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Silvestrsko 
rajanje
»Srečanje z ljudmi so tisto, zaradi česar je življe-
nje vredno živeti«
Turistično društvo Trebnje tudi letošnje leto or-
ganizira silvestrsko rajanje v mestnem parku 
Trebnje in pred občinsko stavbo. Lansko »čaka-
nje« novega leta je bilo zelo živahno, člani dru-
štva smo prejeli mnogo pohval. Tako se pridru-
žujemo številnim mestom v Sloveniji in v svetu, 
ki ugotavljajo, da se mnogi ljudje želijo zabavati 
na prostem, kjer ni potrebna »bogata gardero-
ba«, kjer se družijo s prijatelji, znanci, kjer ni po-
trebno za zabavo ob najbolj nori noči zapraviti 
pol plače, kjer se lahko pleše po milji volji, popi-
je pa tudi kakšen kozarček rujnega.
Člani društva si želimo, da nas bo veliko, da bo-
ste s seboj prinesli veliko veselja, pozitivne ener-
gije. Tako nam bo toplo, veselo in zabavno.
S praznovanjem bomo pričeli na starega leta 
dan ob 22. uri in končali ….. leta 2009. Pri tem pa 
nas bo zabaval ansambel  »Mi trije in še en«.  
Tudi na ognjemet ne bomo pozabili. 
Spoštovani krajani, občani, državljani – prisrč-
no vabljeni. Prepričajte nas, da smo se ponovno 
pravilno odločili.

Dušan Mežnaršič, predsednik TD

Obisk Dedka mraza po Krajevnih skupnostih 
Organizator: OBČINA TREBNJE, izvajalec JSKD OI TREBNJE, INFO: 07 348 12 50; GSM 041 609 265, e-mail:oi.trebnje@jskd.si; www.jskd.si

DATUM URA KS KJE
23. 12 TO 14.30

16.00
18.00

Račje selo
Trebnje 
Trebnje

Kulturni dom Trebnje
Kulturni dom Trebnje
Kulturni dom Trebnje

26.12. PE 10.00 Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc
26.12. PE 11.30 Velika Loka Kulturni dom Velika Loka
26.12. PE 13.00 Čatež Kulturni dom Čatež
26.12. PE 15.00 Veliki Gaber Kulturni dom Veliki Gaber 
26.12. PE 17.00 Sela pri Šumberku Gasilski dom 

Sela pri Šumberku
27. 12. SO 15.30

17.00
Mirna
Mirna

TVD Partizan

27.12. SO 14.00 Štefan, Račje selo Kulturni dom Trebnje
28.12. NE 14.00

15.30
Dolenja 
Nemška vas

Gasilski dom Ponikve

28. 12. NE 10.30 Dobrnič,Knežja 
vas, Svetinja

Kulturni dom Dobrnič

Le v toplem zavetju prijateljstva in 
 razumevanja med ljudmi 
 preraste upanje za mir
 iz trenutka v večnost.

Spoštovani  prijatelji, 
drage občanke in občani!

Želimo vam vse lepo, nepozabno leto rasti, 
uspehov, ljubezni  in potrpljenja, dobrega 
zdravja ter veliko smeha.
Blagoslovljen božič, lepo praznovanje in 
vse dobro v letu 2009!
Srečno!

župan Alojzij Kastelic 
s sodelavci

NOVOLETNI KONCERT 
OBČINSKEGA PIHALNEGA

ORKESTRA TREBNJE
IN 

TREBANJSKIH MAŽORET

Dirigent: Igor Teršar
 
Koncert bo povezoval Boštjan Romih
Gostje: Si za Pet, Barbara Leben, vokal

Sobota, 20. december 2008, ob 20. uri,
Športna dvorana Trebnje
Vstopnina: 7 eur, otroci do 10. leta 2 eur

Vabilo na tradicionalni Božični koncert
Vabimo vas na tradicionalni Božični koncert, ki bo v četrtek, 25. decembra, ob 
18. uri v trebanjski župnijski cerkvi Marije Vnebovzete.
Nastopili bodo: Predšolski pevski zbor Mavrica Vrtec Trebnje, Glasbena skupi-
na Stopinje, Vokalna skupina Zarja, Ragle, PZ Društva vinogradnikov Trebnje, 
Glasbena šola Trebnje,  Občinski pihalni orkester.

Kulturno društvo Trebnje 
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, Ivanka 
Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič,
Dušan Zakrajšek, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si 
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 
1500 znakov skupaj s presledki in morajo biti podpisani s 
polnim imenom. Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe 
kakovosti ne bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s presledki, 
županov prispevek pa 4000. V Glasilu občanov pa je možna 
tudi brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov 
iz naše občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar pomeni 
največ 600 znakov s presledki oz. nekoliko manj, če želite 
priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, 
Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo 
številko je 6. januar 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, 
če bodo še aktualni.

V pričakovanju 
novega leta 2009!

Prvi sneg nas je že presenetil in je napovedal 
konec še enega koledarskega leta. Leto 2008 
je v svet prineslo nešteto vprašanj in spre-
memb.

Slovenija je dobila novo vlado. Od nje priča-
kujemo veliko, predvsem pa si želimo, da bi 
se izvoljeni politiki čim bolj držali svojih 
obljub in da bi se obljube obnesle na vseh dr-
žavljanih Republike Slovenije in ne samo na 
nekaj posameznikih. 

Želimo si tudi, da bi med nami vladalo prija-
teljstvo in mir, da bi nas čakale varne službe, 
s katerimi bi si omogočili mirno plovbo in 
osebno zadovoljstvo. 

Leto 2009 pa naj bo predvsem leto našega 
zdravja. Vsi vemo, da se tega ne da kupiti, 
tako kot se ne da kupiti sreče. Najbolj po-
membno je, da je človek zdrav. Zato pozabi-
mo na stres in se družimo s tistimi, ki nas 
spoštujejo. A spoštujmo tudi mi druge. Živi-
mo in pustimo živeti. 

Želim Vam veliko sreče in miru. 

mag. Igor Teršar, 
urednik

Obiska naselja Pušča se je 13. 11. 2008 udeležila 
večina uslužbencev, ki se v občini Trebnje ka-
korkoli srečujejo z romsko problematiko. 
Naselje spada v občino Murska Sobota in šteje 
670 prebivalcev. Romsko naselje je legalizirano, 
njihova bivališča so lepo urejene hiše, imajo 
svojo trgovino in dva gostinska lokala. Nekateri 
Romi so zaposleni kot prodajalci na stojnicah 
tržnice v Murski Soboti. Pušča je edino romsko 
naselje v Sloveniji in Evropi, ki je organizirano v 
samostojno krajevno skupnost.
Glavni namen ekskurzije pa je bil ogled rom-
skega vrtca v naselju Pušča, ki je bil ustanovljen 
l. 1962 in je po zagotovilih predsednika foruma 
romskih svetnikov g. Darka Rudaša prvi mejnik 
naselja Pušča. Prepričan je, da se jim je ravno 
zaradi zgodnje socializacije uspelo uspešno 
vključiti v nadaljnje izobraževanje in življenje v 
širšem okolju. Kot predstavnik prve generacije, 

Strokovna ekskurzija v romsko naselje Pušča

ki je obiskovala vrtec v naselju Pušča, je pouda-
ril, da so bili pogoji pred 46 leti veliko slabši kot 
danes. »Vendar nismo odnehali, napredovali 
smo z majhnimi koraki in kot vidite, se naša 
vztrajnost obrestuje.«
Romski svetnik Matija Hočevar meni, da bi 
strokovne delavke in starši predšolskih otrok 
hitreje našli skupni jezik glede vzgoje in izobra-
ževanja, če bi to potekalo v romskem naselju. 
Hkrati je bil navdušen nad naseljem Pušča in 
pravi, da so l. 1962 trebanjski Romi živeli še v 
šotorih. Tudi danes naše romsko naselje bistve-
no zaostaja v vseh pogledih.
Na koncu so vsi predstavniki odprave dobili 
priložnost, da so izmenjali izkušnje tudi s 
predstavniki na enakih položajih v prekmur-
ski regiji. 

Vida Hočevar
Foto: Ž. Z.

Priznanje občini Trebnje

Združenje Sever in Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko sta ob spomin-
skem dnevu združenja in 19. obletnici akcije Sever pripravila slovesnost, na kateri so podelili plake-
te Sever in zlati znak Sever. Med enajstimi prejemniki plakete je bila tudi Obcina Trebnje.
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ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane občanke in občani
Čas hitro teče in že smo pred novim letom. 
Mineva drugo leto mandata in zato je prav, da 
se ozremo nazaj na prehojeno pot. Veliko se je 
dogajalo in lahko rečem, da smo v občini 
Trebnje napredovali kot še nikoli do sedaj. 
 Gradnja avtoceste lepo napreduje, v gradnjo 
je aktivno vpeta občina Trebnje. Zgrajen sta 
dva mostova proti Migolici in čez Sotlo, nare-
jen je cestni priključek na  Gomili, cesta od 
Čateža do meje z občino Litijo in cesta od 
Biča do meje z občino Žužemberk v dolžini 
10 km in pločnik v Zagorici. Na več kot petde-
set odsekih lokalnih in krajevnih cest je nov 
asfalt. Novi pločniki so v Šentlovrencu, Treb-
njem, Mirni, Zagorici. Kulturni domovi so 
dobili novo podobo v Dobrniču, Čatežu, na 
Mirni. Kvalitetno pitno vodo je dobilo več kot 
100 gospodinjstev, prvič v zadnjih desetletjih 
smo zamenjali cca 2,5 km azbestnih vodovodnih cevi. Vodni viri se tudi za prihodnje kažejo 
v zadostnih količinah v Bratnici, Sajenicah, Zabrdju. Kanalizacija je zgrajena na Mirni, Čate-
žu, Prapročah… V Velikem Gabru se začenja graditi kanalizacija in čistilna naprava. 
V turizmu smo na koncu izvajanja projekta po poteh dediščine z internetno podporo in so-
dobno tehnologijo. Projekt je zaživel v devetnajstih občinah Dolenjske in Bele Krajine in je 
fi nanciran iz sredstev EU. Prvič v zgodovini občine smo postavili drsališče za mlade, vabimo 
vas, da ga preizkusite v Mercator centru.
O železniškem prehodu na Mirni so predhodniki pametovali 20 let. Sedaj je zgrajen. Vse je 
pripravljeno za gradnjo osnovne šole Dolenja Nemška vas. Pospešeno pripravljamo doku-
mente za gradnjo šole v Dobrniču.
V vrtcu je izboljšana oprema in sprejeli smo vse otroke, ki so izpolnjevali pogoje za vpis. Uve-
dli smo enkratno socialno pomoč  za ogrožene občane v višini 250 evrov. 
Zdravstveni dom Trebnje dobiva novo podobo, kar opazite zunaj in znotraj. Povečano je par-
kirišče pred zdravstvenim domom.
 Dogradili smo dom starejših občanov, dobili smo 40 novih varovanih stanovanj. V gradnji 
dom Sožitje  za potrebe prizadetih otrok. 
Za kulturo, šport in izobraževanje smo zagotovili več sredstev kot v preteklosti. V Trebnjem 
gradimo nova stanovanja, preurejene so ulice. Zazidalni kompleks Cviblje je opremljen z so-
dobno infrastrukturo. 
 Uvedli smo nov pošten način fi nanciranja vseh krajevnih skupnosti, ki je pokazal izjemne 
rezultate. Krajevne skupnosti so za investicije porabile skoraj vsa sredstva, na vsakem koraku 
vidimo napredek.
Lahko bi našteval še mnogo stvari, ki so vsem nam v ponos. Pa vendar je ostalo še kar veliko 
projektov in načrtov za prihodnje. 
Za vse to ste zaslužni posamezniki, tako v občinski upravi, v zavodih, v krajevnih skupnostih, 
društvih in posamezniki. Hvala vam. Dovolite da nekatere še posebej pohvalim. S sedanjima 
podžupanoma Povšičem in Pavlinom sem izjemno zadovoljen, medtem ko za prejšnja dva 
podžupana tega ne morem trditi. Pohvaliti želim tudi štiri krajevne skupnosti in sicer Trebnje, 
Račje selo, Šentlovrenc in Mirno za izredno delo v letošnjem letu. Osebje zdravstvenega 
doma in dr. Žlajpahova so bili izredno prizadevni pri gradnji. Tudi direktorica DSO Trebnje 
in zaposleni si zaslužijo pohvalo. Za dobro delo zasluži pohvalo tudi Mojca Femec iz JSKD, 
brez nje je malo prireditev v občini. Med OŠ naj izpostavim in pohvalim mirensko osnovno 
šolo in učitelje za izjemne dosežke. Tudi vrtec Trebnje je zelo napredoval v zadnjem času. Na 
koncu izrazim pohvalo tudi podjetju Trimo za odlično sodelovanje. Še veliko vas je, ki bi si 
zaslužili  pohvalo za prispevek v skupno javno dobro, skratka Hvala Vam za sodelovanje.
  So pa tudi osebe, ki žalijo, izključujejo in ovirajo! Tudi v tem časopisu jih boste našli. Njihovi 
osebni interesi so močnejši od skupnih! Pozabili so na obljube pred volitvami, preberite njiho-
ve predvolilne letake! Zavrli so celo izplačila plač zaposlenim v občinski upravi. Sramota za 
njih, da ne pridejo na sejo samo zato, da zaostrijo problem!
  V teh veselih decembrskih dneh vam želim obilo dobre volje in sreče. Sezimo si v roke, po-
zabimo na stare zamere in z optimizmom vstopimo v novo leto 2009. Blagoslovljene božične 
praznike, veliko zdravja in miru! 

Vaš  župan Alojzij Kastelic 

Akcija drobtinica
Letos se je OZRK Trebnje 16. 10. ob svetovnem 
dnevu hrane prvič pridružilo skupni akciji, ki 
smo jo v Sloveniji poimenovali Drobtinica.
Namen je bil zbrati prostovoljne prispevke v 
zameno za podarjen kruh in s sredstvi zagoto-
viti brezplačno kosilo za otroke iz socialno 
ogroženih družin. 
Akcijo smo izvedli  v Mokronogu in je bila do-
bro sprejeta. Z zbranimi sredstvi v višini skoraj 
400 eur smo omogočili dvema otrokoma iz OŠ 
Mokronog brezplačno kosilo. V akcijo so se 
vključile prostovoljke  RK iz KO  tako s prodajo, 
kot peko peciva in kruha ter Gostilna Žlajpah, 
Pekarna Rok Mokronog, Pekarna Bistrica, Pe-
karna Bruno iz Gabrijel, Pekarna Gorenc iz 
Ivančne Gorice, Galaksija ter Mercator. Vsem 
se iskreno zahvaljujemo.

 Majda Miklič

Krvodajalska akcija
V oktobru je 3 dni potekala redna krvoda-
jalska akcija v organizaciji OZRK Trebnje.  
Na Mirni je kri darovalo 94 krvodajalcev, v 
Trebnjem 222 krvodajalcev in tretji dan v 
Šentrupertu  121 krvodajalcev. Skupno kar 
437 krvodajalcev, kar je 42 krvodajalcev 
več kot lani. 
Zaradi mnogih nesreč je letos še večja po-
treba po tej dragoceni tekočini. Zato se 
vsem, ki ste si vzeli čas in prišli darovat kri, 
iskreno zahvaljujemo. 

Majda Miklič

Prostovoljci RK, ki v Trebnjem poskrbijo za 
postrežbo krvodajalcev
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POSLANSKI KOTIČEK POSLANSKI KOTIČEK

Krepko smo poprijeli za delo
V poslanskih klopeh smo krepko 
poprijeli za delo. Po poslanskih 
skupinah smo si porazdelili član-
stva v delovnih telesih – odborih 
in komisijah. Sam lahko z zado-
voljstvom sporočim, da sem  
podpredsednik Komisije za po-
slovnik in član treh odborov. Na-
slednja štiri leta bom delal v Od-
boru za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj, Odboru za 
okolje in prostor ter v  Odboru za 

promet. Kot sem že v preteklosti povedal, so to področja, kjer bom 
lahko najbolj kompetentno sodeloval, ker imam kot župan izkušnje 
na teh področjih. 
V poslanski skupini SDS smo sklenili, da želimo biti konstruktivna 
opozicija. Podprli bomo vse dobre predloge ne glede na to, kdo bo 
avtor.
Med zanimivejšim delom, ki smo ga opravili v minulem mesecu, so 
predvsem zaslišanja kandidatov za ministre.  Kandidate smo temelji-
to zaslišali in tako poskušali izvedeti, kaj bodo prioritete posamezne-
ga ministra in kako bodo reševali pereča vprašanja, ki smo jim priča v 
vsakodnevnem življenju. 
Vlada bo za resen pričetek dela potrebovala kar nekaj časa. Z zanima-
njem pričakujemo prve ukrepe Vlade za zajezitev vplivov prihajajoče 
recesije. Pravo recesijo pričakujemo sredi leta 2009. Naredili bomo 
vse, da se recisija čimprej zajezi in da Slovenija iz nje pride konku-
renčno sposobnejša in gospodarsko uspešnejša. Mnoge države EU 
danes recesijo mnogo bolj čutijo zaradi šibkejšega sistema gospodar-
stva. Slovenija ima bolj zdrave, močnejše temelje, zato recesija še ni v 
razmahu, kot smo ji priča drugje. To lahko pripišem zapuščini prete-
kle vlade, na kar smo v SDS lahko upravičeno ponosni.
V decembru s svojim delom prične poslanska pisarna, ki bo v prosto-
rih SDS v Trebnjem, nad SKB banko, vhod zadaj.  Uradne ure poslan-
ske pisarne bodo prvi ponedeljek v mesecu od 15h – 17h. Občane 
prosim, da svoj obisk najavijo na mojo telefonsko številko: 041 635 
696. Morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov: Občinski od-
bor SDS Trebnje, Gubčeva 16, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov 
predsednice Nade Pepelnak: nada9999@gmail.com.
December je mesec, ko se še bolj potrudimo za ljudi, ki nam veliko 
pomenijo, se zahvalimo za vse lepo in dobro, kar nam je bilo podarje-
no. Delamo obračune in nove načrte. Sam se vam želim zahvaliti za 
izkazano zaupanje na volitvah in za to, da sem v Trebnjem  imel pri-
ložnost srečati tako veliko dobrih ljudi. Želim vam prijetne praznike, 
v letu 2009 pa veliko izkoriščenih dobrih priložnosti in zadovoljstva, 
ki ga prinaša življenje.

Vaš poslanec SDS
Zvonko Lah

Spoštovane občanke in občani!
Najprej se vam zahvaljujem za števil-
ne glasove, ki so pripomogli, da se je 
DESUS okrepil v parlamentu in da 
nadaljujem svoje delo kot vaš posla-
nec v državnem zboru.
Pretekli meseci so minili v postavlja-
nju parlamentarnih odborov in komi-
sij, zelo me je zaposlovalo usklajeva-
nje pri postavljanju vlade. Naši stranki 
so pripadla tri ministrstva, ki so še 
kako povezana z našim vsakdanjim 
življenjem, morda še posebej v teh ča-
sih, ko že čutimo posledice svetovne fi nančne, predvsem pa gospo-
darske krize.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se bo prvo spopadlo 
z blaženjem posledic odpuščanj zaradi zmanjšanja proizvodnje in 
storitev. 
Ministrica za regionalni razvoj bo bedela nad razdeljevanjem velikih 
zneskov evropskih razvojnih pomoči, ki nam lahko pomembno olaj-
šajo krizne čase in omogočijo tehnološke razvojne preskoke. 
Ministrstvo za okolje in prostor ima odločilno vlogo pri posegih v 
prostor, pri uvajanju obnovljivih virov energije, pri skrbi za varovanje 
okolja in naravne vire – odpadki so, na primer, neizčrpen in neome-
jen vir novih surovin in energije.
Kot občinski svetnik in kot poslanec bom še naprej skrbel za koristi 
občanov, gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini Trebnje. Žal 
pa velikokrat nimam skoraj nikakršnega vpliva na izvedbo projektov 
in dejansko porabo na državni ravni zagotovljenih sredstev v konkre-
tni sredini, v občini.
Ob koncu letošnjega leta vam želim, da bi bil »obračun«  zelo poziti-
ven v vašo korist, in da bi se vam letos neuresničeni in vsi novi načrti 
in želje v letu 2009 kar najbolj izpolnili!
Vesel božič in srečno novo leto vam želi

Vaš poslanec 
mag. Franc Žnidaršič

Odgovor na članek v Glasilu 
občanov
V novembrski številki Glasila občanov je bil objavljen članek Katastrofa 
na planiranih investicijah, avtorjev Janeza Slaka in Bojana Rajerja. Nju-
ne navedbe so tendenciozne in imajo cilj diskreditirati funkcijo župana. 
Še nikoli v preteklih mandatih se ni na investicijah delalo in naredilo 
toliko kot v zadnjih letih. Gradi se vsepovsod, na nivoju občine in v kra-
jevnih skupnostih. Proračun občine Trebnje je razvojno naravnan, v 
njem je preko 60 % sredstev za javne investicije. Krajevne skupnosti, ki 
so del občine, so javna sredstva za razne investicije letos porabile skoraj 
100 %. Izvajajo in končujejo se projekti, ki so ležali v predalih občine več 
mandatov, ko je bil direktor občinske uprave prav Janez Slak. Namesto 
da bi gospoda pomagala Občini Trebnje pri njenem razvoju, tako kot 
sta obljubljala v predvolilnih letakih, pa ljubosumno zavirata delo ob-
činske uprave in župana občine Trebnje, na drugi strani pa forsirata ne-
smiselno porabo javnega denarja za drage  investicije, ki niso nujno po-
trebne, kot je npr. nova čistilna naprava na Mirni, saj obstoječa deluje 
normalno in v okviru predpisanega čiščenja. Janez Slak je imel priliko 
izkazati se tudi kot podžupan in delati na investicijah. Ljubosumno za-
viranje razvoja občine Trebnje gospodov ne bo pripeljalo daleč.

OBČINA TREBNJE
Župan

Alojzij KASTELIC

Lokalni odbor Stranke mladih Slovenije želi vsem obča-
nom občine Trebnje veliko prazničnih užitkov, v novem 
letu pa veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. 

Srečno!
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Slovo od leta 2008
Počasi se poslavlja leto 2008, ki je pri trebanj-
skih socialnih demokratih minilo predvsem v 
znamenju volitev v Državni zbor ter sprejema-
nja Občinskega prostorskega načrta. Ob vsem 
tem je potekala tudi debata o ureditvi odnosov 
z novo nastalima občinama Mokronog – Tre-
belno in Šentrupert, mnenja so se kresala ob 
rebalansu proračuna, pa tudi znotraj Občinske-
ga odbora SD se je veliko dogajalo. 
Najpomembnejše dogajanje letos so bile seveda 
volitve v Državni zbor. Aktivnosti v zvezi z voli-
tvami smo začeli že v aprilu, ko je bil na javni 
tribuni v Trebnjem Borut Pahor, ki se je pogovo-
ril tudi z nekaterimi predstavniki malega gospo-
darstva. Kandidaturo na listi SD je v Trebnjem 
sprejel župan občine Mokronog – Trebelno 
Anton Maver, ki se je izkazal za verodostojenga 
kandidata, ki je v Trebnjem, kjer je bil na prej-
šnjih volitvah odstotek glasov za socialne demo-
krate okrog 6 %, le-ta letos zrasel na skoraj 22 %. 
To je velik uspeh za nas in odraža dobro delo in 
zaupanje, ki smo ga pridobili pri občanih.
Skozi vse leto smo tudi aktivno delovali v Ob-
činskem svetu in pri drugem dogajanju v tre-
banjski občini. Že od začetka smo bili socialni 
demokrati angažirani v politiko sprejemanja 
prostorskih odločitev in smo skozi programski 
svet aktivno vključili stroko v podane predloge 
sprememb. Naši poudarki so temeljili na boljši 
šolski in športni infrastrukturi, boljši prometni 
ureditvi, ureditvi statusa zidanic. 
Problemi so tudi z nekaterimi javnimi ustano-
vami, pri katerih imata lastniški delež tudi novo 
nastali občini Mokronog – Trebelno ter Šen-
trupert in bo potrebno odnose urediti zaradi 
nadaljnega razvoja. Seveda pa smo ob koncu 
leta izrazili nestrinjanje z nekaterimi postopki 
Boruta Pahorja, ki se je po našem mnenju ne-
koliko odmaknil od gesla: »Odgovornost za 
spremembe«. Mi namreč z delovanjem v tre-
banjski občini od tega ne bežimo.
Pa srečno in doživeto novo leto vam želimo!

ObO SD Trebnje

Nov začetek
Predstavniki občinskih odborov Nove 
Slovenije so se v soboto, 15. novembra, 
zbrali na predčasnem volilnem kongresu, 
ki je potekal pod geslom »Enotno. Odloč-
no. Naprej!« Enoglasno so za predsednico 
stranke izvolili evropsko poslanko Lju-
dmilo Novak. Pred tem je edini protikan-
didat Franc Vovk umaknil svojo kandida-
turo. Ena izmed podpredsednikov stranke 
je postala Marjeta Uhan, predsednik OO 
NSi Trebnje dr. Marjan Pavlin je bil izvo-
ljen za člana častnega razsodišča, Blaž Pa-
vlin pa v svet stranke, katerega predsednica je Mojca Kucler Dolinar.
Ljudmila Novak je v nagovoru delegatom dejala, da 21. september – datum letošnjih volitev – za 
Novo Slovenijo ni bil konec, pač pa začetek, saj imamo v stranki sposobne ljudi, ki želijo delova-
ti na konstruktiven način. Potrebno bo izboljšanje medsebojnih odnosov, povezovanje vodstva 
ter regionalnih in občinskih odborov, krepitev stika s terenom ter vzpostavitev notranjega in 
zunanjega dialoga, razdelitev nalog in odgovornosti med podpredsednike in člane izvršilnega 
odbora stranke ter vzpostavitev dialoga s civilno družbo. Novakova je opozorila, da je čas za 
združitev moči, za delo in prenovo stranke. »V Sloveniji je potrebna stranka, ki izhaja in deluje 
na osnovi vrednot, ki so značilne za krščansko demokracijo v Evropi, zato si bomo prizadevali 
postati ena najboljših in najmočnejših strank na desnici,« je napovedala nova predsednica.
V prihodnjih dneh čakajo NSi konstitutivne seje novoizvoljenih organov stranke, oblikovanje 
in reorganizacija tajništva ter začetek priprav na evropske volitve. Zastavljeni cilji Nove Slove-
nije so jasni: dva evropska poslanca na evropskih volitvah, najmanj dvanajst županov na lokal-
nih volitvah  ter na naslednjih državnozborskih volitvah vrnitev v parlament.
Temeljno vodilo za delovanje stranke v prihodnjih štirih letih bo: ENOTNO. ODLOČNO. 
NAPREJ. Naša prioriteta je, da okrepimo našo identiteto v smeri krščanske demokracije. 
Želimo Vam lep božič, dovolj časa in priložnosti za druženje z vsemi, ki jih imate radi! Ne le ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti ampak tudi v letu 2009 pa, da bi v osebnem življenju in v 
delovnem okolju zmogli odločno naprej s spoštovanjem vrednot in različnosti in tako skupaj 
gradili enotno in uspešno Slovenijo!

Marjan Pavlin,
predsednik OO N.Si Trebnje

Občinski odbor SDS  Trebnje v letu 2008
Pred nami je december, zadnji mesec v letu, v katerem analizira-
mo iztekajoče se leto. Za Občinski odbor SDS Trebnje je bilo leto 
2008 zelo razgibano. V aprilu smo imeli volilno konferenco, orga-
nizirali smo tudi okroglo mizo »Delo prinaša rezultate« in  izpelja-
li čistilno akcijo »Očistimo bregove Temenice«. V juniju smo ob 
dnevu državnosti organizirali kresovanje na Lanšprežu, udeležili 
smo se komemoracije na Medvedjeku, kjer smo tudi položili ikebano. Letošnje leto so zazna-
movale volitve v Državni zbor. Svet SDS je 14. avgusta 2008 v Ljubljani potrdil kandidate za 
poslance. V našem, 4. volilnem okraju, 6. volilne enote je bil potrjen kandidat Zvonko Lah, ki je 
bil z veliko podporo volivcev tudi izvoljen za poslanca.
Zahvaljujemo se vsem, ki  ste pomagali pri organizaciji in realizaciji naših aktivnosti in kakor-
koli pripomogli, da so le te tudi uspele. V delo Okrajnega volilnega štaba so bile vključene kar 
cele družine naših članov.  Zahvala tudi vsem vam, ki ste se tako številčno udeležili naših prire-
ditev in tako prispevali svoj delček v  mozaik, ki ga sestavljamo skupaj.
Od aprila 2008 beležimo porast članstva v OO SDS Trebnje, zato izrekam posebno dobrodo-
šlico vsem novim članom.  Ko tako povzemamo leto, ki se izteka, načrtujemo tudi izboljšave in  
novosti za prihodnje leto. Želimo, da bi bila stališča Občinskega odbora SDS Trebnje v Občin-
skem svetu korektno predstavljeno.
Vsem vam in vašim dragim želimo vesele božične praznike,
mir v srcu in nasmeh na obrazu,
čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
novo leto 2009 pa naj prinese veliko dobre volje, iskrenih prijateljev,
zdravja, osebne sreče in obilo uspehov!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica
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Župan občine Trebnje vas je imenoval za podžupana občine Trebnje!
Župan Kastelic mi je ponudil to funkcijo in jaz sem jo sprejel. Takoj sem 
pričel aktivno z delom in že ugotovil nekaj pomankljivosti v organizaci-
ji. Z varstvom okolja se ukvarjam že okoli 18 let, s komunalnimi zadeva-
mi pa okoli 6 let. Varstvo okolja in komunalna dejavnost sta tesno pove-
zani. Če imamo slabo komunalno infrastrukturo, kot so na primer 
kanalizacija in čistilne naprave, je logična posledica, da imamo onesna-
ženo pitno vodo in izvire pitne vode. V občini Trebnje so veliki izzivi, 
saj bo potrebno zamenjati še veliko kilometrov azbestnih cevi, v podtal-
nici najti nove vire pitne vode, zgraditi veliko večjih in manjših čistilnih 
naprav in še veliko kilometrov kanalizacije. Zagotoviti bo potrebno 
ogromno fi nančnih sredstev. Evropske direktive občine časovno zave-
zujejo, da vse to uredijo. Cilj je jasen, živeti zdravo, v čistem okolju s či-
sto pitno vodo.
Kako gledate na politike, ki nimajo odnosa do javnih sredstev? Kaj bi vi 
storili, če bi imeli zakonodajno moč?
Politikanti so ljudje, ki se gredo politiko zaradi osebnih interesov. Ko še 
nisem bil direktor javnega podjetja in občinski svetnik, nisem vedel, da 
je v politiki toliko intrig. Prav v politiki je največ zahrbtnih udarcev. 
Včasih sploh ne veš, od kje prileti. Zato se vedno držim pravila, da v 
javnosti objavim informacijo takrat, ko že imam dokaze v obliki  listin, 
dokumentov, fotografi j, sodb. Če bi imel moč, bi vsekakor najprej pre-
veril kadre, ki imajo stik z javnimi sredstvi. Kdor nima v glavi razčišče-
no, da so javna sredstva žulji vseh davkoplačevalcev, ne bo nikoli dobro 

Izjava za javnost
Spodaj navedeni občinski svetniki nasprotujemo načinu sprejemanja 
važnih odločitev v Občinskem svetu Občine Trebnje, ki so pomemb-
ne za večino občank in občanov občine Trebnje. PSOPS-podpisniki 
sporazuma o političnem sodelovanju, ki vključuje politično združbo 
14 občinskih svetnikov politične levice, pri katerih sodelujejo tudi 
svetniki »pomladne« stranke SLS in DROT, so bili na seji Občinskega 
sveta dne, 5. 11. 2008, proti, da bi bil zgodovinski dan 28. junij, pra-
znik občine Trebnje, kot spomin na dogodke na Medvedjeku. Proti 
prazniku občine Trebnje na dan 28. junija so bili glavni tisti svetniki iz 
vrst LDS, ki so vojakom teritorialcem nesramno očitali, da so se na 
Medvedjeku »martinčkali«. Na Medvedjeku so bili ubiti naš vojak, 
kmet domačin in štirje voznikov kamionov. Ranjenih je bilo veliko 
vojakov in civilov in ogromno škode. Občina Trebnje si zasluži svoj 
praznik in 28. junij je najbolj primeren spominski praznik, brez kakr-
šnekoli politizacije tega dneva!  Županu občine Trebnje predlagamo, 
da sporni sklep zadrži in postopa v skladu z zakoni!

Občinski svetniki: Jože Povšič, Marjan Pavlin, Andrej Jevnikar, 
Marjan Uhan, Franc Kozlevčar, Branko Meglič, Darko Matko

Pogovor z Jožetom Povšičem, podžupanom občine Trebnje
opravljal javne funkcije. Javna sred-
stva za skupno javno dobro pa mora-
jo biti za osebne interese nedotakljiva. 
Za zlorabo bi uvedel visoke denarne 
kazni, javno objavo imen in prepoved 
opravljanja javne funkcije do konca 
življenja!
Kako se razumete z županom Kasteli-
cem in kolegom podžupanom dr. Pa-
vlinom?
Vedno ravnam odgovorno in korek-
tno. Županu sem očital sklepanje ko-
alicije z LDS na začetku mandata, to-
rej koalicijo s stranko, ki je največji poraženec volitev. Prste je imel 
vmes vodja leve koalicije Franc  Žnidaršič. V Ljubljani je sodeloval z 
desnico, v Trebnjem pa s skrajno levo LDS. Kastelic je prejel visoko 
podporo volivk in volivcev zato, ker je obljubil politične spremembe 
in hitrejši razvoj. Zadeve tečejo v to smer. 
Z dr. Pavlinom sva kolega že veliko let. Imam ga za zanesljivega zave-
znika. Nikoli ni snel besede, tudi takrat ne, ko so nas dajali na pranger. 
Bil je med prvimi, ki mi je februarja 2007 priskočil na pomoč, ko so me 
politikanti skušali brez argumentov sesuti. Vse se je dobro izteklo. Nje-
gove pomoči ne bom nikoli pozabil! 

Maruša Zagorc

6 let od šale do izvedbe
Pričel se je »veseli« december. Za naju je bilo leto 2008 »veselo« kar vseh 12 
mesecev. Svetnika DROT-a sva bila aktivna na veliko področjih. Veliko idej 
sva tudi uspela realizirati in spraviti k življenju. Na tem mestu jih ne želiva 
izpostavljati, saj to najbolje veste tisti občani, ki se na naju obrnete v svojih 
stiskah, problemih ali pa nama posredujete svoje ideje. Za Vas se bova tru-
dila tudi naprej! 
Morda zgodba za lažje razumevanje razvoja in aktivnosti v naši občini. Ko 
smo DROT-ovi občinski svetniki v prejšnjem mandatu (Rupert Gole in 
Jože Hribar) pred 6 leti prvič podali pisno pobudo in projektno rešitev za 
drsališče v Trebnjem, smo dodobra nasmejali tako občinski svet kot upra-
vo. Zvenelo je kot dober vic. Naslednje leto je bilo smeha manj, štiri leta 
nazaj nič več, tri leta nazaj »mogoče pa le«, dve leti nazaj spet nič, leto nazaj 
so bila zagotovljena sredstva, pa ni prišlo do realizacije – čez šest let pa je 
šala postala realnost. Sicer ne kot smo si zamislili, saj smo z omenjenim 
drsališčem želeli »oživiti mestno jedro« in dopoldanske drsalne urice kot 
športne dneve osnovnih šol in vrtcev …, pa vendar – tukaj je in služi svo-
jemu namenu. Hvala Darinki. Očitno je naša vztrajnost, potrpežljivost in 
trma obrodila sadove. Upamo, da jih bo tudi za vse tiste naše ideje, ki čaka-
jo v vrsti, da prerastejo iz šale v življenje, kot so npr.: športni park na Jurčk-
ovem hribu, športno rekreacijska cona vzdolž levega brega reke Temenice, 
novo nogometno igrišče z umetno travo na Mirni in v Velikem Gabru …, 
saj smo v Trebnjem s tem že uspeli, pa še bi lahko naštevali, saj imamo ne-
šteto »norih« in naši občini prepotrebnih idej … Rupert je nekoč rekel, naj 
bomo generator dobrih idej in to nas vodi še danes.
20. decembra bo DROT organiziral in podaril čudovito praznično darilo 
socialno ogroženim otrokom, ki bodo odkrivali največje lepote Slovenije 
ter vsaj za en dan pozabili na stiske, sredi katerih so žal primorani živeti. 
Tudi to nam ne bo prvič in še naprej se bomo trudili, da bomo čim večkrat 
kaj takega izvedli.
Ob praznovanju 5. letnice DROT-ove Kmečke in rokodelske tržnice, smo 
se odločili, da bo odslej tržnica vsako soboto, kar ste z navdušenjem spre-
jeli, saj je zelo lepo obiskana. Želimo, da nam postane redni sobotni sejem 
tudi družabni dogodek. Na miklavževo, predbožični dan in silvestrovo pa 
bomo organizirali še izredne sejme, da bo na Vaših mizah dišalo in se ši-
bilo trebanjskih dobrot. DROT pa se že sedmo leto trudi občanom polep-
šati božične praznike in jim dati kar se da lepo popotnico za prihajajoče 

leto. Tradicija vrhunskih glasbenih užitkov v veselem decembru se nada-
ljuje tudi letos. Vljudno vabljeni na koncert znamenitega SLOVENSKE-
GA OKTETA, ki bo v soboto, 27. decembra, ob 17. uri v župnijski cerkvi 
v Velikem Gabru, istega dne ob 20. uri v župnijski cerkvi na Mirni in v 
nedeljo, 28. decembra, ob 20. uri v župnijski cerkvi v Trebnjem. Po ome-
njenih koncertih se boste lahko pogreli in poklepetali ob čaju, medici in 
kuhanem vinu, ki nam ga bodo postregli mladi člani dobrodelnega dru-
štva Leo klub, ki bodo izkupiček od prodanih napitkov namenili izključ-
no v humanitarne namene. Vstop je, kot vsa leta doslej, prost.
Nasnidenje PRI FARNI CERKVICI!

Vesel božič in vse dobro v letu, ki prihaja Vam v imenu društva DROT iz 
srca želiva Jože HRIBAR in Špela SMUK, občinska svetnika 
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Nova politika 

Trebnje

Vsem ob!ankam in 
ob!anom Ob!ine 

Trebnje "elimo sre!en 
Bo"i! ter veliko 

zdravja, veselja in 
zadovoljstva v letu 

2009!

#upanu in ob!inskim 
svetnikom pa tudi ve! 
kulturnega dialoga, 

sodelovanja, razumevanja in 
posluha za ob!ane.

Spoštovane občanke in občani!
V občini Trebnje smo ustanovili in uradno registrirali Neodvisni de-
mokratski klub NDK Trebnje. Na ustanovnem zboru smo sprejeli 
statut, kodeks, program izobraževanja in plan dela NDK Trebnje. Za 
predsednika je bil soglasno izvoljen Jože Povšič iz Trebnjega, za pod-
predsednika pa Andrej Jevnikar iz Vrhovega pri Šentlovrencu. NDK 
Trebnje deluje neodvisno, nestrankarsko in nadstrankarsko. Združu-
jemo razumnike različnih poklicev in izobrazbe, ki želijo odgovorno 
delati na javnih funkcijah. 
Sodelujemo z vsemi, ki imajo znanje in sposobnosti prispevati za ra-
zvoj celotne občine Trebnje in njeno blaginjo. Vse organe občine: žu-
pan, občinski svet, sveti krajevnih skupnosti dolenjsko pokrajino 
bomo podprli ter volivkam in volivcem ponudili znane in najbolj 
sposobne kandidate. 
Član(ica) NDK Trebnje postanete, če podpišete pristopno izjavo in 
kodeks, če ste pozitivna osebnost, če spoštujete etična in moralna na-
čela v družbi, povezana z delovanjem občine, pokrajine in države. O 
članstvu dokončno odloči Izvršilni odbor NDK Trebnje! Članarina je 
10 EUR na leto. Naša e-pošta je: ndl.trebnje@amis.net  Informacije, 
pristopno izjavo in kodeks najdete na spletni strani: www.joze-pov-
sic.com pod Članki-NDK Trebnje. 
 Želimo vam veseli december, blagoslovljen božič in srečno 2009! 

Jože Povšič, predsednik NDK Trebnje

Saga o občinskih plačah
Je odločitev občinskega sveta, da je z rebalansom sprejeta višina sredstev 
za plače, ker je na postavki »samo« za plače 27 zaposlenih, pravilna, je 
trebanjska občinska uprava res upravičena do dodanih sredstev za plače 
pri tako slabi realizaciji projektov in ob predpostavki, da je dražja na pre-
bivalca v primerjavi z letom 2006 za dobrih 46 %?

V zadnjem času je bilo napisanih in izrečenih precej polemik povezanih 
z neizplačilom decembrskih plač občinskim uradnikom. Krivdo za tako 
stanje je župan s svojima glasnikoma podžupanoma prevalil na 14 svetni-
kov, ki tvorijo programsko koalicijo, kot glavnega akterja pa obdolžil Jane-
za Slaka.

Postavlja se vprašanje:
Kdo je odgovoren za zakonito izvrševanje proračuna? S kom imajo zapo-
sleni podpisano pogodbo o zaposlitvi? Zakaj se število zaposlenih ni pri-
lagodilo na število, ki je bilo sprejeto ob rebalansu proračuna? Kdo je od-
govoren za dodatna zaposlovanje po že sprejetem rebalansu, ko je bilo 
jasno koliko sredstev je za plače in kakšno naj bo ciljno stanje zaposlenih 
na koncu leta?  Kako opravičiti izplačila v višini preko 22.000 € za tako 
imenovani »povečan« obseg dela, kot poseben dodatek k osnovnim pla-
čam delavcem, ob predpostavki, da je občina več kot tretjina manjša, kot 
je bila leta 2006, zaposlenih je pa več? Zakaj se ne pristopi k organizaciji 
medobčinske inšpekcijske službe, kjer država fi nancira polovico stroškov 
za plače in bi občina samo pri enem zaposlenem prihranila več kot 20.000 
€ letno? Zakaj je višina zneska cca 600.000 €, ki po vseh analizah zadostu-
je za izplačilo plač najmanj 27 zaposlenim (kljub temu, da je zahteva OS, 
da mora biti ta številka 23), še za najmanj 100.000 € premajhna? Kaj se je 
plačevalo in za katere namene je iz proračunske postavke plače šel denar? 
Ali je zahteva po zmanjšanje števila zaposlenih, ki je ta trenutek, skupaj s 
funkcionarji, najmanj 32 na 25 zaposlenih, upravičena? Ali ima župan 
pravico igrati na socialno struno, češ zaradi 14 svetnikov, občinski ura-
dniki, med njimi tudi mati samohranilka, niso dobili decembrske plače, 
sam sebi in obema podžupanoma pa je gladko dal izplačati plače? Odgo-
vori na postavljena vprašanja se ponujajo sami.
Na vprašanje, kje ima župan pooblastila in zakonsko podlago, da je za 
povečan obseg dela in za prekoračitev plačne postavke prerazporejal 
sredstva celo iz takih postavk, kot so »obnova vasi« in »javna dela«, pa bo 
moral župan pojasniti pristojnim organom države in občine, ki so zadol-
ženi za skrb nad zakonito porabo davkoplačevalskega denarja.

Svetnik LDS mag. Janez Slak
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Odgovor na članek: »Občinski 
odbor SDS Trebnje«
V prejšnjem Glasilu občanov je bil objavljen članek z gornjim naslo-
vom. Občinski odbor ni pristojen, da izključuje. To so drugi organi, z 
dokazi, ki jih ni! Ozadja prej nisem razkril, saj sem želel, da SDS dobi 
čimveč glasov na volitvah. Gre za neumnosti Pepelnakove, njenega 
moža in Franca Hribarja. Prvi so začeli kuhati politično godljo in se 
osmešili. Ni vredno besed. Hribar je bil vedno PROTI. Pri zapuščanju 
sej občinskega sveta je stalno razbijal z vrati, da je odpadal omet. Pred-
sedniku SDS Janši so člani večkrat povedali, da stranki povzroča veliko 
škodo. Iz zavisti izloča razumnike, ki v javnosti dosegajo visoko podpo-
ro. Pri kandidaturi za poslanca so mi ti trije zabili nož v hrbet, češ da 
nisem bil evidentiran. Imel sem najvišjo podporo javnosti in soglasno 
podporo Izvršilnega odbora SDS, ki ga vodi predsednik Janša. Eviden-
tirana Pepelnakova pa v anketi ni prejela niti enega preferenčnega gla-
su od volivcev SDS. Ves čas sem delal v dobro SDS in vložil veliko truda 
in denarja. Prejel sem bronasti znak SDS za dobro delo. SDS Trebnje že 
osem let nima domačega kandidata za poslanca, saj ga zatrejo že v kali. 
Funkcijo občinskega svetnika in podžupana občine Trebnje opravljam 
pošteno in odgovorno, zadeve regulira zakon, ne Hribar!

Jože Povšič Trebnje

Izjava za javnost
Na predzadnji seji Občinskega sveta Občine Trebnje je bil sprejet nasle-
dnji sklep: Svetniki Občine Trebnje zaradi utemeljenih sumov storitve ka-
znivih dejanj zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic, zlorabe ura-
dnega položaja s strani uradne osebe in pridobitve protipravne 
premoženjske koristi nekomu drugemu, kaznivih dejanj ponareditve ura-
dne listine s strani uradne osebe, številnih nezakonitosti okoli delovanja 
občinske uprave, kontinuirano neizvrševanje in ignoriranje sklepov ob-
činskega sveta, neizvrševanja proračuna, zavajanja občanov in zmanjševa-
nja splošnega ugleda občine Trebnje ter povzročanja škode v odnosih s 
sosednjimi občinami, popolni ignoranci javnih zavodov, številnih podjetij, 
društev in tudi krajevnih skupnosti ter ne nazadnje zaradi kontinuiranega 
nezakonitega trošenja občinskih proračunskih sredstev ponovno poziva-
mo župana Občine Trebnje g. Alojzija Kastelica k takojšnjemu odstopu. 
Občinski svet se ograjuje od vseh dejanj, ki jih je župan protipravno izve-
del, ne samo v času pred volitvami, ampak tudi v celotnem trajanju man-
data. Tovrstno početje najstrožje obsojamo in menimo, da ni primerno 
župana Občine Trebnje. 

Svetniki: Silvester Prpar, Bogomir Mlakar, Janez Bračko, mag. Ivan Gole, 
mag. Marko Grandovec, Matija Hočevar, Jože Hribar, Franc Jevnikar, Ciril 

Metod Pungartnik, mag. Bojan Rajer, Dušan Skerbiš, Špela Smuk, mag. 
Janez Slak, mag. Franc Žnidaršič

KS Trebnje obvešča
Vse krajane, ki ste v tem letu dobili preko Krajevne skupnosti Trebnje 
nakazan znesek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrež-
je, KS Trebnje obvešča, da lahko na Okrajnem sodišču Trebnje zahte-
vate predlog za določitev odškodnine. To velja predvsem za naselja: 
Praproče, Dol pri Trebnjem, Studenec, Vina Gorica, Dolenje Med-
vedje selo in Gorenje Medvedje selo. Tudi vsi ostali krajani imate ena-
ko možnost. Za informacije pokličite na mobilni telefon KS Trebnje  
041 673 073. Ob koncu leta se vsem krajankam in krajanom zahvalju-
jemo za potrpežljivost pri izvedbi pločnikov in ostalih posodobitvah 
javnih poti in ulic ter za sodelovanje. Veseli smo vseh vaših predlogov 
in pobud. Praznični dnevi so čas, ko se zazremo v odsev leta, ki je za 
nami. Želimo vam, da bi bili ti trenutki izpolnjeni s toplino in zado-
voljstvom. Prihajajoče leto 2009 naj bo izziv za sposobnosti, ki se skri-
vajo v vseh nas ter priložnost za izpolnitev vseh načrtov, pričakovanj 
in sanj. Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto.

Člani Sveta KS Trebnje

Notranje rezerve za 
izhod iz krize!
Dovolj smo stari, da se spominjamo redukcij 
elektrike v 70-ih letih prejšnjega stoletja, v 80-
ih so nas doleteli boni za kurilno olje in bencin in omejitve vožnje z avto-
mobili. Tudi v kakšnih drugih kritičnih situacijah, recimo pri prevelikih 
stroških v proizvodnji ali pa v domačem proračunu smo si pomagali z de-
javnostjo, ki ji pravimo »iskanje notranjih rezerv«. 
Ali si na tak način lahko pomagamo v današnjih kriznih časih?  Vsi, v sve-
tu in doma, se zavedamo, da se ključne stvari, tudi vojne, odvijajo zaradi 
energije, vode in hrane. Trenutno s temi dobrinami ravnamo skrajno ne-
gospodarno.
Energija: Poglejmo okoli sebe. Gozdovi pokrivajo polovico površin v ob-
čini Trebnje. V njih ostaja 40 % neizkoriščenega možnega letnega poseka, 
v katerem je energije goriva za 1,400.000 l kurilnega olja. V denarju – sko-
raj 1,000.000 € vsako leto. Ta denar gre iz občine in iz države, zato nam je 
bilo toplo pri srcu, ko smo gledali otvoritev razkošnega podvodnega hote-
la na Arabskem polotoku, saj je bil zgrajen tudi s trebanjskim denarjem. 
Zakaj vse javne zgradbe – šole, zdravstveni dom, CIK, Dom starejših obča-
nov, dom Sožitja, Vrtec Trebnje, itd, ogrevamo s kurilnim oljem ali s pli-
nom? Ali smo res tako sprevrženo zavistni, da raje plačujemo Arabcem in 
Rusom kot sosedu, ki je lastnik parcele v trebanjskih hostah?! Zakaj nove 
zgradbe – na primer športno dvorano v Dolenji Nemški vasi – načrtuje-
mo z ogrevanjem na kurilno olje ali na plin, namesto na lesno biomaso? 
Ves ta denar bi vsako leto ostal v občini, občanom, bodisi direktno lastni-
kom lesa, bodisi lastnikom javnih zgradb zaradi nižje cene energije iz lesa. 
Voda: s pitno vodo razsipavamo, kot da so viri neomejeni. Zakaj z zdravo 
pitno vodo izpiramo stranišča, zalivamo vrtičke in zelenice, izvajamo ga-
silske vaje, peremo avtomobile, itd. Letno nam pade z neba približno 1,2m3 
vode na vsak kvadratni meter v naši občini. Zakaj ne vzpodbujamo zaje-
manja in rabe padavinske vode v tiste namene, ki niso povezani z našim 
zdravjem? Bilo bi ceneje za občana, za občino in spoštljivo do okolja!
Hrana: se spominjate lanskoletnih afer z vračanjem neprodanega kruha? 
Bilo ga je za 15 % dnevne peke. Kako je s tem danes – razen, da ga želijo 
ponovno neutemeljeno podražiti? Kaj ima z iskanjem notranjih rezerv 
DESUS, ki je politična stranka? Zavedamo se, da je reševanje življenjskih 
težav državljanov v njihovem vsakdanjem okolju temelj dobre politike. 
Vesel Božič in srečno novo leto 2009!                                                         - gm -

So napadi na programsko koalicijo in 
mag. Slaka utemeljeni?
Ali sta podžupana g. Pavlin in g. Po-
všič res pravi osebi, da napadata pro-
gramsko koalicijo in po njihovem 
mnenju največjega užaljenca Janeza 
Slaka, kot zaviralca razvoja v občini ob dejstvu, da sta do sedaj  s svo-
jim delom pripomogla le k uspešnem praznjenju proračuna za svoji 
plači, ki ju prejemata poleg rednih dohodkov v višini 40 % županove 
plače, kar je precej več kot zasluži večino redno zaposlenih občanov? 
Ali županu verjeti na lepe besede o razvojno naravnanem proračunu 
in 100 % izvrševanju projektov, če številke za leto 2007 kažejo, da je 
bilo realizirano 45 % investicij, da bo leto na prihodkovni strani samo 
na postavki kapitalski prihodki od prodaje nepremičnin in postavki 
davčni prihodki iz naslova komunalnega prispevka realizacija od pla-
niranih 5, 5 mio evrov, le dober 1 mio evrov (18% realizacija), in ob 
dejstvu, da je trenutno stanje na realizaciji programov več kot pora-
zno? Od kod županu ideja, da je Slak zaviralec razvoja, saj Slak pred-
stavlja le 1 glas od 21. v občinskem svetu, kateri pa po zakonodaji ni 
odgovoren za izvrševanje proračuna? Županove navedbe so kot 
otroško cviljenje, ko ugotovi, da je nemočen (nesposoben) in išče 
krivdo vse drugod, sam je pa nedolžen in za nič odgovoren.

Liberalna demokracija, Občinski odbor Trebnje
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Sklici zbori krajanov KS Račje selo
Svet KS Račje selo je sprejel sklep, da se pred sprejetjem plana KS za leti 
2009 in 2010 skliče zbore krajanov. Sklicani so bili štirje zbori krajanov, 
in sicer v vaseh Velika Ševnica,  Račje selo, Hudeje in Blato. Na zborih 
so bila predstavljena dela, ki so bila opravljena v letih 2007 in 2008. Pro-
grami za obe leti so bili v večini realizirani. Predlog programa za leti 
2009 in 2010 so krajani predlagali in svet je večina predlogov uvrstil v 
plan za prihodnji leti. 
Naj navedem samo nekaj aktivnosti. Krajani Velike Ševnice in Hudej 
imajo v planu, avtobusno postajališče za otroke, javno razsvetljavo, 
idejni načrt za čistilne naprave, asfaltiranje javnih poti. Velik pouda-
rek bo dan zemljiško knjižni ureditvi javnega dobrega v KS in obna-
vljanju kulturno-zgodovinskih znamenitosti na našem območju. Kra-
jani  naselja Hudeje so izpostavili probleme, ki jih imajo zaradi sedanje 
deponije in so proti, da bi bila deponija regijska. Po daljši predstavitvi 
pristojnih z občine in komunale je bilo dogovorjeno, da si krajani v 
soboto,  6. decembra, ogledajo tak center v Celju. Na zborih so kraja-
ni izpostavili probleme, ki jih imajo zaradi Romov. Predstavljene so 
bile aktivnosti glede čistilne naprave, v prihodnjem letu je predvide-
na gradnja objekta, v letu 2010 pa gradnja razvoda. Krajanom je bilo 
tudi predstavljeno vračanje glede vlaganj v telefonijo in so z doseže-
nim sporazumom zadovoljni.

Zaletel Anton, predsednik sveta KS 

Otroci OŠ Veliki Gaber otrokom 
sveta

Eko šola Veliki Gaber želi biti eko ne le z naravo, ampak tudi v medseboj-
nih odnosih. Trudimo se po naših najboljših močeh. Zavedamo se, da 
lahko z malimi prispevki veliko pripomoremo k zadovoljstvu tistih, ki po-
trebujejo našo pomoč. 
Oktobra smo se odzvali pobudi Rdečega križa Slovenije, ki nas je z dopi-
som spodbudil k zbiranju očal za otroke v Afriki. Šola se je povezala z 
vrtcem Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. S skupnimi močmi smo zbrali 43 
očal. Bravo mi!
Na sestanku predstavnikov šolske skupnosti pa smo se dogovorili, da se 
poleg očal lotimo še zbiranja igrač. Želeli smo namreč razveseliti tudi slo-
venske otroke, ne le afriških. Zato smo z veseljem sprejeli pobudo družbe 
Petrol v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, da v mesecu novembru 
zberemo nekaj svojih igrač in jih podarimo revnim otrokom v Sloveniji in 
drugih državah jugovzhodne Evrope. Akcija je naletela na velik odziv. So-
delovali so učenci, učitelji, vzgojiteljice vrtca in starši, pa tudi čistilke so 
primaknile svoj delček. Skupaj smo zbrali preko 200 igrač. To je toliko, kot 
je skupaj vseh otrok na naši šoli in vrtcu. V dveh velikih škatlah smo jih 
odpeljali v Trebnje na bencinski servis Petrol. 
Verjamemo, da bodo zbrane igračke razveselile mlade nadobudneže in 
poskrbele za sijaj v otroških očkah med prihajajočimi prazniki.

Andreja Jaklič

Obisk Bele krajine – 2. tura 
planinskega krožka OŠ Trebnje
15. novembra smo se člani planinskega krožka z mentoricama podali 
na planinsko turo v Belo krajino. Seveda so bili z nami kot vedno vo-
dnica Marjeta Martinčič in planinski vodniki, ki so budno pazili na 
vsak naš korak. Pot smo začeli v Trebnjem, kjer smo z dvema avtobu-
soma nadaljevali pot preko Novega mesta, čez Gorjance v Metliko in 
Črnomelj. V Črnomlju se nam je pridružil prijazen vodnik črnomalj-
skega planinskega društva gospod Janez Jerman, ki nas je spremljal na 
naši poti. 
 Iz Črnomlja smo pot nadaljevali do vasi Grički Kal, kjer se je naša pot 
začela. Po dobri uri hoda smo prispeli do jame Grdanji skedenj in se 
razdelili v tri skupine. Vodniki so imeli planinske svetilke in tako smo 
si lahko ogledati to kraško znamenitost. V jami nas je pričakala velika 
dvorana s številnimi kapniki. Vreme ni bilo nič kaj prijazno, če smo 
predolgo mirovali, nas je začelo mraziti. Zato smo nadaljevali pot 
mimo nekdanjega dnevnega rudnika kremenčevega peska, kjer so 
domačini kopali rudo in jo prodajali v mesto in si tako služili vsakda-
nji kruh. Kmalu smo prispeli do izhodišča, kjer so nas v bližini že ča-
kala avtobusa. 

Ta planinska tura je bila drugačna kot ostale. Ni imela pretiranih 
vzponov, saj je bila najvišja nadmorska višina le 497 m. A bila je pouč-
na in zelo zanimiva. Vsi smo odnesli nekaj lepega, predvsem pa smo 
imeli prijeten dan, poln druženja in smeha. Nasvidenje januarja, ko se 
bomo zopet podali planinskim dogodivščinam naproti.

Jaka Udovič, Tanja Cuder Udovič

Miklavž v Grmu
Našo vas Grm vsako leto obišče Miklavž s svojimi angeli. Seveda ne manj-
kajo parkeljni, ki imajo pomembno vlogo pri preverjanju ubogljivosti 
otrok. Res pa je, da jih otroška molitev, lepa pesem, recitacije in še kaj hi-
tro preženejo iz hiše. Miklavž vsakega pridnega otroka tudi obdari.

Božo in Nevenka

P.S. Miklavža in del njegovega spremstva smo ujeli v Trebnjem, kjer je 
preverjal, ali so otroci tako pridni kot v Grmu.
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Najstarejša krajanka KS Veliki Gaber
19. novembra je svojih častitljivih 96 let praznovala Ivana Trlep iz Za-
gorice pri Velikem Gabru. Predstavnice KORK Veliki Gaber, sekre-
tarka  OZRK Trebnje Majda Miklič in trebanjski župan Alojzij Kaste-
lic smo jo obiskali na domu ter ji s simboličnimi darili izrazili 
pozornost.
Ivanina mladost je bila vse prej kot rožnata.  Doživela je grozote obeh 
vojn in zgodaj izgubila starše. Ko si je našla življenjskega  partnerja, sta 
ljubezen kronala z dvema hčerama.  Kljub temu da so vsi že pokojni, 
pravi, da uteho najde pri svojih 5 vnukih in 7 pravnukih. Še posebej 
pohvali vnukinjo Mari, njenega moža in sina, pri katerih živi preko 15 
let, kjer skrbijo za njeno dobro počutje in zdravje. Pred dvema mese-
cema je še hodila, sedaj pa jo je lažji padec položil v posteljo, a polna 
optimizma misli na boljše dni.
Vidno presenečena nad številnim obiskom je z veseljem nazdravila z 
nami v želji, da se ponovno snidemo naslednje leto,  ob njenem 97. 
rojstnem dnevu.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Naši ljubljenčki
V decembru vas prosimo, da še 
posebej pazite na svoje lju-
bljenčke. Pričela so se prazno-
vanja in večinoma jih spremlja 
pokanje petard, raket in ostale 
pirotehnike. To so pojavi, ki si 
jih vaš kuža ne zna razložiti. Zato se nemalokrat prestrašen stiska v kotu, 
zbeži od doma, ali celo lovi te nevarne predmete. Ne dopustite, da je tudi 
z vašim psom (ali mačko ali katerokoli drugo živaljo) tako. Sploh mladiči 
lahko doživijo grdo izkušnjo, ki je ne bodo preboleli do konca življenja. 
Pogovorite se o tem s svojimi otroki in tudi odrasli se zavedajte, kako s 
pokanjem petard škodite ostalim živim bitjem. Zelo dobrodošlo bo, če 
psa v tem času vzamete s seboj v stanovanje ali nekam, kjer ne bo osa-
mljen in prestrašen. Sosedje pa bodite tako prijazni, da o zabavah obvesti-
te lastnike živali, da jih lahko pravočasno zavarujejo.

Jeseni smo bili zelo pridni in najbolj zagreti člani so v tem času že opravi-
li nekaj izpitov, nekateri pa so se nanje odpravili ravno zdaj. Lepo je bilo 
tudi na podelitvi licence za vodjo skupine osnovnega šolanja, ki jo je naša 
inštruktorica Meta opravila pri Kinološki zvezi Slovenije. V tam letu se je 
pridno izpopolnjevala na različnih kinoloških seminarjih in tečajih. Ko-
nec leta je ravno pravšnji čas, da se še enkrat zahvalimo vsem članom, 
simpatizerjem, obrtnikom in ostalim, ki nam ves čas stojite ob strani in 
tako ali drugače pomagate, da društvo aktivno deluje. Zahvaljujemo se 
podjetju Kuselj, težka gradbena mehanizacija. Med poletjem so prosto-
voljno uredili parkirišče ob našem vadišču. Le-to je bilo namreč v zelo 
slabem stanju in gotovo je lahko Kusljeva nesebična pomoč dober zgled 
vsem nam. S tem niso ugodili samo članom našega društva, temveč tudi 
obiskovalcem prireditev v TVD Partizanu in na nogometnem igrišču. 
Nad ureditvijo parkirišča pa so navdušeni tudi na krajevni skupnosti, zato 
z veseljem predajamo še njihovo zahvalo.

Akcija v romskem naselju Hudeje

Inšpektorat RS za okolje je zaradi nelegalno skladiščenih nevarnih od-
padkov v romskem naselju Hudeje dne 18. 11. 2008 izvedel akcijo odstra-
nitve in odvoza nevarnih odpadkov, od izrabljenih motornih vozil do 
električnih in elektronskih odpadkov. Nelegalno ravnanje z odpadki v 
romskem naselju Hudeje predstavlja enega večjih okoljskih problemov v 
občini Trebnje. Gre za nevarne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, kot 
so bencin, nafta, olja, masti, kisline, plini in druge nevarne kemikalije. Ti 
odpadki ogrožajo ljudi, zemljo, podtalnico in vodo v bližnjem jezeru, da o 
katastrofalnem izgledu naselja ne govorimo. Inšpektorji so ob pomoči 
policije in letalskih orto-foto posnetkov iz naselja odstranili preko 20 veli-
kih kamionov-vlačilcev nevarnih odpadkov, kar kaže na razsežnost pro-
blema.

Jože Povšič, 
podžupan občine Trebnje

Obvestilo o javnem razpisu
Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev štipendij dijakom in študen-
tom, ki dosegajo izjemne rezultate na izvenšolskem področju delova-
nja  Občine Trebnje za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009.
Občinska uprava obvešča dijake in študente, da je na spletnih straneh 
Občine Trebnje objavljen javni razpis za dodelitev štipendij dijakom 
in študentom občine Trebnje, ki delujejo na izvenšolskih področjih, 
za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009. Občina Trebnje bo doda-
tno podelila še 4 štipendije za tiste študente in dijake, ki so izjemno 
uspešni na izvenšolskem področju delovanja (šport, kultura, ume-
tnost, itd.). 
Rok za prijavo na javni razpis je 15. DECEMBER 2008 do 12.00 ure. 
Prijavo oddajte na obrazcu, ki je prav tako objavljen na spletni strani 
Občine Trebnje ali pa jo prejmete v sprejemni pisarni Občine Treb-
nje.
Dodatne informacije: Občina Trebnje, Oddelek za družbene dejav-
nosti: 07 3481124/3481143.
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Vrtec Trebnje vabi otroke, ki ne 
obiskujejo vrtca
Vrtec Trebnje organizira popoldanske dejavnosti za vse otroke, ki ne 
obiskujejo vrtca. Otroci, stari od 3 do 6 let, bodo v ustvarjalnih delav-
nicah in cicibanovih uricah plesali, likovno ustvarjali, poslušali pesmi 
in pravljice ter spoznavali didaktične igre. Ustvarjalne dejavnosti 
bodo potekale vsak četrtek, od 8. januarja do 5. februarja 2009, med 
15.30 in 17.30 uro. Cicibanove urice bodo potekale vsako sredo, od 
11. februarja do 11. marca 2009, med 16.30 in 17.30 uro. Vse dejav-
nosti bodo potekale v prostorih enote vrtca KEKEC. Otroka lahko 
vpišete v dejavnost do konca decembra 2008 na telefonski številki 
07/34-81-180 ali po E-pošti: vvz.trebnje@siol.net. Prisrčno vabljeni!

Zaupam ti – rad te imam
Z Nedeljo karitas smo tudi v župniji Trebnje zaključili Teden karitas, ki je 
letos potekal pod vsebinsko bogatim geslom Zaupam ti – rad te imam.
Pri vseh nedeljskih mašah v trebanjski župniji smo imeli goste. Tina je v 
pogovoru s patrom Karlom Geržanom (ki je avtor številnih knjig o odra-
ščanju in odvisnosti) razkrila svojo življenjsko izkušnjo, njun pogovor pa 
je s pesmijo prepletel Matej.
Letošnje pastoralno leto je bilo posvečeno mladim. Vsi si moramo priza-
devati, da bi mladi v svoji okolici našli dovolj možnosti za zaupanje, saj je 
le to temelj sožitja med generacijami.
Člani Župnijske karitas Trebnje, ki smo del Škofi jske karitas Novo mesto, 
smo aktivni skozi vse leto, čeprav naše delo ni na očeh javnosti. Pomoč 
ljudem v vsakdanjih materialnih stiskah, priprava živilskih paketov, razde-
ljevanje evropskih zalog, oskrba z oblačili, šolskimi potrebščinami, po-
moč starostnikom ali samo topla beseda. 

Vsa leta delovanja pa izpeljemo kar nekaj utečenih programov: junijsko 
romanje bolnikov na Brezje (ki se ga udeleži tudi večje število oskrbovan-
cev Doma starejših občanov) in srečanje s sv. mašo in pogostitvijo ostare-
lih v oktobru. 5. decembra pa smo tudi letos za najmlajše v Kulturnem 
domu Trebnje pripravili miklavževanje. Na dveh prireditvah (na sliki) je 
Miklavž obdaril kakih 350 otrok, ki so si ogledali tudi igrico o sv. Franči-
šku, ki jo je napisala in postavila na oder Zdenka Candellari.
Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2009!

Emiljana Pavlin, ŽK Trebnje

Javna razsvetljava ob Rimski cesti 
Končno smo dočakali prepotrebno javno razsvetljavo tudi ob Rimski 
cesti. Močno povečan promet na tem odseku regionalne ceste, po-
rast števila prebivalcev v Trebnjem in okolici ter posledično tudi več 
sprehajalcev so razlogi, da je ob sestavljanju občinskega proračuna 
bila večkrat preslišana beseda občinskega svetnika Rajerja (SMS) to-
krat uslišana. Z  namensko porabljenimi proračunskimi sredstvi in ob 
hkrati angažiranosti KS Trebnje smo dosegli, da so številni sprehajalci 
na tem odseku bolj opaženi v prometu in tako tudi bolj varni. Zahva-
la tudi ostalim svetnikom, Krajevni skupnosti Trebnje, njenemu 
predsedniku g. Petru Agniču, tajnici Martini Kastelic ter izvajalcu del, 
g. Branetu Gregoriču.

Občanka Trebnjega

in Ob ina Mokronog – Trebelno
vas vabita na koncert

Pevski trio
EROIKA

v petek, 26. decembra 2008, ob 20. uri
v Kulturni dom Mokronog.

Predprodaja vstopnic po 15,00 € v Gostiš u Deu na Bencinskem
servisu Deu ter v pisarni JSKD OI Trebnje.

Prodaja po 18,00 € pol ure pred koncertom.

LEPO VABLJENI!

INFO: ZKD Trebnje, Kidri eva ulica 2; 07/ 348 12 50 ali 041/ 609 265

Tečaj specialnosti
V Trebnjem je prejšnji in ta vikend potekal tečaj specialnosti mentor 
mladine, ki ga je za dolenjsko regijo izvajala Gasilska zeza Slovenije v 
dvorani trebanjskega gasilskega doma. Tečaj je obiskovalo 28 zainte-
resiranih slušateljev iz OGP Mokronog-Trebelno in Trebnje ter en 
slušatelj iz GZ Litija.  

fotografi ja: arhiv GZ Trebnje
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Vabilo na koncert
Društo Ragle vabi na letni koncert »Za en fi ngurat ljubezni za en kup 
besedi« skupine Ragle, 19. decembra 2008 ob 19:00 v Kulturni dom v 
Trebnjem. Po koncertu bo otvoritev razstav »Ureži tri šibe« in »Jaslice 
Tomaža Lavriha«. 20. decembra pa s soorganizatorjem ZKD Trebnje 
pripravljamo prireditev »Zima pod piramido - razstava Božične zgod-
be kiparja Staneta Novaka« ob 16:00 nad Pristavico pri Velikem Ga-
bru. Razstave bodo odprte do 6. januarja 2009. Lepo povabljeni!

Pesem radostno doni v Dobrniču

V nedeljo, 23. novembra, je ženski pevski zbor KTD Dobrnič praznoval 
5. obletnico delovanja, ki jo je obeležil v okviru 4. letnega koncerta. Prire-
ditev, ki jo je povezoval Matjaž Glavan, je bila letos v znamenju glasbene 
zakladnice avstrijske Koroške. Dobršen del repertuarja so pevke pod vod-
stvom zborovodkinje Mateje Glivar namenile predstavitvi uglasbenih 
pesmi znane koroške učiteljice gospodinjstva in petja, Milke Hartman. 
Da je bila avstrijska Koroška predstavljena tudi skozi značilno narečje, so 
poskrbeli gostje iz Okteta SUHA, ki je prispeval šopek starih ljudskih in 
novih ritmičnih koroških pesmi in navdušil prisotne poslušalce. 
Pevske točke obeh zborov so bile prepletene tudi s plesnimi vložki fol-
korne skupine NASMEH, ki deluje v okviru univerze za tretje življenjsko 
obdobje CIK-a Trebnje. Razigrane upokojenke so se predstavile z dvema 
belokranjskima plesnima spletoma in dodobra razživele občinstvo. Pri-
reditev se je zaključila s skupno pesmijo vseh nastopajočih in obljubo 
pevk ŽePZ, da bodo nadaljevale s pomembnim kulturnim poslanstvom, 
saj so edini posvetni zbor, ki deluje na območju jugozahodnega dela ob-
čine (Dobrnič, Knežja vas, Svetinja). Posnetek prireditve si oglejte na 
www.youtube.com/group/3letnikoncert. 

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Otvoritev razstave
Obrazi Primoža Trubarja
Otvoritev razstave je bila 5. novembra. Predstavnika Organizacijske 
skupine umetniškega programa J.K.M.B. (skupino sestavljajo dr. Mir-
ko Juteršek, dr. Peter Krečič, dr. Lev Menaše in akademska slikarka in 
kiparka Irena Brunec – Tebi) dr. Juteršek in Irena Brunec sta v dogo-
voru z ostalima članoma za Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje 
pripravila izbor preko 70 del (od 150), ki so na otvoritvi zasijala. Pose-
bej za Galerijo likovnih samorastnikov sta v postavitvi izpostavila 
stvaritve, ki so jih ustvarili akademsko nešolani umetniki – samouki, 
samorastniki. Vsak od njiju je na otvoritvi spregovoril tudi nekaj be-
sed, pri čemer je Irena Brunec kot idejni vodja projekta, predstavila 
pomen razstave in proces zbiranja stvaritev, dr. Juteršek pa je na krat-
ko orisal najpomembnejše zgodovinsko-umetniške trenutke v por-
tretiranju Primoža Trubarja. Izpostavil je kiparski prispevek Franca 
Bernekerja, pa tudi Božidarja Jakca, ki je že v najzgodnejših letih 
ustvaril svojo interpretacijo v risbi. Izpostavil je ugotovitev, da je veči-
na umetnikov sledila zgodnejšim upodobitvam, ki so nastale v času 
Trubarjevega življenja, pri čemer ne smemo pozabiti, da je edinstve-
nost in ena od pomembnih kakovostnih lastnosti slehernega portre-
ta, prepoznavnost potez avtorja kakor tudi portretiranca. 
Galerija bo razstavo gostila do 5. januarja 2009 ob bogatem sprem-
stvu spremljajočih dogodkov. Zato vljudno vabljeni k ogledu in obi-
sku prireditev, ki sta jih pripravila JSKD OI Trebnje in CIK Trebnje 
– Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. 

A. Nose

Ob bližajočih praznikih želimo vsem prebivalcem občine Trebnje, da 
pustijo v starem letu stvari, ki jim v življenju ne koristijo in se odprejo 
za nove … Lepe praznike in srečno  2009. 

Kolektiv Knjižnice Pavla Golie Trebnje

Zahvala
Od blizu sem spoznala, da nesreča ne izbira. V svoji nezgodi, ki se mi 
je zgodila 31. septembra 2008, sem neizmerno in takojšnjo pomoč 
dobila od osebja Zdravstvenega doma Trebnje. Brez pomislekov so 
mi priskočili na pomoč in mi nudili vso potrebno oskrbo, ki je bila za 
mene življenjskega pomena. Pokazali so pogum in sočutnost, ki ju 
rabimo v trenutkih nesreče. Zato jim gre vsa moja zahvala. Zavedam 
se pomena njihovega dejanja, za kar bom celotnemu kolektivu Zdra-
vstvenega doma večno hvaležna.
Še enkrat najlepša hvala vsem zaposlenim!

Silva Kastelic
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V SPOMIN
Če imaš nekoga rad,

nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

29. decembra mineva leto,
odkar nas je zapustil dragi

JOŽE CEGLAR
iz Goljeka

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate sveče.

Njegovi Marija, Aleš in Špela

Plačevanje nižje letne dajatve za 
uporabo vozil v cestnem prometu
25. 6. 2008 je začel veljati Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v ce-
stnem prometu, ki določa nižji letni dajatvi za vozilo s statusom sta-
rodobnega vozila v višini 20 % letne dajatve in za en osebni avtomo-
bil, ki je v lasti družine s štirimi ali več otroki, v višini 50 % letne 
dajatve. 
Način obračunavanja letnih dajatev za uporabo vozil določa Uredba 
o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem 
prometu, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 100/08 in se bo 
pričela uporabljati 1. 3. 2009, razen zgoraj navedenih določb o zniža-
ni letni dajatvi, ki se začele uporabljati 19. 11. 2008.
Na podlagi navedenih določb zakona in uredbe lahko vsi zavezanci, 
ki so plačali letno dajatev v času od uveljavitve zakona do začetka 
veljavnosti te uredbe, uveljavljajo nižjo letno dajatev za vozila s statu-
som starodobnega vozila ali za eno vozilo v lasti družine, ki ima štiri 
ali več otrok.
Zakonodaja ne predvideva vračila preveč plačane dajatve po uradni 
dolžnosti. Upravičenci lahko uveljavljajo vračilo sorazmernega dele-
ža letne dajatve z vlogo pri upravni enoti ali pri pooblaščeni organiza-
ciji za registracijo vozil.

Upravna enota Trebnje

EKOLOŠKO – ZDRAVSTVENI KOTIČEK

Novo leto - nov začetek
Bližajo se božično-novoletni prazniki in čas praznovanja. Lansko 
leto in tudi že leta prej smo bili na šolskem igrišču priča strahotni 
svinjariji. Po območju celotnega igrišča je bilo razbito steklo, ostanki 
pirotehničnih sredstev, plastenk … To je problem, ki se vleče že vrsto 
let. Sprašujem se, ali je šolsko igrišče res prostor za razbijanje kozar-
cev in steklenic, prostor za metanje pirotehničnih sredstev in meta-
nje ostalih odpadkov. Igrišče naj bo namenjeno rekreaciji, ne pa po-
pivanju in razbijanju. Za taka dejanja ni opravičila. Končno smo 
dobili pravo nogometno igrišče z umetno travo, pravi užitek je biti 
na njem. A glej ga zlomka, nekomu so v napoto stranice igrišča (po 
domače – bandi) in jih je brž potrebno zlomit, izruvat in iznajti še 
kak drug način, da se naredi škoda. Sicer pa, saj je vseeno, saj je EU 
fi nancirala, dajmo uničit, namesto da bi pazili na podarjeno. Včasih 
tudi slišim opravičevalne komentarje starejših v slogu: »So se pove-
selili, so se napili, pa niso vedeli, kaj so delali, so mladi in se morajo 
nekako sprostiti ...« Menim, da imajo mladi sproščanja dovolj po di-
skotekah ali podobnih lokalih. Na igrišču pa naj se sprostijo z žogo, 
ne s pijačo in vandalizmom! Zanima me, kako bi se ti umni ljudje 
počutili, če bi se njihov otrok na takšnem igrišču zaradi razbitega 
stekla in drugih odpadkov poškodoval. Bi še vedno hvalili tako naj-
stniško igrivost? Odgovor na to ni potreben. Še huje pa je, da se za-
radi teh stvari otrok ne more igrati na površini, ki je namenjena igri 
in se ji reče igrišče – čeprav je na žalost bolj podobna smetišču.«
Ko se prazniki končajo, ko se aktivnosti v šoli in vrtcu spet začnejo, 
uporaba igrišča sploh ni mogoča. Otroci so prikrajšanimi za gibanje 
na svežem zraku. Poleg tega pa otroci tudi brez nadzora uporabljajo 
igrišče po pouku, kar je zaradi objestnežev zelo nevarno. Po doseda-
njih izkušnjah čiščenje poteka od enega do treh tednov, v primeru 
snega, šele ko skopni sneg. Travnatih površin pa se sploh ne da ustre-
zno očistiti, saj se drobci stekla sploh ne more videti, otrok pa se lah-
ko še kako poškoduje na njem. Ali bomo tudi letos dopustili tako 
razdejanje?
Želim Vam vesele praznike in srečno, še bolj ekološko v novem 
letu!

Uroš Primc

Božično-novoletne želje 
sanjajočega Trebanjca
Opozorilo: naslednje besedilo je popolna izmišljotina, morebitne podob-
nosti z resničnimi dogodki, osebami in kraji so popolnoma naključne. 
TTA (trebanjska tiskovna agencija) sporoča zainteresiranim medijem in 
javnosti: 
»Predsednik države je z županom in podžupanom v prisotnosti visokih 
državnih uradnikov slovesno odprl Krajinski park Temenica – Mirna – 
Suha krajina, ki pokriva skoraj petino ozemlja trebanjske občine. V njem 
so združena območja Nature 2000, ekološko pomembna območja in na-
ravne vrednote lokalnega in državnega pomena. Samo kraških jam je pre-
ko petdeset. Za organiziran obisk naravnih znamenitosti bo skrbel pred 
kratkim ustanovljeni javno-zasebni Zavod za turizem občine Trebnje, ki 
bo obiskovalcem predstavil tudi številne kulturne znamenitosti in jih sku-
šal čim dlje zadržati s ponudbo etnološko značilne kulinarike in vrhun-
skih krajevnih vin. Občina je za ustanovitev parka in zavoda prejela nekaj 
čez 1,5 milijona EUR nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Anali-
ze, ki jih je prisotnim predstavil župan, kažejo na možni letni dohodek iz 
naslova ekološkega turizma v višini polovice občinskega proračuna. Pred-
sednik države je izrazil zadovoljstvo, ker so prebivalci teh krajev končno 
pogledali iz svojega koša, in celo še več, da so svoj koš pospravili in uredi-
li tako, da je zanimiv tudi za turiste iz Evrope in ostalega sveta.«
Vesel božič in srečno novo leto 2009 Vam, spoštovani bralci, želim. 

Gorazd Marinček, ekološki kmet
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ZAHVALA
V 87. letu nas je zapustila

STANISLAVA PERUŠ
z Dolge Njive pri Šentlovrencu

Ob slovesu naše drage mame, babice, prababice in tašče se iskreno zahvaljujemo za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče vaščanom Dolge Njive, njeni sestrični Ani Markovič, njenim 
dolgoletnim prijateljicam in znancem. Iskrena zahvala velja zdravstvenemu in negovalnemu 

osebju DSO Trebnje, njeni zdravnici dr. Steli Munk in ostalim zdravnikom ZD Trebnje, ki so ji 
lajšali bolečine in stiske. Prav posebna zahvala ZB za vrednote NOB Trebnje KO Velika Loka 
in g. Tonetu Žibertu za poslovilne besede ob njenem grobu. Hvala Pogrebni službi Novak iz 

Mokronoga, pevcem, praporščakoma in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, se od nje poslovili in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: hči Vilma z možem, vnuka Aleš in Boštjan z družinama.

ZAHVALA
Ob izgubi našega očeta in dedka

FRANČIŠKA KASTELICA
Dularjevega ata iz 

Zagorice pri Velikem Gabru

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem, vsem, ki ste 
z nami delili žalost v težkih trenutkih. Hvala za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče, za svete maše in dober namen. Hvala 
gospodu Davidu za pogrebni obred in spodbudne besede, Ani 

Fortuna za molitve, Francetu Anžlovarju za lepe besede ob slovesu, 
PGD Zagorica in ostalim gasilcem, pevkam ter pogrebnemu 

zavodu Perpar, ker ste poskrbeli za lepše slovo. 

Hvala vsem, ki ste ata pospremili na njegovi zadnji poti.

Zaspi, mamica moja, zaspi!
Zapri se v tihe, globoke sanje,
ki si jih sanjala vse svoje dni.

Tu se dobrota plačuje z dobroto,
tu se ne more zgoditi zlo.

Vzemi me kdaj za trenutek vanje,
ko mi bo na tem svetu hudo.

(T. Kuntner)

Na izletu navduševale novosti in 
druženje

Minulo soboto, 29. 11., smo se člani Društva podeželske mladine (DPM) 
Trebnje v zgodnjih jutranjih urah odpravili na potepanje po Prlekiji. Poleg 
domačih so se strokovne ekskurzije udeležili tudi DPM Hribci (katerih 
predsednik je bil hkrati organizator izleta) ter DPM Litija in Šmartno. Za-
radi velikega zanimanja je bil avtobus poln do zadnjega sedeža. Že med 
triurno vožnjo smo navezovali stike in vezi, ki so tekom dneva postajale 
še bolj pristne in iskrene. 
Najprej smo si ogledali tovarno, kjer so doma tradicija, kvaliteta in izku-
šnje – Tehnostroj v Ljutomeru. Ogledali smo si vse faze izdelave, zasta-
vljali dodatna vprašanja in bili prijetno pogoščeni.  Sledil je ogled Hipo-
droma Ljutomer in kmetije Rantaša v Bolehnečicih. Govedorejska 
kmetija je primer napredne kmetije evropskih standardov. Ker pa tudi 
prazna vreča ne stoji pokonci, smo nato podeželci pohiteli k prleški mali-
ci s tamkajšnjo kapljico. Pot nas je potem vodila do muzeja na prostem 
Ralo, kjer smo si lahko ogledali starodavno kmetijsko mehanizacijo. Bo-
gat dnevni plan izleta se je bližal h koncu. Tako nas je v kleti Ljutomerčan 
čakala še ena okrepčitev z vodeno degustacijo vin. Nato smo se odpeljali 
na večerjo v Logarovce, na kmečki turizem Darinke Kolar. Bili smo polni 
novih občutkov in vedenj, prijateljstev in veselja. Ob živi glasbi podežel-
skih muzikantov pa smo še zapeli in zaplesali. V DPM smo še vedno pre-
pričani, da je druženje tista glavna nit, ki nas popelje na vedno nova, do-
brodošla pota. Izlet v sliki pa si lahko ogledate na: www.dpm-trebnje.si  

Modra frankinja – Barique
V Kozlevčarjevi kleti na Medvdjeku zori modra frankinja barique le-
tnik 2004, ki je na 54. mednarodnem ocenjevanju vin med 60 država-
mi dosegla 2. mesto, takoj za Francijo, kar je izjemen dosežek za slo-
vensko kletarstvo. Takoj po ocenjevanju so Franca Kozlevčarja 
poklicali slovenski predstavniki, mu čestitali in ga povabili na razgla-
sitev, hkrati pa je vabljen, da se udeleži naslednjega 55. mednarodne-
ga ocenjevanja vin prihodnje leto.
Mednarodno je modra frankinja barique zelo cenjena, še posebej v 
Franciji. Študije iz 27 držav so pokazale, da njeno zmerno in redno 
uživanje preprečuje bolezni srca in ožilja. Ugotovili so tudi, da sekun-
darne rastlinske snovi iz vina bolj izkoristimo, če je okusna kapljica 
povrhu še barikirana. Pri shranjevanju grozdnega soka v hrastovih so-
dih pa se v vino izloči tanin. Antioksidanti iz rastlinskih snovi pa pod-
pirajo druge snovi pri zaokroženem varovanju srca, saj širi krvne žile 
in jim zagotavlja elastičnost. To pa še ni vse. Kot je ugotovil francoski 
raziskovalec vin Jean Francois Rossi, zlasti polifenoli vina zavirajo raz-
širjanje raka. Dr. John D. Folts z univerze Wisconsin v Madisonu pa je 
ugotovil, da ima kozarec vina kar trikrat večji antioksidativni učinek 
od kozarca grozdnega soka. Avstralski raziskovalci razvijajo zdravilo 
rdečih barikov. Doseči želijo, da bi s posebnimi encimi okrepili atio-
ksidantski potencial žlahtne kapljice, da bi ga prodajali kot zdravilo. V 
Ameriki se zadnja leta kot gobe po dežju množijo tablete z grozdnimi 
ekstrakti, ki naj bi bili dodatki k prehrani.

Franc Kozlevčar

Barikirana frankinja v posebnih hrastovih sodih. 
Zadovoljen uspešen kletar Franc Kozlevčar s hčerko.
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Za prijavo na prejemanje obvestil pošljite e-mail na tictrebnje@volja.net z naslo-
vom OBVEŠČANJE.
Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija      Organizator

15. 12. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

15. 12 pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

16. 12. tor
9:00

Literarni klepet s Tatjano Oblak Milčinski
Knjižnica Pavla Golie Trebnje s projektom Zvesti bralec v 
sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje 
in Knjižnico Ivana Cankarja Vrhnika vas vabi na literarni 
klepet.

Dom starejših 
občanov Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

16. 12. tor
9:00 – 12:00

Delavnica Novemu letu naproti
Brezplačna delavnica v okviru projekta Center 
vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga delno fi nancira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Prijave zbirajo do srede, 10. 12., do zapolnitve mest.

Dom starejših 
občanov Trebnje

CIK Trebnje

16. 12. tor
17:00 – 19:00

Drsalne urice na drsališču Trebnje pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje

16. 12. tor
18:00

Rudolf zbira božične želje
Jelenček Rudolf je znan in zvest Božičkov pomočnik. O 
njem smo slišali že veliko pravljic in prigod, vendar pa 
verjetno vsi še ne vedo, da bo letos Rudolf tisti, ki bo prevzel 
vlogo božičnega poštarčka in bo zbiral želje otrok. Pocukajte 
ga za rokav in oddajte pismo za Božička ter se posladkajte.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

18. 12 čet
17:00

Srečanje bralne skupine Branje = kul
Osrednja knjižnica Trebnje in Osnovna šola Trebnje vabita 
učenje od 7. do 9. razreda OŠ na 3. srečanje bralne skupine 
na temo »Sošolec/sošolka, od kod prihajaš?«

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

18. 12. čet
19:00

Večer o Nizozemski
Osrednja knjižnica Trebnje ob letu medkulturnega dialoga 
vabi na večer o Nizozemski. Svojo rojstno deželo bo 
predstavila Marlies Bračko.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

19. 12. pet
17:00

Milka zabavna prireditev na drsališču 
Trebnje

pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje

19. 12. pet
18:00

Ustvarjalna delavnica Božičkovi škornji
Na večer, preden dobri mož raznaša darila, moramo doma 
nastaviti škorenjčke, v katere nam bo nasul sladka darila. 
Vabljeni na ustvarjalno delavnico, kjer boste izdelovali 
Božičkove škornje. Večji bodo, več daril se lahko znajde v 
njih.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

19. 12. pet
19:00

Koncert Ragle in odprtje razstave jaslic KD Trebnje Društvo Ragle
07/30 45 001
040/602 582
pavle.rot@druzina.si

20. 12. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem DROT

20. 12. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

20. 12. sob
10:00

Ustvarjalna delavnica Božične kape
Si predstavljate božični večer brez rdeče kape z belim 
robom in cofkom? Prav gotovo si ga ne. In pravite, da je še 
nimate? Pridite na ustvarjalnico, kjer boste izdelovali ta 
praznična pokrivala.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

20. 12. sob
16:00

Zima pod piramido-jaslice Grič nad 
Pristavico pri 
Velikem Gabru

Društvo Ragle, ZKD 
Trebnje

20. 12. sob
20:00 

Tradicionalni novoletni koncert OPO 
Trebnje in Trebanjskih mažoret
Tradicionalni novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret.

Dvorana OŠ 
Trebnje

OPO Trebnje
041/354 455
Borut.kolenc@urszr.si 

21. 12. ned Planinski pohod Kokra
Kokra – Javorjev vrh – Kokra.
Lahka pot, traja 4 ure.

Kokra PD Trebnje
031/723 948
040/225 674
www2.arnes.si/~tdoles1/
pd

21. 12. ned
15:00

Letni koncert Trebanjskega okteta KD Veliki Gaber KUD Trebanjski oktet

22. 12. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

22. 12 pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 12. tor
12:00 – 17:00

Točka za vseživljenjsko učenje Dolenjske Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 12. tor
15:00 – 17:00

Delavnica Novemu letu naproti Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje na 
Mirni

CIK Trebnje

23. 12. tor
od 10.00 
dalje

Z Božičkom v čarobnem gozdu - krasitev 
novoletnih jelk

Mestni park 
Trebnje

JSKD OI Trebnje

23. 12. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 12. tor
18:00

Prihod Božička
Prihod Božička in njegovih pomočnikov je zagotovo najbolj 
težko pričakovan dogodek za naše najmanjše, zato je zelo 
pomembno, da jim zares pričaramo prav posebno 
razpoloženje. Vabljeni na obdarovanje in druženje s 
plesočimi palčki, Rudolfom in Božičkom.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

23. 12. tor
19:00

Božiček na drsališču Trebnje pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje

24. 12. sre
11:00 – 16:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Božiček je tu.

park v Trebnjem DROT

25. 12. čet
18:00

Božični koncert cerkev v 
Šentlovrencu

MePZ Strune
031/751 744

26. 12. čet
9:00

Štefanov pohod
Pohod od Temenice pri Trebnjem do Čateža.
Možni sta dve trasi: krajša je dolga 10km, daljša pa 15km. 
Na poti bodo pohodniki v odprtih zidanicah lahko pokušali 
vina, na koncu pa jih bo pričakal tudi malica.

Temenica – 
Čatež

VTD Čatež pod 
Zaplazom
031/614 699
ist@siol.net

26. 12. čet
9:00

Tradicionalni zimski pohod na Ostri Vrh
Pohod poteka od Rdečega Kala, mimo Male in Velike 
Vratnice, do Malega vrha in naprej do Ostrega vrha (523 
m). Dobra ura hoje.

Rdeči Kal-Ostri 
vrh

PD Trebnje
041/634 111

27. 12. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem DROT

27. 12. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

27. 12. sob
10:00

Obisk dedka Mraza
Preden zaželimo dobrodošlico novemu letu, bomo imeli 
priložnost videti še enega dobrega moža, ki bo obiskal vse 
tiste, ki boste prišli k najboljšemu sosedu. Naj bo obisk 
dedka Mraza res nekaj pravljičnega in posebnega.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

27. 12. sob
11:00

Obisk dedka Mraza na drsališču Trebnje pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje

27. 12. sob
17:00

Božično novoletni koncert Slovenski oktet
Drotovo praznično darilo vsem občanom in občankam.

župnijska cerkev 
v Velikem Gabru

DROT
040/358 358
07/34 82 222
spela.smuk@interfl ash.si 

27. 12. sob
20:00

Božično novoletni koncert Slovenski oktet
Drotovo praznično darilo vsem občanom in občankam.

župnijska cerkev 
na Mirni

DROT

27. 12. sob Plesi ob živi glasbi
Ansambel Tok pau.

Okrepčevalnica 
Ajda, Prelesje

Okrepčevalnica Ajda

28. 12. ned
16:00

Božični koncert MePZ Matija Tomc cerkev Mirna KUD Matija Tomc Mirna
041/733 615

28. 12. ned
20:00

Božično novoletni koncert Slovenski oktet
Drotovo praznično darilo vsem občanom in občankam.

župnijska cerkev 
v Trebnjem

DROT

29. 12. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

29. 12 pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

30. 12. tor
17:00 – 19:00

Drsalne urice na drsališču Trebnje pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje

31. 12. sre
10:00 – 15:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Dedek mraz in babica Zima.

park v Trebnjem DROT

31. 12. sre
21:30

Silvestrovanje na prostem v Trebnjem
Ansambel Mi trije.

Trebnje, mestni 
park

TD Trebnje

31. 12. sre
23:00

Silvestrski pohod na grad Mirna
Pohod z baklami iz Mirne na grad Mirna in silvestrovanje.

Mirna – Mirnski 
grad

KS Mirna
031/643 365
ks.mirna@siol.net 

3. 1. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem DROT

3. 1. sob
17:00

Snežak in Ledenko na drsališču Trebnje pred Mercator 
centrom Trebnje

Občina Trebnje, 
Mercator center Trebnje
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Otroška golf šola
V letu 2008 smo na vadišču na Blatu drugo leto organizirali otroško 
šolo golfa. Osmim otrokom iz prvega leta se je pridružilo še osem 
otrok, ki so se prvih veščin golfa naučili v OŠ Trebnje. Po treh mese-
cih vadbe, enkrat tedensko po dve uri, smo v začetku julija priredili  
golf kamp in s tem zaključili prvi del sezone, v katerem so otroci zelo 
napredovali.
V jesenskem delu smo se s štirimi udeležili treh tekem NESTEA 
BAMBI CUP in pa tudi državnega prvenstva do 10 let. Z rezultati 
vseh naših tekmovalcev smo zelo zadovoljni predvsem pa drugo me-
sto med deklicami in četrto v kategoriji dečki med 45 udeleženci. Se-
zono smo zaključili z drugim otroškim klubskim turnirjem GK Treb-
nje 18. 10. 2008 
Dejavnosti v zimski sezoni ne bomo prekinili, saj v šoli že vadi nova 
skupina, medtem bo za ostale organizirana vadba enkrat mesečno na 
igrišču pri Gorici. Ta trenutek bi izkoristil tudi priložnost in se zahva-
lil tistim, ki pomagajo, da lahko šola golfa poteka v tem kraju (Občina 
Trebnje, URSA,Golf zveza Slovenije, gostišče Hribar, Interfl esh).
Za naslednjo sezono imamo že pripravljene cilje, tako da bo o GK 
Trebnje še veliko slišati.

Car Matjaž, prof., učitelj golfa

Jesenski izkupiček kegljačic
V jesenskem delu državnega kegljaškega prvenstva v 1. B ligi je prva tre-
banjska ekipa osvojila šele 9. mesto. To je do sedaj njihova najslabša uvr-
stitev. Kegljačice so imele težak razpored tekem, saj so jih kar pet odigrale 
v gosteh. Glede na ugodnejši spomladanski razpored se nadejajo boljših 
rezultatov in preboj proti sredini lestvice. Sicer pa klub deluje v težkih 
pogojih, poleg fi nančnih težav je zaradi porodniškega dopusta odsotna 
Katja Šribar. 
Druga ekipa pa je pristala na 8. mestu. V zadnjem krogu proti Kočevju so 
kegljačice dosegle prvo zmago s 6:2. Ekipa bo v prihodnje še močnejša, saj 
se vrača obetavna mlada kegljačica, Mojca Pekolj, sicer udeleženka prve 
trebanjske šole kegljanja.

Ž. Z.

Foto: N. G.

Kdaj si začel z rokometom in 
kdo te je navdušil?
Rokomet sem začel trenirati 
v prvem razredu osnovne 
šole pri Alojzu Radlju. Nav-
dušil me je predvsem moj 
oče Roman, ki me je veliko 
naučil in mi še vedno poma-
ga, da sem lahko uspešen in 
dober igralec.
Kakšni so tvoji uspehi?
Bili smo državni prvaki z eki-
po starejših dečkov (letnik 
1991) v sezoni 2004/05. Prej-
šnjo sezono nam je ponovno 
z isto ekipo uspelo obdržati  naslov državnega prvaka (letnik 1991 ). 
Poleg tega sem bil izbran tudi za najboljšega igralca turnirja (kot stre-
lec) s soigralcem Papežem pa sva bila izbrana med idealno sedmeri-
co. Vesel sem tega uspeha.
Kakšni so tvoji cilji v prihodnosti?
Dobro trenirati, igrati ter uspešno končati srednjo šolo in se uspešno 
vpisati na fakulteto.

IV. tradicionalni turnir mlajših 
veteranov RK Trimo Trebnje
V soboto, 25.11., se je v dvorani OŠ Trebnje odvijal IV. tradicionalni 
turnir mlajših veteranov RK Trimo Trebnje. Nastopilo je 8 moških in 6 
ženskih ekip iz cele Slovenije. Ekipe so bile razdeljene v dve moški in 
dve ženski skupini. Skupno je bilo odigranih 22 tekem. Prvo uvrščeni 
ekipi iz skupin pa sta odigrali tekmo za tretje oziroma prvo mesto.
V ženski konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa Šentjerneja pred eki-
po iz Dupelj. Tretje so bile veteranke Akcije iz Ljubljane. Pri moških pa 
je po streljanju sedemmetrovk prvo mesto osvojila ekipa Trima Treb-
nje, ki je v fi nalu premagala Radeče. Tretji so bili Ribničani.
Najboljša vratarka turnirja je bila Šinkovec (Šentjernej), naj strelka Olga 
Čečkova (Akcija Lj) in naj igralka Praprotnik Leonida (Šentjernej). Pri 
moških je bil naj vratar Petaver Tomaž (Radeče), naj strelec domačin 
Nejc Majer ter naj igralec prav tako domačin Roman Šavrič   

Športni pozdrav, mlajši veterani RK Trimo Trebnje

MUAY THAI GYM NO FEAR
Državno prvenstvo tajskega boksa 8. 11. 2008 v Trebnjem
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali, da smo uspešno končali 3. 
krog državnega prvenstva v tajskem boksu, še posebej sponzorjem, star-
šem Gregorja Smoleta, Alena Alukiča in trenerju Jožetu Trlepu, ki ima 
največ zaslug pri sami organizaciji in pripravi naših borcev. Zahvaljujemo 
pa se tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri tej prireditvi.
Gregor Smole se je boril za zmago z mnogo izkušenejšim borcem iz Slo-
vaške. Trdo delo in strokovne priprave pod vodstvom Jožeta Trlepa so 
ponovno pokazale uspešnost in zmago.
Alen Alukić ni imel sreče v borbi zaradi poškodovane arkade. V kratkem 
času borbe je imel Alen prednost pred borcem iz Srbije, ki je imel za seboj 
več borb.
Posebno se zahvaljujemo Alenovim navijačem, ker so se zbrali v velikem 
številu. Na žalost nismo mogli dalj časa spremljati borbe, na katero se je 
Alen pripravljal bolj kot kdajkoli doslej. Zato pa je Gregorju Smoletu 
uspelo presenetiti marsikatero vodstvo kluba s svojo borbo. Gregorju če-
stitamo za zmago, saj je dokaz, da športni duh premaga vse predsodke in 
morebitne nešportne želje kogarkoli.

Senad Alukić – Senko

MIHA ZARABEC


