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Najprej hvala za spodbudne besede v zvezi s 
prejšnjim uvodnikom. Sicer sem slišal, da sem 
nekatere posameznike z njim nehote prizadel. 
Blagoslov je menda beseda, ki jih je zmotila. 
Pred dobrim mesecem sem imel med opravki v 
Ljubljani uro časa in tako sem zašel v knjigarno 
na Prešernovem trgu. Po svoji stari navadi sem 
kupil nekaj knjig, med njimi tudi delo pisatelja 
Pierra Pradervanda z naslovom Blaga umetnost 
blagoslova (avtor je dobil v letu 2010 svetovno 
nagrado za najboljšo knjigo s področja duhovne 
literature). V njej švicarski pisatelj pojasnjuje, da 
»blagoslov pomeni poklicati božansko skrb nad 
nekoga, govoriti ali misliti s hvaležnostjo o ne-
kom, deliti radost nekomu; čeprav mi nismo ni-
koli podeljevalci, ampak smo samo radostne pri-
če«. Tako bi rad tudi jaz pred praznikom in pred 
podelitvijo priznanj Občine Trebnje s hvaležno-
stjo mislil in pisal o vseh tistih, ki boste stopili na 
oder, da počastimo vaše dosežke in prispevke k 
razvoju občine Trebnje.
Priznanje Občine Trebnje se podeli Marjanu 
Petru Pavlinu, dr. med. G. Pavlin je izreden 
zdravnik, ginekolog, ki se ga nešteto žensk spo-
minja s hvaležnostjo. Odkar ga poznam, je ve-
čino svojega časa preživel na delovnem mestu in 
v dežurstvih. Ob tem pa je našel voljo tudi za 
udejstvovanje v političnem življenju, kjer je bil 
s svojim izrednim občutkom za realnost in z od-
kritostjo ter odločnim mnenjem vedno nepogre-
šljiv za vse dobromisleče Trebanjce. To priznanje 
je zahvala tako dr. Marjanu Pavlinu kakor tudi 
vsej družini Pavlin (oče je bil zdravnik in sestra 
pediatrinja), ki je zaznamovala skrb za zdravje 
Trebnjega in širše okolice zadnjih 60 let.
Priznanje Občine Trebnje se podeli Božu Krav-
carju za dolgoletno aktivno delovanje na področju 
zadružništva, kmetijstva in lokalne samoupra-
ve. Gospod Kravcar je pronicljiv in hudomušen 
sogovornik, a tudi odločen in strasten zagovornik 
v svojih prizadevanjih za boljši jutri tako na po-
dročju kmetijstva kot lokalne skupnosti. Skupaj z 
g. Pavlinom in g. Pungartnikom je zaznamoval 
politični prostor v naši občini po osamosvojitvi. 
Pet mandatov je bil član Sveta KS Trebnje, dva 
mandata član Občinskega sveta, v vsem tem času 
pa je opravljal tudi odgovorne funkcije v komi-
sijah in odborih.
Priznanje Občine Trebnje se podeli Ladu Sto-
parju za dolgoletno prizadevno delo v Krajevni 

skupnosti Čatež, Vinogradniškem društvu, in za 
vso skrb pri urejanju kulturnega spomenika na 
Zaplazu. Pilot, ki je po upokojitvi postal duša 
kulturnega in ostalega dogajanja Čateža,  pa naj 
gre za vinogradništvo, kulturo ali pa romarsko 
cerkev Marije Zaplaške.
Plaketo Občine Trebnje posameznikom za ži-
vljenjsko delo in izjemne uspehe se podeli magi-
stru farmacije Jožetu Kukmanu, ki je s svojim 
delom pomembno prispeval k razvoju in ugledu 
občine. G. Kukman je s svojim delom in znanjem 
s področja farmacije in zeliščarstva ime trebanj-
ske občine ponesel po vsej Sloveniji in na tuje. 
Kot strokovnjak za zelišča se je izpopolnjeval 
pri patru Simonu Ašiču, danes pa vodi njegovo 
zeliščno lekarno v samostanu v Stični, predava 
o zdravilnih in drugih zeliščih ter je turistični 
vodnik. Spominjamo se ga tudi kot farmacevta 
iz Lekarne Trebnje, kjer je vedno delil dobre na-
svete in prijazne nasmehe. Zadnjih pet let pa je 
tudi predsednik Medgeneracijskega društva Ve-
sela jesen.
Plaketo Občine Trebnje podjetjem, zavodom, 
organizacijam in skupnostim ter društvom za 
izredne uspehe in dosežene rezultate se podeli 
Vrtcu Trebnje. To ni samo nagrada zavodu za 
izredno delo na področju otroškega varstva, za 
organizacijske in strokovne dosežke, pač pa tudi 
zahvala tako Občine Trebnje kot vseh generacij 
otrok, ki so danes sicer že odrasli. V letošnjem letu 
praznujemo že 60. obletnico predšolske vzgoje v 
občini Trebnje in Vrtec Trebnje je kot ustanova v 
preteklosti nedvomno odigral pomembno vlogo v 
razvoju skupnosti. Ta plaketa je tako hkrati tudi 
zaveza za nadaljnje uspešno delo. Drage vzgo-
jiteljice in pomočnice, otrokom ste bile vedno kot 
druge mame in danes se vašemu vzgojnemu delu 
globoko priklanjamo. Hvala tudi ostalim delav-
kam in delavcem v vrtcu, ki skrbite za logistično 
podporo za uspešno izvajanje dejavnosti.
Plaketo Občine Trebnje posameznikom za 
življenjsko delo in izjemne uspehe se pode-
li prof.  Tatjani Mihelčič Gregorčič. Je izjemna 
profesorica glasbe in dolgoletna ravnateljica 
Glasbene šole Trebnje. S svojo predanostjo glasbi 
in poklicu ter z odgovornim in uspešnim vode-
njem glasbene šole je pustila svoj pečat ne le na 
generacijah, ki so se šolale v Glasbeni šoli Trebnje, 
temveč je s svojimi učenci in profesorji pomembno 
sooblikovala številne kulturne dogodke. 

Naziv častnega občana občine Trebnje Občina 
Trebnje podeljuje Cirilu Metodu Pungartni-
ku, dolgoletnemu županu Občine Trebnje, nek-
danjemu poslancu DZ, direktorju, ki si je zelo 
prizadeval za razvoj naše občine. Ciril Metod 
Pungartnik se je rodil 24. 6. 1936 in je bil od 
leta 1990 do leta 1994 ter od leta 1995 do leta 
1997 predsednik Občine Trebnje, od leta 1999 
do leta 2002 in od leta 2005 do leta 2006 njen 
župan. Vmes je bil tudi poslanec Državnega 
zbora RS. V času njegovega vodenja je občina 
Trebnje doživela številne spremembe na vseh 
področjih družbenega, gospodarskega in politič-
nega življenja. Zgradilo se je precej gospodarskih 
in drugih objektov in marsikaj dvignilo na višjo 
raven, o čemer govori tudi nenehna rast druž-
benega produkta občine. Pod njegovim vodstvom 
se je zgradilo mnogo kilometrov asfaltnih cest in 
vodovodov. Vedno je dejal, da kjer ljudje stopijo 
skupaj za lasten razvoj in so pripravljeni zavi-
hati rokave, mora biti poleg tudi občina. Tako je 
dobilo v zadnjih dvajsetih letih tudi podeželje 
razvojno priložnost.  
Ni besed, s katerimi bi lahko dovolj izrazil hva-
ležnost in poklon vsem, ki ste v preteklem obdo-
bju tako ali drugače prispevali k razvoju naše 
skupnosti – s svojim znanjem, z odličnostjo in s 
prostovoljstvom. Seveda je poleg letošnjih preje-
mnikov še mnogo drugih, ki bi zaslužili, da se 
jim zahvalimo. Cenimo torej delo in prizadeva-
nja naših sosedov, prijateljev in vseh ljudi, ki so 
pripravljeni kaj postoriti za druge. 
Ostane mi samo še, da vas povabim na pra-
znovanje tako občinskega praznika kakor tudi 
rojstnega dne domovine, vam čestitam ter vam 
zaželim nadvse lepo praznovanje.

Vaš Alojzij Kastelic

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

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi slabe 
resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, 
ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo 
tudi oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-
-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek, 
28. junij 2012. Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Praznovanje, zahvale in čestitke
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Naloge službe: 
Na področju splošnih zadev služba skrbi 
za osnovno informiranje strank v vložišču, 
za strokovno, organizacijsko, protokolarna, 
administrativna in tehnična opravila za po-
trebe župana, občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles, nadzornega odbora in druge 
občinske organe, za sprejemanje, evidentira-
nje in odpravljanje vlog ter knjiženje pošte 
in drugih dokumentov v skladu z uredbo o 
ravnanju z dokumentarnim gradivom, hkra-
ti izdaja tudi vloge in obrazce ter občanom 
daje navodila za njihovo izpolnitev ter za-
gotavlja tiskanje in razmnoževanje gradiv za 
potrebe občine.
Služba ureja, razvršča in klasificira arhivsko 
in dokumentarno gradivo, ki ga klasično ar-
hivira v arhivu občine. Naloga splošne službe 
je skrb za enotno evidentiranje ter usklaje-
vanje gradiva po notranjih organizacijskih 
enotah in uslužbencih. Služba skrbi tudi 
za snemanje oziroma »skeniranje« zadev in 

dokumentov, da v čim večji meri omogoči 
poslovanje in vodenje evidenc v elektronski 
obliki.
Služba vodi zaloge pisarniškega materiala 
hkrati pa načrtuje in zagotavlja nabavo pi-
sarniškega materiala, računalniške opreme 
ter prevoznih sredstev za potrebe občinske 
uprave in organov občine Trebnje. 
Delovanje splošne službe zajema tudi sode-
lovanje in nadzor varnosti pri delu zaposle-
nih na občinski upravi.
Med naloge službe spada tudi usklajevanje 
posameznih projektov, opravljanje admini-
strativno tehničnih del za občinsko upravo, 
upravljanje in vzdrževanje občinskih objek-
tov ter varovanje premoženja, zagotavljanje 
opravljanja nalog županove pisarne, skrb za 
vodenje postopkov sistema kakovosti poslo-
vanja občinske uprave, izvajanje in organi-
ziranje volilnih opravil, sodelovanje pri pri-
pravi splošnih aktov ter izvajanje strokovnih 
in tehničnih nalog na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami na podro-
čjih civilne zaščite in reševanja ter požarne 
varnosti.
Služba skrbi tudi za organizacijske in stro-
kovno tehnične naloge za pravilno in pravo-
časno izvajanje investicij z njegovega podro-
čja, smotrne in gospodarne uporabe sredstev 
ter naloge upravljanja in vzdrževanja objek-
tov za namene izvajanja splošnih dejavnosti.
Služba sprejema v času uradnih ur tudi po-
bude in pritožbe občanov občine Trebnje ter 
drugih fizičnih in pravnih oseb, ki kakorkoli 
poslujejo z občino ali organi občine. 

Uslužbenci službe za splošne zadeve so:
Slavka Oven, referent
Anton Kastelic, referent
Jože Zupančič, hišnik

Uradne ure sprejemne pisarne Občine 
Trebnje: 
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in  
od 13.00 do 15.00 
Sreda: od 8.00 do 12.00 in  
od 13.00 do 17.00 
Petek: od 8.00 do 13.00

S 1. septembrom letošnjega leta bo 
začel veljati Odlok o dodeljevanju me-
sečnih subvencij za otroke, ki zaradi 
pomanjkanja prostora niso vključeni v 
javne vrtce Občine Trebnje. 
S subvencijo se bo staršem delno po-
magalo pri reševanju problematike 
varstva otrok. Zanjo lahko zaprosijo 
vsi starši, ki jim je bil vpis otroka za-
vrnjen zaradi pomanjkanja prostora, 

vendar mora biti otrok vključen v var-
stvo pri registriranem varuhu predšol-
skih otrok. Višina subvencije bo znašala  
20 % ekonomske cene programa. 
Vloga za uveljavljanje subvencije je ob-
javljena na spletni strani Občine Treb-
nje oziroma jo lahko dobite tudi v spre-
jemni pisarni občine ali na Oddelku za 
družbene dejavnosti.

Občinska	uprava	občine	Trebnje

Službe za splošne zadeve

Prostorski plan 
občine Trebnje
Prostorski  plan je razgrnjen in vsakdo 
ima priložnost sodelovati v postopku pre-
sojanja ustreznosti rešitev. Upoštevali smo 
vse predloge, ki so bili potrjeni s strani 
45 soglasodajalcev, predvsem iz državnih 
organov. Najhujših ovir smo bili deležni s 
strani državnih organov s področja kme-
tijstva in kulture. Pa vendar smo uspeli z 
zelo ambicioznim načrtom, ki je danes 
pred vami. Grafični del je zaradi konkre-
tnih rešitev na terenu v prvi fazi poglavi-
ten. Drugi del pa je tekstovni del odloka, 

za katerega se je sicer v prejšnjih obdobjih 
izkazalo, da mnogokrat povzroči nerazu-
mne zaplete.
Torej želimo vsem, ki imate kakršne koli 
pritožbe oziroma mnenja, odgovoriti že 
sedaj. Posamezne malenkosti bomo se-
veda še popravili. Poudarjam, da želimo 
predvsem zelo jasno opredeliti tekstovni 
del. V Trebnjem bi na primer želeli omo-
gočiti tudi sodobno oblikovanje prostora 
(npr. ravne strehe, enokapnice in druge 
urbane ter prostorsko učinkovite arhitek-
turne elemente).
Vinogradniška območja imajo največ 
neskladnih gradenj, po naši oceni oko-
li 500–600, trenutno pa poteka cca 200 
postopkov pred inšpekcijo. Najpogostejše 

kršitve so bile nadzidava za 60 cm (ko-
lenčni zid), prevelika kvadratura zidanice 
in nedovoljen nadstrešek. V razgrnjenem 
prostorskem planu bomo spremenili mo-
žno kvadraturo s 50 m2 na 60 m2 in omo-
gočili nadzidavo za 60 cm (kolenčni zid), 
ravno tako bi bilo po novem možno posta-
viti nadstrešek v leseni izvedbi. Ostaja pa 
zahteva po pravokotni obliki in površina 
kleti 60 m2 z dodatkom 15 m2 za orodje. 
To je ta trenutek najoptimalnejša možnost 
za navedena območja.
Sporočite nam vse dobronamerne pri-
pombe, da jih bomo skupaj z urbanisti 
proučili in upoštevali.

ALOJZIJ KASTELIC

Občina bo dodelila subvencije za otroke
V prihodnje več 
občinskih priznanj
V letošnjem letu je na Javni poziv za vloži-
tev predlogov za podelitev priznanj Občine 
Trebnje prispelo veliko število zelo uteme-
ljenih predlogov. Ker je bilo po veljavnem 
odloku možno v letošnjem letu podeliti le 
tri priznanja, je bila na zadnji seji občinskega 
sveta potrjena sprememba odloka, na podlagi 
katere bo v prihodnje mogoče podeliti največ 
šest priznanj.

Oddelek za družbene dejavnosti
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Delovanje občinske uprave trenutno ureja Odlok o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave, ki ga je občinski svet sprejel v 
letu 1999. Manjše spremembe je odlok doživel v letu 2005. Zaradi 
aktivnosti države na področju upravnih institucij in zaposlovanja v 
upravi je odlok iz leta 1999 postal zastarel, kar je narekovalo potre-
bo po novi ureditvi oziroma sodobnem pristopu tudi v delovanju 
občinske uprave, ki sledi veljavni zakonodaji. 
Od leta 1999 se je korenito spremenila zakonodaja, ki ureja pravice 
in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v javnem sektorju. 
Leta 2003 je pričel veljati Zakon o javnih uslužbencih. Na podlagi 
tega zakona so bili sprejeti številni podzakonski akti, ki urejajo tako 
sistem javnih uslužbencev kot tudi ostale obveznosti delodajalcev v 
javnem sektorju. V veljavo je stopil tudi kodeks etike javnih usluž-
bencev. Vloga javnega sektorja pa se je nedvomno spremenila tudi s 

sprejetjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s kate-
rim je javni sektor postal mnogo bolj odprt vsem občanom občine. 
Zaradi številnih sprememb zakonodaje, ki ureja področje delovno-
pravne zakonodaje, smo pripravili nov odlok. Glede na poslanstvo, 
tj. opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog 
in nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, se ocenjuje, da je 
potrebno z organiziranostjo občinske uprave omogočiti hitrejše pri-
lagajanje delovanja uprave za opravljanje teh nalog. Želimo, da bi 
bila občinska uprava dostopna vsem občanom. Saj je pri našem delu 
vse pomembnejše sodelovanje občanov pri odločanju, prav tako so 
pomembni predlogi za nadaljnji razvoj občine, mnenja ter kon-
struktivne kritike.

Občinska uprava Občine Trebnje

Evropska sredstva 
za pomoč odraslim, 
ki se šolajo 
Svetovalno središče Novo mesto obvešča, 
da je še vedno odprt Javni razpis za sofinan-
ciranje šolnin 2007–2013 (do 15. 7. 2013 
oziroma do porabe sredstev). Sofinancira se  
90 % stroškov za srednješolsko izobraževanje 
do vključno V. stopnje izobrazbe, in sicer za 
uspešno opravljene obveznosti v posameznih 
šolskih letih/letnikih, zaključeno izobraže-
vanje, opravljen delovodski, poslovodski ali 
mojstrski izpit, priprave z opravljeno splošno 
oziroma poklicno maturo ali zaključnim iz-
pitom, diferencialne izpite, opravljene obve-
znosti v okviru prekvalifikacije za posamezno 
šolsko leto po osebnem izobraževalnem na-
črtu, opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
Na javni razpis se lahko prijavite tudi vsi, ki 
ste se že prijavili in dobili povrnjen del šolni-
ne v šolskih letih 2007–2010. Imate namreč 
pravico do prejetja finančnih sredstev v zne-
sku razlike sredstev, do katerih ste upravičeni 
na podlagi novega javnega povabila.  
Podrobnejše informacije o razpisu (pogojih, 
ustreznih dokazilih) ter pomoč pri izpolnje-
vanju vloge dobite v Svetovalnem središču 
Novo mesto (Tina Strnad, 031 701 191), tudi 
v vašem kraju vsak 1. in 3. ponedeljek v me-
secu od 12.00 do 15.00 v prostorih Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje. Pomoč je brezplačna, saj 
dejavnost v okviru projekta delno financira-
ta Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport RS.  

Regijska štipendijska shema za 
dolenjsko
Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Enotno regijsko štipendijsko shemo 
(RŠS Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Namen javnega poziva je ugotoviti kadrovske potrebe delodajalcev, za katere bodo 
razpisane štipendije iz enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko (v nadaljeva-
nju RŠS Dolenjska) v letu 2012. 

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v šol-
skem/študijskem letu 2012/2013. V skladu s prejetimi potrebami delodajalcev bo Ra-
zvojni center Novo mesto d.o.o. objavil razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko 
leto 2012/2013.

Na javni poziv se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki s sede-
žem na območju razvojne regije. Delodajalci, ki se želijo s svojimi potrebami vključiti 
v štipendiranje iz štipendijske sheme, zagotovijo polovico (50 %) potrebnih sredstev 
za izplačilo štipendij, po končanem šolanju pa štipendista zaposlijo na ustreznem 
delovnem mestu. Podrobneje so pravice in obveznosti delodajalcev, štipendistov in 
štipenditorja urejene v Pravilniku o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem 
(pravilnik) in Pogodbi o štipendiranju.  

Rok za oddajo vlog je 20.08.2012. 
Vloge se bodo odpirale vsakega 20. v mesecu do datuma zaprtja poziva.

Vlogo na javni poziv oddajo delodajalci na predpisan način na prijavnem obrazcu, 
ki ga dobijo na spletni strani www.rc-nm.si/projekti/stipendijskashema , na sedežu 
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, naročijo 
pa ga lahko tudi na številki 07/33 72 988 ali na e-naslovu: maja.smerdu@rc-nm.si. 

Za delodajalce je sodelovanje v Regijski štipendijski shemi za Dolenjsko privlačno, 
ker sami izbirajo štipendista ter zagotavljajo za celotno dobo šolanja štipendista po 
štipendijski pogodbi le 50% sredstev za štipendijo. Preostalih 50% sredstev zagotovi 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. iz državnih ali evropskih virov.

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 11. redni seji 23. maja 2012 sprejel nov Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje
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Pogosto slišimo vaše ime, ki ga prenekateri 
povezujejo s patrom Simonom Ašičem. Kaj bi 
lahko povedali o tem? 
Ravno ta mesec mineva 20 let, odkar sem 
pričel delati v stiški lekarni in na nek na-
čin zamenjal patra Ašiča, ki sem ga izjemno 
cenil, in moram reči, da mi je bilo v veliko 
čast, da sem lahko bil njegov učenec in da je 
prenašal svoje znanje tudi name. Res sva so-
delovala zelo kratek čas, saj je po dveh mese-
cih najinega sodelovanja umrl, a vseeno so to 
neizbrisni spomini. Bil je izjemen zdravilec 
in zeliščar s širokim znanjem, potrpežljiv in 
zelo skromen človek.

Sta se že kdaj prej srečala, sta vedela kdo je 
kdo?
Nikoli se nisva pogovarjala, kaj je kdo delal 
in kaj kdo je, a vem, da sva se čutila in dobro 
vedela, kam gredo poti. Pater Ašič je bil ta-
krat že izjemno popularen, tako doma kot v 
tujini. Ravno v tistem času je že izšlo nekaj 
njegovih del v hrvaškem jeziku, a zaradi tega 
ni bil nikoli vzvišen. 

No, tudi vas nekako lahko primerjamo s pa-
trom Ašičem. Povejte nam, kako ste zašli na 
to pot?
Rodil sem se v Dečji vasi, osnovno šolo pa 
sem obiskoval v Dolenji Nemški vasi. Takrat 
je obsegala le 6 razredov. Potem sem nadalje-
val šolanje na gimnaziji v Stični. V tistih po-
vojnih časih ni bilo navade, da bi starši otro-
ke šolali, zato tudi moj oče ni bil navdušen, 
ko sem nadaljeval šolanje v gimnaziji. Vsa 
zahvala za prizadevnost gre takratnim učite-
ljicam, saj so nagovorile in prepričale starše, 
da je študij nekaj zelo potrebnega. No, oče je 
dejal, naj poizkusno obiskujem šolo eno leto. 
Ker pa se je gimnazija v Stični takrat ravno 
gradila, smo morali dijaki tudi delati. Ko pa 
me je ob prihodu domov oče vprašal, kaj smo 
delali, sem povedal, da smo nosili zidake, se-

jali pesek, sekali drva …, in tako mi je dejal, 
da to lahko delam doma, in gimnazijo sem 
moral zapustiti.  
Kmalu pa je mama želela, da se še naprej iz-
obražujem, in starša sta me ponovno poslala 
v gimnazijo, a tokrat v Novo mesto. Tam sem 
tudi maturiral in ravno ta mesec, 5. junija, 
mineva 57 let od moje mature. 

Torej vam življenje ni prizanašalo?
Zelo rad se spominjam mladih let, čeprav 
smo živeli v pomanjkanju. Živeli smo rav-
no na takem območju, da so nas obiskale 
vse vojske in vsaka je vzela svoje. A vsi smo 
bili enaki in vsi smo skrbeli drug za drugega. 
Imel sem prekrasna starša, brata, sestre, pri-
jatelje, učitelje …
Problem je predstavljal le denar, ki ga ni bilo, 
niti ni bilo kakšnih štipendij, kot so danes, 
zato sem se po končani gimnaziji zaposlil. 
Zaposlil sem se v GOSAD-u (kasneje Dro-
ga) v Novem mestu. Tu pa so se začeli moji 
prvi koraki spoznavanja farmacije.

In kaj je bilo potem tisto, kar vas je popeljalo 
na študijsko pot?
Moj takratni šef g. Zupan je kmalu ugotovil, 
da zelo dobro obvladam latinščino, saj sem 
za vsako zdravilno rastlino in sadež poznal 
njegovo ime. Kmalu mi je predlagal, naj od-
idem študirat farmacijo v Zagreb, kar sem z 
veseljem sprejel. Na srečo se je ravno v tem 
času začel študij tudi v Ljubljani, kjer sem 
lahko opravil vse splošne predmete, ostale pa 
v Zagrebu.

Kje pa ste se potem kalili?
Najprej sem se zaposlil v Murski Soboti, kjer 
sem po diplomi delal pripravništvo, saj sem 
od Okraja dobil tudi štipendijo. V Prekmur-
ju sem potem z ženo preživel tudi kar nekaj 
lepih let in tu sta se rodili tudi obe hčeri. Pot 
me je potem zanesla tudi v Gornje Petrovce, 
ki so pri madžarski meji, Ormož, za 4 leta v 
Bosno in nato sem se leta 1970 z družino vr-

nil nazaj v Trebnje, kjer sem v domači lekarni 
delal vse do upokojitve.

Uživate v svojem delu?
Res je in vedno pravim, da si moramo vzeti 
čas za sočloveka, da mu prisluhnemo, kajti s 
tem pozdravimo že pol bolezni. Veliko ljudi 
iz različnih koncev Slovenije in tudi tuji-
ne prihaja k meni v cistercijansko Zeliščno 
lekarno in moram reči, da že sam pogovor 
prinese del ozdravljenja. Ljudje so danes pod 
velikim stresom in stiske so velike, kar po-
sledično prinaša izgubo volje in obupanost 
tako nad boleznijo kot življenjem. Rad jim 
prisluhnem in vesel sem, če izpovedo svojo 
stisko, ker si s tem olajšajo dušo.

Pravite, da zoper vsako bolezen raste rož'ca?
Seveda, le da se večina ljudi natančneje ne 
ukvarja z njimi in najraje gredo v lekarno in 
kupijo že izdelane pripravke. 
Delam tudi kot vodnik, predavatelj in lahko 
povem, da veliko ljudi zanima, za kaj je ta 
ali ona rastlina, ozaveščenost je vedno večja, 
česar sem izjemno vesel.

Uživate v današnjem sodobnem času?
Res je. Zelo cenim življenje in ljudi. V Stič-
ni, kjer delam sedaj, odkar sem upokojen, se 
počutim kot oče v družini. Zaupanje in spo-
štovanje je zelo veliko in izjemno rad sem tu. 
Tudi brez najinih dobrih sosedov si z ženo 
ne znava zamisliti življenja. Vsi in vsak po-
sebej mi je drag.

Magister Jože Kukman je človek, ki ceni in 
spoštuje vse ljudi. Ne glede na raso, barvo, 
starost, spol … Pri njem najde »košček« 
miru prav vsak. Njegovo široko, strokovno 
poznavanje zdravilnih zelišč je izjemno dra-
goceno in njegova predanost sočloveku ne-
izmerna. Dobra dela in znanje je ponesel po 
vsej Sloveniji in tudi izven nje. Seveda naš 
občan in Trebanjec zasluži vse pohvale in 
zasluženo bo prejel tudi plaketo za življenj-
sko delo in izjemne uspehe. 

M.S.

Mag. Jože Kukman:  
»Če človeka poslušaš, mu s tem že napol pozdraviš bolezen.«



Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja 
turističnih poti v občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 31/01) in Odloka o 

proračunu Občine Trebnje za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 14/12)  
župan Občine Trebnje objavlja 

J	A	V	N	I			P	O	Z	I	V
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje  

v letu 2012.

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti 
v občini Trebnje z namenom, da se omogoči po njih varna hoja, se 
ohrani ali izboljša njihova prehodnost, se okolje ob poteh zaščiti pred 
škodljivimi vplivi pohodnikov in je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, 
odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali za-
menjava starih označb in spreminjanje trase že postavljene turistične 
poti.

2. UPRAVIČENCI 
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih 
in učnih poti, ki so v evidenci Občinske uprave Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU
Na javni poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Trebnje,
– imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 

druge vire financiranja,
– so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do 

Občine Trebnje,
– niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih razpisov 

Občine Trebnje.
4. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški vzdrževa-
nja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje, ter stroški iz-
vedbe vzdrževanja teh poti, in ne stroški nakupa opreme, namenjene 
izvajanju osnovne dejavnosti upravljavca.
5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR
Na podlagi poziva zbrane prijave bodo ocenjene po sledečih kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:

1.  dolžina pohodnih poti v občini (0–20 točk),
2.  redna vzdrževalna dela  (0–20 točk),
3.  poti, ki so vezane na posamezne  

kulturne dogodke in prireditve (0–20 točk),

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov  
turističnih društev v občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03) in Odloka 

o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 14/12) 
objavlja župan Občine Trebnje

J	A	V	N	I				R	A	Z	P	I	S
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje  

v letu 2012.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dru-
štev v občini Trebnje v letu 2012 z naslednjimi vsebinami: 
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in 

širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter 

urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 

lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje 
pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11-

UPB2), 
– da imajo sedež v občini Trebnje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na podro-
čju turizma,

– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti v letu 2012, opredeljene 
v 1. točki, točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolo-
žljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov. 
a) Program dela za razpisano leto:

•	 izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in 
širšega pomena     do 15 točk,

•	 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivno-
stih pospeševanja turizma   do 15 točk,

•	 akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter 
urejanja okolja           do 10 točk,

•	 organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih priredi-
tev lokalnega in širšega pomena   do 20 točk,

•	 aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka  do 10 točk.
b)  Število članov turističnega društva:

•	 do petdeset članov     do 10 točk,
•	 nad petdeset članov     do 15 točk.

c) Drugo – izobraževanje članov društva   do 5 točk.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih prora-
čunskih virov, ne more ponovno uveljavljati te pravice prek tega razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Trebnje za leto 2012 znaša 11.500 €.

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKU-
MENTACIJA 

Javni razpis je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Ob-
čine Trebnje  (www.trebnje.si). Turistična društva morajo vlogo po-
sredovati na obrazcu Vloga za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Trebnje v letu 2012. Obrazec in dodatne informacije 
o javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na spletni strani Občine Trebnje 
(www.trebnje.si), na Oddelku za gospodarstvo, tel. št.: 07 3481138 
(Alja Rabzelj), ali e-naslovu: silva.slak@trebnje.si.

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE 
Javni razpis je odprt do 30. 6. 2012. Obravnavane bodo le vloge, ki 
bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj 
s prilogami na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s 
pripisom: Javni razpis – programi turizma. Nepopolne vloge in vloge, 
ki ne bodo ustrezale pogojem tega razpisa, bodo zavrnjene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA
Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh po 
zaključku razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih de-
javnosti, ki ga posreduje županu v odločanje. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana 
najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Z izbranimi pri-
javitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medse-
bojne pravice in obveznosti. 
Številka: 322-8/2012 
Datum: 1. 6. 2012

Alojzij Kastelic, l.r., ŽUPAN OBČINE TREBNJE
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4.  poti, ki povezujejo večje število  
znamenitosti v občini in izven nje (0–20 točk),

5.  poti, ki so vezane na spominska dneva  
občine Trebnje   (0–20 točk).

Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno na podlagi navedenih 
meril za dodelitev finančnih sredstev.
6. FINANČNA SREDSTVA
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih 
poti v občini Trebnje za leto 2012 znaša 2.500 €.
7. ROK IZVEDBE 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2012, do-
kazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 30. 11. 
2012. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni poziv mora biti pripravljena tako, da bo iz nje razvi-
dno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva, vsebovati 
mora tudi natančno finančno konstrukcijo. 
Vsebovati mora:
– kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
– poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu s potrdili o 

plačilu računov,
– predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
– navedbo števila oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
– finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z 

vsebinsko konstrukcijo.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu Prijava na javni poziv – sofinan-
ciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje v letu 2012, ki 
ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na spletnem naslovu 
www.trebnje.si. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogo-
jem tega razpisa, bodo zavržene.
9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Javni poziv je odprt do 30. 6. 2012. Vlogo dostavite ali oddajte po po-
šti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: 
Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti. 
10. IZID JAVNEGA POZIVA
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje 
o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o 
zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
11. ČAS IN KRAJ, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBI-

JO DODATNE INFORMACIJE
Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Obči-
ne Trebnje (www.trebnje.si). 
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v 
prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na Oddelku za 
gospodarstvo, tel. št.: 07 3481138 (Alja Rabzelj), ali e-naslovu silva.
slak@trebnje.si. 
Številka: 322-7/2012
Datum: 1. 6. 2012

Alojzij Kastelic, l.r., ŽUPAN OBČINE TREBNJE

Naš član uredništva Glasila Občanov Ob-
čine Trebnje g. Nino Zajc iz Trebnjega od-
haja na dvo mesečno delo v Bruselj, kjer 
je bil izbran izmed mnogih kandidatov 
za odgovorno in pomembno delo v kabi-
netu  evropske poslanke ga. Mojce Kleva. 
Delo, ki ga bo g. Zajc opravljal v kabinetu 
naše evropske poslanke, bo zajemalo po-
dročje vzhodno evropskega partnerstva z 
Evropsko unijo in področje finančnih sto-
ritev EU oziroma razvoj politike za izhod 
iz finančne krize. Prav tako bo njegovo 

delo zajemalo še participacijo na odborih in komisijah evropskega 
parlamenta. Drugače pa je  g. Nino Zajc diplomant Fakultete za 
družbene vede v Ljubljani, kjer je zaključil študij družboslovne in-
formatike in hkrati vpisal še magisterij te smeri. Nenehno sodeluje 
na različnih projektih v zvezi z izobraževanjem, statistični projekti 
in na področju mladine. Ko si le utrga nekaj časa zase, se veselo poda 
s kolesom po naši trebanjski občini. Njegovi domači so na Ninota in 
njegov dosežek izredno ponosni in verjamem, da bomo Trebanjci v 
prihodnosti še veliko slišali o njem. Nino, srečno v Bruslju…

Tekst: L.L. 
Slika iz domačega arhiva 

Izzveneli območni pevski reviji
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
je v okviru letnega programa izvedla projekt območnih pevskih revij: 
Območna revija predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zbo-
rov, poimenovana, Pomladna ladja,  je s 13 predšolskimi, otroškimi 
in mladinskimi pevskimi zbori varno pristala  v petek, 20. aprila, v 
dvorani Kulturnega doma Mokronog. Sodelovalo je preko 400 mla-
dih pevk in pevcev. Pestra izbira skladb, ki je vrela iz mladih grl, je 
navduševala in božala občinstvo. K temu so prispevali otroška pevska 
zbora Dežela glasbe, Ateljeja za glasbeno vzgojo otrok z Vrhovega 
pri Šentlovrencu z zborovodkinjo  Marto Steklaso, Predšolski pevski 
zbor Vrtca Čebelica iz Šentrupert z vodjo pevske skupine Antoni-
jo Berk Nemec, predšolski pevski zbor Mavrica iz Vrtca Trebnje z 
vodjo Brigito Borak, otroški pevski zbor Podružnične šole Dobrnič 
z zborovodkinjo Bojano Kastigar, otroški pevski zbor Podružnične 
šole Dolenja Nemška vas z zborovodkinjo Ivo Sajovic, otroški pev-
ski zbor OŠ Veliki Gaber z zborovodkinjo Manco Černe, ki je za to 
revijo pripravila tudi mladinski pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, otroški pevski zbor OŠ Mirna z zborovodkinjo Marga-
reto Megi Sotlar, otroški pevski zbor dr. Pavla Lunačka Šentrupert 
z zborovodkinjo Natašo Dragar, otroški pevski zbori OŠ Trebnje z 

zborovodkinjo  Jožico Stanič  in otroški ter  mladinski pevski zbor 
OŠ Mokronog z zborovodkinjo Jelko Gregorčič Pintar  in nepogre-
šljivi  korepetitorji in spremljevalci  na instrumentih Karmen Maver,  
Zoltan Peter, Saša Božič, Dominik Steklasa, Lovro Frelih in Urška 
Mitrović.  Strokovno je revijo spremljala profesorica Sonja Čibej, ki 
je po srečanju spregovorila zborovodkinjam, korepetitorjem in rav-
nateljicam ter ravnatelju sodelujočih šol in vrtcev na Pomladni ladji.  

Naš Trebanjec in član uredništva Nino Zajc odhaja v Bruselj

RAZPISI / DoGoDkI
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Ansambel Nemir, katerega člani so Gregor 
Možina iz Mokronoga, Andrej Zupan iz 
Šentjanža, Matej Barbo iz Mirne Peči, Amb-
rož Hočevar iz Šentjerneja, Gregor Gramc 
iz Krškega in Matic Uhan iz Trebnjega, je 
dosegel lep uspeh v Portorožu in zmagal v 
finalni oddaji Na zdravje – pesem poletja. 
Zapeli in zaigrali so čudovit valček Na sipi-
nah. Besedilo je napisala Vera Šolinc, glasbo 
in aranžma pa Franc Šegovc. Gledalci so iz-
birali med 9 nastopajočimi ansambli in do-
ločili laskavi naslov Ansamblu Nemir.

Ansambel Nemir zmagal v oddaji Na zdravje – PESEM 
POLETJA

Od 11. do 13. maja 2012 je v organizaciji Društva harmonikarjev 
Murska Sobota in Glasbene šole Beltinci v Beltincih potekalo že 8. 
mednarodno srečanje harmonikarjev. Na srečanju so sodelovali har-
monikarji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Bosne in 
Hercegovine, Poljske in Ukrajine. 
13. maja sta Glasbeno šolo Trebnje na tekmovanju v Beltincih pred-
stavljala  tudi učenca profesorja Tomaža Rožanca, Matic Zoran in 
Andraž Močnik. Kljub strogemu ocenjevanju strokovne žirije, ki so jo 
sestavljali Slavko Avsenik ml., Dušan Slačko in Klemen Brumc, sta 
Matic in Andraž prejela srebrno priznanje in 2. nagrado. Priznanja 
sta bila zelo vesela, saj sta se tako velikega tekmovanja udeležila prvič. 
Tudi mi z njima delimo veselje ob izjemnem uspehu ter jima iskreno 
čestitamo.

Glasbena šola Trebnje

Izjemen uspeh harmonikarjev Glasbene šole Trebnje na 
mednarodnem tekmovanju

V petek, 11. maja 2012, je ob 20. uri v Kul-
turnem domu Čatež pod Zaplazom potekal 
slavnostni koncert Moškega pevskega zbora 
vinogradnikov Čatež ob njihovi 10. obletnici 
delovanja. Na koncertu so bili prisotni glas-
beni gostje in ugledna imena iz sveta politike 
in kulture. Zgodovina Moškega pevskega 
zbora vinogradnikov Čatež sega v leto 2002, 
ko je zorela želja po ustanovitvi pevskega 
zbora čateških vinogradnikov. Od prvotnih 
petnajstih ustanovnih članov in pevcev jih 
danes v zboru vztraja samo še sedem. V teh 
letih delovanja se je sestava članov zbora ne-
nehno spreminjala, spreminjalo pa se je tudi 
njihovo število. Prav tako so v teh letih de-
lovanja z zborom sodelovali različni zboro-
vodje. Trenutno zbor sestavljajo: Jože Golob, 
Stane Ceglar, Robi Vencelj, Vladimir Marin-
čič, Peter Marn, Jure Bizjak, Franc Kastelic, 
Marjan Starič, Janez Sladič, Andrej Verbič, 

Matic Golob, Lado Stopar in zborovodkinja 
Barbara Leben. Zbor je v vseh teh letih na-
stopal v različnih krajih po Sloveniji. Ob tem 

jubileju je zbor izdal tudi zbornik. Vse priso-
tne na slavnostnem koncertu pa so na koncu 
ob prijetnem vzdušju pogostili s prigrizkom 
in kapljico rujnega s čateških goric.

Tekst: L. L. 
Slika: arhiv MoPZ vinogradnikov Čatež

10 let prepevanja MoPZ vinogradnikov 
Čatež
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Članice Ženskega pevskega zbora KUD dr. 
Petra Držaja Veliki Gaber skrbijo v kraju 
tudi za kulturno dogaja-
nje. Tako so na nekdanji 
dan mladosti v večna-
menski dvorani KS Veli-
ki Gaber izvedle koncert 
Pozdrav življenju. V goste 
so povabile po stažu delo-
vanja mlado domačo fol-
klorno skupino Večerna 
zarja DU Veliki Gaber, ki 
deluje pod mentorstvom 
Jožeta in Anice Zakraj-
šek, ter učenki Patricijo 

Ceglar in Marušo Jeras z mentorico Justino 
Zupančič iz Osnovne šole Veliki Gaber, ki 

sta z veznim tekstom mentorice na simpati-
čen način povezovali kulturni dogodek. Kon-
cert so popestrili tudi člani Moškega pevske-
ga zbora Vidovo iz Šentvida pri Stični, ki jih 

vodi zborovodja Urban To-
zon, ter plesni par Jan Rebolj 
in Helena Fortuna, katerega 
mentorica je Marija Majzelj 
Oven. Prijeten in hkrati pe-
ster kulturni dogodek je bil 
kamenček v mozaiku dogod-
kov, ki jih pripravljajo ljubi-
telji in amaterji za sokrajane, 
finančno pa spodbujata Kra-
jevna skupnost Veliki Gaber 
in Občina Trebnje. 

Mojca F.

Koncert Pozdrav življenju v Velikem Gabru

Otvoritev razstave 
ob 30. obletnici 
vselitve v trebanjsko 
»modro« šolo
Leta 1979 se je v Trebnjem začela gradnja 
nove šole. Stara šola na Kidričevi ulici 2 je 
namreč že kmalu po izgradnji leta 1965 kljub 
pouku v dveh izmenah postala premajhna, 
zaradi česar se je moral pouk odvijati tudi 
na drugih lokacijah v Trebnjem in celo izven 
njega.
Pobudo za izgradnjo nove šole je dala takra-
tna Občinska izobraževalna skupnost. Izmed 
možnih lokacij (»Farovški hrib«, Praproče, 
Pristava) je bil zaradi bližine stari šoli, vrtcu 
in igrišču izbran »Farovški hrib«. Izgradnja je 
potekala zelo hitro.

»Modra« šola je bila za občinski praznik, 4. 
9. 1981, že pripravljena za vselitev. V telova-
dnici je bila izvedena svečana seja občinske 
skupščine. 15. 2. 1982 pa je napočila tudi tež-
ko pričakovana vselitev v novo šolo.
Od tedaj so pretekla tri desetletja. V po-
častitev spomina na izgradnjo in otvoritev 
trebanjske »modre« šole je bila v Osnovni 
šoli Trebnje postavljena razstava, ki jo je vse-
binsko pripravil učitelj Zvonko Simeunić, 
vizualno podobo razstave pa so mu poma-
gale pripraviti učiteljice Marinka Mohorčič, 
Tanja Dvornik in Maja Ogrinc Gole. Na 
otvoritvi razstave, ki je bila 29. 5. 2012, se 
je zbralo lepo število povabljencev. Za obi-
skovalce razstave so spregovorili sedanji rav-
natelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc, 
nekdanji ravnatelj Štefan Kamin, nekdanja 
učenka Zvonka Gabrijel in učitelj Zvonko 
Simeunić. Večer je popestrila vokalna skupi-
na Osnovne šole Trebnje pod vodstvom uči-
teljice Jožice Stanič. Program sta odlično in 

samozavestno povezovala učenca Zala Ribič 
in Tevž Gabrijel.
Razstavo si bo še možno ogledati do konca 
šolskega leta v prostorih Osnovne šole Treb-
nje.

Zvonko Simeunić, prof.

Tekmovanje članov, 
članic in starejših 
gasilcev ter gasilk 
GZ Trebnje
Letošnje tekmovanja GZ Trebnje za katego-
rije članov, članic, starejših gasilcev in gasilk 
je bilo sklenjeno v nedeljo 3.6. v Mokronogu. 
Tekmovanje za 40 ekip članov in članic je 
potekalo v obliki avtorelya, za 6 ekip starejših 
gasilcev in gasilk pa sta vaji potekali na špor-
tnem parku v Mokronogu. Pokal je  prejela 
edina ekipa starejših gasilk iz Mokronoga, 
od starejših gasilcev pa ekipa PGD Trebnje, 
Mirne in Dobrniča. Pri članih A so prva tri 
mesta osvojile ekipe PGD Ševnica, Velika 

Strmica I in Velika Strmica II, pri članicah 
A pa ekipa PGD Štatenberk, Ševnica in Ve-
lika Strmica.  V kategoriji članov B so pokal 
osvojile ekipe PGD Velika Strmica, Dobrnič 
in Mokronog, pri članicah B pa sta tekmo-
vali le ekipi  PGD Velika Strmica in Sela pri 

Šumberku. Prehodni pokal GZ Trebnje  je 
osvojila ekipa PGD Ševnica pod mentorstvo 
Andreja Zupančiča. Prve tri ekipe posame-
zne kategorije bodo nastopile  letos na regij-
skem tekmovanju.

GZT – Mojca F. 
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Koncert pevskih 
zborov Osnovne 
šole Trebnje
V sredo, 23. 5. 2012, je bil na Podružnični 
šoli Dobrnič že sedmi Koncert pevskih zbo-
rov Osnovne šole Trebnje. Prvi se je pred-
stavil Otroški pevski zbor PŠ Dobrnič, ki ga 
vodi zborovodkinja Bojana Kastigar. Nasto-
pila sta še dva otroška pevska zbora. Zbor 
iz Dolenje Nemške vasi vodi Iva Sajovic, 
iz Šentlovrenca pa Uroš Primc, ki ga tudi 
spremlja na kitari. Z matične šole so se pred-
stavili kar trije zbori. Zbor, v katerem pojejo 
učenci prve triade, vodi zborovodkinja Stan-
ka Zaletelj, učenci druge triade in mladinski 
pevski zbor prepevajo pod vodstvom Jožice 
Stanič, ki je tudi umetniški vodja vokalne 
skupine.
Vsak zbor je zapel tri pesmi. Za klavirsko 
spremljavo je poskrbel prof. Zoltan Peter, na 
harmoniko je zaigral Franci Kravcar, spre-
mljavo s prečno flavto pa sta pripravili Špela 

Skubic in Ana Marija Stanič.
Na koncu so vsi pevci združili moči in skupaj 
zapeli. Srečali smo se s pogledi in z glasovi. 
Hvala vsem, ki ste nas poslušali in nas pod-
pirate. 
Vabimo vas, da pridete na javno predstavitev 
pravkar posnete zgoščenke z naslovom Sre-

čen je, kdor glasbo rad ima. 
Predstavitev bo 21. 6. 2012 v športni dvorani 
OŠ Trebnje. Zopet boste lahko prisluhnili 
ubranim glasovom pevcev in pevk OŠ Treb-
nje.

Bojana Kastigar, zborovodkinja na PŠ Dobrnič

Območna revija 
pevskih zborov in 
malih pevskih 
skupin
Na Območno revijo pevskih zborov in ma-
lih pevskih skupin se je prijavilo 16 pevskih 
skupin, ki so svoje delo predstavile na dveh 
koncertih. 
V petek, 18. maja, je devet zborov zapelo v 
Kulturnem domu Partizan Mirna: Mešani 

pevski zbor Društva upokojencev Mirna pod 
vodstvom Tanje Benedik, Moški pevski zbor 
Zagriški fantje z zborovodjo Ladom Sto-
parjem, Trebanjski oktet pod umetniškim 
vodstvom Staneta Cvelbarja, Moški pevski 
zbor vinogradnikov Čatež z zborovodkinjo 
Barbaro Leben, Moški pevski zbor KUD 
Emil Adamič Mokronog z zborovodjo Sta-
netom Pečkom, ki je za ta večer pripravil tudi 
Ženski pevski zbor Zimzelen Mirna, Moški 
pevski zbor KUD Matija Tomc Mirna pod 
vodstvom Staneta Cvelbarja, Mešani pevski 
zbor Kres Čatež in Mešani pevski zbor Stru-
ne Šentlovrenc, ki ju vodi Katja Jarm.  
V soboto, 19. maja, je potekal drugi koncert 

Območne revije pevskih zborov in malih 
pevskih skupin v galeriji Osnovne šole dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert, na katerem je 
sodelovalo 7 pevskih zasedb. Prvič so se na 
reviji predstavili Mešani pevski zbor Večerna 
zarja DU Veliki Gaber pod vodstvom Stane-
ta Fuxa in pevke DPŽ Tavžentroža Trebelno 
pod vodstvom Gabrijele Cedilnik. Nasto-
pili so še: Ženski pevski zbor Šentrupert z 
zborovodkinjo Natašo Dragar, Oktet Lipa 
Trebnje pod umetniškim vodstvom Franca 
Možeta, Ženski pevski zbor KUD dr. Petra 
Držaja Veliki Gaber z zborovodkinjo Fani 
Anžlovar, Moški pevski zbor vinogradnikov 
Šentrupert, ki ga vodi Venčeslav Zadravec, 
in Mešani pevski zbor Sela pri Šumberku z 
zborovodkinjo Vanjo Erjavec. 
Oba koncerta je strokovno spremljal Gregor 
Klančič, ki je po vsakem koncertu opravil 
splošni pogovor z zborovodjami, za vse zbore 
pa bo pripravil še pisno mnenje in priporoči-
la za nadaljnje delo.  
Zahvaljujemo se vsem pevkam in pevcem, 
zborovodjam in korepetitorjem, ki so kako-
vostno izvedli nastope, zahvaljujemo pa se 
jim tudi za njihov trud in prizadevanja za 
ohranjanje ljudske in umetne pesmi ter lju-
bezni do petja. Zahvala velja tudi vsem šti-
rim občinam v Temeniški in Mirnski dolini 
ter Javnemu skladu RS, ki projekt finančno 
omogočajo, povezovalki obeh revij Mateji 
Ramovš, OŠ Mirna in OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert in vsem tistim, ki so kakor koli 
prispevali k realizaciji obeh pevskih revij, na 
katerih je zapelo blizu 800 pevk in pevcev, 
mladih in manj mladih.  MePZ Večerna zarja DU Veliki Gaber
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Šesdesetletnica mature  
ob smaragdni reki
Ob reki Soči, v  dvorani Tolminskega muzeja v Tolminu 
je 17. maja  generacija  primorskih učiteljic proslavila 
svojo šestdesetletnico. Vse so v šolskem letu 1951/ 52 
končale učiteljišče v Tolminu. Med njimi je bila tudi Jo-
landa De Petri , Dalić, ki je bila po končanem učiteljišču 
dodeljena na šolo v Trebnje. Tu je bila 11 let, do leta 
1963, ko se je vrnila na svojo rodno Primorsko.  Midva 
sva se prvič srečala v 2. razredu Nižje  gimnazije Trebnje. 
Učenci smo takoj začutili, da je nekoliko drugačna od 
drugih učiteljev. Bila je polna mladostne energije, vedri-
ne in človeške topline, kmalu smo si postali prijatelji.  
Veliko nekdanjih učenk in učencev ima lepe spomine na 
njene učne ure.
Ob 140- letnici trebanjske šole smo jo povabili na šolo. 
Takrat nam je vsa srečna povedala, da ima zelo lepe spo-
mine  na to šolo, saj je tu pustila najlepša leta svoje mla-
dosti. Spomnila se je tudi nekaterih svojih učencev in jih 
tudi obiskala. Tako smo z njo ohranili stike.
V imenu Osnovne šole Trebnje, ker je bil ravnatelj nujno odsoten in 
še treh njenih učencev,  sem se udeležil svečanega dela srečanja ob  
šestdesetletnici mature. Šola se ji je pisno zahvalila za njeno peda-
goško delo in ji je poklonila otroško risbo trebanjskega gradu. V tem 

gradu je bil tedaj internat za oddaljene učence Nižje gimnazije. V 
njem pa je bila Jolanda tudi vzgojiteljica. Štirje nekdanji njeni učenci 
pa smo ji poklonili košarico domačih trebanjskih dobrot. Ob njeni in 
moji ganjenosti sem doživel trenutke sreče, kajti vez med učencem in 
dobro učiteljico se ne pretrga.
Srečanja so se udeležili  tudi župani treh  primorskih občin in tudi 

sponzorirali srečanje, kar se najbrž  redko 
dogaja. Slovensko učiteljišče je bilo v Tolmi-
nu ustanovljeno 1919. Politika italijanskega 
fašizma ga je prelevila v italijansko gimna-
zijo. Leta 1946 je učiteljišče v Tolminu zo-
pet zaživelo.  Po vojni je zlasti na Primorski 
zelo primanjkovalo učiteljev, a je kljub temu 
leta 1952  na Dolenjsko prišlo 16 primor-
skih učiteljev. Na šoli v Trebnjem in na nižji 
gimnaziji sta v petdesetih letih poučevala še 
Nada in Bogomir Maver, oba Primorca, Jo-
landina prijatelja. Bogomir je umrl pred dve-
ma letoma, žena Nada pa živi v Novi Gorici.

Štefan Kamin

V nedeljo, 27. 5. 2012, je potekal v organi-
zaciji Turističnega, športnega in kulturnega 
društva Štefan že 2. tradicionalni pohod po 
obronkih krajevne skupnosti Štefan. Zbor 
pohoda je bil ob 10. uri pred gasilskim do-
mom na Občinah, kjer se je zbrala lepa sku-
pina pohodnikov. Pot je potekala od Občin 
do Belšinje vasi, nato do Rožnega Vrha in 
vse do Kamnega Potoka ter do cilja na Ob-
činah, kjer je bil prihod malo pred 14. uro. 
Med potjo so bili trije krajši postanki. Na 
cilju sta vse pohodnike pričakala golaž, ki so 
ga člani društva skuhali s skupnimi močmi, 
in kapljica rujnega. Pohodniki so obljubili, da 
se zopet vidijo naslednje leto že na 3. tradici-
onalnem pohodu.

Tekst: L. L.

Peljimo jih na morje!

Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim. 

Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin 
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi! 

Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje

Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin 
Pridružite se akciji in darujte tudi vi!
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Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.

2. tradicionalni pohod po obronkih KS Štefan
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GRADING na novi lokaciji z novo,  
dodatno dejavnostjo steklarskih storitev

Pri izdelavi PVC oken so leta 2008 pridobili novo linijo za varjenje profilov 
ter čiščenje teh stikov. To jim omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo izdelavo 
oken. Tej proizvodnji so dodali proizvodnjo Alu stavbnega pohištva ter se 
usmerili na novo področje izdelavo Alu steklenih fasad. To jim omogoča, 
da sledijo novim trendom na trgu pri izdelavi objektov.
Doprinos k enostavni, kvalitetni in cenovno ugodni gradnji se kaže pred-
vsem v več programih podjetja, pri katerih se držijo načela, da je kupec 
zadovoljen z hitro in kvalitetno opravljeno storitvijo.
Dejavnost delijo na:
•	 izdelavo in montažo PVC - ALU oken ter vrat,
•	 izdelava in montaža ALU steklenih fasad
•	 montaža strešnih in fasadnih sendvičev panelov TRIMO,
•	 izdelavo in montažo lahkih jeklenih konstrukcij,
•	 inženiring pri gradnji objektov »na ključ«,
•	 vse steklarske storitve

Podjetje GRADING je bilo ustanovlje-
no v letu 1997. Začeli so v podna-
jemniških prostorih, v letu 1999 pa 
pričeli z gradnjo poslovnega objekta 
ter delavnice, ki so ju dokončali leta 
2001.
Njihova glavna dejavnost je že od 
začetka izdelava PVC- ALU OKEN  in 
montaža JEKLENIH KOVINSKIH KON-
STRUKCIJ ter OBLOG iz TRIMA fasa-
dnih in strešnih plošč.
Na začetku dejavnosti so bili pred-
vsem montažno usmerjeni, sedaj 
pa lahko v proizvodnih prostorih iz-
delujejo kleparske elemente, lahke 
jeklene konstrukcije ter pripravijo 
kompletno projektno dokumentaci-
jo. Postali so bolj »celoviti«, tako da 
lahko strankam kot končen izdelek 
ponudijo objekt na »ključ.«

V letošnjem letu so v podjetniški uli-
ci dokončali objekt in v njem pričeli 
z novo, dodatno dejavnostjo, STE-
KLARSTVOM. 
Nudijo vam: zasteklitve oken, vrat 
in vetrolovov, steklene obloge med 
kuh. elementi, steklena krilna in dr-
sna vrata, avtomatski vhodi, predel-
ne stene in izložbe, zasteklitve dvi-
gal, steklene vitrine, peskanje stekla, 
ogledal – fazete, izdelovanje izolacij-
skega stekla, stekleni nadstreški, ste-

kleni oglasni panoji , stekleni šalterji 
oz. info pulti, zasteklitve večnamen-
skih objektov, dvorane, telovadnice... 
in vsa mala drobna steklarska dela.

Veseli bodo vašega obiska!

GRADING KURENT, d.o.o.
Obrtniška ulica 25 , 8210 Trebnje
tel.: 07 34 62 000
fax: 07 34 62 010
e-mail: grading-tr@siol.net
www.grading-kurent.si
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Petek, 29. 6. 2012 ob 19.00
V župnijski cerkvi v Trebnjem bo slovesna maša za čimprejšnje ime-
novanje Friderika Ireneja Barage za blaženega, ki jo bo vodil trebanj-
ski župnik Miloš Košir, ki tudi uradno povezuje škofiji Marquette in 
Novo mesto v omenjenem postopku.
ob 20.00
V Baragovi dvorani v Trebnjem bo otvoritev razstave »Le eno je po-
trebno«, misijonsko delo božjega služabnika Friderika Ireneja Barage, 
avtorjev dr. Franceta M. Dolinarja in mag. Blaža Otrina iz Nadškofij-
skega arhiva v Ljubljani. Razstavo bo odprl župan Alojzij Kastelic, s 
kulturnim programom pa bo nastopila Glasbena šola Trebnje.

Sobota, 30. 6. 2012 ob 8.00
Pohod po Baragovi poti, začetek izpred župnijske cerkve v Trebnjem 
ob zvokih trebanjske godbe.

Nedelja, 1. 7. 2012 ob 10.00
Župnija Trebnje vabi na slovesno mašo v župnijsko cerkev v Trebnje 
in odkritje ter blagoslov kipa pokojnega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 
avtorja Mirsada Begića v park na južno stran župnijske cerkve v Treb-
njem. Mašo in blagoslov bo opravil novomeški nadškof msgr. Andrej 
Glavan. Ob tej priliki bo spregovoril tudi evropski poslanec Alojzij 
Peterle. Sledil bo kulturni program.

Praznovanje Baragovega 
spominskega dneva  
v občini Trebnje  
v letu 2012

Vabilo

Perko Marija praznuje  
90. rojstni dan
Perko Marija, iz Vrtač 5, je 22. maja praznovala visok osebni ju-
bilej, 90 let.
Prav na praznik, smo jo obiskale podžupanja Nada Pepelnak, 
predsednica KS Sela  Šumberk Bogdana Brilj in Ana Travnik. 
Domači so ji pripravili lep praznik. Je še bistrega duha, predvsem 
pa iz nje veje mir. 
Slavljenka se je rodila v številni družni pri Bingatovih v Podšum-
berku. Poročila se je k Skopičarjevim v Vrtače. V zakonu se ji je 
rodilo 7 otrok. Ima 13 vnukov, pravnuki pa še prihajajo.
Njen mož, je bil tri mandate predsednik KS Sela Šumberk. Sadovi 
njegovih prizadevanj so še danes vidni. Za uspešnim možem stoji 
močna žena, zato se vam spoštovana gospa Marija, lepo zahva-
ljujemo za vaš prispevek in vam želimo še veliko zadovoljnih let.

Bogdana Brilj
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Od 17. 5. do 20. 5. je poteklo 3. svetovno 
prvenstvo v ročni košnji v Salbitzu, deželi 
Saški v Nemčiji. Tekmovanja se je udeležilo 
230 tekmovalcev iz 6 držav: Nemčije, Avstrije, 
Slovenije, Švice, Španije in Poljske. Slovenski 
kosci so se odlično izkazali.
Najprej so nastopile ženske z malimi kosami 
in dosegle 3. mesto, nato pa so v kraljevi kate-
goriji (neomejene kose) dosegle celo 2. mesto. 
V tej kategoriji je nastopila tudi Dolenjka iz 
bližnjih Zbur Brigita Zajc.

V moški kategoriji, v kateri pa je nastopil naš 
Trebanjec David Avguštinčič, pa so imeli z 
malimi kosami (90 cm) manjšo smolo, saj se 
je enemu od tekmovalcev zlomila kosa in tako 
so zasedli 20. mesto. Da pa so popravili vtis, 
so nato v kraljevi kategoriji osvojili 5. mesto. 
Sledila je še kategorija seniorjev, v kateri pa 
so se gospodje tudi dobro odrezali in z mali-
mi kosami osvojili 6. mesto, z velikimi pa 16. 
mesto.

Janja Rogelj

Večer filmske 
glasbe v izvedbi 
OPO Trebnje
V petek, 25. 5. 2012, je v Kulturnem domu 
Trebnje potekal Spomladanski koncert 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje z 
naslovom Večer filmske glasbe.
Godba Trebnje je za svoje zveste poslu-
šalce pripravila prav poseben koncert, na 
katerem so na račun prišli predvsem lju-
bitelji filmske glasbe. V slabih dveh urah 
so postregli z glasbo tako iz tujih kot tudi 
slovenskih filmov, kot so Schindlerjev se-
znam, Gospodar prstanov, Titanik, Pirati 
s Karibov, Vojna zvezd, Cvetje v jeseni in 
drugi. V želji, da poslušalcem ne bi postalo 
dolgčas, so pripravili tudi platno, na kate-

rem se je predvajala projekcija filmov, za 
dodatno vzdušje pa sta poskrbela izredna 
vokalistka Mojca Dolenc in mojster na 
citrah Matjaž Plahutnik. Piko na i je s 
svojim povezovanjem in komičnimi vložki 
dodala tudi povezovalka programa, simpa-
tična Nika Benedičič.
Za Občinskim pihalnim orkestrom je tako 
še en dobro izveden koncert, za katerega 
so prepričani, da so si ga poslušalci dobro 
zapomnili. Ob tem se za uspešno izved-
bo še posebej zahvaljujejo Občini Trebnje, 
JSKD, Območni izpostavi Trebnje, CIK-
-u Trebnje, Papirnici Pingo, KAAAP-u, d. 
o. o., g. Andreju Mežanu ter povezovalki 
Niki Benedičič in njenemu pomočniku 
Aljažu Mlakarju.

Fotografije: http://www.godba-trebnje.si/
index.php?stran=vsebine&podrobno=dog
odki&id=41

V četrtek, dne 24. 5. 2012 je Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu pri 
Občini Trebnje organiziral osnovnošolsko 
kolesarsko tekmovanje »KAJ VEŠ O PRO-
METU«. Učenci so tekmovali v spretnostni 
vožnji na poligonu, v znanju  cestno prome-
tnih predpisov ter  praktični vožnji po mestu 
Trebnje. 
Na tekmovanju so sodelovali učenci osnov-
nih šol Trebnje in Veliki Gaber, v konkuren-
cah nižje (6. in 7. razred) ter višje (8. in 9. 

razred) kategorije. 
Izvedba tekmovanja je bila, na predlog in v 
dogovoru z Agencijo za varnost prometa, 
Ljubljana, načrtovana kot medobčinsko - 
regijsko tekmovanje občin Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Žal se 
»nove« občine tokrat tekmovanju niso pri-
družile.
Dosežene so bile naslednje uvrstitve:
v nižji kategoriji: 1. mesto Urh Poglavc, OŠ 
Trebnje, 2. mesto Blaž Zabukovec, OŠ Veliki 
Gaber, 3. mesto Urban Kolenc, OŠ Trebnje  

v višji kategoriji: 1. mesto Andraž Grden, 
OŠ Veliki Gaber, 2. mesto Gregor Štepec, 
OŠ Veliki Gaber, 3. mesto Žiga Urbič, OŠ 
Trebnje. 
Ekipno je v nižji kategoriji zmagala OŠ 
Trebnje, v višji pa OŠ Veliki Gaber. 
Vsaka od šol zmagovalk je za nagrado  pre-
jela vredno kolo.
Tekmovanje je bilo obenem izborno tekmo-
vanje za letošnje državno tekmovanje »Kaj 
veš o prometu«, ki bo potekalo na OŠ Borcev 
za severno mejo 19, v Mariboru dne 2. juni-
ja 2012. Na tem tekmovanju bo predvidoma 
nastopil najboljši tekmovalec, ki je v višji ka-
tegoriji zasedel prvo mesto, in sicer Andraž 
Grden z OŠ Veliki Gaber.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju, 
za kar gre zahvala tako mentorjema, ki sta 
učence pripravila na tekmovanje, kot tudi so-
delujočim sodnikom, predstavnikom ZŠAM 
in AMD ter nenazadnje policiji, ki je poskr-
bela za varnostni nadzor v ulični vožnji. 

Tone Kastelic, tajnik SPV 

Zaključek v 
romskem oddelku
 
V torek, 29. 5. 2012, so otroci s starši in stro-
kovnimi delavkami enote Romano uživali 
na zaključnem izletu. Obiskali smo Deželo 
pravljic in Kočo pri čarovnici v Olimjah.
Lastnik nas je lepo sprejel in nas popeljal 
dogodivščinam naproti. V gozdu smo si 
ogledali svet pravljičnih junakov v lično iz-
delanih hišicah iz lesa. Presenetila nas je tudi 
čarovnica, ki je otrokom dokazala, da obsta-
jajo tudi prijazne čarovnice, ki imajo otroke 
zelo rade. Ogledali smo si tudi zbirko raz-
ličnih predmetov, ki jih je lastnik prinesel s 
potovanj po celem svetu. 
Pred odhodom domov smo se na Jelenovem 
grebenu posladkali s sladoledom in se srečali 
z jeleni, ki so nam jedli z roke. Za otroke so 
bili pravo doživetje. Imeli smo se zelo lepo. 

Helena, Aljana in Maja

Kolesarsko tekmovanje »KAJ VEŠ O PROMETU«.

3. svetovno prvenstvo v ročni košnji



15št. 74 / junij 2012

lokAlnA PolItIkA

Ali	je	OPN	sploh	načrt?
V ObO SD Trebnje pozdravljamo, da je predlog novega 
Občinskega prostorskega načrta vendarle ugledal luč sve-
ta, saj se je vse skupaj vleklo že predolgo in ustvarjala se je 
napetost, kajti nihče ni vedel v katero smer bo novi OPN 
zasukal razvoj trebanjske občine.
In po prvih predstavitvah in po pregledih načrtov in pi-
smenega gradiva kaže, da se razvoj Trebnjega ne bo usme-

ril v nobeno smer oz. da bo razvoj Trebnjega na tem področju zastal in bo 
ta OPN samo nadgrajeval obstoječe stanje in s tem  ne bo zadovoljeval 
potreb razvoja za nadaljnjih 10 do 15 let..
Res je kriza, vendar tudi v krizi ni prepovedano načrtovati in se pripravljati 
na boljše čase. 
Občinski prostorski načrt bi moral biti osnova za nadaljnji razvoj in defi-
nirati prostor trebanjske občine, dati mestu mestne značilnosti, krajem kra-
jevne in podeželju podeželske. Bolj bi moral definirati stanovanjska območja 
(naselja stanovanjskih hiš, naselja blokov), promet in ostalo infrastrukturo, 
prostore za šolstvo, rekreacijo, vinogradniška območje … Zato je pomembno, 
da se OPN naredi konstruktivno in poskuša predvideti čim več rešitev za 
naslednjih petnajst do dvajset let, da bi se potem dejansko lahko posveti-
li prostorskemu razvoju, ne pa vsakokratnemu prilagajanju in spreminjanju 
pravil in odlokov. 

V Demokratični stranki dela 
smo na zadnji občinski seji 
nasprotovali novemu načinu 
obračunavanja odvoza mešanih 
odpadkov, ki dejansko pomeni 
povišanje cene te storitve. Ko 
bo nov način obračunavanja 

zaživel, bo ta podražitev najbolj prizadela družinske proračune 
predvsem tistih družin, katerih gospodinjstva štejejo 3 člane ali 
več. V praksi to pomeni, da bo položnica na tej postavki višja za 
50 % in se za vsakega člana poveča za ravno toliko. Čas za tovrstno 
razpravo, ko je deponija Globoko zaprta, pa ocenjujemo za zelo 
neprimeren.
Ob bližajočem se državnem prazniku – dnevu državnosti in tudi 
občinskem prazniku pa vsem našim občankam in občanom iz-
rekamo iskrene čestitke. Vsem tistim, ki se bodo v prihajajočih 
poletnih dneh odpravili na poletni oddih, pa prijetne počitnice.

OO DSD Trebnje

Občina	ponovno	neuspešna	na	razpisu	za	
nepovratna	sredstva

Na seji OS smo žal izvedeli, da je bila občina neuspešna na raz-
pisu Regionalnega razvojnega programa JV regije, na katerega je 
prijavila projekt knjižnica v Trebnjem. Nadaljuje se neuspešnost 
črpanja nepovratnih sredstev na razpisih, kar ima za posledico ne-
izvedbo ali odlašanje investicij ali/in povečevanje zadolževanja. In 
na to neuspešno črpanje sredstev DROT nenehno opozarja, saj 
občina nima zadosti lastnih prihodkov, ki bi pokrivala odhodke. 
Prav tako je nerazumna poteza občine, da je izvedla javno razgr-
nitev OPN-ja, kljub temu, da dokument še ni usklajen z najpo-
membnejšimi nosilci urejanja prostora. To pomeni, da ni poznan 
pravilen status zemljišč v trenutno prikazanem obsegu.

Občinski prostorski načrt, edi-
ni občinski razvojni dokument 
za naslednjih dvajset let, ki 
nastaja že šest let, ne izkazuje 
kmečke logike in zdrave pameti, v kateri verjame samozvani prak-
tik, župan z zlatim pravilom odločanja, on, ki se vsakič vpraša o 
počutju v tuji koži.
Ni besede o izboljševanju zraka s sajenjem dreves okoli šol, vrtcev, 
DSO in še kje. Blagoslov z neba, 1,2 m vode na vsak kvadratni 
meter vsako leto, je komunalni odpadek, naša edina reka Temeni-
ca  dobesedno izginja pred očmi. Ekološko kmetovanje in zelenja-
darstvo je v dolini govedorejcev prepovedana tema. O rabi sončne 
energije za ogrevanje zgradb in sanitarne vode, za proizvodnjo 
elektrike in še kaj, je zapisano v gromozanskih skladiščih znanja, 
oddaljenih le nekaj klikov, ki so očitno za naše modro vodstvo pre-
velik napor. Župan ima prav, res je »težko spremeniti svoja zako-
reninjena prepričanja«. In pri tem ne bo pomagal noben blagoslov.

Gorazd Marinček

Dopolnjeni	osnutek	Občinskega	prostorskega	
načrta	je	osnova	za	nadaljnji	razvoj	občine
Dobra stran plana so nove površine, namenjene gospodarstvu. Več 
prostora bi bilo potrebno nameniti za izgradnjo infrastrukture in 
naravnemu okolju, v katerem bi našli svoje mesto otroška in špor-
tna igrišča, kolesarske steze in sprehajalne poti ter bazen in smu-
čišče. Velikega pomena se nam zdi tudi skrb za razvoj družinskih 
kmetij, malega gospodarstva in obrti ter skrb za ohranjanje kul-
turne dediščine. Plan se v veliki meri prilagaja sodobnim potre-
bam po oblikovanju objektov in obenem v območju vasi ohranja 
prepoznavno kulturno krajino. Razumeti moramo, da se je bilo 
potrebno dogovarjati in sprejemati kompromise z nosilci urejanja 
prostora. 
Predlagani OPN kljub vsemu zagotavlja trajnostni razvoj občine 
Trebnje.

Občinski odbor NSi Trebnje

Spoštovane	občanke	
in	občani!

Ob 25. juniju, prazniku občine 
Trebnje in dnevu državnosti 
vam iskreno čestitamo!
Vabimo vas na tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti, ki 
bo v soboto, 23. junija 2012, ob 19. uri na Lanšprežu pri Trebnjem.
Prireditev se bo začela z mašo za domovino, ki bo ob 19. uri.
Sledilo bo druženje ob glasbi. Skuhali bomo kresni golaž,
v mraku pa prižgali kres.

Lepo vabljeni!

Občinski odbor SDS Trebnje, 
Nada Pepelnak, predsednica.

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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DRŽAVLJANSKA	
LISTA	IMA	NOVO	
IME

Na izrednem kongre-
su v Ljubljani smo delegati Državljanske liste Gregorja Viranta 
DLGV spremenili ime v krajšo obliko, in sicer v Državljansko 
listo DL, in tudi logotip stranke, novega lahko vidite zgoraj. Za 
predsednika Državljanske liste DL je bil ponovno izvoljen dr. 
Gregor Virant, podpredsednika pa sta dr. Janez Šušteršič in dr. 
Aleksandra Markovič Predan. Za regijskega koordinatorja Drža-
vljanske liste za Dolenjsko je bil izvoljen Gregor Macedoni iz No-
vega mesta. Sprejeli smo tudi politični manifest, ki določa vizijo za 
uspešno in napredno Slovenijo. Državljanska lista DL uresničuje 
svoj program, ki ga je zastavila pred volitvami. Več na portalu: 
www.joze-povsic.com in v glasilu GLAS Trebnje. 

Jože Povšič, DL Trebnje 

IZJAVA

Člani Državljanske liste 
Gregorja Viranta DLGV 
Trebnje izjavljamo, da žu-

pan Kastelic nima podpisane nobene koalicijske pogodbe z našo 
stranko in tudi ne s svetniško skupino DLGV. To izjavo podajamo 
zato, ker se Kastelic lažno hvali, da ima podpisano koalicijo. Ka-
stelic je člane naše stranke, kateri smo bili na njegovi listi, grobo 
politično ogoljufal, saj je brez naše vednosti ponaredil koalicijsko 
pogodbo, dodelil ni nobenih sredstev za naše delovanje (npr. De-
SUS Trebnje nima svetnikov pa prejema sredstva) in ni dal nobe-
ne izvršilne funkcije, kljub temu, da imajo prav člani naše stranke 
strokovno znanje in zasluge, da je Kastelic sploh zmagal na voli-
tvah. Našemu delu in podpori se še zahvalil ni, kar kaže na njegov 
značaj, da je ogoljufal še vsakogar, ki mu je nesebično pomagal do 
položaja! Več na portalu glasila GLAS Trebnje 

Jože Povšič, DLGV Trebnje 

VOŠČILO	OO	SLS	
TREBNJE	

Ob 20. obletnici obstoja mesta Trebnje želimo vsem občanom in 
občankam prijetno praznovanje občinskega praznika in jih vabi-
mo, da se ob tej priložnosti po svojih močeh tudi udeležijo prire-
ditev.

Ob dnevu osamosvojitve in ustanovitve samostojne Republike 
Slovenije pa vsem državljanom in državljankam iskreno čestita-
mo. Želimo vam prijeten in miren podaljšan vikend.

OO SLS Trebnje

Tek po ulicah KS Trebnje
V soboto, 12. 5. 2012, je Krajevna skupnost Trebnje v sodelovanju 
s Kolesarskim društvom Gornje Ponikve in Društvom tekačev in 
pohodnikov Trebnje izvedla 1. tek po ulicah KS Trebnje. Teka se je 
udeležilo 43 tekačic in tekačev, ki so pretekli 6,6 km. Med ženskami 
je osvojila prvo mesto Urška Bajc iz Trebnjega, med moškimi pa Bo-
štjan Hočevar iz Tržišča. Iskrene čestitke zmagovalcema in ostalim 
udeležencem. Dober odziv in pohvale organizatorjem nam nalagajo 
obveznost, da postane tek tradicionalen.

KS TREBNJE

Zdrava hrana ves dan odžene 
zdravnika stran
V letošnjem šolskem letu, smo skupini iz vrtca Trebnje, Levčki in 
Murenčki, izvajali projekt Z igro do prvih turističnih korakov. Za 
podnaslov smo si izbrale: Zdrava hrana ves dan odžene zdravnika 
stran. Namen projekta je bil, da preko različnih dejavnosti otroke 
seznanjamo in učimo o pomenu zdrave hrane, čistega okolja, jih 
vključujemo v delovni proces pridelave in predelave, ter razvijamo 
spoštljiv odnos do hrane. Šli smo na več poučnih izletov ( peš, 
z vlakom in avtobusom ), ter spoznavali bližnjo in širšo okolico. 
Obiskali smo  Rajerjev sadovnjak na Ponikvah, kmetiji Zorec in 
Uhan, ter Pekarno Grosuplje. Uredili smo si tudi eko vrtiček, na 
katerem sejemo in sadimo zelenjavo. Projekt smo predstavili in 
zaključili z razstavo izdelkov v vrtcu in nastopom otrok na Jurjevi 
domačiji  na Občinah. Ob dejavnostih so se otroci igrali, zabavali, 
nabirali izkušnje in se veliko naučili.  

Strokovne delavke Vrtca Mavrica Trebnje: 
Magda Zakrajšek, Milena Gognjavec,  

Barbara Kastigar, Petra Vidmar in Tjaša Gracar
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Mlajši dečki A državni 
prvaki
Finalni turnir mlajših dečkov A je potekal 
12. 5. 2012 v dvorani Mokerc - Ig. Na final-
ni turnir so se poleg RK Trima Trebnje uvr-
stili še ŠD Morkec - Ig, RK Celje Pivovarna 
Laško in RK Jeruzalem Ormož. Mladi Tre-
banjci so na finalnem turnirju odigrali tri 
tekme in vse tri zmagali ter tako zasluženo 
osvojili 1. mesto v državi. 
Tako so že drugo leto zapored postali dr-
žavni prvaki! Mlajši dečki A so celotno se-
zono končali brez poraza ter tako brez večjih 
težav ugnali vso slovensko konkurenco ter 
zasluženo dvignili pokal za 1. mesto.

D.L.

Osnovna šola Trebnje 
državni prvak v rokometu
V torek, 17. 4. 2012, je v Ormožu potekalo 
finale državnega šolskega prvenstva osnov-
nih šol v rokometu za starejše dečke letnika 
1997 in mlajši. OŠ Trebnje je odigrala tri 
tekme in vse tri prepričljivo zmagala ter tako 
postala državni prvak!
Poleg naše šole so na finalnem turnirju na-
stopale še OŠ Ormož, OŠ Sava Kladnika 
– Sevnica in OŠ Mirana Jarca – Črnomelj. 
Poleg omenjene zlate medalje so bili s stra-
ni selektorja moške članske reprezentance 
Slovenije Borisa Deniča v idealno sedmerico 
turnirja izbrani Matic Kotar (srednji zuna-
nji), Marcel Kepa (krožni napadalec) in Žiga 
Urbič (vratar). Še posebej pa sta bila nagraje-
na Matic Kotar za najboljšega igralca in Žiga 

Urbič za najboljšega vratarja. 
Trebanjske igralce so spodbujali tudi plesno 
navijaška skupina, ki je bila na turnirju v naj-
manjšem številu izmed vseh šol, ki so se ude-
ležile finala, vendar jih je potrebno pohvaliti, 
saj so navijali najboljše.

David Lipoglavšek, trener

Starejši dečki A državni 
podprvaki
2. in 13. 5 2012 je potekal v Krškem finalni 
turnir za starejše dečke A. Na finalni turnir 
so se poleg RK Trima Trebnje uvrstili še RK 
Krško, RK Celje Pivovarna Laško in RK Ci-
mos Koper. Trebanjski rokometaši so od-
igrali v soboto dve tekmi ter obe zmagali, 
premagali so Koper in Celje. V nedeljo so 
igrali proti domačinom in jim žal morali 
priznati premoč. Tako so mladi Trebanj-
ci zasedli odlično 2. mesto v državi kar je 
sijajen rezultat, saj so bili v celotni sezoni 
premagani le enkrat.
Starejši dečki A, ki so v celotni sezoni od-
igrali skupno 31 tekem so bili prvič pora-
ženi ravno na finalnem turnirju proti ekipi 
iz Krškega. Ekipa RK Krško je zasluženo 

osvojila prvo mesto, saj je bila na tekmi proti 
Trebanjcem resnično boljša. Trimovci pa so 
zasluženo dvignili pokal za 2. mesto v dr-
žavi, saj jim je uspelo premagati tako Koper 
kot Celje. Na fante sem izredno ponosen in 
želim si, da bi še naprej tako zavzeto in trdno 
trenirali kot so letošnjo sezono. Iskreno jim 
čestitam za osvojeno srebro in želim jim še 
obilo športnih uspehov. 

D.L. 

Starejši dečki B so državni 
prvaki
Finalni turnir starejših dečkov B je potekal 
21. in 22. 4. 2012 v dvorani Zlatorog. Na fi-
nalni turnir so se poleg RK Trima Trebnje 
uvrstili še ŠD Morkec - Ig, RK Celje Pivo-
varna Laško in RK Jeruzalem Ormož. Mla-
di Trebanjci so na finalnem turnirju od-
igrali tri tekme in vse tri zmagali ter tako 
zasluženo osvojili 1. mesto v državi.  
Najboljši strelec finalnega turnirja je bil 
Urban Verbič (RK Trimo), ki je dosegel 27 
zadetkov, najboljši igralec je bil Matevž 
Kunst (RK Celje),  najboljši vratar je bil 
Jakob Stare (RK Trimo).
Fantom čestitam za izreden uspeh, saj so le-
tošnjo sezono končali brez poraza, kar je fe-
nomenalen uspeh. Fantje so v zadnjih dveh 
letih naredili ogromen napredek v rokome-
tnem znanju, saj so dve leti nazaj zasedli 
8. mesto, lansko leto 5. in v letošnji sezoni 
sanjsko 1. mesto! Fantje na vas sem izredno 
ponosen! Vsaka vam čast!

David Lipoglavšek, trener

Najuspešnejša 
sezona v zgodovini 
RK Trimo Trebnje 
za mlade selekcije
Sezona 2011/2012 je za mlade rokometa-
še v RK Trimo Trebnje najuspešnejša do 
sedaj, saj so se kar tri selekcije uvrstile na 
finalni turnir najboljše četverice v Slove-
niji. Za nameček pa so mladinci osvojili 
odlično 2. mesto v državi. 
Starejši dečki B so odigrali 19 tekem ter 
dosegli 17 zmag in 2 remija. Tako so za-
služeno osvojili 1. mesto v državi.
Mlajši dečki A so skupaj odigrali 21 te-
kem ter dosegli 20 zmag in 1 remi. Suve-

reno so osvojili 1. mesto v državi.
Mladinci so odigrali 22 tekem in v 12 
zmagali, 4 remizirali in 6 izgubili ter tako 
zasedli odlično 2. mesto v državi.
Starejši dečki A so v celotni sezoni doži-
veli le 1 poraz in tako končali na 2. mestu 
v državi. Skupaj so odigrali 31 tekem in 
dosegli 29 zmag, 1 neodločen rezultat in 
1 poraz. 
Mlajši dečki B so odigrali 23 tekem ter 
v 17 zmagali, 2 remizirali ter 4 izgubili. 
Tako so osvojili 6. mesto v državi.
Kadeti so zasedli 13. mesto v državi.
Za nameček pa je še Osnovna šola Trebnje 
v rokometu osvojila 1. mesto v državi. Vsi 
igralci, ki so nastopali za trebanjsko šolo, 
so tudi člani RK Trimo Trebnje.
Na uspešne rezultate mlajših selekcij smo 
v klubu izredno ponosni.



ŠPoRt / AktuAlno

24	UR	NOGOMETA	V	TREBNJEM
8.–9.	JUNIJ	2012

Pozdravljeni ljubitelji nogometa! 
V tem letu praznujemo 20 let, odkar je Trebnje 

postalo mesto, zato je Krajevna skupnost Trebnje pobudnica or-
ganizacije 20 prireditev. Ena od teh 20 prireditev je tudi prireditev 
24 ur nogometa, ki jo bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Trebnje organiziral naš nogometni klub – NK Trebnje.
PRIREDITEV bo potekala v Trebnjem na umetni travi (pri 
CIK-u Trebnje). Nogometna tekma se bo začela v petek ob 20.00 
in končala v soboto ob 20.00. Tako bo v petek in soboto zvečer 
poskrbljeno za zabavo, hrano, pijačo ter nekatera presenečenja.
Igralo se bo 4 + 1 z neomejenimi menjavami med ekipama A in B.
VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE NA 
PRIREDITVI 24 UR NOGOMETA, ker 
bomo le skupaj z vami lahko uresničili ta pro-
jekt.  

Prijave in informacije:
gregor.erman@gmail.com,  
tel. št.: 031/372 420, nk.trebnje@gmail.com, 
tel. št.: 041/333 009 (Leon).

Uspešen zaključek nogometne sezone  
NK Trebnje
 
V nedeljo, 27. 5. 2012, je na igrišču na Blatu pri Trebnjem potekal za-
ključni turnir prve skupine selekcije U-8. Naša ekipa, v kateri sta tudi 
dve dekleti, je uspešno premagala na zelenici vse tri ekipe iz skupine 
in zasluženo osvojila zaključni turnir v spomladanskem delu tekmo-
vanja MNZ Ljubljana. Zmaga je bila še slajša, ker so na tem turnirju 
premagali doslej neporaženo ekipo NK Mirna, ki je tudi vodilna na 
lestvici te skupine. Tako so naši igralci in igralki selekcije U-8 osvojili 
3. mesto v svoji skupini te državne mladinske lige. Prav tako je na isti 
dan ob 14. uri potekala zadnja tekma 16. kroga selekcije U-10 med 
NK Trebnje in NK Mirna, v kateri so naši fantje suvereno premagali 
sosednjo ekipo s kar 4 : 1 in se ji oddolžili za vse dosedanje poraze. 
Tudi ekipa selekcije U-10 je končala uspešno tekmovalno sezono, saj 
je kljub temu, da tekmuje v skupini komaj eno leto, osvojila 5. mesto. 
Lepšega zaključka tekmovalne sezone si klub ni mogel želeti. Že ju-
nija in avgusta bodo z nogometnimi treningi za naslednjo sezono pri-
čele kar štiri selekcije, in sicer U-8, U-9, U-10 in U-12, pod vodstvom 
štirih trenerjev. Prav tako bomo v septembru nadaljevali z nogome-
tnim krožkom na matični in podružničnih šolah. Člani in članice NK 
Trebnje si dolgoročno želimo nogometni stadion v Trebnjem, saj je 
zanimanje za to športno panogo med mladimi vse večje.  

Občinski prostorski 
načrt – priložnost 
za razvoj ali kamen 
spotike?
Nedavno je v javno razgrnitev prišel težko 
pričakovani OPN. Ta del postopka sprejema-
nja temeljnega planskega dokumenta je po 
mojem mnenju treba razumeti in izkoristiti 
kot priložnost, da se vsi zainteresirani sezna-
nijo s strokovnimi izhodišči, ki jih je pripravil 
izdelovalec. Enako ali pa še bolj pomembno 
je, da občani in različne interesne skupine 
podajo konkretne predloge za spremembe in 
dopolnitve, s katerimi želijo odstraniti ovire 
in vzpostaviti še boljše pogoje za razvoj. Tudi 
sam imam nekaj takih pripomb in sem jih 
vložil v postopek. Na tem mestu pa podajam 
nekaj splošnih stališč in mnenj o vsebini in 
usmeritvah, ki so podane v tem dokumentu.
Temeljni planski dokument seveda ne more 
podati vseh podrobnosti, njegov namen je 
postavitev prioritet in dinamike razvoja po-
sameznih področij.
Eden izmed ključnih problemov je že sedaj 
sorazmerno velik delež zazidljivih površin, ki 
še niso pozidane. To seveda povzroča zadrža-
nost pri dajalcih soglasij za dodatne površine. 
Pomemben del teh površin graditeljem ni na 
voljo, ker jih lastniki ne dajo na trg, čeprav 
sami ne nameravajo graditi. V novem OPN 
je nekaj teh površin prekategoriziranih, ven-
dar ostaja dejstvo, da bo treba nove gradnje 
koncentrirati v strnjenih naseljih in kot po-
zidave na vmesnih nepozidanih parcelah. Ni 
pričakovati, da bo OPN sam po sebi zadoščal 

za rešitev tega problema, in bo pred občinsko 
upravo in svetniki izziv, kdaj in s kakšnimi 
ukrepi dodatno spodbuditi promet s temi 
parcelami in njihovo pozidavo, saj do takrat 
ostajajo neizkoriščena priložnost. 
Širitev mestne poselitve posega v interese 
vseh, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na me-
stnem obrobju. To ni specifičen problem 
občine Trebnje, saj se z njim srečujejo vsa po-
dobna mesta. Rast v tem primeru nujno terja 
svojo ceno v obliki preoblikovanja kmetijskih 
površin v urbana. OPN ponuja dolgoročno 
informacijo o tem, na katere površine se bo 
širila poselitev v obravnavanem planskem ob-
dobju, in vizijo širitve naselij tudi v kasnejših 
obdobjih. To omogoča pravočasno prilago-
ditev vsem kmetovalcem. Kakovostna kme-
tijska zemljišča izven območja širitve mesta 
so primerno varovana. Na področje urejanja 
prostora v Trebnjem sodi tudi ambiciozna in 
dolgoročna umestitev cestnega obroča okoli 
občinskega središča. Spoštovanje te usmeri-
tve pri posegih v prostor bo ključnega pome-
na za prometno razbremenitev centra po iz-
gradnji obroča in bo postavilo mesto Trebnje 
ob bok bistveno večjim mestom.
Za vinorodno območje značilen problem 
pretirane pozidave z objekti za bivanje pre-
dlagani dokument rešuje z uvedbo posebne 
kategorije poselitve. Ta omogoča legalizacijo 
za večino objektov, če le niso pretirano pre-
rasli predpisane omejitve, po drugi strani pa 
preprečuje nadaljnjo degradacijo vinorodnih 
zemljišč z novimi stanovanjskimi pozidava-
mi. Če bo OPN jasno podal tudi izhodišča za 
pričakovano nižji obseg infrastrukture na teh 
območjih, se bomo v bodoče manj srečevali z 
zahtevami po dodatnih investicijah v infra-
strukturo, saj bodo kupci že pred nakupom 
nepremičnine seznanjeni, kakšen nivo javnih 
storitev lahko pričakujejo.

Dolina Temenice in njene poplavne površi-
ne so še ena naša značilnost, ki pa jo OPN 
morda premalo nazorno izpostavlja. Dobro 
je, da razen področja pri nekdanjem Trele-
su ni novih zazidljivih površin v poplavnem 
območju Temenice in so na novo posamezni 
deli rezervirani za zelene površine. Morda je 
takih rezervacij premalo, potrebne so tudi v 
okolici pritokov in na močvirnih površinah, 
ki jih bo treba ohranjati kot zadrževalnike za 
preprečevanje dodatnega dviga vode in po-
plav v spodnjem toku tik pred ponorom. Prav 
zaradi tega se mi nova cona za turizem zdi 
problematična.
Novi OPN se kot prvi srečuje z dvema vsto-
poma z avtoceste v občinsko središče. Vse pri-
ložnosti, ki jih ta prometna ureditev prinaša, 
v OPN sicer še niso upoštevane, vendar pa so 
z rezervacijo zelenih površin in ohranjanjem 
kmetijskih zemljišč preprečeni neusklajeni 
posegi v ta del prostora. Vsaj nekaj površin 
bo potrebno nameniti gradnji, saj se bo zaradi 
ugodnih logističnih pogojev kaj kmalu pojavil 
interes za poslovno dejavnost. Če te površine 
v predlog OPN niso vključene zaradi omejitev 
s strani soglasjedajalcev, je po mojem mnenju 
ključen razmislek, katere sedaj predvidene ši-
ritve je treba izvzeti na ta račun.
Naj na koncu še enkrat poudarim, kako 
pomembno se mi zdi sodelovanje vseh pri 
pripravi prostorskega načrta. Čas za dobre 
ideje je vedno pravi, najboljši pa tokrat še 
pred sprejetjem dokumenta, četudi morda že 
po izteku javne razgrnitve. Vsakdo, ki svoje 
dobre ideje ne želi vključiti v nastajanje do-
kumenta, dodaja nov zapis v seznam izgu-
bljenih priložnosti za občane in občino. Naj 
seznam tokrat ostane prazen.

Dr. Jože Korbar, 
občinski svetnik in vodja svetniške skupine SLS
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ZADnJA StRAn

PRAZNIK OBČINE 
TREBNJE

Petek. 22. junija 2012, ob 18. uri, 
avla CIK Trebnje

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA  
SVETA OBČINE TREBNJE
slavnostni govor župana Alojzija Kastelica

podelitev priznanj Občine Trebnje:
naziv častnega občana Občine Trebnje   
Ciril Metod PUNGARTNIK 

plaketa Občine Trebnje 
prof. Tatjana MIHELČIČ GREGORČIČ
mag. Jože KUKMAN
Vrtec Trebnje

priznanje Občine Trebnje 
Lado  STOPAR 
Božidar KRAVCAR
Marjan Peter PAVLIN

V kulturnem programu bodo nastopili: Občinski pihalni orkester 
Trebnje, Trebanjske mažorete, Moški pevski zbor vinogradnikov 
Čatež, Juan Vasle, Trebanjski oktet, povezovanje programa Darko 
Povše.

Petek. 22. junija 2012, ob 21. uri, Vrhtrebnje pri 
domu Planinskega društva Trebnje 

KRESOVANJE V POZDRAV PRAZNIKU 
OBČINE TREBNJE IN DRŽAVNEMU  
PRAZNIKU 
Kulturni program, prižig kresa in druženje. 

Lepo vabljeni,
Alojzij Kastelic

župan

PETEK,	15.	junija	2012

17:00 OTVORITEV
 POVORKA DRUŠTEV
 otvoritveni pozdrav župana Občine Trebnje 

g. Alojzija Kastelica
 pozdravne besede predsednice Turističnega 

društva Trebnje ge. Biserke Sitar
 slavnostni govornik
 Mehurčki - skupinica otrok iz Vrtca Treb-

nje
 plesna skupina Ajda
 PODELITEV »TREBANJSKIH KO-

ŠEV«
20:00 OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 

ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
21:30  ANSAMBEL ZIDANIŠKI KVINTET  

Program bo povezoval Lojze BOJANC.
18:00 – 21:00 OTROŠKO PRIZORIŠČE 

(mestni park)
 Trimko napihljiv grad
 trampolin
 ustvarjalne delavnice
 maskoti Trimko in Levček
19:00  MLADINSKO PRIZORIŠČE 

(pri CIK-u)
 KUD Ekspres

SPREMLJEVALNI PROGRAM
9:00 – 19:00 dan odprtih vrat Galerije likovnih 

samorastnikov Trebnje – brezplačen vstop
17:00  Krikov golaž - Športno društvo Krik (De-

kor bar)
17:00 stojnice

SOBOTA,	16.	junija	2012

17:00 GLAVNO PRIZORIŠČE
 SEMIŠKA OHCET V TREBNJEM
 semiške klepetulje
 Folklorna skupina Semiška ohcet
18:00 IZKUPIČEK 40. TEDNA CVIČKA
 podelitev medalj in priznanj z ocenjevanja 

vin članom Društva vinogradnikov Trebnje
 cvičkova princesa Tjaša Metelko
19:00 PODELITVE
 priznanja z golf tekmovanja
 priznanja z nogometne tekme
 ansambel SUHA SOLZA
21:00 DOMEN KUMER s prijatelji
 Program bo povezoval Luka BREGAR.
14:00 – 20:00 OTROŠKO PRIZORIŠČE 

(mestni park)
 TRIMKO napihljiv grad
 trampolin
 ustvarjalne delavnice
 maskoti Trimko in Levček
14:00 – 19:00 Orientacijska vožnja motoristov - 

MK KAMERAD 
15:00 OTROŠKE KMEČKE IGRE
 Društvo podeželske mladine Trebnje
19.00 Podelitev rezultatov orientacijske vožnje
17:30  MLADINSKO PRIZORIŠČE  

(pri CIK Trebnje)
 KUD Ekspres

SPREMLJEVALNI PROGRAM
8:00 županov turnir v nogometu za pokal Obči-

ne Trebnje (igrišče OŠ pri CIK Trebnje)
8:00 – 12:00 kmečka in rokodelska tržnica (mestni 

park)
9:00 – 11:00 osnovna delavnica nordijske hoje 

(igrišče OŠ pri CIK Trebnje)
9:00 – 19.00 dan odprtih vrat Galerije likovnih 

samorastnikov Trebnje – brezplačen vstop
9:00 – 21:00 Revealing Solidarity - CIK Trebnje 

in Leo klub Trebnje (parkirišče pred Gale-
rijo likovnih samorastnikov)

9:30 6. šahovski turnir za pokal župana Občine 
Trebnje (na Blatu pod toplarjem Florijan)

10:00 otvoritev razstave Malega likovnega tabora 
(avla CIK Trebnje)

10:00 – 12:00 dan odprtih vrat na golf vadbišču 
Blato s profesionalnim učiteljem golfa (golf 
vadbišče Blato)

10:00 – 15:00 Jurjeva domačija (Občine 11)
11:00 zaključek 45. Mednarodnega tabora 

likovnih samorastnikov (Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje)

12:00 – 14:00 tekmovanje v golfu, po tekmovanju 
pa sledi družabno srečanje (golf vadbišče 
Blato)

17:00 stojnice

NEDELJA,	17.	junija	2012

8:00 prijave na kolesarski maraton (mestni park)
10:00 – 14:00 8. TREBANJSKI KOLESARSKI 

MARATON DANA
 Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve
 stojnice s športnimi pripomočki
 žrebanje nagrad
 program bo povezoval Vili Resnik

SPREMLJEVALNI PROGRAM
9:00 – 14:00 Revealing Solidarity - CIK Trebnje 

in Leo klub Trebnje (parkirišče pred Gale-
rijo likovnih samorastnikov)

9:00 – 19:00 dan odprtih vrat Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje – brezplačen vstop

Na prireditvenem prostoru bomo postavili 
tudi šotor.
Prireditev je finančno podprla Občina Trebnje.

Organizator  
prireditve:  
TURISTIČNO 
DRUŠTVO  
TREBNJE


