 vklju-
čevali prostovoljstvo. Edini pogoj za prijavo 
je ustrezno izpolnjena prijavnica za posame-

znike, če prijavljate posameznega prostovolj-
ca ali prostovoljko, oz. prijavnica za projekt, 
če prijavljate projekt. Navodila in prijavnice 
najdete na  spletni strani Mladinskega sveta 
Slovenije (www.mss.si). Pišete pa lahko tudi 
na elektronski naslov prostovoljec@mss.si. 

Pri posameznikih bodo v MSS izbirali naj-
boljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in 
Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 
let, od 20 do 30 let in nad 30 let.
Vsi prijavljeni prostovoljci in prijavitelji oz. 
predstavniki prijaviteljev bodo po zaključku 
natečaja  povabljeni na zaključno prireditev, 
ki bo predvidoma v juniju 2012 in katere po-
krovitelj je dr. Danilo Türk, predsednik RS.
Prijave pošljite na elektronski naslov prosto-
voljec@mss.si  oz. Mladinski svet Slovenije, 
Erjavčeva cesta 4, 1000 Ljubljana.  Rok za 
prijave je 6. april 2012.

Nino Zajc, 
član komisije za mladinsko politiko pri mss

Obvestilo vsem nevladnim organizacijam, javnim institucijam, 
neformalnim skupinam in posameznikom

v petek, 9. marca 2012 ob 19. uri 

Kulturni dom Trebnje

Vljudno vabljeni!

KS Trebnje 
podarja 
za praznik 
Dan žena

           nastop pevca 
Staneta Vidmarja
 in ostalih nastopajočih

Vstop prost!

KS Trebnje20_oglasDanzena_glasilo_02_2012.indd   1 17.2.2012   16:34:28

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala,
naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila naša mama, tašča, 

stara mama, prababica in teta 

MARIJA ANDOLJŠEK
iz Pluske pri Trebnjem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom 
in vaščanom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše.

Posebno zahvalo namenjamo g. župniku, 
pogrebni službi Sonje Novak, osebju ZD 

Trebnje, patronažni sestri Mateji in  
dr. Munkovi za nesebično pomoč.

Iskrena hvala tudi ga. Mariji Korbar in  
Ani Hrastar. Hvala tudi vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

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

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila naša 

draga mama, stara mama, prababica, tašča, 
teta in sestrična

PAVLA ZUPANČIČ 
roj. Črček,

iz Sel pri Šumberku 16.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, vaščanom, prijateljem  

in znancem za izrečena sožalja,  
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 

darove za cerkev.
Najlepša hvala g. župniku Davidu  

Jensterletu za lepo opravljen obred.
Hvala pogrebni službi Marije Novak  

z Rebri, pevcem iz Šentvida pri Stični za 
zapete žalostinke, DU Veliki Gaber in  
ge. Joži Štrenfelj za poslovilne besede.

Hvala sodelavcem in kolektivu Kmetijske 
zadruge Trebnje in kolektivu Livarja  

iz Ivančne Gorice.
Zahvaljujemo se osebju kirurškega  

oddelka intenzivne nege SB Novo mesto  
za neizmerno prijaznost ter pomoč  

v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki vas nismo 
posebej omenili, in vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: hči Ana, sinovi Tone, Jože in 
Miha z družinami ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA!

Ob naši hudi nesreči, ki se je zgodila v noči 
14. Januarja se zahvaljujemo vsem hitrim 
in požrtvovalnim gasilcem iz društva Do-
brnič, Vrhe, Vrh Trebnje, Trebnje, Knežja 
vas. Zahvala pa tudi sosedom, vaščanom in 
vsem, ki so kakor koli pomagali.

Družina Legan iz Korit - Dobrnič

KORK VELIKI GABER VAS VABI 
NA BREZPLAČNO PREDAVANJE

V večnamenski dvorani  
KS Veliki Gaber 
03.03.2012 ob 16. uri

Predavali bosta: primarij Mojca Senčar dr. med. 
in predsednica slovenskega združenja za boj proti 
raku dojk EUROPA DONNA in primarij Gabri-
jela Petrič Grabnar dr. med. tudi članica in preda-
vateljica EUROPA DONNE

Tema: 
– Kako skrbimo za svoje zdravje?
– Preventivni pregledi in zgodnje odkrivanje bo-

lezni pri ženskah (rak na dojkah)
– Rak materničnega vratu (odkrivanje in prepre-

čevanje)
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Še nekaj dni nas loči od dneva, ko bomo 
čistili Slovenijo in začeli polletno čistilno 
akcijo planeta. V Sloveniji zaenkrat pote-
ka vse po planih, prijavljenih je približno 
55.000 prostovoljcev, organizacija akcije 
pa poteka v 170 občinah. Trenutno je v 
registru divjih odlagališč 14.000 lokacij.   
O napredku sistemskega reševanja na tem 
področju od leta 2010 se bomo z vsemi 
deležniki na tem področju pogovarjali 14. 
februarja na posvetu na Brdu. Za odloč-
nejše ukrepanje in pospešitev dela inšpek-
torjev pa smo se odločili sami. Državljane 
pozivamo, naj nam pošiljajo fotografije 
ali video gradivo divjega odlaganja. Mi 
bomo prejeto gradivo datirali, objavili na 
naši spletni strani ter še isti dan prijavili 
inšpekciji in omogočili spremljanje pro-
cesa reševanja posameznih primerov širši 
javnosti. Ekokaravana, Ekokomiki in na-
gradna igra Ne smetim – dobim so začeli 
popotovanja po Sloveniji, na Smetovno 

povabilo prihajajo prva povabila, 15. fe-
bruarja pa se je pričela tudi oglaševalska 
kampanja. Ambasadorji se pridno sooča-
jo z drugim izzivom, v katerem 14 dni ne 
smejo vzeti nove plastične vrečke, Vlado 
Kreslin pa že snema videospot za himno 
projekta.
Ukrepamo: Državljani imamo moč (PO-
ZIV JAVNOSTI)
V preteklih vikendih nam je vreme omo-
gočalo več gibanja na prostem in nekateri 
sprehajalci so naleteli na zanimive pripet-
ljaje. Na nas se je obrnilo precej občanov z 
vprašanjem, kaj lahko storijo, če imajo foto-
grafijo nekoga, ki v naravo odlaga smeti, kaj 
lahko storijo z registrsko oznako avtomo-
bila, ki so si jo zapomnili, nimajo pa foto-
grafije itd ... Posameznik se lahko, ujet med 
okvire zakonodaje in (ne)delovanje pristoj-
nih organov, počuti zelo nemočnega. Za 
nasvet smo povprašali informacijsko poo-
blaščenko (intervju: http://www.ocistimo.

si/Pogovor-z-informacijsko-pooblascen-
ko-Nataso-Pirc-Musar.aspx). A ker vemo, 
kako »učinkovite« so inšpekcijske službe, 
smo zadevo vzeli tudi v svoje roke. Javnost 
pozivamo k sodelovanju, pa bomo morda 
skupaj pospešili kolesje. 
Vsi lahko sodelujemo! Kako? S seboj v 
naravo vzemite fotoaparat. Če kjer koli v 
Sloveniji naletite na primer odlaganja smeti 
v naravi, posnetke povzročitelja in/ali deja-
nja, fotografijo ali video gradivo pošljite na 
info@ocistimo.si.
Ekologi brez meja bomo:
•	 Še isti dan zadevo prijavili na inšpekto-

ratu.
•	 Na fotografiji bomo zabrisali registrske 

številke, obraze in kakršne koli kazalnike 
osebnih podatkov.

•	 Na spletni strani projekta bomo anoni-
mno objavili te fotografije in tudi datum, 
ko so bile posredovane inšpektoratu

•	 Postopke, procese in ukrepe s strani pri-
stojnih bomo spremljali in obveščali, 
kako potekajo

Za več informacij in vprašanja se lahko 
obrnete na janez.matos@ocistimo.si.

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 – 
ukrepamo, poročamo in napovedujemo

V trebanjskem zdravstvenem domu bo od 
17. do 19. 2. 2012 potekal tečaj svetovno 
znane ortopedske metode Cyriax, ki je uspe-
šna metoda zdravljenja bolečin v sklepih in 
hrbtenici. Bolečine v sklepih in hrbtenici so 
najpogostejši vzrok, zaradi katerega pacienti 
obiščejo osebnega zdravnika, ortopeda, fizia-
tra ... Metoda Cyriax je že desetletja poznana 
in uveljavljena med zdravniki in fizioterapev-
ti v Evropi in drugod po svetu. Prednost te 
metode je, da za postavitev diagnoze ni po-
treben noben drag aparat, kot so npr. magne-
tna resonanca, CT, UZ, hkrati pa je čakalna 
doba za preiskave s temi aparati zelo dol-

ga. Diagnozo postavimo samo s temeljitim 
pregledom pacienta, ki ga nato usmerimo v 
ustrezno obravnavo. V ZD Trebnje zdravniki 
splošne medicine omenjeno metodo uspešno 
uporabljajo že več kot 10 let. Še več: prav 
ZD Trebnje se lahko pohvali, da ima v svoji 
sredini zaposleno vrhunsko izvajalko in tudi 
eno od evropskih učiteljic omenjene tehnike, 
Jožico Zupančič, diplomirano fizioterapev-
tko, ki svoje znanje skupaj s kolegi večkrat 
letno prenaša na fizioterapevte in zdravnike 
iz Evrope in tudi izven nje. 
Tečajev ortopedske metode Cyriax se je do 
sedaj v Sloveniji udeležilo prek 170 fiziote-

rapevtov in 50 zdravnikov, ki nato metodo 
uspešno vključujejo v svoje delo. 
Dobro sodelovanje zdravnika in fiziotera-
pevta bolniku zagotavlja hitro in uspešno 
okrevanje, metoda pa tudi bistveno poceni 
zdravljenje.
ZD Trebnje, ki tečaj organizira, želi metodo 
predstaviti čim večjemu številu zdravnikov, 
ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo s to 
problematiko.

Vera Rozman, direktorica ZD Trebnje

Nekaj utrinkov z dosedanjih tečajev.

V Zdravstvenem domu Trebnje poteka že četrti tečaj ortopedske 
metode Cyriax za zdravnike
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Zrušitev ameriškega bombnika 
pri Rihpovcu
Zgodba o ameriškem strateškem bombniku B-24 Liberator, ki se je 
med drugo svetovno vojno pred 67 leti v sredo, 20. decembra 1944, 
zrušil v vinski gorici Ostrvec pri Rihpovcu, je doživela med bralci 
velik odmev, predvsem pa med domačini z Rihpovca in okolice, saj 
jim je dolgo časa predstavljala nerazvozlano uganko, predvsem pa jih 
je zanimalo, kaj se je zgodilo s posadko tega bombnika. Ali so ostali 
živi? Krožile so celo zgodbe, da so nekaj letalcev postrelili v Blatnem 
klancu. Resnica je, da se je vseh deset članov posadke rešilo in vsi 
so ostali živi. Iz gorečega bombnika so izskočili s padali, šest jih je 
pristalo na območju Debenca, trije v bližini Rihpovca in eden sredi 
Radne vasi. Kopilot Batham Rollin pa ni imel sreče, saj je šest dni pri 
nizkih zimskih temperaturah taval po gozdovih, 26. decembra 1944 
pa so ga ujeli Nemci v okolici Velikega Cirnika in ga odpeljali v nem-
ško postojanko v Tržišče. Od tam so ga odpeljali v koncentracijsko 
taborišče v Nemčijo, kjer je dočakal prihod zaveznikov in od koder je 
po vojni odšel domov v Ameriko. Zanimivo je tudi to, da je kopilot 
Batham imel pri sebi denarnico s 37 ameriškimi dolarji, vendar mu je 
Nemci niso odvzeli. Vse to je zapisano v ohranjenem nemškem zapi-
sniku, pod katerim je podpisan nemški poveljnik SS Lunger. Batham 
se je Nemcem v Tržišču tudi zlagal, da so vsi ostali člani posadke 
mrtvi. Na tak način je hotel svoje tovariše zaščititi, da jih Nemci ne 
bi iskali po terenu.
Podrobnosti si lahko ogledate v glasilu GLAS Trebnje. Na povabilo 
krajanov Rihpovca bom imel o tej temi predavanje, in sicer v soboto, 
3. marca 2012, ob 18. uri pri g. Alojzu Stariču, Rihpovec 20. Drugo 
predavanje pa bom imel v ponedeljek, 23. aprila 2012, ob 19. uri v 
Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Tretje predavanje bodo organizira-
li vinogradniki v vinski gorici Ostrvec v poletnih mesecih. Vljudno 
vabljeni! 

Jože Povšič, Trebnje

Trebsikon
Trebanjski leksikon – zakaj pa ne? Zbiranja 
gesel se je lotil Drago Nahtigal, znan pred-
vsem po knjigi Podobe dežele ob Temenici 
in Mirni. Se pa njegovo zanimanje za na-
ravno, zgodovinsko, in kulturno dediščino z 
izidom knjige ni končalo. Zbranih geselskih 
člankov s pripadajočimi fotografijami je kar 
veliko, zato smo se odločili, da jih nekaj v 
naslednjih številkah glasila predstavimo. 
Na vprašanje, zakaj Trebsikon, je avtor od-
govoril: »Ko sem iskal podatke za knjigo, 
so bili in so še raztreseni vsepovsod, zato se 
mi je porodila ideja, da bi to zbral na enem 
mestu. Tako sem sprva mislil le zbrati gesla 
z osnovnimi podatki v obliki leksikona in 
tako je nastalo ime, skrajšava iz Trebanj-
skega leksikona = Trebsikon. Kasneje sem 
vseeno gesla razširil s kratko vsebino, ime 
pa je ostalo.«
IV

Temenica
Temenica je kraška ponikalnica in spada 
pod naravne spomenike na Dolenjskem. 

Poleg Ljubljanice in Reke je ena najbolj 
značilnih ponikalnic slovenskega krasa. 
Medtem ko Ljubljanica in Reka tečeta po 
značilni kraški Notranjski, teče Temenica 
ob robu kraškega sveta Dolenjske.
Izvira v Posavskem hribovju, pri naselju Ja-
vorje v občini Šmartno pri Litiji, na nad-
morski višini nad 500 m. Nato teče mimo 
kraja Temenica, v občini Ivančna Gorica, 
nadaljuje tok po Dolenjskem podolju skozi 
občino Trebnje, po okrog 6,5 km dolgem 
spodnjem delu zgornje Temeniški doli-
ni mimo Trebnjega do Ponikev, kjer prvič 

ponikne v dveh požiralnikih: Rupi I in 
Rupi II. Kadar je več vode, požiralnika ne 
“prebavita” vse. Narasla voda se vali mimo 
njiju po sicer suhi in s travo zarasli strugi 
še 1900 m do obsežne udornice, kjer voda 
ponikne med skalami, v manjših in večjih 
požiralnikih, ki se imenujejo Velban kevder, 
Požganjska jama, Risanica, Zgonuha... Na 
površje pride pri vasi Vrhpeč, pod pečino 
Zijalo. Nato teče mimo Mirne peči in dru-
gič ponikne pri Vrbovcu. Ponovno pride na 
površje v zatrepni dolini Luknja pri Prečni. 
Kot Prečna se izliva v reko Krko, na višini 
264 m. 
Dolžina njenega toka je okoli 35 km, od 
tega 4,2 km pod zemljo. Struga Temenice 
je dokaj plitva, z mnogimi okljukami. Pogo-
sto voda prestopi bregove, zato je dno doli-
ne mokrotno in travnato. Povprečni pretok 
vode je okoli 1 m3/s, največji pretok pa je 
bil izmerjen celo 14 m3/s. Porečje, ki meri 
več kot 300 km2, je precej nesimetrično. 
Temenica predstavlja mejo med dinarsko-
-kraškim in alpskim svetom, kar se kaže 
tudi na porečju. V glavnem so vsi površinski 
pritoki z leve strani.

Poročilo o usodi posadke in bombniku B-24 Liberator »ROSALIE MAE«, ki 
je nastalo na letališču San Giovani v Cerignoli v južni Italiji 23. decembra 
1944, tri dni po zrušitvi v Ostrvcu pri Rihpovcu. Takrat v bazi še niso vedeli, 
kaj se je zgodilo s posadko in kje se je bombnik zrušil. V poročilu so podrobno 
predstavljeni podatki o bombniku, posadki, oborožitvi in vremenu tistega dne. 
Celo vsak motor in vsaka bomba so imeli svojo številko. V poročilu so navedeni 
tudi naslovi tistih svojcev, ki jih morajo obvestiti, če se s člani posadke kaj 
zgodi.

Temenica pri Trebnjem (2009)



ZADnJA StRAn

Napovednik prireditev v občini Trebnje v marcu 2012
3. 3. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

3. 3. 2012 10.00 Tečaj aromakozmetike Fitnes center Klepec

3. 3. 2012  19.00 Salamiada Gostilna Meglič

5. 3. 2012  12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

5. 3. 2012  17.00 Ura pravljic Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

8. 3. 2012 17.00 6. otroška abonmajska predstava: Devet mesecev Kulturni dom Trebnje

9. 3. 2012  19.00 Proslava ob dnevu žena z gostom Stanetom Vidmarjem Kulturni dom Trebnje

10. 3. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

11. 3. 2012  Turnir NK Trebnje za selekcijo U-8
Informacije in prijave na www.nktrebnje.si.

Športna dvorana OŠ Trebnje

12. 3. 2012  12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

12. 3. 2012 18.00 Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje cvetja iz papirja Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

14. 3. 2012 9.00 Območno srečanje otroških gledaliških skupin Dobrnič

17. 3. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

18. 3. 2012 Turnir NK Trebnje za selekcijo U-10
Informacije in prijave na www.nktrebnje.si.

Športna dvorana OŠ Trebnje

19. 3. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

19. 3. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

20. 3. 2012 18.00 Območna revija plesnih skupin štirih občin Trebnje

24. 3. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

24. 3. 2012 Čistilna akcija: Očistimo Slovenijo 2012 Trebnje

26. 3. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

28. 3. 2012 19.00 Strokovni večer z Alenko Rebula: Odnos med zdravjem in čustvi Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

31. 3. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

31. 3. 2012 16.00 3. srečanje harmonikarjev Galaksija Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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

Spoštovani!
Skladno z Odlokom o občinskih cestah 
občine Trebnje (Ur. list RS, št. 38/2000, 
78/2003, 19/2010 in 102/2010 – v nada-
ljevanju odlok) bo občinski inšpektor v 
zimskem času izvajal tudi nadzor nad na-
mestitvijo snegolovov na strehah objektov, 
s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg ali obstaja nevarnost, da z njih padejo 
ledene sveče. 
Obveznost namestitve snegolovov na 
objektih ob občinskih cestah in odstrani-
tve ledenih sveč z objektov ob občinskih 

cestah je urejena s 46. členom navedenega 
odloka, ki določa, da morajo imeti sosedi ob 
občinski cesti na strehah objektov, s kate-
rih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, 
pritrjene snegolove. Isti člen tudi določa, da 
morajo sosedi z objektov ob občinski cesti 
odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, 
da ne ogrozijo varnosti udeležencev v pro-
metu.
Omenjeni odlok v 44. členu prepoveduje 
metanje kakršnih koli predmetov ali snega 
na cesto (kidanje z dvorišč na cesto).
Pravno osebo ali podjetnika posameznika, 
ki stori prekršek, se kaznuje z globo 1.400 

EUR, odgovorno osebo pravne osebe pa z 
globo 400 EUR. 
Z globo 400 EUR je kaznovan tudi posa-
meznik, ki stori enak prekršek.  
V preteklem letu smo prejeli kar nekaj 
prijav v zvezi s kršitvami 46. in 44. člena 
odloka, zato predvsem z željo po zagotovi-
tvi varnosti udeležencev v prometu v zim-
skem času pozivamo lastnike in upravljavce 
objektov ob občinskih cestah, da upoštevajo 
določila odloka in s tem prispevajo k večji 
varnosti v cestnem prometu.

Vinko Ribič, občinski inšpektor 


