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Medobčinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo v petek, 6. februarja 2009, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Mokronog. Slavnostni govornik bo iz občine Šentrupert, prof. Jožko Zupan. V 
kulturnem programu bodo nastopili: Moški pevski zbor Emil Adamič Mokronog z zborovodjem 
Stanetom Pečkom, učenci OŠ Mokronog, solist Jernej Žagar, godalni orkester Glasbene šole Treb-
nje z dirigentom Boštjanom Dimnikom, Sinjo Jezernik v vlogi Prešerna, pozdrave in čestitke ob 
prazniku bodo izrekli župani vseh treh občin.
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Slovenski kulturni praznik

Sejem Turizem in 
prosti čas - TIP
Vabimo vas na sejem Turizem in prosti čas, 
ki se bo odvijal na Gospodarskem razstavi-
šču v Ljubljani med 22. in 25. januarjem 2009. 
Turistično društvo Trebnje bo turistično po-
nudbo Trebnjega predstavljalo v soboto, 24. 
januarja, od 9. do 19. ure na razstavnem pro-
storu v jurčku. Skupaj z Društvom podežel-
skih žena Tavžentroža, Društvom vinogra-
dnikov Trebnje, Ireno Blaznik, Tropincami 
in TIC-em bomo predstavili Turistično dru-
štvo Trebnje ter Občino Trebnje.
Vljudno vabljeni!

Pogovor z 
Barbaro Hlebec
Mirnčanka je prejela študentsko Prešernovo 
nagrado za diplomsko delo o aklimatizaciji 
terestične orhideje Bletilla striata, razmno-
žene v tkivni kulturi. 
Več na 9. strani.

Napoved tekem 
Rokometnega kluba 

Trimo Trebnje
• 27.01. in 29.01.2009 ob 18:30

prijateljski tekmi z ekipo iz Kuvajta

• 03.02. ob 18:30 trening tekma
RK Trimo Trebnje : RK Alples Železniki

• 07.02.2009 ob 19:00 
RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper

15. krog MIK 1. lige

Vinogradniški 
pohod na Lisec
10. januarja je Društvo vinogradnikov LISEC iz Dobrniča organiziralo 
že tradicionalni vinogradniški pohod na Lisec, ki se ga je udeležilo 
okoli 100 pohodnikov. Zbirno mesto je bilo na Baragovi domačiji v 
Mali vasi, kjer sta pohodnike pozdravila predsednik društva Franc 
Mulh in podžupan Občine Trebnje Jože Povšič. Bila je prava zimska 
pravljica, sneg, lepo vreme in minus 17 stopinj Celzija. Pohod na Lisec 
so pričeli preko Krušnega Vrha, kjer so jih vaščani postregli s kuhanim 
vinom, čajem in pecivom. Pot so nadaljevali mimo Babne gore do dru-
gega postanka na ranču kmetije Gorc iz Selc. Gorčevi so pripravili do-
bro malico, kuhano vino in čaj. Pot so nadaljevali preko razvalin gradu 
Kozjak in skozi Dolenje Kamenje na najvišji vrh vinske gorice Lisec, z 
imenom Piramida (565 m). Pot so nadaljevali do zidanice g. Koncilje 

na Liscu, kjer so se pohodniki okrepčali z dobro malico, vinom in ča-
jem.  Društvo vinogradnikov Lisec in pohodniki se vaščanom Krušne-
ga Vrha in kmetiji Gorc iz Selc zahvaljujejo za njihovo lepo postrežbo, 
domačnost  in prijaznost.

Društvo vinogradnikov LISEC Dobrnič
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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 9. februar 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, 
če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani,
zima je, da že dolgo ne taka. Ne samo, da nas je 
pritisnila zima, ki je otrokom prinesla obilico 
radosti, temveč je marsikaterega izmed evrop-
skih prebivalcev zajela panika, da bo ostal brez 
ogrevanja, saj se politiki nikakor niso mogli do-
govoriti o ruski dobavi plina nekaterim – sko-
raj vsem! – evropskim državam. Vendar tukaj 
je civilna družba nemočna, svoj kanec smo 
(so) lahko prispevali na volitvah, a prepričan 
sem, da se bo tudi ta zimska zgodba končala v 
dobro vseh prebivalcev Evrope. 

Mediji vse preveč pišejo in razglašajo zgodbe 
in pripovedi o recesiji. Res je, priznajmo si, da 
je gospodarska kriza med nami, kriza, ki prina-
ša tudi marsikatero mentalno stisko. A če smo 
zdravi in če lahko delamo, potem nas nič ne 
more uničiti! Ljudje so v evolucijski zgodovini 
šli skozi veliko težje trenutke, šli so skozi vojne, 
skozi nasilna ločevanja družin, šli so skozi ta-
borišča, šli so skozi epidemije bolezni, da o po-
ložaju otrok v nekaterih afriških državah ne 
izgubljam besed. Za vse nas bo dobro, če se 
bomo vzdržali nagle jeze, nasilja in nestrpnosti 
do drugače mislečih. Pomembno je spoštovati 
samega sebe in pomembno je spoštovati dru-
gače mislečega. Če bomo živeli po formuli 
medsebojnega spoštovanja in truda, da bi se 
razumeli, potem ne bo nič hudega nam, tukaj v 
trebanjski občini, niti ne bo nič hudega nobe-
nemu na tem svetu.

Drage občanke, dragi občani, naj vam bo v letu 
2009 življenje prijetno. 

mag. Igor Teršar, 
urednik

Turistično društvo Trebnje je za najdaljšo noč v letu pripravilo drugo silvestrovanje na prostem v 
mestnem parku Trebnje. Žal je bilo zaradi hudega mraza udeležba malo slabša od lanske, veselja in 
radosti novoletne noči, ki se je zavlekla v zgodnje jutranje ure, pa ni manjkalo.
Člani društva so ves prostor za silvestrovanje okrasili. Obiskovalce so pogrele dobro zakurjene peči 
in seveda kuhano vino ter vroč čaj. Ansambel Mi trije pa še en in skupina vinogradnikov Gradišča 
Tropince pa so poskrbeli, da so se segrevale premražene roke in noge s plesom, ki je trajal skoraj do 
jutranjih ur. Rajanje udeležencev je bilo resnično veselo in sproščeno, kar je zasluga ansambla, ki je 
igral več ur brez počitka. Po odštevanju zadnjih sekund starega leta in z nastopom leta 2009 je me-
stni park »eksplodiral« tako po razpoloženju ljudi, odpiranju steklenic šampanjca, kot tudi po poka-
nju raket. Udeleženci silvestrovanja so se objemali, poljubljali in si želeli tisto, kar si človek najbolj 
želi: srečo in zdravje. Po veličastnem ognjemetu, ki ga je pripravilo Turistično društvo, je vse navzo-
če pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, v imenu društva pa jim je sreče in zdravja zaže-
lela tajnica društva Biserka Sitar.  Člani društva so bili kljub utrujenosti in mrazu resnično zadovolj-
ni, saj je bil njihov trud poplačan s pohvalami, ki so jih izrekali udeleženci silvestrovanja. Društvo pa 
izreka pohvalo Miru Zoretu, ki je posodil kamion za prireditveni oder ter nudil pomoč z voznikom 
Stankom Debevcem pri pospravljanju prizorišča silvestrovanja.   

Dušan Mežnaršič 

Silvestrovanje na prostem 

Podpis pogodbe 
Zadnji delovni dan v letu 2008 smo na Občini Trebnje slavnostno podpisali pogodbo o izvedbi 
rekonstrukcije in dozidave podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Na javni razpis Občine 
Trebnje se je prijavilo 15 ponudnikov, najbolj ugodna ponudba pa je bila od Begrada d.d. iz 
Novega mesta. Skupna pogodbena vrednost del znaša skoraj 1.500.000,00 EUR. Pogodba je 
sklenjena v skladu s sprejetim proračunom Občine Trebnje. Približno polovica teh sredstev je 
zagotovljenih s strani Ministrstva RS za šolstvo in šport in polovica iz proračuna Občine Treb-
nje. Dela se bodo pričela že v prvem kvartalu 2009, dokončana pa morajo biti do septembra 
2009. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelal LIZ Inženiring d.d. iz 
Ljubljane. Gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, terminski plan del in ostala dokumentacija 
so že pridobljeni in so sestavni deli pogodbe. 
Učiteljem, učencem in staršem želimo, da bi se že v septembru 2009 lepo počutili v prenovljeni 
Podružnični šoli Dolenja Nemška vas!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje
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ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane občanke in občani!
Ko se na začetku leta sprašuje-
mo o prihodnosti, o tem, kaj 
nam bo leto prineslo, imamo 
zelo mešane občutke. Vojne po 
svetu, kriza v gospodarstvu in 
fi nančnem sektorju, ogroženih 
je na tisoče delavnih mest. Po-
skušamo biti razumni in opti-
mistični.  Življenje sprejema-
mo tako, kot je. Na delavnih 
mestih se poskušajmo dokazati 
s kvalitetnim delom. Varčeva-
nje in kupovanje slovenskih iz-
delkov, kjer je to le mogoče, je 
najboljši antikrizni program. 
Bodimo dobri in prizanesljivi 
drug do drugega, kajti ta kriza 
izvira iz nezaupanja, iz  razgra-
dnje naših medsebojnih odnosov. Sosed ne pozna ali noče poznati soseda, 
družine se razkrajajo, vse več je nesrečnih in kje naj taki osamljeni ljudje najde-
jo oporo, če ne pri najbližjih. Zavedanje ranljivosti bližnjega je lahko tudi prilo-
žnost, da se izkažemo in nahranimo tudi svojo dušo. Vse v ljudeh duhovno in 
materialno se prepleta v radost življenja. 
Ob skrbeh o letu, v katerega smo že krepko zakorakali, bodimo realni optimi-
sti. Po mojem prepričanju se že v drugi polovici leta obeta izboljšanje stanja. 
Tudi v občini se sprašujemo, kako naprej v danih razmerah. Proračun za 2009 
in 2010 je predložen občinskemu svetu. Kljub zaostrenim razmeram ohranja-
mo razvojno naravnan proračun občine in sicer je razmerje med potrošnim in 
investicijskim delom proračuna 35 % proti 65 % v korist investicij. Temeljna 
programa na področju šolstva v naslednjih letih  sta PŠ Dolenja Nemška vas in 
PŠ Dobrnič. Na področju komunalnih dejavnosti pa kanalizacijski sistem in 
čistilna naprava Veliki Gaber in Center za ravnanje z odpadki, za kar se nam 
obeta cca 20 milijonov evrov evropskega denarja iz kohezijskih skladov.  Poleg 
tega nadaljujemo z opremljanjem na Cvibljah, v Trebnjem in na Mirni, z indu-
strijsko cono ter z deli na Rojah 4. Zaključena investicija bo tudi na Zdravstve-
nem domu Trebnje. Predvidena je gradnja rezervoarja v Trebnjem zaradi ne-
motene oskrbe mesta. To so samo nosilni programi v letošnjem letu, po mojem 
videnju proračunskih investicij. Poleg tega pa je v samem osnutku tudi na sto-
tine manjših projektov iz vseh sfer življenja občine.
Sklical sem izredno sejo konec novembra zaradi pomembnih premoženjskih 
zadev občine, pa so jo bojkotirali in rezultat so nerešeni problemi na Podšum-
berku in nesprejet investicijski program PŠ Dolenja Nemška vas. Napovedal 
sem sklic redne seje OS 29. decembra 2008, na normalni delovni dan in so 
občino spet kar vnaprej obvestili, da jih na sejo ne bo. Zato sem bil prisiljen 
sklicati 7. januarja 2009 redno sejo OS, v dnevnem redu je bil Proračun 2009, 
2010 in so ga hoteli vreči z dnevnega reda. V letu 2008 so sprejeli sklep, da se 
proračun pripravi še v letu 2008, kar je občinska uprava storila. Kot župan sem 
po zakonu edini, ki proračun predlaga, in sem ga na zadnji seji dal ponovno 
skupaj z dnevnim redom na glasovanje. Glasovali so PROTI, zato seje po po-
slovniku ni bilo.
Razumel bi, da občinski svet obravnava Proračun Občine Trebnje in da kon-
kretne usmeritve in sooblikuje ta najpomembnejši dokument, vendar je zavr-
nil tudi razpravo in obravnavo. Nekateri petelini verjamejo, da sonce vzhaja 
prav zaradi njih, kot je zapisal Teodor Fontane. Da ne bo pomote, takšni niso 
vsi svetniki našega občinskega sveta, probleme dela tako imenovana program-
ska opozicija.
Upanje umira zadnje, tako tudi mi vsi skupaj upamo na razumnost in strpnost. 
Sreča v življenju je odvisna od dobrih misli, ki nas navdajajo. Želim vam čim 
manj problemov in čim več radosti.  

Alojzij Kastelic,
župan Občine Trebnje 

Zadeva “Dimnikar” 
V predzadnji številki Glasila sem v imenu več občanov postavi-
la nekaj vprašanj glede dimnikarske koncesije, dodeljene iz Lju-
bljane za občane Trebnjega. Odgovora nismo zasledili. Občin-
ski politiki si preko Glasila pišejo pisma, občanom pa nihče ne 
pojasni, zakaj oziroma na kakšen način smo dobili tuje dimni-
karje. Ponovno sprašujemo, zakaj? Razumemo, da za državne in 
občinske objekte lastniki sprejemajo odločitve o izvajalcih uslug 
in storitev po njihovi presoji. Kaj pa mi, navadni občani, lastniki 
individualnih hiš? Ali nimamo pravice do svobodne izbire izva-
jalcev uslug  in storitev?
Kje je poleg dodeljenega koncesionarja dimnikarja naša druga 
možnost izbire? Zakaj z obvestilom o zamenjavi dimnikarjev 
nismo prejeli tudi uradnega cenika uslug in opisa del, ki jih izva-
jajo? Zanimajo nas cene za čiščenje navadnega dimnika, nava-
dnega štedilnika, dimnika visokopritlične hiše, večcevnega di-
mnika večnadstropne hiše, centralne peči, razdeljene po moči 
kalorij, in centralne peči, ki je ogrevana na plin, drva ali je kom-
binirana. Občani smo prepričani, da moramo imeti kot lastniki 
prosto izbiro izvajalca.
Uredniški odbor naprošamo, da od ustreznih organov pridobi 
ustrezne odgovore in jih po možnosti s cenikom koncesionarja 
objavi v februarskem glasilu. Pristojnim moramo sporočiti, da je 
med krajani mnogo negodovanja, zato želimo konkretne odgo-
vore. Mnogi so predlagali zbiranje podpisov, da kot civilna inici-
ativa dokažemo vladajočim, da želimo o izvajalcih del v naših 
domovih odločati sami. Pristojni organi lahko opravijo anketo 
in bodo ugotovili utrip občanov. 
Med ljudmi vlada prepričanje, da dokler ni rešena pritožba med 
STO – servisom d.o.o. in novim koncesionarjem, le ta ne bi 
smel nastopati po besedah nekaterih ljudi kar grozilno, da edino 
on sme v občini Trebnje opravljati dimnikarske storitve. Če je to 
res, naj naši vrli svetniki z vso upravo vred povedo, kaj nam bo 
še vzeto in kaj nam bodo še naprtili določeni organi, da bodo 
naši stroški še večji, vzporedno z njimi pa tudi nezadovoljstvo 
občanov. Nenazadnje pa nas zanima tudi nadaljna eksistenca 
naših dosedanjih dimnikarjev, med njimi tudi Bojana Krištofa, 
ki je naš občan. Bo postal sodobni hlapec Jernej?

Pavlina Hrovat

Akcija na koncertu 
Konec decembra smo člani LEO kluba Trebnje sodelovali 
z DROT-om. Po koncertih Slovenskega okteta, ki so jih pri-
redili v Velikem Gabru, na Mirni in v Trebnjem, smo pro-
dajali kuhano vino, čaj in medico. Denar bomo namenili 
petletnemu Klemenu iz Mokronoga, ki se dobro leto zdra-
vi za levkemijo. Zdravljenje se uspešno bliža h koncu, člani 
LEO kluba pa smo z nabirko zadovoljni in se zahvaljujemo 
vsem dobrim ljudem, ki ste kakorkoli pomagali. Naj se tudi 
vam dobrota povrne!

Suzana Bajuk
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POSLANSKI KOTIČEK POSLANSKI KOTIČEK

Leto 2009 v mojih očeh
V leto 2009 smo pogumno vsto-
pili. Za stabilen korak in pokonč-
no hojo naprej pa pričakujemo, 
da bo vlada popravila vtis, ki smo 
ga dobili na zadnji lanski izredni 
seji o protirecesijskih ukrepih.
Ukrepe, ki bi kar najbolje zajezili 
recesijo in ublažili posledice, ki 
prizadevajo državljane, je predla-
gala že vlada Janeza Janše, vendar 
se je aktualna vlada odločila za 
ukrepe z manjšimi efekti, kot bi 

jih imeli predlogi prejšnje vlade. Na predloge ukrepov so se burno 
odzvali tako Obrtna, kot tudi Gospodarska zbornica. Pričakujemo, 
da se bo vlada odločila za dodatne ukrepe za ublažitev posledic rece-
sije. Avtocesta skozi Trebnje naj bi bila končana v letošnjem letu. To 
prinaša nov razvojni moment. Poskrbeti je potrebno, da bodo pravo-
časno sprejeti prostorski akti, ki bodo omogočali izgradnjo navezo-
valnih cest, tako državnih kot občinskih. Za to si bom kot poslanec 
močno prizadeval. Če bomo vsi naredili, kar je v naši moči, uspeh 
gotovo ne bo izostal.

Vaš poslanec SDS
Zvonko Lah

Spoštovane občanke in občani, 
december smo v državnem zboru pre-
živeli delovno. Predvsem smo začeli 
postavljati zakonske osnove za blaže-
nje in premagovanje posledic fi nančne 
in gospodarske krize, ki jih že čutimo.
Sprejeli smo zakon, s katerim Republi-
ka Slovenija jamči za celotne hranilne 
vloge državljanov v bankah v Sloveni-
ji. Sprememba Zakona o dohodnini 
omogoča samostojnim podjetnikom 
uveljavljanje 30 % investicij kot davč-
no olajšavo. Podobna sprememba ve-
lja za kmete in investicije v kmetijstvu. Kot občinski svetnik pa sem 
zelo zaskrbljen zaradi nespoštovanja zakonodaje in predpisov v naši 
občini, konkretno v občinski upravi in županstvu. Še več, gre za pre-
prečevanje izvrševanja zakonov in temeljnih občinskih aktov.
Statut Občine Trebnje v 16. členu določa: Občinski svet je najvišji 
organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Enako je zapisano v Zakonu o lokalni samoupravi v 29. členu. Nadalje 
občinski statut v 18. členu med drugim določa, da občinski svet »nad-
zoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja 
odločitev občinskega sveta«. Enako je zapisano v Zakonu o lokalni 
samoupravi. Nadalje Statut Občine in Zakon nalagata županu, da 
»skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta«.
Iz dogajanja na sejah občinskega sveta je povsem jasno, da župan uve-
ljavlja svojo voljo mimo sklepov občinskega sveta in poleg tega dopu-
šča nekvalitetno delo občinske uprave in še več, tako delo zagovarja 
in nagrajuje. Zaradi nepopolne dokumentacije je bila dvakrat(!) zavr-
žena vloga za sofi nanciranje gradnje športne dvorane na Ministrstvu 
za šolstvo in šport. Investicija v železniški prehod na Mirni je narasla 
za 100 % in se zavlekla za več kot tri mesece. Investicija v zazidalni 
načrt Cviblje se je zavlekla in župan noče izterjati kazni za zamudo 
od izvajalca. S posmehljivimi, netočnimi in zavajajočimi odgovori na 
svetniška vprašanja župan in občinska uprava onemogočata svetni-
kom opravljati tisto, kar jim nalagata Statut Občine in Zakon. Posku-
site policistu ali inšpektorju preprečiti, da izvršita tisto, kar jima nala-
ga zakon. Zanesljivo se ne boste pobalinsko hvalili pred novinarji s 
takimi dejanji.  Na razvojne cilje v pravni državi vodi več poti, ampak 
vse morajo v osnovi biti zakonite. Zakonodaja je namenjena temu, da 
se ravnamo po njej. Če ni primerna, jo je potrebno najprej spremeniti 
in se potlej ravnati po novih pravilih. Tako ravna civiliziran človek.

Franc Žnidaršič,
poslanec DESUS v Državnem zboru  in občinski svetnik

Občinski odbor SDS  Trebnje 
Člani in članice Občinskega odbora SDS 
Trebnje smo se v decembru srečali na Mirni 
in se v prazničnem vzdušju poslovili od sta-
rega leta. Pozdravila sta nas poslanec Držav-
nega zbora RS Zvonko Lah in član IO SDS 
Branko Kelemina. Pregledali smo opravljeno 
delo in dogajanja v preteklem letu in ugotovili, da je bilo leto 2008 uspe-
šno. Nazdravili smo novemu letu 2009 in si zaželeli zdravja, sreče, dobre-
ga sodelovanja in obilo uspehov. 

Vsem, ki ste prejeli naše božično-novoletne voščilnice, naj povemo, da 
smo jih izdelali na ustvarjalni delavnici skupaj z otroki 13. 12. 2008, ki jo je 
organiziral Občinski odbor SDS Trebnje. S svojo ustvarjalnostjo in spre-
tnimi prstki so otroci izdelali veliko voščilnic. V otroški družbi je vedno 
lepo, nalezli smo se njihove radoživosti in preizkusili tudi svoje spretnosti. 
Veliko smo se smejali. Poskrbeli smo tudi za prigrizek in sokove. Sobotno 
dopoldne smo preživeli v  prijetnem vzdušju.  
Svetniška pisarna SDS  je odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu, kjer vas 
pričakuje občinski svetnik Darko Matko, pred obiskom pisarne se lahko 
najavite na njegovo telefonsko številko  041 485 337.          

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Odgovor na članek »Izjava za javnost«
V prejšnji številki Glasila občanov je bil na strani 8 objavljen gornji čla-
nek 14 levih svetnikov politične opozicije, ki jih vodijo svetniki LDS. 
Sklep je izsilila politična grupacija 14 svetnikov in ne občinski svet kot 
celota, ki tvori 21 svetnikov. Seveda sem sklep zadržal, saj je lažen in 
žaljiv in nima nobene povezave z delom Občinskega sveta Občine 
Trebnje. Ne morem razumeti, da me nekateri občinski svetniki iz te 
14-članske leve politične grupacije na javnih prireditvah hvalijo, se mi 
zahvaljujejo za fi nančna sredstva za investicije v njihove krajevne sku-
pnosti. Taki napadi niso primerni za občinske svetnike, ki naj bi bili 
modri in preudarni. Naj se pogledajo v ogledalo, kako s svojim negativ-
nim obnašanjem, napadi in umazano politiko zavirajo razvoj občine 
Trebnje. Če občani ne verjamejo mojim besedam, jih vabim, da pridejo 
na javne seje občinskega sveta! Takoj jim bo vse jasno! 

Alojzij KASTELIC, župan Občine Trebnje
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Sposobni ponuditi odgovore na 
izzive časa
Tri mesece po volitvah v Državni zbor je dovolj dolga doba, da začne-
mo novo leto v Novi Sloveniji premišljeno, delovno in odgovorno. 
Nismo več parlamentarna stranka, toda pomembno je, da bomo de-
lovali suvereno, v okviru sedanjih možnosti. Še naprej se bomo za-
vzemali za realizacijo že začetih občinskih projektov in strpno ter 
odgovorno delali za vsestranski razvoj občine Trebnje. Morda prav 
zdaj prihaja čas, ko bodo vsebine prave krščanske demokracije tiste, 
ki je postavila in oblikovala samostojno in neodvisno Slovenijo, prišle 
do veljave. Verjamemo, da večini Slovencem veliko pomenijo tradici-
ja, družina, poštenost, delavnost, pravičnost … vrednote, ki jih želimo 
živeti in ohranjati! Na predčasnem volilnem kongresu stranke smo 
sprejeli temeljno odločitev, da ne bomo utihnili, ampak iskali načine 
in sredstva za ponovno vrnitev med najboljše stranke, saj Slovenija 
potrebuje Novo Slovenijo. 
Eden prvih izzivov v novem letu so volitve v Evropski parlament. Za 
nas, kot zmagovalce pred petimi leti, ko je Novo Slovenijo podprlo 
23, 57 odstotka volivcev, je to velika priložnost in hkrati odgovornost. 
Evropski poslanec Lojze Peterle bo ponovno prvi na kandidatni listi 
Nove Slovenije, na drugem mestu bo Ljudmila Novak, evropska po-
slanka in predsednica  NSi. Politika v mnogih stvareh odloča o našem 
skupnem življenju, torej tudi o življenju občine Trebnje oziroma nje-
nih občanov. Po zadnjih političnih dogodkih smo upravičeno zaskr-
bljeni nad delovanjem skupine 14 občinskih svetnikov politične levi-
ce. Prepričani smo, da je njihovo, v zadnjem času tako agresivno 
početje, le nagajanje, ki zavira vsestranski razvoj in napredek občine 
oziroma brezkompromisno in nestrpno delovanje do vseh in vsega, 
kar ni njihovo. Sprašujemo se tudi, kaj bo s projektom rekonstrukcije 
in dozidave Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas, za kate-
rega smo se prav v Novi Sloveniji več let zavzemali in naredili vse, da 
bi ga čim prej uresničili. Poslanki Nove Slovenije v mandatu 2004–
2008 Marjeti Uhan je uspelo, da je bilo že leta 2008 zagotovljenih po-
lovica sredstev za izgradnjo s strani Ministrstva RS za šolstvo in šport.  
31. decembra 2008 je bila na občini podpisana pogodba z najbolj 
ugodnim ponudnikom izvajalskih del Begradom, ki je obljubil, da 
bodo dela končana do konca avgusta, tako da bo pouk v novem šol-
skem letu, septembra 2009, stekel že v novih prostorih. Z deli bo izva-
jalec začel takoj, ko bo prejel zagotovilo o dogovorjeni dinamiki pla-
čevanja s strani občine, ki je vezana na sprejetje občinskega  
proračuna za leti 2009, 2010.

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje

Sveti lučka!
Včeraj pridem domov ob še-
stih zvečer in kot ponavadi 
se usedem za računalnik, da 
pregledam elektronsko po-
što. Med branjem zmanjka elektrike. Ob občutku popolne nemoči se vr-
žem na kavč in začnem besno tipkati po daljincu. Šele po nekaj trenutkih 
se zavem, da brez elektrike tudi televizija ne dela. Tako si niti ne morem 
skuhati kave niti pogreti včerajšnje sarme. Takrat začnem razmišljati, 
kako nebogljen je današnji svet brez energije. 
Kako zelo smo odvisni od elektrike, se zavemo šele, ko nam te zmanjka. 
Isto se dogaja v zadnjih dneh s plinom. In čeprav veliko večino slovenstva 
ta problematika sploh ne zanima, saj se večinoma ogrevamo na druge 
načine, obstaja nekaj odstotkov prebivalstva, ki se jim je podrl svet ob no-
vici, da zaradi zdrah, izsiljevanj in politične nesposobnosti tistih na čelu, 
ne bodo mogli ogrevati svojih stanovanj.
Ne glede na to, ali mi vsi plačujemo račune za električno energijo, bi se 
lahko zgodilo, da neodvisno od nas, zaradi vzrokov na višjih inštancah, 
izgubimo lahek dostop do energije. Ko pa pomislim, kaj bi se zgodilo, če 
bi nam naenkrat zaradi kateregakoli vzroka odvzeli električno energijo, si 
ne predstavljam več sveta v obliki, kot ga poznamo danes. Ne samo, da bi 
nam bila vzeta internet in televizija, ampak si velika večina prebivalstva 
niti čaja ne bi mogla skuhati. Če ne bi bilo elektrike, bi bil svet pahnjen 
nazaj v srednji vek. 
Mogoče se nam zdi gospodarska kriza velik problem, vandar se meni 
energetska kriza zdi bolj zastrašujoča, saj nam lahko popolnoma spreme-
ni življenje. 
Tudi Slovenija ne zaostaja za svetovnimi trendi in gradi nove hidroelek-
trarne, kar pa je le kaplja v morje v primerjavi s prebujajočimi svetovnimi 
velesilami, kot so Indija, Kitajska in Rusija, ki imajo vedno večje apetite po 
energiji. Mogoče je le vprašanje časa, kdaj energija ne bo vsakdanjost za 
povprečnega človeka, ampak luksuz za tiste, ki si to lahko privoščijo.
Lučka je posvetila in elektrika se je vrnila. Tako se lahko iztrgam iz mrač-
nih misli in vrnem k vsakdanjim banalnostim.

K. Z

Ali smo se za to 
borili?
Kaj bomo zapustili zanamcem 
tistega, kar smo v predvolilnem 
času leta 2006 postavljali za cilje 
v tem mandatu? Vse kaže, da 
zelo malo ali pa še manj, kar pa bo narejenega, bo stalo občino vsaj 
dvakrat toliko, kot je bilo načrtovano, na primer železniški prehod 
na Mirni.
Župan in občinska uprava sta iz osnutka proračuna za leti 2009 in 
2010 hladnokrvno izbrisala gradnjo vrtca v Trebnjem, večnamenske 
športne dvorane Dolenja Nemška vas, kulturni center v Trebnjem, 
cesto – obvoznico  mimo Mirne, železniški nadvoz Zvijavnica, žele-
zniški prehod Velika Loka, železniški podhod v Velikem Gabru, gra-
dnjo srednješolskega centra v Trebnjem in še kaj, tudi rokometni 
klub, Občinski pihalni orkester in trebanjske mažorete.
Ne gre za to, da bi morali vse istočasno graditi, ampak dajmo po vrsti 
najnujnejše, predvsem pa pripravimo kvalitetno gradbeno doku-
mentacijo, ne pa, da zaradi slabih projektov občina plača bistveno 
več, kot je bilo načrtovano. V časovni stiski zaradi odprtega gradbi-
šča ni časa preverjati, ali so podražitve utemeljene ali ne, zato je po-
sledično manj denarja za druge projekte. Časovno stisko ustvarjajo 
nalašč, saj smo zahtevali osnutke proračunov že septembra, da bi se 
v treh mesecih do decembra lahko o njih v miru, vsestransko in 
ustvarjalno pogovorili in na koncu s čim večjim soglasjem v občin-
skem svetu tudi dogovorili. 

Z izsiljevanjem s časovnimi roki so želeli zaključiti razpravo o proračunu 
v  treh tednih. Praktično vse občine na Dolenjskem in v Beli krajini dobi-
vajo večmilijonske nepovratne zneske iz evropskih razvojnih blagajn. V 
enakem času, kot je štirikrat manjša občina Semič pridobila preko 6 mili-
jonov EUR (kulturni dom, širokopasovni internet do gospodinjstev, belo-
kranjski vodovod ...), smo v Trebnjem pridobili nekaj nad 1 milijon. Ko bi 
naša uprava z županom na čelu bila enako sposobna kot tista v Semiču, bi 
pridobili 24 milijonov EUR.
To pa je denar, s katerim se da kaj narediti in kaj pustiti za zanamce. In ne 
bi bilo nelikvidnosti ali pa stiske z denarjem za plače. In vsak bi plače in 
nagrade uradnikom priznal za pošteno zaslužene.
Tako pa za sedanje stanje v upravi in županstvu lahko pošteno in hladno-
krvno povemo: »Ne, za to se nismo borili!!!« Če župan ne misli spoštovati 
odločitev Občinskega sveta, naj odstopi!!!

G. M.
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Kaj počenjajo trebanjski politikanti!
Stalni politični napadi, neresnice, neudeleževanje sej občinskega sve-
ta, vse to hromi in zavira delo občinske uprave. Če Občinska uprava 
Občine Trebnje nima miru za opravljanje svojega strokovnega dela, 
ne more delo kvalitetno in pravočasno opraviti. Leva politična opozi-
cija 14 svetnikov postavlja občinski upravi več kot 30 svetniških vpra-
šanj na vsaki seji in to vprašanja, na katera v večini že vnaprej vedo za 
odgovore. Celo za ogrevanje občinske stavbe so pobrali sredstva. Od 
občine zahtevajo plačilo za žaljive politične oglase, ki so jih sami ob-
javili pred volitvami. Naj si jih plačajo sami, ne pa da bomo vse to 
plačevali davkoplačevalci. Pa še kaznovani bi morali biti za žaljive ob-
dolžitve! Le kam pelje tako gnila politika teh občinskih svetnikov. So 
brez vsake morale in etike! Politično se družijo samo zato, da ovirajo 
delo in razvoj občine Trebnje, saj so ljubosumni na vsako novost v 
občini, ker so v opoziciji. 
 Pa še to, če bi tako imenovana programska koalicija, ki je izvolila žu-
pana, tako politično kakor tudi gospodarsko ne nagajala županu, bi se 
sigurno marsikateri razvojni program izpeljal ceneje in hitreje za do-
brobit občine, občank in občanov občine Trebnje. 

Andrej Jevnikar, 
neodvisni občinski svetnik  

Obvestilo uredništva
Zaradi nepopolnega podatka, ki bi lahko zavajal javnost, si je 
uredništvo vzelo pravico, da ga ni objavilo.

Odnos do javnega denarja
Le dan pred volilnim molkom 19. 9. 2008 je izšel CAJTNG, ki so ga na-
ročniki plačanih oglasov zlorabili za politično obračunavanje. Preberite 
ga še enkrat! V njem so bili načrtno objavljeni plačani lažni politični ogla-
si 14 levih svetnikov tako imenovane PSOPS-podpisnikov sporazuma o 
političnem sodelovanju, ki jih vodi LDS. V teh političnih oglasih je bilo 
polno napadov, laži, neresnic in sovražnosti. Njihov cilj je bil, da mi za 
vsako ceno preprečijo poslanski sedež. To je bila nekakšna fi nska Patria 
na občinski ravni! Celo s kazenskimi ovadbami so natolcevali. Sedaj so si 
drznili iti še dlje! Na Občino Trebnje so poslali pisne zahtevke, da naj te 
njihove žaljive politične oglase plača kar Občina Trebnje iz proračuna, 
torej, da jih plačate Vi, davkoplačevalci občine Trebnje! Zahtevek je poslal 
celo Ivan Gole (DeSUS), ki političnega oglasa sploh objavil ni. In to še ni 
vse. Na občino sta poslala zahtevke tudi svetnika Špela Smuk in Jože Hri-
bar (oba DROT) za plačilo fi ktivnih  računov Poslovne storitve Marinček 
s.p., češ da je le ta »svetoval« ter »analiziral« gradivo za občinski svet. Vsak 
račun ima znesek preko 1.000 EUR. Nekateri svetniki so me spraševali, če 
bi lahko tudi oni šli na plačane »svetovalne seanse« k temu gospodu. Pa 
tudi to še ni vse! Svetnik Marko Grandovec (SD) je bil na politični volilni 
konferenci stranke SD ter na programski konferenci stranke SD. Na Ob-
čino Trebnje je poslal zahtevek in potni nalog, da mu mora občina iz pro-
računa plačati ta potovanja na stranko SD v Ljubljano. Poslal je tudi račun 
za svetovanje pri »oblikovanju« političnega plačanega oglasa v Cajtngu, 
češ da je plačal »svetovalca« za ta oglas. Vse te papirje sem z dopisom 
poslal na Računsko sodišče RS in jih zaprosil za strokovno presojo. Zade-
vo bom predal tudi policiji! Zakaj o tem javno govorim? Kot vidite iz ža-
ljivih napadov na župana, hoče 14 svetnikov PSOPS na vsak način priti 
do blagajne Občine Trebnje. Ne zanima jih razvoj občine Trebnje, ampak 
kako priti do davkoplačevalskega denarja za potešitev lastnih osebnih in-
teresov!

Alojzij KASTELIC, 
župan Občine Trebnje

Kam vse to pelje?
Sram me je zaradi voditeljev naše občine Trebnje, da so zaradi svoje-
ga ponosa pripeljali občino do najnižje točke v njeni zgodovini. Samo 
še bankrot se manjka! Problem je, ker se to ne bo zgodilo zaradi po-
manjkanja denarja, ampak zaradi ošabnosti in nagajanj. Kdo bo po-
tem prevzel odgovornost? Morda župan ali podžupana? Morda sve-
tniki iz koalicije, ki jih dobičkarsko vodita stranki leve opcije? 
Verjamem, da so v srcu vsi dobri ljudje, a v javnosti so vsi isti, zaradi 
svojega pretiranega trebanjskega ponosa ne bodo popustili drug dru-
gemu niti za centimeter. 
Morda pa pride po novem letu do preobrata in umirjanja situacije. 
Nekdo bo pač moral narediti prvi korak, kajti le s skupnimi močmi 
smo lahko močnejši in uspešnejši. Če bomo apriori že na začetku 
izključevali ljudi, ki nam mogoče niso všeč, ker so v drugi stranki, ne 
bomo prišli daleč. 
Dragi župan, podžupana in svetniki, izvoljeni ste bili, ker smo ljudje v 
vas videli zaupanja vredne ljudi, ki bi lahko pripomogli k izgradnji 
gospodarsko močne občine in prijazne do njenih občanov s čim niž-
jimi davčnimi obremenitvami. Nismo pa vas volili zato, da boste v 
sejni dvorani izpolnjevali vaše osebne interese in razčiščevali vaše 
osebne zamere do političnih kolegov. Nenazadnje je prav, da imamo 
različna mnenja, saj živimo v demokraciji (upam, da si nihče ne želi v 
čase enoumja) in na vas je, da dosežete razumen in ekonomsko opra-
vičljiv kompromis. 
Demokracija pomeni, da vlada ljudstvo in zapomnite si: čez dve leti 
so volitve in ljudstvo bo ponovno odločilo tudi o vas in vašem poče-
tju. S tako prepirljivim načinom dela se verjetno za nikogar ne bo 
dobro končalo. Še zadnji klic: »Nehajte se prepirati in začnite delati 
za dobro občine IN NJENIH OBČANOV!«

Matjaž Glavan, 
zaskrbljeni občan

Odgovor na članek LDS
V prejšnjem Glasilu občanov je bil na strani 8 objavljen zavajujoč članek 
»So napadi na programsko koalicijo in mag. Slaka utemeljeni?«.  Ker so v 
tem članku izpostavili tudi moje ime in funkcijo, jim korektno odgovar-
jam. 
V LDS Trebnje še niso ugotovili, da jih brez argumentov in dokazov ne 
napadam, ampak dokazujem in odgovarjam na njihove politične napade. 
Slak je celo kot podžupan metal županu Kastelicu polena pod noge, zato 
ga je upravičeno razrešil. Sploh imenovati ga ne bi smel, saj velja stari pre-
govor: tudi če kačo krmiš, te bo pičila! Čeprav je v politiki razrešitev nor-
malna stvar, je po razrešitvi užaljen in za vsako zadevo PROTI.  
Če bi vse to počenjal sam, še ne bi bilo tako očitno, dejstvo je, da negativ-
no vpliva na druge člane leve opozicije. Zadnje volitve ga niso izučile. V 
primerjavi z Marico Škoda je totalno pogorel, izgubil je kar za 63,4 % pod-
pore volivcev in pristal na piškavih 5,31 %, kar je daleč največji poraz za 
njega in za LDS. Normalna oseba bi se ob tako poraznem rezultatu uma-
knila v ozadje. 
V LDS Trebnje se vtikajo celo v prihodke podžupanov, ki so zakonsko 
določeni, v višini 40 % županove plače, od te višine se odvede 25 % doho-
dnine. Tudi Slak je prejemal enak znesek, pa zato ni obogatel. Nihče od 
nas se ni vtikal v to, saj vsak normalen politik ve, da se za tak denar ni 
vredno javno izpostavljati. Važnejše so npr. druge vrednote, če delo opra-
vljaš s srcem. Županu Občine Trebnje predlagam, da stranki LDS Trebnje 
pošlje konkretne številke, za enako obdobje v sedanjem in njihovem 
mandatu: koliko kilometrov novih cest, pločnikov, vodovodov, kanaliza-
cije je bilo narejenih; koliko kilometrov azbestnih cevi zamenjanih; koliko 
luči javne razsvetljave postavljenih; koliko novih mostov, podvozov in 
propustov narejenih; koliko javnih domov in stavb zgrajenih in še in še.

Jože Povšič,
podžupan Občine Trebnje
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Morala, svetovna kriza in Trebnje
Napihnjeni fi nančni baloni so se razpočili, marsikatera banka je propadla 
ali pa se znašla v težavah, cene nepremičnin padajo. Padle so cene suro-
vin, npr. nafte, padajo cene hrane. Države kršijo pravila zadrtega kapita-
lizma in se z (dobrodošlim) javnim denarjem vmešavajo v gospodarstvo. 
Vzroki za krizo so, pravijo, v tem, da so fi načne skupine, mic po mic v 
desetih letih, odstranile predpise in ustanove, ki so preprečevale ustvarja-
nje navideznih fi nančnih vrednosti. Neki zasebnik je s piramido »ujemi 
gotovino« prevaral banke, dobrodelne ustanove in vrsto prijateljev za ko-
maj dojemljivih 50.000 milijonov dolarjev (50 miljard).
Ugledni družboslovci trdijo, da je temeljni vzrok za nastanek krize ena od 
najbolj zavržnih človeških lastnosti, to je pohlep. O tem je nedvoumno 
spregovoril tudi papež Benedikt kot ena najvišjih svetovnih moralnih av-
toritet. Zanesljivo mora biti nekaj na tem. Skratka, ena od največjih sve-
tovnih kriz doslej se kaže v temelju kot vprašanje morale (pohlepa), torej 
sistema vrednot posameznika in navad v nekem okolju.

Tudi v Trebnjem je krizo zaradi padca delnic občutil marsikateri občan, 
kako pa je z navadami in moralo v tem okolju?
Če se investicije vsakokrat podražijo za polovico in več, če po pravilu za-
mujajo tri mesece in več, potem se vsakdanji človek vpraša, kako je to 
mogoče. Predpisi so enaki za vse, kako potem lahko neka (neke) KS 
izpelje(jo) investicije brez podražitev in zamud? Ima kaj pri tem morala?
Pocenitev kanalizacije v Velikem Gabru za skoraj četrtino je pohvalna. Za 
petino je te dni veliki SCT znižal ceno za predor Markovec pri Kopru. 
Vztrajati pri podražitvi gradnje PŠ Dolenja Nemška vas za 24 odstotkov, 
kar je domnevno v skladu s predpisi in navadami v gradbeništvu, je torej 
vprašanje in dejanje (ne)morale upravljalca z javnim denarjem.
Enako velja za umetno povzročene časovne stiske pri odločanju o javnem 
denarju in še čem!

Gorazd Marinček, DROT

Poziv k strpnosti
Zadnji dogodki v Trebnjem nas opozarjajo, da moramo kot družba in ob-
čina na področju strpnosti, sobivanja, spoštovanja različnosti mnenj ter 
vsesplošnega napredka in razvoja storiti veliko več. Zato pozivamo vse, 
predvsem pa župana, podžupana in svetnike, da vsi skupaj in vsak pose-
bej pripomoremo k ponovnemu ustvarjanju medsebojnega zaupanja in 
strpnosti, kar edino zagotavlja skupno blagostanje in napredek.
Trebanjke in Trebanjci smo znani po visoki stopnji solidarnosti, bodimo 
tudi po strpnosti in pravičnosti.

Dejan Smuk, 
predsednik DROT – Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega

Smo zdravi, za luno ali čez les?
Najprej, da bo vsem popolnoma jasno: sem za to, da se PŠ Dolenja 
Nemška vas zgradi v razširjenem obsegu 1.202m2, čimprej in kvalite-
tno, in da bodo obratovalni stroški čim nižji. 
Nisem pa za to, da to stane, kolikor nekdo hoče. Trdim, da so zneski v 
Investicijskem programu napihnjeni, ker je izdelovalec upošteval grad-
beniške cene iz julija 2008  in infl acijo, napovedano v aprilu 2008. Od 
višine vrednosti investicije pa je neposredno odvisno plačilo za izdelo-
valca investicijskega programa in izvajalca inženiringa. Višja je tudi 
ocena nepredvidenih stroškov. Višja investicija – več denarja za biro-
kracijo in »nepredvidene stroške«. Odgovorna oseba s strani investi-
torja za nadzor in izvedbo investicije je, kot piše v dokumentih, župan. 
Z vsem spoštovanjem do izvoljenega predstavnika občine in občanov 
dvomim, da volitve avtomatično človeku podelijo potrebna znanja za 
nadzor in vodenje tako velikih investicij. Dokaz, da volitve pomenijo 
zaupanje v poštenost in zdrav razum kandidata, bi bilo županovo rea-
giranje na padec gradbeniških cen v decembru 2008 in na novo oceno 
infl acije za leti 2008  in 2009. Znižanje končne cene investicije samo na 
osnovi teh dejstev bi moralo znašati med 250 in 300 tisoč EUR.
Poleg tega je novogradnja energetsko potratnejša od obstoječe stavbe, 
čeprav bi morala biti vsaj za polovico varčnejša. Po večdnevnih dopiso-
vanjih z recenzenti in »inženiringi« ni bilo natančnega odgovora. Sredi 
trebanjskih gozdov načrtujejo ogrevanje na utekočinjeni naftni plin, ki 
je dokazano najdražji energent. In to kljub temu, da zasebnik ponuja 
brezplačno investicijo v popolnoma avtomatiziran kotel na lesne se-
kance in zalogovnik, vzdrževanje in 15-letno dobavljanje energije po 
10 odstotkov nižji ceni, kot je cena kurilnega olja. Možnost prihranka 
cca 80.000 EUR. 
Dragi starši, kako boste učencem v ekošoli pojasnjevali, zakaj šola raz-
sipniško povzroča podnebne spremembe, namesto da bi jih z varčeva-
njem celo blažila? Pri takih številkah, pravijo, je potrebno odgovorne 
vprašati po zdravju, če se slučajno ne skrivajo za luno. Vsekakor pa bi 
bil les koristen in poceni.

Gorazd Marinček, 
absolvent programa Evropski energetski manager

Inštitut Jožef Štefan - Center za energetsko učinkovitost

Odgovor na članek
»Saga o občinskih plačah«
V prejšnji številki Glasila občanov je bil na strani 7 objavljen gornji 
članek avtorja Janeza Slaka (LDS).  V petek, 5. 12. 2008, je Slak za 
Delo povedal, da delavci ne dobijo plač in da je fi nančna kriza na 
Občini Trebnje, kar pa seveda ni res. Ni pa povedal, da je ravno on iz 
rebalansa proračuna Občine Trebnje neopravičeno skupaj s 14 levi-
mi svetniki politične opozicije odvzel 228.000 EUR za plače občinske 
uprave. Zavračam tudi očitek Slaka o slabi realizaciji projektov. V ob-
čini Trebnje se sedaj izvedene investicije vidijo povsod, na vseh po-
dročjih. Slak naj raje pogleda izvedene investicije v svojem mandatu, 
nekatere je zavlačeval celo desetletje. V prejšnjem mandatu si je Slak 
sebi in še dvema zaposlenima na občinski upravi izplačeval povečan 
obseg dela. V svojem mandatu pa sebi ne izplačujem povečanega ob-
sega dela, sem pa nagradil dobre sodelavce. Tudi število delavcev v 
občinski upravi je relativna stvar, odvisno je tudi od tega, kako je pro-
račun občine razvojno naravnan. Nekatere občine po Dolenjskem 
imajo samo 20 % sredstev za investicije, v proračunu Občine Trebnje 
pa je ta številka preko 60 %. Torej, proračun Občine Trebnje je razvoj-
no naravnan in zato potrebuje marljive delavce za realizacijo tega 
proračuna. Slak demagoško ocenjuje, koliko bi moralo biti zaposle-
nih ljudi v občinski upravi. Če primerjamo Občino Murska Sobota, 
ki ima skoraj enak proračun kot naša občina in ima samo 13 naselij (v 
naši občini jih je 153), imajo v občinski upravi zaposlenih 50 delav-
cev. Nikoli tudi nisem iz postavke »obnova vasi« in »javna dela« pre-
razporedil sredstva za plače, ampak sem jih razporedil iz tistih po-
stavk, ki mi to zakonsko omogočajo. Če bi v proračunu Občine 
Trebnje ostala planirana sredstva za delo občinske uprave, bi ob kon-
cu leta ostalo okoli 130.000 EUR viška. Torej, višina potrošenih sred-
stev je odvisna od višine planiranih, kar Slak dobro ve. V zadnjih treh 
letih se masa plač za delo občinske uprave ni dvigovala, ostala je na 
isti ravni, kar je glede na visoko infl acijo lep dosežek!

Alojzij KASTELIC,
župan Občine Trebnje 
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Nepopisna hvala župana 
Kastelica in podžupana Povšiča
Župan Alojzij Kastelic, v zadnjem času pa še podžupan  Jože Povšič 
na široko oznanjata razvojnost proračuna in velike dosežke v njiho-
vem mandatu istočasno pa za pretekle mandate navajata, kot da se ni 
nič naredilo, da se je zavlačevalo s projekti tudi do 10 let itd. 
Saj bi jim človek še verjel, ker znata  tako lepo govoriti. Če pa pogle-
damo številke za leto 2008 o realizaciji investicij pa lejga zlomka: rea-
lizacija kaže borih 30 %, kar pomeni, da se je od planiranih 10 mio € 
investicij realiziralo za 3 mio €. V proračunu 2008 zagotovljena sred-
stva za vodohran Pekel, POŠ Dolenja Nemška vas, POŠ Dobrnič, ka-
nalizacija Dolenja Nemška vas, ČN Mirna – Šentrupert, deponija 
Globoko, gradnja v IPC Trebnje, ZN Mirna, železniški prehod Velika 
Loka, železniški podhod Veliki Gaber, pločniki v Velikem Gabru, Do-
brniču, športna dvorana Dolenja Nemška vas, adaptacija telovadnice 
pri OŠ Trebnje …. v skupni višini približno 7 mio € so ostala nedota-
knjena. Da je tragedija še večja je pa proračun na koncu leta 2008 kar 
na lepem postal nelikviden. Tega ne razume nihče.  
Zastonj so lepe besede in kazalniki, da je pripravljeni proračun za leto 
2009 65% razvojno usmerjen. Napihnjenih številk iz izkušenj prete-
klih dveh let županu ne uspe realizirati kaj več kot 50 %. Dovolil si 
bom pa še pokomentirati analize in trditve političnega komentatorja 
g. Povšiču, ki venomer poudarja, da je koalicija 14 svetnikov, ki mi-
mogrede predstavlja 2/3 v občinskem svetu in so verjetno s tako ve-
čino sprejete odločitve čisto demokratične, ujetnik poražene LDS. 
Ali ni podcenjujoče do svetnikov v tej koaliciji, ki imajo vsi svojo gla-
vo, fakultetno izobrazbo celo 5 članov ima akademske naslove, da bi 
se dali slepo voditi enemu »užaljenemu« Slaku. 
Politični komentatorji, ki v Sloveniji kaj veljajo, so povedali, da je naj-
večji poraženec zadnjih volitev NSi, ker ni prišla v parlament. Je tudi 
res, da je LDS ogromno izgubila v primerjavi z volitvami pred štirimi 
leti. Tudi v Trebnjem je LDS zabeležila nizek rezultat, morda tudi za-
radi Slaka. Vendar med posamezniki je gotovo največji poraženec g. 
Povšič, ki se je v samointervjuju pred volitvami oklical za zmagovalca, 
ki bo prejel preko 30 % glasov a na kraju ni dobil niti enega samega.  

Občinski svetnik 
mag. Janez Slak

Nedopustno in nezakonito ravnanje 
župana Alojza Kastelica pri 
proračunu za leti 2009 in 2010
Občinski svetniki Občine Trebnje podpisniki sporazuma o uresničevanju 
strateškega načrta za obdobje 2006 do 2010, ki go po vrstnem redu v tem 
polletju vodi LDS (to ne pomeni nič več kot to, da smo enaki med enaki-
mi) obsojamo ravnanje župana g. Kastelica, ko je grobo kršil Poslovnik o 
delu Občinskega sveta in onemogočil zasedanje občinskega sveta sklica-
nega za 7.1.2009.  Svetniki županu nikoli in nikjer do sedaj nismo odrekali 
pravico, da je edini pristojen, da predlaga proračun. Vendar ima vsak sve-
tnik ravno tako pravico, da predlaga umik določene točke, tudi proračuna. 
Glede nato, da se je 2/3 svetnikov odločilo, da se točka 3 dnevnega reda, ki 
je predvidevala obravnavo proračuna, umakne iz predstavitve, je župan 
vzel zadeve v svoje roke in smatral, da ni več pogojev za nadaljevanje seje 
in strumno odkorakal iz dvorane.Skupina 14 svetnikov se zelo resno zave-
da, kako pomembno je, da se proračun pravočasno sprejme. Župana smo 
pozvali že v juliji 2008, da pričakujemo obravnavo proračuna za leto 2009 
še v septembru 2008. Predlog proračuna, če bi se mu vsaj  lahko tako reklo, 
je pripravil župan za splošno predstavitev šele v letu 2009. 

Iz naslednjih razlogov je 14 svetnikov predlagalo odložitev razprave  o 
proračunu občine Trebnje za leto 2009 in 2010: 
• Proračun ne izhajata iz realnega planiranja (26 mio prihodkov v primer-

javi z zadnjima dvema proračunoma, ko je realizacija dosegla približno 
15 mio, je utopija)

• ne prikazuje obveznosti iz preteklega leta za več kot 1 mio € neplačanih 
računov (baje je bil proračun ob koncu leta nelikviden) 

• da je potrebno v proračun uvrstiti prioritetno projekte, ki so bili planira-
ni v preteklih proračunih in zanj zagotovljena sredstva (za cca 7 mio € 
takih projektov ni bilo realizirano v letu 2008) 

• proračun ne upoštevata dosedanjih sklepov OS in  načrtov razvojnih 
programov, ki so bili potrjeni z rebalansom 2008 -1

• da župan povečuje sredstva za plače za 35 % ob dejstvu, da je občina 
manjša za več kot 1/3

• v NRP 2008 – 2011 sprejeti projekti izginjajo iz proračuna brez vsakr-
šnih pojasnil

• brez posredovanja podatkov o izločenih oz. zmanjšanju vrednosti pro-
jektov potrjenih v proračunu 2008 in NRP 2008 – 2011, posebnih razlo-
gih za izločitev oz. zmanjšanju sredstev, ni možno obravnavati proračun 
2009 in 2010 ter NRP za 2009 do 2012,

Pozvali smo župana, da pripravi uravnotežen in nov osnutek proračuna, 
najpozneje v roku 14 dni. 

Vodja skupine 14. svetnikov podpisnikov sporazuma 
Franc Jevnikar, LDS

Ureži tri šibe 

V Baragovi galeriji je od 19. decembra na ogled razstava Ureži tri 
šibe, ki je nadgradnja lanskoletnega Raglinega koncerta. Ljudsko de-
diščino so Ragle tokrat približale z zapisi številnih prepričanj, vraž in 
verovanj, ki so oblikovala življenje naših prednikov.

I. V., Foto: Studio 5 Mirna

Prednovoletna prireditev 
Z Božičkom v čarobnem gozdu
Tradicionalna prednovoletna prireditev se odvija v centru Trebnjega v 
mestnem parku. Tudi letos  so se v enodnevno prireditev vključile skupi-
ne otrok z mentoricami iz osnovnih in podružničnih šol naše občine, 
vrtcev, oddelka s prilagojenim programom ter glasbene šole. V kratkem 
času je mestni park dobil popolnoma novo podobo. Udeleženci so pri-
pravljene jelke okrasili z izvirnimi ročno izdelanimi okraski, kar je dalo 
prav poseben čar jelkam, parku in kraju. Prireditev je obiskal tudi Božiček. 
Z županom Alojzijem Kastelicem sta si ogledala okrašene jelke in podeli-
la okraševalcem posamezne smreke darilne bone in sladko presenečenje. 
Na prireditvi se je zbralo presenetljivo število obiskovalcev, tako da je bilo 
vzdušje ob predstavi, plesu mažoret in prijetnem zimskem soncu zares 
prijetno in predpraznično. Vsa leta projekt podpira Občina Trebnje. Svo-
jo naklonjenost projektu  pa sta uresničila tudi Integral voznik Novo me-
sto in Interfl ash Trebnje. 

Prednovoletna prireditev 
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Mirnčanka Barbara Hlebec je simpatična diplomantka Biotehniške fakul-
tete, ki je za svoje diplomsko delo pod mentorstvom prof. dr. Zlate Luthar 
prejela študentsko Prešernovo nagrado. Zdaj pomaga staršem v cvetličarni 
v Mokronogu. Pravi, da je delo zahtevo, zato ima malo prostega časa. Ko 
pa ga najde, ga rada preživi v družbi nečakov in svojega fanta.

Kje si diplomirala?
Obiskovala sem visokošolski strokovni program na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, smer agronomija in hortikultura. Sem diplomirani 
inženir agronomije in hortikulture. Mislim, da bom študij čez čas nadalje-
vala, in sicer magisterij na tej fakulteti. 

O čem govori tvoje diplomsko delo?
Moja diplomska naloga govori o aklimatizaciji terestične orhideje Bletilla 
striata, razmnožene v tkivni kulturi.

Kje si dobila zamisel?
Za to nalogo sem se odločila zaradi veselja, ki sem ga že prej gojila do or-
hidej. Z mentorico sem se posvetovala, kako bi diplomska naloga izgleda-
la. Povedala je tudi svoje ideje in potem sva prišli do zamisli, da bi naredi-
la nalogo o aklimatizaciji, ki predstavlja pri orhidejah največji problem. Po 
dveh mesecih dela sem že prišla do bistvenih rezultatov. 

In kakšne so te ugotovitve?
Aklimatizacija je uspešno uspela, saj se mi je uspešno aklimatiziralo od 95 
do 97 odstotkov orhidej. To je zelo v redu za to vrsto orhidej.  

Kaj želiš, da nekdo, ki prime v roke tvojo diplomsko nalogo, od nje odnese?
Predvsem te rezultate, ki sem jih dosegla. To, koliko odstotkov orhidej se 
mi je uspešno aklimatiziralo, je zelo dober podatek, ki lahko v nadaljeva-
nju pomaga tudi komu drugemu.

Kaj je po tvojem mnenju tisto, kar je komisijo prepričalo za podelitev 
nagrade?
Mislim, da je bilo to predvsem zanimanje za to vrsto orhideje in da sem se 
sploh podala v ta poskus. Seveda pa so orhideje tudi vse pomembnejše na 
tržnem področju. Zdaj odkrivajo, da je prav ta vrsta pomembna v zdravil-
stvu. Tako ima tudi druge učinke, ne samo estetske.

Kakšne učinke ima v zdravstvu?
Učinkuje adstringentno. Preprečuje otekline, pospešuje celjenje ran in 
regeneracijo tkiv po poškodbah.

V čem je orhideja Bletilla striata še posebna?
Gojimo jo lahko skozi vse leto na prostem tako v Sloveniji kot drugod po 
Evropi.

Pogovor z Barbaro Hlebec

Orhideje nas razvajajo z nežnostjo

Imaš kak nasvet za ljudi, ki gojijo orhideje doma?
*smeh* Vsak strokovnjak ima drugačen nasvet. 

Kakšen je tvoj?
Orhidejam je najbolj všeč na vzhodni ali zahodni okenski polici. Ni jih 
treba prepogosto zalivati. V bistvu orhideja ne sme stati v vodi, zato mora 
biti v posebnem lončku, namenjenem prav njim. Pomembno je to, da je 
substrat napojen, ne pa da je roža cela v vodi. Če se lubje napoji z vodo, 
lahko orhideja zdrži tudi mesec dni brez vsakodnevnega dodajanja vode.

So orhideje med ljudmi priljubljene?
Zanimanje se je zelo povečalo nekje v zadnjih dveh letih, prej pa jih niti 
niso kupovali. Ljudi je bilo strah, kako bi z njimi ravnali, da se ne bi uniči-
le. Cena je bila namreč precej visoka, zdaj pa je bolj realna.

Kaj je tebi na orhidejah najbolj všeč?
Barva in oblika cvetov. Razvajajo nas s svojo nežnostjo.

Te poleg orhidej pritegne še kakšna druga vrsta rastlin?
Zelo zanimivi se mi zdijo kaktusi, drugače pa imam rada zelene rastline, 
kot sta fi kus – benjamin in monstera.

Lahko pričakujemo magistrsko delo o tem?
*smeh* Nikoli se ne ve. Mogoče!

Živa Zakšek

Novoletno obdarovanje
Dobri mož se je tudi letos oglasil v Krajevni skupnosti Trebnje. Na 
prireditvah, ki sta potekali v Kulturnem domu Trebnje 23. decembra, 
so otroci, stari od enega do petih let, najprej spoznali palčke v njiho-
vem cirkusu, nato pa jih je presenetil težko pričakovani dedek Mraz. 
Otroke je najprej pozdravil in jih povprašal, če so bili v preteklem letu 
pridni. Ker so tudi starši prikimavali, je nato vsakega otroka posebej 
poklical po darilo. Sicer je dedek Mraz otrokom, ki se obdarovanja 
niso mogli udeležiti, darila pustil v pisarni KS Trebnje, Rimska cesta 
33 (041 673 073).  Za prijeten dogodek so poskrbeli Krajevna sku-
pnost Trebnje, Občina Trebnje in JSKD OI Trebnje.

Krajevna skupnost Trebnje

Letni koncert 
Trebanjskega okteta
V drugi polovici decembra je Trebanjski oktet v kulturni dvorani v 
Velikem Gabru organiziral letni koncert. 
V goste je povabil domačo glasbeno skupino Zvezdice, ki jo vodi Fani 
Anžlovar ter oktet Bori iz Postojne, katerega umetniški vodja je Janez 
Gostiša, ki je bil pred sedanjim vodjem Stanetom Cvelbarjem tudi 
umetniški vodja Trebanjskega okteta.  
Projekt sta jim poleg sponzorjev in njihovih prijateljev omogočili tudi 
Občina Trebnje in KS Veliki Gaber, vse skupaj pa je bilo lepo darilo 
krajanom za praznične dni. 

Barbara Hlebec
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Obisk Dedka Mraza 
v spremstvu palčkov

 

Med predstavo ob obisku dedka Mraza v KS Sela pri Šumberku

Seminar mažoret 
Tretji vikend v januarju je trebanjska območna izpostava v sodelova-
nju z MTZS in Trebanjskimi mažoretami izvedla že kar tradiconalno 
izobraževanje klasičnih mažoret mažoretnih skupin Slovenije v telo-
vadnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Kar nekaj let so 
bile mentorice tovrstnih izobraževanj iz vrst Zagrebških mažoret. Le-
tos smo uporabili domače strokovnjakinje. Za mažoretno tehniko  
Anito Omerzu iz Lenarta in Barbaro Čuk iz Logatca, za plesno dejav-
nost v uvodu posameznega izobraževalnega dne pa Urško Hafner.   Se-
minarja se je v dveh dneh udeležilo 27 mažoret iz mažoretnih skupin 
Dobova, Logatec, Cerknica, Jesenice, Radovljica, Horjul in Trebnje.

Nova pridobitev

Pravo presenečenje obiskovalec doživi, ko vstopi v prenovljeno kulturno 
dvorano. Zastane dih, nato pa začneš občudovati in ugotavljati, kako jim 
je toliko in v tako kratkem času uspelo, saj je bilo do nedavnega še »pravo 
razsulo«. Res da vsega še niso uspeli, kar je razumljivo, ampak je nadalje-
vanje načrtovano v tem letu. Krajevna skupnost s krajani je lahko več kot 
ponosna in upajmo, da se bodo tudi s to pridobitvijo na Veliko Loko vrni-
li časi bogatih kulturnih dogodkov. 

Krajevna skupnost Velika Loka

Hišna preiskava
Policisti Policijske postaje Treb-
nje so na podlagi odredbe Okraj-
nega sodišča Trebnje opravili 
hišno preiskavo pri 29-letniku iz 
okolice Trebnjega. Pri hišni prei-
skavi so našli in zasegli okoli 
1450 g rastlinske snovi s sumom na prepovedano drogo konopljo. 
Če bo analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti 
zoper 29-letnika na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu po-
dali kazensko ovadbo. 

Foto: PP Trebnje
Dedek Mraz je obiskal tudi romske otroke iz naselja Hudeje.
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Ozaveščanje o Romih

V Sloveniji se je 17. 11. 2008 uradno začela kampanja »Dosta! Osvo-
bodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!«, ki poteka pod okriljem 
Sveta Evrope in Evropske komisije. Kampanja Dosta! (dovolj), je sicer 
nastala kot del širšega skupnega programa z naslovom »Enake pravi-
ce in obravnavo Romom v Jugovzhodni Evropi«. Predsednik DZ Pa-
vel Gantar je na slovesnosti izrazil prepričanje, da bo kampanja vzpo-
stavila boljše medkulturno sporazumevanje in odpravila marsikateri 
predsodek do Romov. Na prireditvi z bogatim kulturnim programom 
ob uradnem začetku kampanje, ki jo je v Slovenskem etnografskem 
muzeju pripravil Urad vlade za narodnosti v sodelovanju z Informa-
cijskim uradom Sveta Evrope v Sloveniji, je predsednik DZ Pavel 
Gantar dejal, da je ponosen, ker se je Slovenija odločila za ta korak. 
Dosta! je v bistvu kampanja ozaveščanja, katere temeljni namen je 
zbližati Rome in Nerome ter prispevati k premoščanju ovir, ki v med-
sebojnih stikih nastajajo zaradi predsodkov in stereotipov, je povedal 
direktor Urada vlade RS za narodnosti Stanko Baluh in dodal, da je 
temeljni namen kampanje pokazati položaj Romov ter prispevati k 
promociji strpnost in sožitja. Vera Klopčič z Inštituta za narodnostna 
vprašanja pa je dejala, da čeprav Romi živijo v Evropi že vse od 14. 
stoletja, jih večinska družba ne priznava vedno kot sebi enakopravne 
in se zato soočajo s številnimi težavami na različnih področjih druž-
benega življenja. Kljub temu, da je bil v zadnjih letih zaznan določen 
napredek pri izboljšanju ekonomskih in socialnih razmer Romov v 
Evropi, pa ta prizadevanja po besedah Klopčičeve pogosto ovirajo 
globoko ukoreninjena prepričanja in predsodki.

Vida Hočevar

Zima pod piramido
Na Griču nad Pristavico pri Velikem Gabru 
že kar dobro leto objema drevo hruške pira-
mida, ki si jo je zamislil in nato postavil arhi-
tekt Damjan Popelar, za ta dogodek  in za 
novoletni čas pa jo je še osvetlil. Nekaj do-
godkov se je ob tej piramidi zvrstilo prek 
leta. Zadnji dogodek ob piramidi v prete-
klem je bilo odprtje razstave jaslic, ki jih je iz 
lesa izdelal Trebanjec Stane Novak. Hkrati 
je pevska skupina Ragle obudila običaj no-
šenja Marije, ki so jo zbrani obiskovalci 
spremljali v procesiji s prižganimi svečami 
ob skulpturah jaslic.  
Projekt je plod sodelovanja Društva Ragle, 
Društva Zagon iz Tržišča in Zveze kultur-
nih društev Trebnje. Projekta ne bi mogli realizirati, če ne bi bilo razume-
vajočih sosedov in lastnika »Griča«, posameznih sponzorjev in prijateljev, 
ki so na različne načine pomagali, da  se je ob veličastni piramidi zgodil 
nov kulturni  in etnološki dogodek. 

M. F., Foto: Ž. Z.

V prijateljstvu je moč
24. decembra so si učenci OŠ Veliki Gaber premierno ogledali igrani mla-
dinski fi lm V prijateljstvu je moč, ki  je nastal v okviru projekta Naredimo 
fi lm. 
Učenka 7. razreda Klavdija Korevec Matjaž je med poletnimi počitnicami 
napisala dramsko besedilo z namenom, da bi ga v okviru gledališkega 
krožka uprizorili. Vendar je uprizoritev besedila povlekla igranje v nove 
razsežnosti dogajanja, tako da smo se odločili za novo obliko prikaza igre 
– fi lm.
Od ideje do izdelka so pretekli trije zelo delavni meseci. Delo je potekalo 
v popoldanskem času. S fi lmom kot obliko umetniškega izražanja smo se 
vsi srečali prvič. V fi lmu nastopajo štirje osmošolci in štiri sedmošolke ter 
štirje zunanji starejši amaterski igralci, ki so zelo dobro zaigrali svoje vlo-
ge. Pri delu nam je bil v zelo veliko pomoč snemalec in oblikovalec fi lma 
Jože Planinšek.

Našemu projektu so z velikim razumevanjem prisluhnili tudi člani glas-
bene skupine Siddharta in dovolili uporabo njihove avtorske glasbe v fi l-
mu, za kar smo jim še posebej hvaležni.
Premiernega predvajanja fi lma se je udeležil tudi dr Marko Marin. V svo-
ji oceni fi lma je poudaril pomen fi lma kot izraznega sredstva v umetnosti, 
ki si bo v bližnji prihodnosti prav gotovo utrl pot tudi kot oblika dela 
učencev v osnovnih šolah.

Justina Zupančič, 
mentorica projekta Naredimo fi lm

Ponovoletno srečanje gasilk
Gasilke prostovoljnih gasilskih društev trebanjske gasilke zveze so se  9. 
januarja zbrale na tradicionalnem ponovoletnem srečanju na Čatežu 
pod Zaplazom v Gostilni Ravnikar. Lepo število gasilk je obiskal in na-
govoril predsednik Gasilske zveze Slovenije tovariš Toni Koren. V na-
govoru se jim je zahvalil za bogat prispevek gasilski organizaciji, ki ga 
vlagajo in prispevajo skozi leta. Gasilke so se ob tej priložnosti s skro-
mnim darilom zahvalile Mari Logar, ki je funkcijo predsednice komisi-
je članic pri GZ Trebnje opravljala 13 let do lanskega aprila, ko je ob 
volitvah prevzela funkcijo Olga Smolič. 

Mojca Femec



občanov občine Trebnje

12 št. 36/24. januar 2009



Prva stezica – prvi vtisi
6. decembra izteklega leta smo člani Glasbene skupine Stopinje v Treb-
njem pripravili prvi samostojni koncert, »Prva stezica – prvi vtisi«. Želeli 
smo pokazati vsaj delček tega, kar nam je uspelo narediti v dveh letih, 
odkar pojemo skupaj. V sproščenem vzdušju so poslušalci v prvem delu 
prisluhnili petim uglasbenim pesmim pesnika Toneta Pavčka, ki jih je 
uglasbil Toni Kukenberger, vodja skupine. V drugem delu pa smo se pred-
stavili še s svojimi avtorskimi skladbami, za katere sta besedila prispevala 
Marta Bartolj in Toni Kukenberger, ki je pesmi tudi uglasbil. Večina skladb 
je bila izvedena vokalno, nekatere pesmi pa smo popestrili z instrumen-
talno spremljavo. Večer v nabito polni Baragovi dvorani je hitro minil, 
čestitke in vzpodbuden aplavz poslušalcev pa so pokazali, da jih koncert 
ni pustil hladnih. 

Vsem, ki ste kakor koli pripomogli pri organizaciji in izvedbi koncerta, še 
posebej KUD-u D'Neeb, se člani Stopinj iskreno zahvaljujemo.

Glasbena skupina Stopinje

Šuštarjeva razstava potuje po 
Sloveniji
Razstava o življenjski poti dr. Alojzija Šuštarja z naslovom Božjo voljo 
spolnjevati se seli po Sloveniji. Po lepo obiskanih postavitvah v Ljublja-
ni je bila 16. januarja predstavljena mariborski javnosti, kjer jo je slove-
sno odprl nadškof in metropolit msgr. Franc Kramberger (na sliki), 
predstavil pa dr. France M. Dolinar. Na mariborski teološki fakulteti bo 
na ogled do 22. februarja, nato pa se seli v Novo mesto. V imenu Kul-
turnega društva Trebnje je navzoče pozdravila Emiljana Pavlin. 

I. V.

Moje jaslice avtorja Tomaža Lavriha (na sliki) v Baragovi galeriji. 
Foto: Studio 5 Mirna

Za en fi ngurat ljubezni
19. decembra so Ragle v trebanjskem kulturnem domu pripravile 13. 
celovečerni koncert z naslovom Za en fi ngurat ljubezni, za en kup be-
sedi … Pevke Neža, Jera, Zala, Marjana in Karolina so tokrat izbrale 
šaljivke. Kot je uvodoma povedala Neža Bandel, se jim je smeh zdel 
sprva lahka naloga, vendar se je skozi izbor pesmi pokazalo, da je lah-
kotnost, razen nekaterih izjem, le navidezna. Šaljive pesmi o človeških 
neumnostih, o odnosih med moškimi in ženskami je na zanimiv način 
povezal gost večera igralec Janez Škof.

I. V., Foto: Studio 5 Mirna

Bele štorklje
V knjižnici na Mirni je Janez Janežič pripravil razstavo fotografi j in 
videoprojekcijo o belih štorkljah ter predavanje dr. Damijana Denaca, 
podpredsednika Društva za opazovanje in proučevanje ptic Sloveni-
je. Lani je namreč Mirnčane pritegnil par belih štorkelj, ki si je na 
enem izmed blokov ustvaril gnezdo, njuno bivanje pa je s fotoapara-
tom in kamero budno spremljal Janežič. Na dogodku je beseda tekla 
tudi o štorklji z imenom Biba, ki zimo preživlja na Trsteniku. Domači-
ni lepo skrbijo zanjo, saj so ji naredili umetno gnezdo, redno pa jo tudi 
hranijo – največkrat ji kupijo ribe. Prav dovolj hrane je bistveno za 
preživetje tistih štorkelj, ki se niso odločile za selitev v južne kraje, je 
povedal Denac. 

Ž. Z.
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Poslovilni govor od Martine Režun
November je mesec, ki je ovit v meglo in vrtince odpadlega listja, a nas 
lahko preseneti s toplimi sončnimi dnevi ali snežnimi plohami. No-
vember je tudi Martinin mesec, v njem se je rodila, poročila, prvič po-
stala mamica in v njem se je tudi poslovila.
Začelo se je kot pravljica: pod skrivnostnimi Gorjanci se je rodila drob-
na črnolasa deklica, ki je zrasla v lepo mladenko. Poročila se je in si 
ustvarila družino.
Toda življenje ni pravljica. Čas njenega otroštva ja zaznamovala vojna 
in potem so sledila še dolga leta skromnih življenjskih razmer. A Mar-
tina se ni ustrašila. Prva lata zakona v Šmarjeti in potem v Trebnjem sta 
z možem Francetom ustvarila prijeten dom. Hčerki sta odraščali in 
Martina se je zaposlila v knjižnici v Trebnjem.
Tu se je resnično našla. Knjižničarstva ni jemala kot službo ampak kot 
poslanstvo. Prepričana ja bila, da mora biti knjižnica prostor, ki je odprt 
zlasti starejšim tudi za pogovor in knjižničar jim mora vsaj prisluhniti. 
O mladih bralcih pa je menila, da jih mora vzpodbujati k branju in jih 
voditi pri izbiranju čtiva. Posebno ponosna ja bila na tiste, ki jih je v 
knjižnici sprejela kot prvošolčke, jih spremljala skozi šolanje in so čez 
leta v knjižnico pripeljali svoje otroke. Ustvarjalni duh je sprostila ob 
pripravljanju razstav, literarnih večerov in srečanj s pisatelji.
Ko je odšla v pokoj, se je pridružila likovnemu krožku pri univerzi za 
tretje življenjsko obdobje. V sebi je odkrila umetniška nagnjenja, ki jim 
je skušala dati prosto pot. Nekje v pisalni mizi so gotovo ostali tudi fra-
gmentarni zapiski o zanimivih ljudeh, ki jih je srečala v življenju, in 
zgodb, ki jih je poslušala kot otrok. 

Pravzaprav z domačo vasjo in prijatelji iz mladosti nikoli ni pretrgala 
vezi. Srečevala se je z njimi vse do zadnjih let. Ljubila je dolga potova-
nja, na katera sta se odpravila za možem. Očarala jo je centralna Azija 
in daljna Kitajska. Indija pa je ostala neizpolnjene sanje. Rada je imela 
glasbo, rože, gorjanske košenice …
Toda njena največja ljubezen je bila družina: mož, hčerki, vnuka, starši, 
bratje in sploh vsi, ki jih vežejo družinske vezi.
Na prvi pogled se zdi, da ji je bilo življenje res naklonjeno, a ni čisto 
tako. Spoprijeti se je morala z neštetimi težavami. Svojim najljubšim je 
stala ob strani v bolezni in mnogih težkih trenutkih. V zadnjih letih pa 
si je naložila še težko breme, saj je zgradila hišo, o kateri sta sanjala s 
Francetom, da bi imela družina končno lastno streho.
Nikoli ni dovolila, da bi jo posrkalo sivo povprečje, vedno je znala 
ohraniti svojo individualnost in posebnost.
Spominjali se je bomo kot duhovite sogovornice, ki je nenadkriljivo 
pripovedovala anekdote, in hkrati tenkočutne poslušalke, zaupnice in 
prijateljice. Za vse je imela moč, pogum in energijo, le proti zahrbtni 
bolezni se je zaman bojevala.
V imenu nekdanjih in sedanjih delavcev knjižnice, v imenu prijateljic s 
krožka, v imenu dolgoletnih prijateljic in v svojem imenu izrekam is-
kreno sožalje Mileni, Katji, Taliju in Lauri in sploh vsem žalujočim.
Od Martine se poslavljam z besedami njenega moža pesnika Franceta 
Režuna:
Bili smo sopotniki, 
pa nismo vedeli,
kako velika je bližina.

Stanka Pungartnik

Imeti rad je najlepše darilo,
ko izgubiš najdražje, izgubiš vse.

Ni te na pragu, ni te v hiši,
tvojega glasu nihče več ne sliši.

Zato pot nas vodi tja, kjer
sveče gorijo in rože cvetijo.

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustila 

draga mama

MARIJA ZUPANČIČ, roj. GRDEN,

Anžurjeva mama iz Martinje vasi pri 
Šentlovrencu.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijate-
ljem in znancem, vsem, ki ste z nami delili žalost v težkih trenutkih 
in mamo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, 

darovano cvetje in sveče, za svete maše in dober namen.
Iskrena hvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju DSO Trebnje 

in DSO Črnomelj, hvala gospodu župniku Jožetu Erjavcu za lepo 
opravljen mašni obred, pevcem za izpete žalostinke, pogrebnemu 

zavodu Perpar.
Hvala vsem gasilcem PGD Šentlovrenc, sodelavcem TRAIG-a d.d., 

DARS-a d.d. in Ministrstva za zunanje zadeve.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni.

Uspešen Božični koncert
V organizaciji Kulturnega društva so na 16. Božičnem  koncertu v 
prenapolnjeni trebanjski župnijski cerkvi nastopili: Občinski pihalni 
orkester, Predšolski pevski zbor Mavrica Vrtec Trebnje, Glasbena 
skupinia Stopinje, Ragle, Sorelina, Glasbena šola Trebnje in Pevski 
zbor Društva vinogradnikov Trebnje.

I. V.

Najmlajši in najštevilčnejši nastopajoči so bili otroci iz trebanjskega 
vrtca. Foto: Studio 5 Mirna
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OBVESTILADelovne knjižice
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delov-
nih razmerjih so s 1. 1. 2009 prenehale veljati določbe nekaterih čle-
nov Zakona delovnih razmerjih, ki se nanašajo na delovno knjižico. 
ZDR-a tako opušča delovno knjižico kot obvezen dokument delavca. 
Po 1. 1. 2009 upravne enote ne izdajajo več delovnih knjižic, prav tako 
ni več pravne podlage za vpisovanje podatkov v delovne knjižice. Ob 
prenehanju delovnega razmerja ali na lastno zahtevo proti potrdilu o 
prejemu delavec sam hrani delovno knjižico, ki tudi po 1. 1. 2009 
ohranja naravo javne listine. Delavci bodo lahko delovno knjižico z 
veljavnimi vpisi predložili in uporabili v postopkih uresničevanja do-
ločenih pravic tako kot do zdaj.

 Upravna enota Trebnje

Kmečka in rokodelska tržnica
Tudi letos vsako soboto od 8. do 12. 
ure v mestnem parku v organizaciji 
Društva za razvoj in oživitev Treb-
njega. 
V februarju bo še posebej živahno: 
na valentinovo, 14. februarja, bomo 
izbirali najnajnaj valentinčka – do-
miselno izdelano, narisano ali napi-
sano drobno pozornost bližnji osebi. 
Na pustno soboto, 21. februarja, pa 
bosta kar dva dogodka: izbor najnaj-
naj maske – domiselno lastnoročno 
izdelane pustne maske, in izbor naj-
najnaj šeme - revija pustnih šem in izbor najbolj očarljive. Informativ-
no se prijavite na e-poštni naslov info@drot.org, da se bomo organi-
zatorji ustrezno pripravili. Prijave na dan prireditve pa bodo seveda 
brez imen, da bo izbiranje nepristransko. Želimo si lepega vremena in 
mnogo sodelujočih!  

M. G.

Predavanje o stresu po praznikih 
Zakonski in družinski inštitut Novo mesto in Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje vabita na predavanje o stresu po praznikih, ki bo v knjižnici 
26. 1. ob 19. uri.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Ponovno olajšava za investiranje
V letu 2008 je bila s spremembo in dopolnitvijo Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2) za vlaganja v kmetijsko in gozdarsko dejavnost, ponovno uve-
dena možnost znižanja davčne osnove za obdavčitev dohodkov z doho-
dnino. 
Po določbi zakona je olajšavo možno uveljavljati za vlaganja sredstev čla-
nov gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna sredstva in 
opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavno-
stjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, ki jih je mo-
goče dokazati z računi. Pri tem je posebej določeno, da olajšave ni možno 
uveljavljati za vlaganja v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb ter na-
kup motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske me-
hanizacije. 
Navedena olajšava se lahko uveljavlja za naložbe v nakup novih in rablje-
nih kmetijskih strojev in opreme, osnovne črede, cistern in sodov ter 
ostale opreme za pridelavo vina in oljčnega olja, postavitev trajnih nasa-
dov, izgradnjo silosov, cest in dvorišč na kmetiji, vzpostavitev namakanja, 
postavitev ograj in druga podobna vlaganja. Od neopredmetenih sred-
stev je možno olajšavo uveljavljati na primer za nakup mlečnih kvot ali 
pravic za pridelavo in trženje zaščitenih sort.
V davčnem letu vlaganja se prizna olajšava v višini 30 % vloženega zneska, 
vendar ne za tisti del vlaganja, ki je bil sofi nanciran z nepovratnimi sred-
stvi. Prav tako se za del vlaganja ne šteje vstopni DDV, če je bil vlagatelj v 
času vlaganja zavezanec za DDV.
Postopek za uveljavljanje olajšave za vlaganja v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost ni posebej predpisan, je pa DURS kljub 
temu pripravil vlogo z navodili, ki jo najdete na spletnem naslovu http://
www.durs.gov.si (rubrika DOHODNINA 2008), dobite pa jo lahko tudi 
na izpostavah Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Vlogo je mo-
žno oddati na pristojnem davčnem uradu ali izpostavi, in sicer za doho-
dnino za leto 2008 nazadnje do 31. januarja 2009. 

Damijan VRTIN, 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Obvestila Kmetijsko 
svetovalne službe Trebnje

Dodatne informacije dobite na telefonu  07/3460-671
Vljudno vabljeni na predavanje in praktični prikaz!

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje
Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

Kmetijska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
tel.: tel (07) 346 06 71,  fax (07) 346 06 73, 
E-mail: ana.moder@siol.net

Datum Naslov Lokacija Ura 
5.2.2009 Ohranjanje in povečanje 

organske snovi na njivskih 
površinah Debelozrnate 
stročnice v kolobarju 
Vpliv pasme na prirejo in 
kvaliteto govejega mesa 
Teletom primerna reja

CIK Trebnje
- velika predavalnica 
-predavanje

10.30 

in 

15.00

10.2.2009 Obrezovanje sadnega 
drevja- 
praktični prikaz

Občine-Jurjeva domačija 
Šentrupert-sadovnjak 
Frelih Jože 
Rodine-sadjarska kmetija 
Marjan Uhan

9.00 

12.00 

15.00

HEJ, PRIDITE NA PRAVLJIČNE 
URICE!

Vse otroke vabimo na ure pravljic! 
Razpored do aprila:

V času počitnic (16. – 20. 2.) organiziramo ustvarjalne delavnice za 
otroke. Več informacij in prijave v knjižnici ali na tel.: 07/ 34 82 111 
(Mojca).

Pridite na pravljično dogodivščino!!!!!

Trebnje,
ponedeljek ob 17.17

Mirna,
torek ob 17.17

januar 5., 12., 19., 26. 6. in 20.  
februar 2., 9., 23. 3.
marec 2., 9., 16., 23., 30. 3., 17., 31.
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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

do 15. 5. Razstava Nove pridobitve Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje v 2007 in 2008

Galerija likovnih 
samorastnikov

ves mesec Mesečna uganka in mega kviz
Otroci lahko vsak mesec na vseh enotah knjižnice rešujejo knjižno uganko in 
sodelujejo v žrebanju za lepe nagrade.
Preko interneta pa se lahko preizkusijo v reševanju vseslovneskega 
Knjižnično-muzejskega mega kviza. Pri tem se bodo zabavali in veliko naučili, na 
koncu cikla pa jih čakajo bogate nagrade.

Vse enote Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje

24. 1. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

24. 1. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

24. 1. sob
10.00

Hrana za dobro voljo
Človek je, kar je, pravijo. Kuharski čarovnik bo pokazal čarobne načine, kako se 
dnevno razvedriti s pomočjo prehrane. Kdo dobro je, se najslajše smeje.

Mercator center Trebnje

25. 1. ned
8:00 – 15:30

Zimska liga v malem nogometu Trebnje
6. kolo

dvorana OŠ Trebnje

25. 1. ned
10:00

Koncert božičnih pesmi
Nastopil bo oktet Suha iz Pliberka na avstrijskem Koroškem. Oktet bo nastopal 
že med mašo in po maši priredil še koncert.

cerkev sv. Jurija v  
Dobrniču

25. 1. ned
14:00

Otroška predstava Janko in Metka KD Dobrnič

26. 1. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju
Vsak ponedeljek vas v čitalnici osrednje knjižnice Trebnje čaka svetovalka iz 
Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki vam bo pomagala z nasveti pri 
iskanju zaposlitve in učenju.

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

26. 1. pon
17:17

Ura pravljic
Otroci lahko prisluhnete pravljici in skupaj boste pobegnili v čarobni svet 
pripovedk, legend ter sodobnih pravljic.

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

27. 1. tor
12:00 – 17:00

Točka za vseživljensko učenje Dolenjske
Točke brezplačno ponujajo različna predavanja, delavnice, predstavitve različnih 
vsebin (osnove računalništva, tuji jeziki, zdravilna zelišča, uspešno 
komuniciranje, ustvarjalne delavnice…).

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje na Mirni

29. 1. čet
17:00

4. 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 »Pišem, sem mar pisatelj?«

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

30. 1. pet
18:30

Prijateljska rokometna tekma
RK Trimo Trebnje : RK QADSIA Sporting (Kuvajt)

dvorana OŠ Trebnje

31. 1. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

31. 1. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

31. 1. sob
11:00

Predstava za otroke: Škrat Ulala in modri kamen Mercator center Trebnje

31. 1. sob
17:00 – 19:00

Dober dan, zdravje!
Naredite nekaj za svoje zdravje in se pridružite, ko bodo v sodelovanju z 
Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije izvajali brezplačen meritve krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. 

Mercator center Trebnje

31. 1. sob
19:00

Predstava za odrasle KD Trebnje

1. 2. ned
8:00 – 15:30

Zimska liga v malem nogometu Trebnje
7. kolo

dvorana OŠ Trebnje

2. 2. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

2. 2. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

2. 2. pon
19:00

Literarni večer z Mitjo Čandrom in Jurijem Hudolinom Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

3. 2. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica na Mirni

3. 2. tor
18:30

Trening rokometna tekma
RK Trimo Trebnje : RK Alples Železniki

dvorana OŠ Trebnje

7. 2. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

7. 2. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

7. 2. sob
9:00

Zimski pohod iz Mirne Peči na Vrhtrebnje
Planinsko društvo Trebnje vabi na tradicionalni pohod iz Mirne Peči na 
Vrhtrebnje.

Mirna Peč

7. 2. sob
19:00

Prvenstvena rokometna tekma
15. krog MIK 1. rokometne lige RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper

dvorana OŠ Trebnje

7. 2. sob
19:00

Prešernovanje KD Čatež

8. 2. ned
8:00 – 15:30

Zimska liga v malem nogometu Trebnje
8. kolo

dvorana OŠ Trebnje

8. 2. ned
10:00 – 18:00

Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
(vstop prost)

Galerija likovnih 
samorastnikov

8. 2. ned
14:00

Proslava ob kulturnem prazniku KD Dobrnič

8. 2. ned
16:00

Koncert in otvoritev razstave Baragova dvorana Trebnje

9. 2. pon Otvoritev razstave Lectova srca Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

9. 2. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

9. 2. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

12. 2. čet
17:00

Otroški abonma: Zlatolaska KD Trebnje

14. 2. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Izbor najnajnajvalentička: domiselno izdelane, narisane, napisane drobne 
pozornosti bližnji osebi.

park v Trebnjem

14. 2. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

14. 2. sob
9:00

16. Valentinov pohod po vinskih goricah Lipnika, Stare Gore in 
Gradišča

Rodine

14. 2. sob
13:30 – 16:30

Prvenstvena kegljaška tekma
2. liga zahod, ženske, 10. krog, Trebnje II : Izola

Kegljišče Vodnjak Nm

14. 2. sob
17:00 – 20:00

Prvenstvena kegljaška tekma
1. B liga, ženske, 14. krog, Trebnje I : Proteus Postojna

Kegljišče Vodnjak Nm

14. 2. sob
19:00

Predstava za odrasle KD Dobrnič

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je po dolgotrajni 

bolezni  zapustila

JUSTINA KEK,
roj. Vidmar,
s Pluske 4

pri Trebnjem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, 
izrazili sožalje, ji podarili cvetje in sveče, darovali za svete maše ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala osebju 

Doma starejših občanov Trebnje in dr. Steli Munk za izjemno človeško 
toplino, ki ste ji jo nudili v zadnjih mesecih. Hvala tudi dr. Kavčičevi, 
dr. Piletiču in osebju Internega oddelka SB Novo mesto. Hvala vsem, 
ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena 
hvala župniku g. Milošu Koširju iz Trebnjega za besede tolažbe na dan 

slovesa in lepo opravljen pogrebni obred ter oktetu Lipa za zapete 
pesmi. Še enkrat vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, 

iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA
V 79. letu starosti se je poslovil 

naš dragi oče, dedek, brat in stric

KAREL NAHTIGAL
iz Vina gorice 4 

v Trebnjem. 
Ob nepričakovani izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali 
ob strani in izrekli sožalje. Posebna zahvala domu starejših občanov v 

Trebnjem, pogrebnemu zavodu Sonje Novak, uslužbencem Komunale 
Trebnje, g. župniku Milošu Koširju za tolažilne besede in vsem ostalim, ki 

ste  se na kakršenkoli način spomnili našega očeta. 

Žalujoči: vsi njegovi.
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Tri Trebanjke v moštvu regije
Strokovna komisija pri Območni tekmovalni skupnosti Novo mesto, 
ki obsega Dolenjsko in Belo krajino, je razglasila najboljše kegljače v 
letu 2008. Med šestimi najboljšimi igralkami so kar tri Trebanjke: 
Katja Šribar, Irena Goleš in Slavica Hribšek. Katja je zaradi nosečno-
sti odpovedala nastop na državnem posameznem prvenstvu, s tem 
pa izgubila naslov prve kegljaške dame naše regije.

N. G.

Z desne: trener in nosilec največ bremen uspešnega kluba Jože Trlep, 
Gregor Smole, Alen Alukić in predsednik kluba No Fear ter oče Alena 

Alukića, Senko Alukić. Na sliki manjka še Alan Cvelbar, ki je tudi 
zaslužen za to, da je Alen Alukić državni prvak.

Bravo Alen!
Trebanjski borec tajskega boksa Alen Alukić se je 20. decembra udele-
žil državnega prvenstva v tajskem boksu na Ptuju, kjer je postal mla-
dinski državni prvak v kategoriji do 71 kg. 
Na Ptuju je s tehničnim knockoutom v drugi rundi premagal dobro 
pripravljenega borca iz Črnomlja, Jureta Cesarja, dosedanjega držav-
nega prvaka do 75 kg. Alukić je z zmago potrdil besede svojega trener-
ja Jožeta Trlepa, da je tako tehnično kot kondicijsko dobro pripravljen. 
Občina Trebnje ima veliko dobrih športnikov v različnih športnih di-
sciplinah, ki pa so žal bolj poznani v drugih mestih Slovenije in Evrope 
kot doma. V naši občini bi bilo potrebno nameniti nekaj več pomoči  
za naše športnike, ki si to zaslužijo.
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim članicam in članom kluba No Fear 
iz Trebnjega in navijačem, ki so prišli navijat na Ptuj.

Ob tem pa vabimo k vpisu nove člane, kontaktna številka je: 
051 224 532

EKOLOŠKI KOTIČEK

Ločevanje odpadkov
Ko sem se pred kratkim sprehajal s hčerko po Trebnjem, sva na tleh 
zagledala nekaj časopisov. Odločila sva se, da jih pospraviva – ekolo-
ško seveda. V najbližji koš ju nisva želela vreči, zato sva po Trebnjem 
iskala zabojnik za star papir. Krenila sva proti občini in naprej proti 
vrtcu, a nisva mogla odložiti časopisov na primerno mesto. Vse, kar 
sva našla, sta bila dva zabojnika za »surovino« na parkirišču pred 
zdravstvenim domom. Notri pa sva videla karton, stiropor, pločevin-
ke,  plastenke … Iskala sva razlago na zabojnikih (kaj je možno vanje 
odložiti), pa je nisva našla. Kaj torej  pomeni SUROVINA? Kam gre-
do ti odpadki? Gredo v predelavo? In še estetski komentar: veliki za-
bojniki so najbrž praktični za odvoz, izgled pa je po mojem mnenju 
neprimeren za okolico, v kateri se nahaja. Odločil sem se, da razi-
ščem, koliko imamo sploh v Trebnjem in okolici ekoloških otokov, ki 
so namenjeni ločevanju odpadkov. Ugotovil sem, da jih je kar nekaj 
ob blokih, cestah in večjih naseljih. Ob občinski stavbi sem našel za-
bojnik za papir, ki pa je preveč skrit (za stavbo). Ko sem razmišljal, kje 
bi bilo dobro še postaviti ekološke otoke, sem pomislil na dostopnost 
z avtomobilom, kamor bi občani iz vasi lahko pripeljali odpadke vsaj 
enkrat na teden. Ti kraji so lahko: blizu večjih trgovin, vrtca, šole in 
centra Trebnjega. Prav bi bilo, da bi vse trgovine, ki prodajajo okolju 
škodljive proizvode, ki se ne razgradijo v naravi, poskrbela tudi za zbi-
rališča in naprej za reciklažo, Na podeželju se z novo obliko kmetova-
nja veliko uporablja polietilen (polivinil), zato bi bilo prav, da se vsake-
mu kmetovalcu omogoči njegovo ekološko vračanje. 

Uroš Primc

Z Noro idejo v formulo 1

Decembra je Trimo že šesto leto zapored v okviru anonimnega nate-
čaja za zaposlene Nora ideja podelil nagrado za najbolj izvirno in ino-
vativno idejo. Nagrado je prejela Maja Mujdrica (na sliki), zaposlena v 
sektorju razvoja in projektive, za predlog izdelave protikorozijskega 
implantanta. Za idejo je nagrajena z vožnjo s čisto pravo formulo 1 na 
dirkališču v Veliki Britaniji. Na letošnji natečaj, ki spodbuja nekonven-
cionalno razmišljanje zaposlenih, se je prijavilo skupno 65 idej. Do se-
daj so zaposleni na natečajih Nora ideja predlagali že več kot 300 idej.

Trimo Trebnje, Foto: Borut Peterlin

Blagoslov konj

Na god zavetnika konj sv. Štefana se je na trgu pri farni cerkvi v Šentlo-
vrencu zbralo 25 okoliških konjenikov. Po opravljenem blagoslovu konj, 
ki jim ga je podelil domači župnik Jože Erjavec, so se konjeniki zbrali na 
Krtini, kjer je bila za vse pripravljena manjša pogostitev.
Organizator dogodka, Turistično konjeniško društvo Krtina, se zahvalju-
je vsem sodelujočim, obenem pa želi vsem zadovoljno in srečno novo 
leto ter kliče nasvidenje na naslednjih prireditvah.

Alojz Rajnar, predsednik TKDK


