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PISMO GODBE TREBNJE 
IN TREBANJSKIH MAŽORET 

OBČINI TREBNJE
Po sklepu občnega zbora društva je predsed-
stvo društva Občini Trebnje poslalo pisno 
zahtevo za ureditev stabilnega fi nanciranja 
društva. Društvo, ki ima več kot 80. letno tra-
dicijo ne more pristati na črtanje postavke za 
njihovo redno delovanje, kot je predlagano v 
proračunu občine za leti 2009 in 2010. Brez 
sredstev za vzdrževanje instrumentov in 
uniform ter nujnih materialnih stroškov dru-
štvo ne bi moglo več konkurirati najuspe-
šnejšim tovrstnim društvom v Sloveniji. Zato 
je predsedstvo društva zaprosilo župana za 
sestanek o tem pomembnem vprašanju. 

Dobrodelni Leo klub Trebnje v sodelovanju s Teatrom Otočec vabi na dobrodelno predstavo, 
komedijo Rdeči kotiček, ki bo v soboto, 21. marca ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje.

Občinski praznik
Praznik Občine Trebnje je 25. junij. 
Obeležuje se ga s slavnostno priredi-
tvijo. Ob tej priložnosti se podeljuje-
jo občinske plakete in priznanja. Prvi 
občinski praznik bo Občina Trebnje 
praznovala leta 2009.

Občina Trebnje

Grb in zastava
Občina Trebnje prevzema grb in zastavo Krajevne skupnosti Trebnje oziroma mesta Trebnje. 
Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v mo-
dri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z 
leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu 
enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči 
zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je obrobljen 
z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni 
polkrogi in zeleno polje. Modra barva predstavlja nebo, 
drevesa, potoke občine, zelena barva predstavlja polja, 
griče, vinograde občine, horizontalna črta in sredinsko 
polje označujeta črko T – Trebnje. Lev označuje sim-
bol moči nekdanje rimske vojaške postojanke, kar pred-
stavlja status mesta Trebnjega.

Občina Trebnje

Pred nami je pustno rajanje

Obvestilo uredništva
Uredništvo Glasila občanov je na svoji seji 
ugotovilo, da čedalje več strani zavzemajo 
vsebine političnih strank in župana. Zato ob-
vešča vse politične stranke, poslance DZ in 
župana, da imajo v glasilu omejen prostor za 
objavljanje. Prispevki strank in poslancev po 
novem ne smejo biti daljši od 2000 znakov 
skupaj s presledki oziroma 1500 znakov sku-
paj s presledki in sliko. Županov prispevek pa 
je lahko dolg največ 2500 znakov s presledki. 
Uredništvo bo objavilo le prispevke strank, 
ki bodo pisale o svojem delu, načrtih in ak-
tivnostih. Ostale pošiljatelje pa prosimo, naj 
omejijo dolžino prispevkov na 1000 znakov 
skupaj s presledki.

Pred nami je pust in z njim razna pustna raja-
nja. Pri tem bi vse udeležence v cestnem pro-
metu opozorili, da uporaba pustnih mask za 
voznike ni dovoljena. Globa je predpisana v 72. 
členu Zakona o varnosti cestnega prometa in 
znaša 40 €. Vse občane opozarjamo, da v času 
pustovanja ne odpirajo vrat neznanim osebam 
v pustnih maskah, saj iz izkušenj iz preteklosti 
ugotavljamo, da to spretno izkoriščajo storilci 
za izvrševanje različnih kaznivih dejanj. 

Policijska postaja 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 1000 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 oziroma največ 
1500 znakov s presledki in sliko, županov prispevek pa 2500. 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. marec 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, 
če bodo še aktualni.

Drage občanke, 
dragi občani,

za nami je praznik ljubezni in pred nami je 
pust. Valentinovo je praznik, ki nekoliko po 
ameriško govori o ljubezni. Ljubezen ne sme 
biti zgolj beseda, ljubezen je treba živeti. Lju-
bezen je naše največje orožje, s katerim bomo 
rešili ta svet. Zato čuvajte svojo lepoto in lju-
bezni!

Pust je maškarada, ki je tako značilna za sodo-
ben svet. Je na metaforičen način pričevanje o 
sodobni psihološki arhitekturi človeka in o 
svetu, v katerem vladata pohlep in zahrbtnost. 
Maškarada na lep način pove, kakšen naj člo-
vek ne bi bil: ne laži, ne pretvarjaj se in ne je-
mlji drugih ljudi za zabavo.

Drage občanke, dragi občani, valentinovo in 
pust pa sta tudi lepa praznika, saj moramo 
verjeti v ljubezen, jo gojiti, imeti radi sočlove-
ka in mu stati ob strani, ko je v stiski. Pust pa 
naj bo trenutek, ko se poveselimo. 

mag. Igor Teršar, 
urednik

Delo Upravne enote Trebnje v letu 2008 

Skupaj 29 uslužbencev Upravne enote Trebnje, 
ki izvajajo upravne in druge naloge iz državne 
pristojnosti za tri občine: Trebnje, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno so z opravljenim delom 
v letu 2008 lahko zadovoljni. To oceno potrju-
jejo tudi doseženi rezultati ocen tako njihovih 
strank, zaposlenih kot različne ocene strokov-
njakov, tako domačih kot tujih, pri celovitih 
presojah in ocenjevanjih poslovanja upravne 
enote.
V UE Trebnje so zaposleni prejeli 8.969 uprav-
nih zadev. Glede na lansko leto se je število pre-
jetih upravnih zadev povečalo za 3 % za razliko 
od trenda upadanja vloženih vlog, ki ga zazna-
vajo ostale upravne enote v širši Dolenjski. Ra-
zlog temu je izredna dinamika investicijskih 
vlaganj na gradbenem področju, saj je na podro-
čju okolja in prostora Upravna enota Trebnje 
prejela skoraj 40 % več vlog kot v letu 2007, sku-
paj 600 zadev. Ravno tako je bilo na območju 
UE Trebnje v letu 2008 bistveno povečanje 
upravnih postopkov na področju tujcev, ki se 
povečuje od leta 2006, in jih je bilo skupaj 70 % 
več glede na leto 2007 oz. vseh 1.527. Zlasti se je 
povečalo število zadev izdajanja dovoljenj za za-

časno prebivanje tujcev državljanov držav, ki 
niso članice Evropske unije. Ravno tako pa se je 
za skoraj 50 % povečalo število postopkov pri 
nabavi orožja članom lovskih družin, skupaj 
320. Upravna enota Trebnje pa je že v letu 2007 
tudi v celoti zaključila vse postopke s področja 
denacionalizacije. Kljub povečanemu številu 
prejetih zadev pa so uradniki vse zadeve reševa-
li v planiranih časih reševanja, ki so v UE Treb-
nje bistveno krajši, kot jih predpisuje zakon.
Delo zaposlenih v UE Trebnje mesečno in letno, 
po predpisanih vprašalnikih ocenjujejo tudi 
stranke. Upravna enota Trebnje je v letu 2008 
imela povprečno mesečno oceno 4,86, kar od 
vseh upravnih enot v državi pomeni 3. mesto, 
pri čemer ima od prvih dveh upravnih enot 
slabše ocenjeno samo urejenost prostora, po ka-
kovosti, odnosu in hitrosti pa je Upravna enota 
Trebnje ocenjena najboljše. Prav tako je tudi 
ocena njenega letnega dela, ki jo dajejo stranke 
zelo visoka 4,90, v letu 2007 je bila z oceno 4,92 
najboljše ocenjena v državi Slovenije. 
Svoje poslovanje je Upravna enota Trebnje v 
letu 2008 preverila tudi z zunanjo presojo izpol-
njevanja kriterijev standarda ISO 9001:2000, 
prav tako pa je kot edina organizacija javne 
uprave v letu 2008 izvedla Post-certifi kacijsko 
presojo Standarda ravnanja z zaposlenimi. Cilj 
vseh zaposlenih Upravne enote Trebnje v letu 
2009 je, da vzdržujejo visoke rezultate dela, ki so 
jih dosegli v preteklih letih, kot v zadnjem letu, 
saj se zavedajo, da vsako srečanje s stranko za 
okencem ali z odločbo, ki jo stranka prejme po 
pošti, pomeni ali pa ne pomeni kvaliteto njiho-
vega dela. 
V letu 2009 UE Trebnje planira tudi posodobi-
tev upravljanja z arhivskim gradivom, saj je pred 
podpisom pogodbe za najem 300 m2 velikega, 
sodobno opremljenega arhivskega prostora. 
Mogoče pa je leto 2009 tudi priložnost za raz-
mislek, kot investicijski impulz, z lokalnimi 
oblastmi in zainteresiranimi soinvestitorji pri 
prostorskem urejanju mesta Trebnje, da drzno 
in pogumno razmislimo o podobi mesta Treb-
nje, ki bo vključeval tudi upravni center, kar so 
že realizirala številna okolja na Dolenjskem.

Milan Rman

Načelnik UE Trebnje Milan Rman (levo) v 
razgovoru z direktorjem Slovenskega inštituta 

za kakovost in meroslovje, Igorjem Likarjem: 
Samo uporaba, pristopi in omreženje izkušenj 

izboljševanja kakovosti poslovanja čim več 
organizacij javne uprave v lokalnem prostoru 

lahko prispeva k zadovoljstvu državljank in 
državljanov z javno upravo.

Trimo v 2009 
Družba Trimo iz Trebnjega je predstavila nerevidirane poslovne rezultate za leto 2008 in razkrila 
načrte za poslovanje v letu 2009. Skupni prihodki družbe Trimo so v letu 2008 znašali 145,9 mi-
lijonov €, Skupine Trimo pa 218,1 milijonov €. Bruto dobiček družbe Trimo je tako v letu 2008 
znašal 6,5 milijonov e €. Trimov najpomembnejši cilj v boju z neugodnimi tržnimi razmerami v 
letu 2009 bo še bolj poglobljeno in inovativno povezovanje znanj in idej vseh zaposlenih za 
ustvarjanje novega poslovnega modela. »Prihajamo v obdobje, ko se bomo morali v Trimu re-
snično dokazati, kaj smo in kaj zmoremo. Vso energijo in znanje bomo usmerili v iskanje rešitev 
v novih razmerah, za katere še ni bilo učnih primerov. Zato bomo sami ustvarjali nov poslovni 
model. Gradimo ga na našem znanju, izkušnjah in inovativnem povezovanju vseh idej. Vsak za-
posleni bo imel priložnost prispevati in pokazati, kaj dejansko zna. V preteklosti smo veliko časa 
in sredstev namenili temu, da so nas učili drugi. Zdaj je čas, da pridobljena znanja prenesemo na 
svoje sodelavce in v prakso,« je napovedala Tatjana Fink, glavna direktorica.

Trimo Trebnje
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ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje!
Letos smo že v dinamičnemu dogajanju v naši občini. Kljub političnim oviram so 
odprta številna gradbišča v občini Trebnje, ki bodo po izgradnji prinesla ljudem 
višji javni standard. Županu sem predlagal, da občina naredi analizo zgrajenega v 
letu 2008 in predloži javnosti. 
V tem trenutku najpomembnejša gradnja Podružnične osnovne šole v Dolenji 
Nemški vasi je na obnovo  čakala dolgih 25 let. V času gradnje bo pouk potekal v 
prostorih CIK Trebnje. Radi bi poudarili, da ima največ zaslug za pridobitev dr-
žavnih sredstev za to šolo prejšnja poslanka Marjeta Uhan. 
Razjasniti moramo, kaj je koalicija in kaj opozicija? Nekateri so pomešali pojme! 
Tisti, ki sodelujejo z izvršilnimi organi (npr. z vlado, z županom), so koalicija. Ti-
sti, ki ne, so opozicija. Opozicija je lahko konstruktivna. Politična opozicija pa je 
čisto nagajanje. Presodite sami, kako je to v občini Trebnje! 
Proračun občine Trebnje za leto 2009 bi moral biti že sprejet! Porabniki: krajevne 
skupnosti, javni zavodi, kmetijstvo, gospodarstvo, društva, klubi bi morali že ko-
ristiti javna fi nančna sredstva. V proceduri bi že morale biti aktivnosti za nove 
investicije. V decembru 2008 je bila planirana seja občinskega sveta. Nekaj dni 
pred tem je župan prejel pismo, da 14-članske politične opozicije na sejo ne bo. 
Na začetku januarja 2009 so isti svetniki vrgli proračun z dnevnega reda. Konec 
januarja 2009 so isti proračun sprejeli na dnevni red in ga nato spet zavrnili! Žu-
panu so naložili, da se nekateri projekti vrinejo v proračun, istočasno pa, da se 
Občina Trebnje ne sme zadolžiti pri bankah, da iz proračuna umakne tri milijone 
EUR. Občinska uprava je zato začela zmanjševati sredstva. Preko medijev so 
nato zavpili, da župan zmanjšuje sredstva za določene namene. Na usklajevanju 
februarja 2009 smo iste svetnike pozvali, naj povedo, kaj naj občina vrže iz prora-
čuna, saj je vse nujno. Odgovora ni bilo! Svetnikom sem jasno povedal, da sem 
proračun podrobno pregledal in nisem našel nobenega projekta, ki ni nujen. Celo 
dodati bi morali nove projekte. Toda, »špaga« v proračunu za leto 2009 je dolga 
21,6 milijona €. Če bo proračun sprejet šele junija, bo realizacija okoli 40 %, če pa 
bo sprejet marca, pa bo realizacija okoli 75 %. Občina Trebnje bo v letu 2009 za-
radi splošne recesije imela manj prihodkov, saj bo manj dohodnine, prispevkov, 
taks.
Po ekonomskih kazalcih dr. Jožeta P. Damjana iz Ekonomskega inštituta, je Obči-
na Trebnje med dvajsetimi najuspešnejšimi občinami v Sloveniji, medtem ko je 
ena od sosednjih manjših občin čisto na repu. Manjše občine imajo premajhno 
kritično maso prebivalcev in same ne morejo izpeljati večjih projektov ali ustano-
viti zavode. Enostavno, predrago je! 
Krajevna skupnost Mirna z 2594 prebivalci ima po zakonu vso pravico, da usta-
novi svojo občino. Vendar kazalci kažejo drugače. Vse tri novonastale občine ne 
bi imele v skupnih javnih zavodih več kot 40 % lastnine. Občina Trebnje bi bila še 
vedno večinski lastnik, okoli 60 %. V ostalih dveh občinah bi se solastniški del 
zato zmanjšal, občini Mokronog-Trebelno na 14,95 % in občini Šentrupert na 
11,9 %. Bodoča Občina Mirna bi tako imela le 13,22 % solastništva. Predsednica 
KS Mirna Barica Kraljevski je v pogovoru na Mirni potrdila, da se je v letu 2008 
v KS Mirna naredilo več kot prej v desetih letih. Le ozreti se je treba naokoli: od 
nove koče na Debencu, železniškega prehoda, pločnikov, mostov, cest, javne raz-
svetljave, do fi nanciranja društev in klubov. Mirno krasi Marinov grad in nova 
velika šola s telovadnico. Če je premalo otrok, ne vem, če so za to »krivi« Trebanj-
ci! KS Mirna je prejela veliko več sredstev iz proračuna kot v preteklosti, v letu 
2009 je podobno. Žal, prav občinski svetniki z Mirne so pripomogli, da ni bilo v 
proračunu 2008 zagotovljenih sredstev za nakup zemljišč v industrijski coni Mir-
na. Ko so spoznali svojo zmoto, je bilo že prepozno.
Večkrat sem že predlagal, da Komunala uredi cene komunalnih storitev, za vsako 
občino posebej. Po izračunih bi morale biti cene v občini Trebnje za nekatere 
storitve nižje kot v novonastalih občinah. Občani občine Trebnje nimajo nobe-
nih obveznosti plačevati enakih cen in tako subvencionirati druge. 
Krajanom Dolenjega Podboršta smo pomagali, da izvajalci na trasi avtoceste po-
pravijo most in cesto v njihovem kraju. Prav tako mora DARS izplačati odškodni-
ne krajanom na Medvedjeku zaradi razpokanih zgradb in uničenih javnih cest.

 Po pooblastilu župana 
Jože Povšič, 

podžupan Občine Trebnje

Zadeva »dimnikar«
Odgovor na javno zastavljeno vprašanje v 36. številki Glasilo 
občanov
Pavlina Hrovat je izpostavila pereč problem glede dimnikar-
ske dejavnosti v naši občini, ki verjetno »tišči« še mnoge ob-
čane, ki niso zadovoljni z izbiro koncesionarja in cenikom 
storitve. V članku sprašuje, zakaj smo dobili »tuje« dimni-
karje, zakaj nimajo pri izboru dimnikarjev občani nobene 
pravice.
Ga. Pavlina se dejansko upravičeno razburja nad izborom 
koncesionarja pa tudi glede cen storitev, pri tem pa ni edina, 
saj smo na občino prejeli številna vprašanja v zvezi z ome-
njeno dejavnostjo.  Žal ji odgovor, s katerim bi bila zadovolj-
na glede izboljšanja stanja na dimnikarskem področju, ne 
moremo posredovati. Lahko navedemo le nekatera dejstva. 
Do leta 2004 je izbor koncesionarja za izvajanje dimnikarske 
dejavnosti izvajala občina, ki je izbirala najugodnejšega po-
nudnika na podlagi javnega razpisa. Pri izboru je občina zah-
tevala, da imajo pri zaposlitvi prednost dimnikarji na našem 
območju, ki so v preteklosti že opravljali navedeno dejav-
nost, vsak ponudnik pa je moral tudi dostaviti cenik storitev. 
Koncesionar je bil dolžan izdelati tudi požarno varnostno 
oceno stanja v občini, hkrati pa je bil zavezan plačila opra-
vljanja dimnikarske dejavnosti. Sredstva so bila vodena kot 
prihodek občinskega proračuna.
Leta 2004 je Vlada RS sprejela Uredbo o postopku podelitve 
koncesije gospodarske javne službe za izvajanja meritev, 
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, Ura-
dni list RS, št. 129/04 z dopolnitvami 57/06, 105/07,102/08). 
S to uredbo je omenjena dejavnost občinam odvzeta, konce-
sionarja pa izbira Ministrstvo za okolje in prostor. Postopek 
izbora koncesionarja se je zaradi počasnosti ministrstva za-
vlekel kar štiri leta, kasneje pa so izbor krojile pritožbe na 
odločitev ministrstva (pritožila se je tako fi rma STO iz Lju-
bljane, ki je do sedaj opravljala dejavnost, kot tudi Ana Jelan-
čič iz Sevnice). Ministrstvo je dokončno izbralo Dimnikar-
ski mojster S.O.S. Ismet Okić s.p. iz Ljubljane. Na odločitev 
izbora se je Ana Jelančič pritožila na Vlado RS, ki je odločila 
v prid ministrstvu. Pri tem izboru občina ni imela nikakršne 
pristojnosti, da bi lahko vplivala na izbor, Vlada RS nas je le 
seznanila z odločbo o izboru.
Občini ni nihče posredoval cenika storitev, se pa občani s 
pritožbami še vedno obračajo na nas. Verjetno vam je, ga. 
Pavlina, znano, da so se v Sloveniji že ustanavljale civilne ini-
ciative, da je bilo več polemik, tako po radiu kot na televiziji, 
vendar nismo zasledili, da bi prišlo pri tem do kakršnih koli 
sprememb. 
Glede cen storitev vam predlagamo, da se obrnete na Obr-
tno zbornico Slovenije, kjer imajo sekcijo za dimnikarsko 
dejavnost. Pripomniti pa vam moramo, da boste morda do-
bili le cene za opravljeno storitev čiščenja dimnika, zelo radi 
pa se izogibajo obrazložitvi računa za opravljen protipožarni 
ogled dimnika, kjer je cena skoraj enaka čiščenju dimnika 
(čeprav dimnikar to ugotavlja sproti pri čiščenju). (Uredba 
Vlade RS določa, da cene storitev dimnikarske službe dolo-
ča vlada na predlog ministrstva, pristojnega za okolje) Za 
konec vam moral žal še navesti, da so kazni za opravljanje 
dimnikarske dejavnosti izven območja, ki je določeno kon-
cesionarju, 3.000 EUR. Zato se drugi dimnikarji ne bodo 
upali opravljati svoje dejavnosti na območju, kjer je izbran 
Ismet Okića.

Dušan Mežnaršič, 
Občina Trebnje
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POSLANSKI KOTIČEK

Poslanec vam želi lep vstop v pomlad
Spoštovani Trebanjci, v Držav-
nem zboru je januar minil v iska-
nju dopolnilnih ukrepov, ki bodo 
učinkoviteje zajezili posledice 
recesije. Zaživel je Zakon o del-
nem subvencioniranju polnega 
delovnega časa, ki ima tako pozi-
tivne kot negativne plati. Opozi-
cijski poslanci še naprej aktivno 
sodelujemo in pripravljamo pre-
dloge za učinkovitejšo zajezitev 
posledic recesije na slovenskega 

človeka in gospodarstvo. Poslanci SDS smo se po zavrnitvi zaključ-
nega računa proračuna za leto 2007, ki je spričevalo dela prejšnje 
vlade, in izkazuje opazno izboljšanje razvojnih trendov Slovenije, 
odločili, da zaradi odnosa vladajoče koalicije ne sodelujemo pri od-
ločanju o Predlogu zakona o ratifi kaciji protokola o pristopu Repu-
blike Albanije in Republike Hrvaške k severnoatlantski pogodbi t. j. 
zvezi NATO. 
Po sprejemu zaključnega računa proračuna za leto 2007, ki je bil iz-
glasovan 9. 2. 2009, smo tudi sprejeli Predlog zakona o ratifi kaciji 
protokola o pristopu Albanije in Hrvaške v zvezo Nato.
Trebanjcem želim povedati, da skupaj s poslancem Desus Francem 
Žnidaršičem sodelujeva pri pripravi rešitev za center za ravnanje z 
odpadki v Trebnjem. Krajani Trebnjega in okolice ta center nujno 
potrebujete in bo pomenil pomemben korak v razvoju. Za projekt je  
predvideno tudi koriščenje evropskih sredstev.
Sej občinskega sveta se udeležim, če sem povabljen in če mi obve-
znosti dopuščajo. Čas je, da se v Trebnjem pozabi na nesoglasja in 
stare zamere. Občani občine Trebnje potrebujejo učinkovito delo 
občinskega sveta, župana, podžupanov in delavcev občinske uprave. 
Drug brez drugega nismo nič in ni vedno najbolje zmagati samo za-
radi osebnega zadoščenja, ne meneč se za posledice, ki jih bo utrpe-
la širša skupnost.
Optimističen vstop v pomlad, čudovite praznike, ki se bodo kar vr-
stili, in zadovoljstvo pri odgovornem delu vam želim. 

Zvonko Lah, poslanec SDS

Ponovoletno srečanje članic in 
članov DESUS 
23. januarja se je v Trebnjem na ponovo-
letnem srečanju zbralo prek 300 članic 
in članov DESUS iz občin Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno. Navzo-
če je pozdravil predsednik stranke obči-
ne Trebnje in naš poslanec mag. Franc Žnidaršič. Dotaknil se je družbenih 
in političnih razmer v občini Trebnje in v državi, ki niso najugodnejše. Na 
lokalni ravni močno škriplje v odnosih med županom in občinskim sve-
tom, kar negativno vpliva na začrtan razvoj naše občine. Takšnemu stanju 
pa se že pridružujeta fi nančna kriza in recesija. Po njegovem mnenju bo 
zaradi težkih gospodarskih razmer težko uresničevati koalicijski program 
na socialnem, zdravstvenem in upokojenskem področju. Kljub vsem tem 
težavam Žnidaršič z optimizmom gleda na letošnje leto.
V pogovoru med člani vodstva stranke je beseda tekla o aktualnih vpraša-
njih strankarskega in družbenega življenja. Tako smo bili enotnega mne-
nja, da srečanja utrjujejo pripadnost stranki in notranjo enotnost stranke. 
Ker smo stranka starejših, se članstvo v njej hitreje osipa, zato moramo 
nenehno skrbeti za dopolnjevanje z novimi člani. Premalo imamo pred-
vsem mlajših upokojencev z znanjem in izkušnjami, ki bi lažje prevzemali 
odgovorne naloge v stranki in zastopali stranko na volitvah. Na ta način bi 
stranka pridobivala na ugledu.
Razmišljali smo tudi o uspehu stranke na zadnjih volitvah. V državnem 
zboru imamo sedem poslancev, kar je velik uspeh. Samo število poslancev 
pa še ni zadosten pogoj za uspešno delovanje poslanske skupine v parla-
mentu. Potrebna sta še enotnost in dosledno spoštovanje  programa stran-
ke ter koalicijskega sporazuma. Individualni interesi poslancev lahko moč-
no načnejo uspešno delovanje polanske skupine. Tako je delovanje našega 
predsednika Karla Erjavca ob koalicijskem usklajevanju med članstvom 
povzročilo razočaranje ob sicer lepem volilnem uspehu stranke. Tega pa 
ne moremo pripisati zgolj njemu, čeprav nekateri v vrhu stranke to počne-
jo. K uspehu na volitvah so največ prispevali številni aktivisti stranke in v 
našo stranko prepričani volilci. Pri tem pa moramo še posebej poudariti 
prizadevnost in razdajanje našega predsednika Franca Žnidaršiča po vsej 
državi ne samo v našem volilnem okraju.
Spomladi bo imela stranka svoj 7. kongres. Na njem bomo morali odpravi-
ti marsikaj, kar je doslej oviralo uspešno delovanje stranke v naši parla-
mentarni demokraciji. Predvsem pa se bomo morali poglobiti v vsebinske 
in organizacijske probleme stranke.

Štefan Kamin

DROT edini, ki se NE fi nancira iz 
občinskega proračuna
V prejšnji številki Glasila občanov je župan Alojzij Kastelic očital Društvu 
za razvoj občine Trebnje (DROT), da jih »ne zanima razvoj občine Treb-
nje, ampak kako priti do davkoplačevalskega denarja za potešitev lastnih 
osebnih interesov«. Kot nam je sporočil Dejan Smuk, predsednik DROT-a, 
od leta 2003, ko so prišli v občinski svet, do leta 2008 niso dobili niti tolar-
ja oziroma evra iz občinskega proračuna. Smuk nam je v zvezi s tem po-
sredoval tudi uradne podatke, ki jih je prejel od občinske uprave.
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fi nanciranje političnih strank iz občinskega proračuna
LDS 36.710,20 €
SDS 21.733,45 €
DESUS 18.544,29 €
SLS 22.493,87 €
SD 9.774,02 €
SMS 10.339,99 €
NSI 25.770,87 €
DROT oz Lista za razvoj 0,00 €

Odgovor na županov članek 
Odnos do javnega denarja
Župan Alojzij Kastelic mi v članku Odnos do javnega denarja očita 
neutemeljenost zahtevka v višina 168 €, ki sem ga podal v skladu z 
veljavnim Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo 
svetniških klubov in samostojnih svetnikov. V kolikor so strokovne 
službe, za katere menim, da imajo potrebno znanje, ocenile, da je 
zahtevek neutemeljen, bi o takšni ugotovitvi lahko izdale obrazložen 
sklep, zoper katerega bi imel vlagatelj možnost pritožbe. Navedeno ni 
bilo storjeno, torej si je župan tudi tokrat želel le medijske promocije.
Vloženi zahtevek bom umaknil, vendar ne zaradi moje napake, tem-
več preprosto iz razloga, ker sam sebe preveč cenim, da bi z župa-
nom sodeloval na nivoju, ki ni značilen za moj način dela in komuni-
ciranja.
In če že govorimo o napakah, eno vsekakor moram priznati. Kot ob-
čan občine Trebnje sem v času volitev podprl Alojzija Kastelica za 
župana. To je bila moja največja napaka do sedaj, ki sem jo volilcem in 
volilkam dolžan priznati.

mag. Ivan Gole, 
svetnik Desus v občinskem svetu
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Dvajset let Slovenske 
demokratske stranke 
V letošnjem letu praznuje Slovenska demo-
kratska stranka 20. obletnico delovanja. 
Ustanovljena je bila 16. februarja 1989. Kot 
novonastala politična stranka slovenske pomladi je ves čas, od njenega 
začetka do danes, imela ključno vlogo v slovenskem političnem prostoru 
in s tem močno zaznamovala vsa obdobja novejše slovenske zgodovine.
SDS je v 20 letih napravila lep razvoj, postala nepogrešljiva v ideološkem 
in programskem smislu, zaradi korektne drže in dobrega kadra, ki ga je 
pridobivala, predvsem pa zaradi dveh izjemnih politikov, ki sta zaznamo-
vala njeno dosedanje življenje, dr. Jožeta Pučnika in Janeza Janše.
SDS je legalna, tj. formalna naslednica nekdanjih SDZ in SDSS in dejan-
sko črpa življenjski sok iz obeh korenin, iz obeh izročil. Vsa ta širina in 
odprtost ji zagotavljata lepo prihodnost in sta izraženi v programu SDS 
2008–2012 »Slovenija na pravi poti«, ki temelji na blaginji za vse.

Vsem članicam in članom, volilkam in volilcem SDS
iskrene čestitke za prvih dvajset let!!!

Obvestilo za javnost
V javnosti se je pojavilo toliko dezinformacij in vprašanj, naslovljenih na 
OO SDS Trebnje, da smo se odločili podati naslednje obvestilo za jav-
nost: »Nadzorni odbor SDS na državni ravni je potrdil sklep Občinskega 
odbora SDS Trebnje o izključitvi Jožeta Povšiča iz Slovenske demokrat-
ske stranke. S tem je zadeva zaključena.« 
Upamo, da s strani Jožeta Povšiča ne bo več prihajalo do klevetanja posa-
meznih članov in Občinskega odbora SDS Trebnje, insinuacij, dezinfor-
macij  in zavajanja javnosti kot tudi polemiziranja v medijih.
V Občinskem odboru SDS Trebnje se želimo posvetiti konstruktivnemu 
delu z občinskim svetom na lokalnem območju in s poslancem SDS na 
državnem nivoju.«

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Prikaz nasprotnih dejstev 
Odnos do javnega denarja
V besedilu pod gornjim naslovom, objavljenim v Glasilu občanov št. 
36/24. januar 2009 je župan Alojzij Kastelic napisal: »Na občino sta 
poslala zahtevke tudi svetnika Špela Smuk in Jože Hribar (oba 
DROT) za plačilo fi ktivnih računov Poslovne storitve Marinček s.p., 
češ da je le-ta »svetoval« in »analiziral« gradivo za občinski svet.«
V zvezi s tem podpisani kot nosilec dejavnosti Poslovne storitve Go-
razd Marinček s.p. izjavljam, da so računi svetnikoma Jožetu Hribarju 
in Špeli Smuk izdani na podlagi opravljenega dela, o čemer sta svetni-
ka županu poslala podrobno specifi kacijo. Opravljeno je bilo 2 x 21 
svetovalnih ur v obdobju 6 mesecev, to je 7 ur mesečno, po 48 € na 
uro z vključenim DDV po računovodski tarifi , za analizo gradiv za 
štiri seje OS Trebnje in pripravo svetniških vprašanj.
O potrebnosti analiziranja in svetovanja o gradivih, ki jih pripravlja 
občinska uprava v Trebnjem, si lahko vsak prebere na spletnih stra-
neh www.trebnje.si, Poročila Nadzornega odbora občine.
Neverjetne podražitve zazidalca Cviblje, železniškega prehoda Mir-
na, POŠ Dolenja Nemška vas, več sto tisočakov težki avansi tedne 
pred pričetkom del izvajalcem, itd., kažejo na prisrčno šaljiv županov 
odnos do javnih fi nanc. Drugi se z javnimi fi nancami ne šalijo in se 
ravnajo po veljavnih predpisih, na primer po Pravilniku o zagotavlja-
nju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih sve-
tnikov, ki ga je župan Alojzij Kastelic lastnoročno podpisal in objavil 
v Uradnem listu  Republike Slovenije št. 48/2008.

Gorazd Marinček

Kako skrbimo 
za javno lastnino?
V sredo, 28. 1. 2009, je bila izredna seja Občinskega sveta Občine 
Trebnje. Kljub našim dokazom in poštenim drugačnim predlogom 
je 14 svetnikov leve politične opozicije sprejelo nerazumne odloke o 
skupnih javnih zavodih in javnem podjetju. Lastništvo je določeno v 
sorazmerju s številom prebivalcev. Občina Trebnje je povsod 71,63 
% lastnica, razen v Glasbeni šoli, kjer je 100 % lastnica. Je torej velika 
lastnica, organi Občine Trebnje pa ne morejo o ničemer odločati, če 
odločitvi nasprotujeta sosednji dve občini. Le zakaj se vsi neusmilje-
no borijo za 50 % lastništvo plus eno delnico? Zakon o lokalni samo-
upravi jasno določa, da ima vsaka občina pravico in dolžnost sode-
lovati v upravljanju v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. 
Občina Trebnje bi morala imeti 71,63 % glasov pri odločanju, 14 
članska leva opozicija pa je sprejela sklepe, da organi občin odločajo 
z najmanj ¾ večino glasov, to je najmanj 75 %. Občini Trebnje so 
naredili veliko škodo. Javni zavodi in Komunala niso njihova last, to 
je naša skupna lastnina! Imamo primer javnega podjetja Domžale, 
kjer je 5 občin solastnic. Občina Domžale je večinska lastnica 
56,15%. Na skupščini odločajo z večino glasov, več kot 50 %, torej 
ima Občina Domžale večinski glas, ostale 4 občine je ne morejo 
preglasovati. 

NDK Trebnje, Maja Kos, Jože Povšič, Andrej Jevnikar . Na novinarski 
konferenci 9. 2. 2009 je NDK Trebnje medijem predstavil stališča o 

skupnih javnih zavodih in javnemu podjetju ter predlog za razpis 
referenduma.

Predlagali bomo referendum, da volivci občine Trebnje odločijo o teh 
zadevah. Da bi se izognili referendumu in stroškom, smo predlagali, 
da Občinski svet spremeni sporne odloke in pri tem upošteva zakon 
in javni interes občanov občine Trebnje! Na seji Občinskega sveta 
dne 28. 1. 2009 so isti svetniki razveljavili že sprejeti odlok o javnem 
podjetju Komunala Trebnje, ki smo ga skupaj sprejeli 3. 10. 2007, ko 
ni bil nihče PROTI. V tem odloku je bilo določeno, da so odločitve 
sprejete, če je zanje doseženo več kot 50 %  glasov. Torej, takrat smo 
zaščitili interese Občine Trebnje. Sedaj, ko so v opoziciji, pa so ta od-
lok poteptali in sprejeli škodljive odloke za Občino Trebnje in njene 
občane. 
Na napade užaljenega Janeza Slaka in njegove stranke iz prejšnjega 
Glasila občanov pa ne bomo odgovarjali!

Jože Povšič, 
predsednik Neodvisnega demokratskega kluba 

NDK Trebnje
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Kongres socialnih demokratov
Socialni demokrati Slovenije 
bomo imeli 28. marca 7. 
kongres stranke. Po določ-
bah statuta stranke se kon-
gres sestane vsako četrto leto 
oziroma v roku šestih mesecev po volitvah v Državni  zbor. Kongres 
bo v Mariboru. Že od sredine decembra potekajo v stranki posame-
zne predkongresne aktivnosti. V tem času bomo izvedli programsko 
volilne konference po območnih in občinskih organizacijah. Izvolili 
bomo vodstva organizacij in s tem poenotili mandate v celotni organi-
zaciji, hkrati pa tudi analizirali naše dosedanje delo in opredelili vse-
binska izhodišča za lokalne volitve prihodnje leto. 
Socialni demokrati smo prvič po volitvah in prvič v zgodovini v vodil-
nem položaju. To nam narekuje določene spremembe in dopolnitve v 
delovanju stranke, ko vodimo vlado in smo sprejeli odgovornost za 
vodenje države. Kongres bo v vsebinskem delu zagotovo dal dodatne 
usmeritve in naloge za delovanje stranke v spremenjenem položaju in 
spodbudil članstvo v aktivnostih za nove izzive. Teh ni malo. V lokal-
nih okoljih bodo pomembne vsebinske in kadrovske priprave na lokal-
ne volitve. Imamo cilj, da dosežemo dober rezultat za občinski svet in 
za župana. Že v naslednjih mesecih pa bodo potekale aktivnosti za iz-
vedbo volitev v juniju za evropski parlament. Kongres socialnih de-
mokratov bo poleg potrebnih vsebinskih dopolnitev za delovanje 
stranke v glavnem volilni. V ta namen smo tudi v naših organih stran-
ke evidentirali naše kandidatke in kandidate za vodilne funkcije stran-
ke in organov stranke. Prepričani smo, da bomo s posameznimi pre-
dlogi uspeli in na ta način zagotovili tudi neposredno vez med 
centralo in terenom. In kdo naj bi bil predsednik stranke? Vprašanje je 
seveda bolj retorično, vendar postopki kadrovanja morajo biti izpelja-
ni po pravilih stranke. Sedanji predsednik Borut Pahor bo ponovno 
kandidiral. Na januarski klavzuri stranke je dobil tudi soglasno podpo-
ro vrha stranke za vnovično kandidaturo. Predsednik Pahor je dejal, da 
je ob tem ponosen in počaščen. Z izvolitvijo novega vodstva stranke 
pa bomo poskušali zagotoviti pomoč predsedniku pri vodenju stranke 
glede na to, da vodi tudi vlado v izredno zoženih fi nančnih in gospo-
darskih pogojih. Priprave na kongres in sam kongres bodo razčistile 
veliko dilem in vprašanj. Prepričani smo, da tudi vsaj del tistih, o kate-
rih smo bili javno kritični trebanjski socialni demokrati pred kratkim. 

Mag. Lojze Ratajc

Kdor gleda, kaj je za njegovim hrbtom, ne vidi poti pred seboj
Nad vsebino zadnje izdaje Glasila občanov sem zgrožena. Prav tako kot 
sem zgrožena nad postopki, neaktivnostjo in še marsičem v naši občini. 
Ker je namerno vnašanje nemira, nezadovoljstva, zaostrovanj, starih 
zamer med krajane neka stalnica, se želim v tem prispevku ozreti na-
prej, saj kot pravi pregovor »kdor gleda, kaj je za njegovim hrbtom, ne 
vidi poti pred seboj«.
V letu, ki prihaja, bomo še naprej vztrajali in zagotovili, da ostane pred-
videna višina sredstev za investicije v športne objekte, osnovne šole in 
vrtce. Glede na fi nančno krizo, s katero se soočamo, je toliko pomemb-
neje, da se zagotovi primerna javna sredstva za socialne transferje in 
delovanje društev, ki letos ne morejo računati na sponzorska sredstva iz 
gospodarstva. Prostor me omejuje, da bi naštevala vse pomembne pro-
jekte, za katere smo svetniki enotni, da se predvidijo sredstva. O realiza-
ciji pa kdaj drugič. 
Sedaj pa o projektu, za katerega smo svetniki na pobudo DROT-a že v 
lanskem letu zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo, pa se žal 
ni realiziral (z velikim veseljem pa povem, da je končana projektna do-
kumentacija za športni park Jurčkov hrib in že v letošnjem letu bo KS 
Trebnje pričela in upam tudi uspešno zaključila investicijo). 
Gre za idejo oz. projekt, da se ob reki Temenici – od Štefana do Ponikev 
uredi REKREACIJSKI IN TEMATSKI PARK TEMENICA. Uredilo naj 

bi se obrežje reke Teme-
nice, ob njej pa spreha-
jalna pot ter pot za rola-
nje, ki bi v zimskih 
mesecih služila za tek 
na smučeh. Ob poti bi bile postavljene klopi, koši za smeti ter na nekaj 
mestih igrala za najmlajše. S tem bi povezali Štefan s Ponikvami in mo-
žnost vključitve na sprehajalno pot na več mestih, kamor pa bi bil fi zič-
no onemogočen dostop motornim vozilom. Hkrati bi pot služila za 
učno pot, saj sama Temenica in vegetacija v vseh letnih časih ponujata 
vrsto poučnih zanimivosti, na katere bi posebej opozarjali z informacij-
skimi tablicami. V zgornjem delu (pri bivšem bazenu) se uredi travnata 
površina za igro. Kjer so veliki meandri, pa se pot popestri z brvmi oz. 
mostički. Pot naj bi potekala ob levem bregu Temenice. Ne samo, da bi 
s tem uredili sedaj zanemarjeno področje, ampak bi naredili prvo in 
tudi najlepšo ter edino varno možnost za sprehode otrok, mamic z vo-
zički, starejših ljudi, možnost za naravoslovne dneve, za vrtce in osnov-
ne šole. 
Od ideje k življenju – še v letošnjem letu oz. kakor se glasi naš slogan 
»Kjer je volja, je pot«!

Špela SMUK, občinska svetnica, DROT

Na izredni seji sprejeti odloki v 
škodo občine Trebnje 
Prav je, da ob največjem prazniku kulture razmišljamo o tem, kako je naše 
vsakdanje življenje prepleteno ali celo vpleteno v kulturo kraja, občine in 
širše družbe. Kakor koli smo zaznamovali letošnji kulturni praznik, naj nas 
vse leto, ne le ta dan, spremlja kultura na vseh področjih življenja, tudi po-
litičnem.
V občinskem odboru Nove Slovenije Trebnje, predvsem pa svetniki NSi, 
se nismo strinjali s sklicem izredne seje 29. januarja, ker smo  menili, da po 
poslovniku ni bilo razlogov za sklic. Ogorčeni smo, kako je na izredni seji 
občinskega sveta petnajst svetnikov LDS, DeSUS, SD, SLS, SMS, SDS in 
DROT  v občinskem svetu sprejelo nerazumne odloke o javnih zavodih, ki 
so v solastništvu treh občin, v škodo občine Trebnje. Odloki, ki so jih pri-
pravljali svetniki programske koalicije skupaj z občinama Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno niso bili predstavljeni v odborih in nanje ni bilo mo-
goče dati nikakršnih pripomb. Vse je bilo pripravljeno tako, kot sta želeli 
sosednji občini in seveda v škodo občine Trebnje. 
Po sprejetju novih odlokov bo odločanje s tričetrtinsko večino, kar pome-
ni, da občina Trebnje, ki je večinska lastnica in ima v zavodih vloženega 
71,63 % kapitala, ničesar ne more sprejemati sama. To je v nasprotju z zako-
nom o lokalni samoupravi, ki jasno določa, da ima vsaka ustanoviteljica 
pravico in dolžnost sodelovati v upravljanju in obveznostih v sorazmerju s 
številom prebivalcev. S tem je Občina Trebnje postala podružnica Občin 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno, občani občine Trebnje pa močno 
oškodovani. Sprejetje tako nekorektnih odlokov je pospešilo odločitev sve-
ta Krajevne skupnosti Mirna, da ustanovijo lastno občino, saj je KS Mirna 
že več let nezadovoljna s svojim položajem znotraj občine Trebnje.
15 svetnikov levice je naredilo približno tako, kot če bi šel kmet spomladi 
najprej preorat in obdelat sosedovo, šele nato pa svojo njivo, jeseni pa bi 
sosed pobral pridelek z obeh njiv in z njim razpolagal.
V Novi Sloveniji se prav tako ne strinjamo z datumom občinskega prazni-
ka, 25. junijem, ki so ga sprejeli na tej seji. Prepričani smo, da bi bil primer-
nejši 28. junij, kot višek dogodkov na Medvedjeku med osamosvojitveno 
vojno, ki so skupni vsem v občini Trebnje. 25. junij, datum poimenovanja 
Trebnjega v mesto, (do sedaj je bil tega dne krajevni praznik), pa izključuje 
vse ostale kraje in krajevne skupnosti v občini: Mirno, Dobrnič, Čatež, Ve-
liko Loko, Šentlovrenc ...
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Občina Trebnje ima svoj grb, 
zastavo in svoj praznik
Na zadnji izredni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je bila 28. 
1. 2009, smo bili priča zgodovinskemu dogodku za Občino Trebnje. 
Po skoraj 19 letih je Občina Trebnje dobila svoj grb, zastavo in svoj 
občinski praznik. Številne brezplodne razprave političnih veljakov v 
obdobju do sedaj niso uspele pripraviti predlog, ki bi na Občinskem 
svetu bil podprt s ¾ večino svetnikov. Tokrat temu ni bilo tako in 
predlog, ki ga je pripravil Odbor za lokalno samoupravo, so poleg 
koalicije 14 svetnikov podprli tudi številni drugi občinski svetniki. 
Tako je Občina Trebnje na podlagi sprejetih statutarnih sklepov na 
izredni seji povzela za svoj, v lokalnem in tudi širšem prostoru že 
dolgo poznan grb Trebnjega in za občinski praznik določila datum 
poimenovanja mesta Trebnje, to je 25. junij. Ob tem je potrebno po-
udariti tudi stališča, ki so jih ob sprejemanju tega datuma zavzeli že 
člani Odbora za lokalno samoupravo ter občinski svetniki, da bo ob-
činski praznik poleg datuma poimenovanja mesta Trebnje zaobjel 
tudi druge pomembne dogodke pretekle oz. polpretekle zgodovine, 
ki so se odvijali v tem obdobju in so tudi izrednega pomena za našo 
občino. Pri tem so bili med drugim izpostavljeni dogodki na Med-
vedjeku v zvezi z osamosvojitveno vojno (vrhunec dogodkov od 25. 
do 30. junija), rojstni dan Friderika Barage (29. junij) in še nekateri 
drugi.  Vesel in toliko bolj ponosem sem, da nam je uspelo priti do 
političnega dialoga okoli tako pomembne zadeve prav v mojemu 
mandatu predsednika Odbora za lokalno samoupravo in mojemu 
mandatu občinskega svetnika. 

Mag. Bojan Rajer, 
predsednik Odbora za lokalno samoupravo

Odgovor na članek »Kaj počenjajo 
trebanjski politikanti» 
Pod gornjim naslovom se je razpisal g. Jevnikar Andrej, svetnik iz Neod-
visnega demokratskega kluba. Ker je bil Andrej moj sošolec in ga poznam, 
ne verjamem, da je tako slab članek lahko njegovo delo. 
Prav smešna je trditev, da s postavljanjem svetniških vprašanj hromimo 
delo občinske uprave. Z vprašanji in pobudami se usmerja in pomaga ob-
činski upravi, da bi bila pri svojem delu bolj uspešna. Vprašanja se ne po-
stavljajo zato, da se bo uprava ukvarjala s tem, kaj naj napiše, da tega ne bo 
storila. Vsi postavljavci vprašanj bi si želeli, da bi se pobude udejanjile brez 
nepotrebnega pisanja odgovorov.  Za članke, ki so bili objavljeni pred vo-
litvami in niso obelodanili nič drugega kot resnico o delu župana, pa so 
posamezni svetniki res podali zahtevke za povrnitev iz naslova, kot to 
opredeljuje Pravilnik o sofi nanciranju dela svetniških skupin in samostoj-
nih svetnikov. Župan je, kot nič kolikokrat do sedaj, vzel zakon v svoje 
roke in ni poravnal nobenega zahtevka. 
Če pa svetnik Andrej smatra, da je bilo v teh člankih kaj nezakonitega, je 
potrebno takoj sprožiti tožbo proti avtorjem. Kako se tej stvari streže, bo 
mojega kolega najlažje podučil predsednik Društva za pravno urejeno 
občino Trebnje, saj oba pripadata novoustanovljenemu NDK.

Mag. Janez Slak, svetnik LDS

Odgovor na županovo pisanje 
»Saga o občinskih plačah«
Zakaj, župan, ne poveste tisto, kar je res? Da je bila »fi nančna kriza«, 
tako ste se izrazili vi v članku z gornjim naslovom, ko ste seznanili 
medije, da se je proračun konec leta 2008 znašel v rdečih številkah, 
kot se po domače reče nelikvidnemu proračunu. 
Skupina svetnikov je ob rebalansu proračuna 2008 v maju 2008 
zmanjšala sredstva za plače in županu naložila, da zmanjša upravo na 
razumljivih 25 zaposlenih. Nerazumljiva visoka številka za plače, ki 
naj bi omogočala pokritje plač do 34 javnim uslužbencev, ni bila 
sprejemljiva za 17 od 21 svetnikov.
Hvaljenje, da je uspeh obdržati isto maso za plače kot v preteklosti 
kljub infl aciji, pa pomeni, da je sedanja občinska uprava na prebival-
ca dražje za 40 % od uprave v prejšnjem mandatu.  
Župan venomer poudarja visoko stopnjo razvojne naravnanosti. 
Morda se kaj dogaja, kar svetniki ne vemo. Tisto, kar lahko svetniki 
spremljamo, je realizacija proračuna, ki je v letu 2008 še slabša od leta 
2007. Po grobih ocenah naj bi bilo realizirano borih 30 % investicij. 
Skrb vzbujajoče je, kje so ostala v proračunu planirana in zagotovlje-
na sredstva v višini najmanj 7.000.000 €.
Nihče ne očita izplačil iz naslova povečanega obsega dela, gospod 
župan, v kolikor so ta zakonita, kar pomeni, da so možna iz privarče-
vanih sredstev (iz sredstev, ki pritečejo iz naslova refundacij za delav-
ce, ki so na daljši bolniški, porodniški, pa niso nadomeščeni z nado-
mestnimi zaposlitvami) in za dejansko opravljena dela (ne 
namišljena).

Svetnik LDS, mag. Janez Slak

»Izjava za javnost« odgovor na 
županovo pojasnjevanje
Drži, da je 14 svetnikov  podpisanih pod vsebino, objavljeno pod 
člankom »Izjava za javnost«, s katero smo župana pozvali k odstopu, 
v kolikor ne misli spoštovati zakonodaje in sprejetih sklepov Občin-
skega sveta. Ta izjava je dobila večinsko podporo v občinskem svetu. 
V občinskem svetu, ki ima 21 članov, je bilo takega mnenja 2/3 sve-
tnikov, več kot prepričljiva večina. V demokratični družbi veljajo od-
ločitve, če s z njo strinja večina (50 % +1). Res je tudi, da to večino vodi 
od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2009 LDS. V času sprejetja vsebine članka »Iz-
java za javnost« je to združbo vodil DROT. Pa to ni niti pomembno.
Laž pa je, in župan se večkrat ujame na lažeh, da je župan ta sklep 
zadržal. Morda smatra, da ga je zadržal s tem, ko ga drži v predalu. 
Zadržanje sklepa po zakonu o lokalni samoupravi pomeni, da župan 
svojo odločitev o zdržanju posreduje v ponoven postopek na prvo 
redno sejo, ki sledi seji, na kateri je bil izglasovan sklep, če zanj župan 
smatra, da je nezakonit. V tej »izjavi za javnost« ni nič nezakonitega, 
je pa župan tokrat (ker ni posredoval sklep ponovno na glasovanje) 
sam žrtev svojih ustaljenih nezakonitih ravnanj, zato župan sklep 
kljub vašemu drugačnemu prepričanju velja. 

Za 14 svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje, podpisnikov 
Sporazuma o uresničevanju strateško razvojnega načrta za manda-

tno obdobje do 2010,
Jevnikar Franc 

8. marec
Dan `ena



občanov občine Trebnje

8 št. 37/21. februar 2009

   / 

Turizem in prosti čas
Turistično društvo Trebnje je uspešno zastopalo občino Trebnje na sejmu 
Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Spletena 
so bila številna prijateljska poznanstva z drugimi turističnimi društvi v Slo-
veniji. Letošnjega sejma Turizem in prosti čas se Občina Trebnje ni udele-
žila, zato se je TD Trebnje odločilo, da se take prilike za promocijo turizma 
v naši občini ne sme izpustiti. Tako smo v okviru programa Turistične zve-
ze za Dolenjsko in Belo krajino z veseljem sprejeli ponujeno stojnico. TD se 
je že predhodno povezalo z Društvom kmečkih žena »Tavžentroža«, ki 
nam je speklo veliko peciva in potic, Društvo vinogradnikov Trebnje nam 
je podarilo kvaliteten cviček, dobrote domače kuhinje in pijače pa je pri-
spevala tudi Okrepčevalnica Florijan družine Okoren z Blata. 

Z brezalkoholno pijačo nas je donirala DANA Mirna. Seveda pa so za do-
brote domače kuhinje, sadja in orehov ter domačo pogačo poskrbeli tudi 
člani turističnega društva. Sejma se je udeležila tudi predstavnica TIC-a 
Trebnje, ki je prinesla številne prospekte iz naše občine. Ves čas sejemskega 
dneva so razpoloženje ustvarjali člani Društva vinogradnikov iz Gradišča, 
skupina »Tropince«, ki so s svojo glasbo in petjem pripravile obiskovalce 
tudi k veselemu rajanju.  Člani društva smo morali kar krepko prijeti za 
delo, da smo lahko postregli vse naše obiskovalce in hkrati pojasnjevati 
možnosti ogledov lepote naše občine in naših gostinskih destinacij. Veseli 
smo bili tudi »visokih« gostov iz TZS, obiskal nas je predsednik TZ Slove-
nije g. Černjak, nekdanji predsednik g. Rožič, veseli pa smo bili tudi posa-
meznikov iz naše občine. Žal pa nismo zasledili nobenega trebanjskega 
»funkcionarja«, nobenega občinskega svetnika, ne predstavnika političnih 
strank, ki si dajejo toliko »duška« o skrbi za Trebanjce v Glasilu občanov.  

Dušan Mežnaršič     

Odgovor na županov članek 
Odnos do javnega denarja
Kaj župan sploh hoče oz. želi?
V januarski številki Glasila občanov je župan  napisal članek Odnos do 
javnega denarja, kjer v svojem stilu nadaljuje z zavajanjem javnosti. 
Občinski svet je namreč sprejel Pravilnik o zagotavljanju pogojev in 
sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. V tem 
pravilniku je opredeljeno, da lahko svetniki pridobivajo pomoč pri pri-
pravi gradiv in obveščanju javnosti. Ne želim do potankosti razlagati 
pravilnika, vsekakor pa si tudi tokrat župan določila Pravilnika razlaga 
zgolj na svoj način, brez kakršnekoli strokovne razlage in ponovno po-
skuša, na podlagi zahtevkov, ki imajo podlago v prej navedenem Pra-
vilniku, diskreditirati določene svetnike pred javnostjo. V kolikor bi 
župan ob sprejemu Pravilnika v občinskem svetu ocenil, da je le-ta 
nezakonit, bi njegovo izvrševanje lahko zadržal, kar je njegova pravi-
ca, česar pa seveda ni storil, saj očitno takrat še ni vedel, da mu bodo 
zahtevki svetnikov na podlagi tega Pravilnika lahko »materija« za po-
novno zavajanje javnosti.
Župan si ponovno, kot v mnogih drugih primerih, dodeljuje presojo 
utemeljenosti določenih mnenj in zahtev, ko svetnikom ne priznava 
pridobivanja potrebne strokovne pomoči, do katere imamo pravico 
na podlagi že navedenega Pravilnika. Svetniki namreč nismo vsevedi 
(razen nekaterih) in včasih potrebujemo kakšen nasvet ali pomoč. To 
je praksa tudi v drugih občinskih svetih. To pa je potrebno plačati. In 
če je strošek tega v enem letu 698 €, potem to ni vsota, s katero bi sve-
tnik želel priti do blagajne Občine Trebnje, kot to ugotavlja župan. Po 
drugi strani pa ob vpogledu v določene postavke občinskega proraču-
na za leto 2008 lahko ugotovimo, da je župan podjetju iz Grosuplja 
plačal 21.000 € za promocijske dejavnosti (baje Občine), preko 8.000 € 
pa je bilo nakazano tudi lokalni radijski postaji za ne vemo kakšne 
oglase. Pri tem je nenavadno pojasnilo Občinske uprave na vprašanje 
Nadzornega odbora o revidiranju pogodbe s podjetjem iz Grosuplja, 
zakaj ni priložene ustrezne dokumentacije, kot se navaja v pogodbi. 
Občinska uprava je pojasnila, da je izvedbo javnega naročila zahteval 
župan in sam izbral izvajalca. Le za kakšne medijske aktivnosti je šlo? 
Župan namreč ni želel predložiti nobenih dokumentov, ki pa so v 
»spornih« zahtevkih svetnikov predloženi in pojasnjeni. 
In kdor pogleda poslovanje v zadnjih dveh letih in prebere nekaj poro-
čil Nadzornega odbora Občine, lahko vidi, da iz občinske blagajne niti 
ne bo veliko vzeti, dokler bo zanjo skrbel župan Alojzij Kastelic.
Lahko pa povem, da sem se v dobro občinskega proračuna odpovedal 
vsem potnim stroškom, ki sem jih imel in so po mojem mnenju tudi 
del obveznosti, ki se poravnavajo po tem Pravilniku. Obveznosti, ki pa 
so nastale do tretjih oseb, pa morajo biti plačane, ne glede na to, ali je 
vsebina županu všeč ali ne.

mag. Marko Grandovec, svetnik SD v občinskem svetu

PGD Čatež pod Zaplazom - 
pogled nazaj in načrti
Čateški gasilci so imeli prvo nedeljo v februarju svoj redni letni občni 
zbor. Pregledali so delo preteklega leta in naredili načrte za  letos. Oba 
seznama sta zelo obširna, najpomembnejše iz leta 2008 pa so nakup in 
nadgradnja novega gasilskega vozila, nakup nove gasilske črpalke in izo-
braževanje operative in podmladka. Lastni denarni vložki pri takih na-
bavah so veliki, zato pohvala vsem, ki so se pri tem trudili. Zahvala velja 
tudi vsem donatorjem in ostalim za prostovoljne prispevke, saj brez njih 
tega ne bi zmogli.
Izobraževanju se namenja velika pozornost. To dokazuje tretje mesto na 
tekmovanju pionirjev GZ Trebnje v močni konkurenci. Enak rezultat so 
dosegle mlajše pionirke na gasilskem kvizu.
Za letos načrtujemo nadgradnjo vozila GV-1 z visokotlačno črpalko in 

rezervoarjem vode, gasilska tekmovanja in ostale aktivnosti v sodelova-
nju z GZ Trebnje, sodelovanje na prireditvah v kraju in izobraževanje.
V upravne organe je bilo potrebno izvoliti nekaj nadomestnih članov. 
Ker je delo v njih prostovoljno, a odgovorno, je težko najti pravega člo-
veka za pravo mesto. Po novem zakonu o društvih predsednik odgovar-
ja moralno in materialno za svoje delo. Kar nekaj poguma pa tudi znanja 
je potrebno, da se za tako »avanturo« odločiš. Za dolgoletno delo v dru-
štvu je dobilo priznanje kar nekaj gasilcev. Naj omenim le dolgoletnega 
šoferja gasilskega vozila in gospodarja doma Jožeta Jurmana, ki je postal 
častni član društva. Delegati iz GZ Trebnje so izrekli veliko pohval za 
delo v preteklem letu in dali nekaj napotkov za še boljše nadaljnje delo. 

Lado Stopar
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35 let društva Tavžentroža
Društvo podeželskih žena Tavžentroža letos praznuje 35-letnico de-
lovanja. Članice bodo slovesnost praznovale 21. marca ob 19. uri v 
Galaksiji v Trebnjem. Na slovesnost so vabljene vse članice, ki so v teh 
letih kakorkoli sodelovale. Društvo sicer že od začetka deluje na ob-
močju Upravne enote Trebnje in je kljub delitvi občine Trebnje osta-
lo enotno. Po številu članic je med največjimi na tem območju in je 
zelo veliko prispevalo k razvoju našega podeželja. 

Vodja  svetovalna službe Trebnje,
Anton Zaletel 

Državno prvenstvo Slovenije v 
jadralnem letenju – preleti 

31. januarja smo se člani Aerokluba DLC Trebnje udeležili zaključne slo-
vesnosti ob zaključku državnega prvenstva v preletih, ki je potekala na 
Ptuju. Samo prireditev sta prijetno popestrila predavatelja iz Nizozemske 
in slovenjgraškega aerokluba. Prvi predavatelj Francois Jeremiass nam je 
predstavil, kako poteka jadralno letenje na Nizozemskem ter njihov sis-
tem za izbor reprezentantov. V drugem predavanju nam je član Aeroklu-
ba KAS iz Slovenj Gradca Mithans Avgust slikovito opisal njegov zgodo-
vinski let v 300 km Slovenskem trikotniku (Maribor–Novo 
mesto–Lesce–Maribor) s starodobnim lesenim letalom L-Spatz 55. Po 
obeh zelo zanimivih predavanjih je prišla na vrsto težko pričakovana po-
delitev priznanj in osvojenih značk v minulem letu. Tu je na vrsto prišel 
član Aerokluba DLC Trebnje Branko Sitar, ki je v pretekli sezoni osvojil 
srebni in zlati »C«. 

Za srebrni »C« je potrebno predhodno najaviti let in preleteti razdaljo 50 
km, ostati v zraku 5 ur in pridobiti tisoč metrov višinske razlike.  Za zlati 
»C« so zahteve nekoliko višje in sicer preletena razdalja v dolžini 300 km, 
potrebna pridobljena višina je 3000 m in prav tako je potrebno ostati v 
zraku 5 ur ter pred samim letom let tudi najaviti. Do 31. 1. 2008 je bilo v 
samostojni Sloveniji samo 34 jadralnih pilotov, ki se lahko pohvalijo z 
osvojenim zlatim »C«, zato je ta dogodek za naš klub še kako pomemben 
in ob tej priložnosti bi radi vsi člani Aerokluba DLC čestitali Branku Sitar-
ju za  osvojeni znački.

Aeroklub DLC Trebnje

Branko Sitar

OBVESTILAPešci v prometu
Pešci so ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prome-
tnih udeležencev in so za vozniki osebnih avtomobilov in potniki v 
vozilih tretja najpogostejša žrtev prometnih nesreč. Pešci so pogosto 
žrtve nesreč neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, ravno 
tako pa tudi zaradi svojih napak ali neustreznega ravnanja. V prome-
tu je pomembno, da se različni udeleženci med seboj dobro vidijo in 
z jasnimi znaki napovedo svojo namero. Pešci, zlasti starejši, so obi-
čajno oblečeni v temna oblačila, ne nosijo kresničk ali drugih odsev-
nih predmetov, zato jih vozniki opazijo prepozno, da bi ukrepali.
Globa za pešca, ki ne upošteva cestno prometnih predpisov, je pred-
pisana v 95. in 97. členu Zakona o varnosti cestnega prometa in zna-
ša 40 € za posamezen prekršek.
PEŠCI:
• Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in pred-

mete, ki izboljšujejo vidnost (odsevne trakove, kresničke).
• Upoštevajte prometne predpise; prečkajte cesto na označenih pre-

hodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob le-
vem robu vozišča.

• Predvidevajte ravnanja drugih udeležencev v prometu.
• Če ob sebi potiskate kolo, hodite ob levem robu vozišča in tako, da 

ste sami izven oziroma ob robu vozišča.
VOZNIKI:
• Upoštevajte omejitve hitrosti.
• Odstopite prednost pešcem na prehodih za pešce.
• Vozite izven naselja po sredini voznega pasu tako, da zmanjšate 

verjetnost trka v pešca, ki hodi ob vozišču.
• Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej 

previdno (pred šolami, vrtci ...).
Policijska postaja Trebnje

KS Trebnje prosi
V skrbi za varnost, posebno otrok, starejših krajanov in mamic z vo-
zički, prosimo  spoštovane krajanke in krajane, da  pri spomladan-
skem čiščenju okolico svojih domov  uredijo tako, da razno  rastlinje, 
ki se je  razraslo preko meja in raznih škarp na pločnike in robove 
cestišč  porežejo do take mere, da bodo pešci varno hodili po površi-
nah, ki so namenjene njim. Nevarno je stopati s pločnika  na cestišče 
in se ogibati raznih vej, ki motijo prosto pot, posebno ob slabem vre-
menu. Na  križiščih je potrebno višino rasti prilagoditi do te mere, da 
preglednost ni ovirana. Na mestih, kjer so ogledala v mrzlih  jutrih  
neuporabna, je nevarnost nesreč toliko večja. Upamo, da boste upo-
števali naše predloge in tako tudi vi prispevali k večji prometni varno-
sti v naši krajevni skupnosti.  Hvala!                                      
Vsem občankam čestitamo ob bližajočem prazniku 8. marcu!

Komisija za obveščanje KS Trebnje
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Spoštovani uporabniki pitne vode!
V letu 2008 smo upravljali s petimi vodovodnimi sistemi: Trebnje, Čatež, 
Mokronog, Trebelno in Zaloka. Vodovodni sistem Trebnje, ki je v občini 
Trebnje, oskrbuje s pitno vodo naslednja naselja: Arčelca, Artmanja vas, 
Babna Gora, Belšinja vas, Benečija, Bič, Blato, Breza, Cesta, Češnjevek, 
Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Gabru, Dobrnič, Dolenja 
Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Do-
lenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenji Podboršt 
pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlo-
vrencu, Dolenje Prapreče, Gombišče, Gorenja Dobrava, Gorenja Nem-
ška vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Mirni, Gorenje Kamenje pri Dobr-
niču, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenji 
Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grma-
da, Hudeje, Kamni Potok, Knežja vas, Korenitka, Korita, Krtina, Krušni 
Vrh, Kukenberk, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Luža, Mala 
Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, 
Martinja vas, Medvedjek, Meglenik, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, 
Odrga, Orlaka, Pekel, Pluska, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pri-
stavica pri Velikem Gabru, Račje selo, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ri-
hpovec, Rodine pri Trebnjem, Roženpelj, Rožni Vrh, Sela pri Šumberku, 
Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Studenec, 
Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šmaver, Štefan pri Trebnjem, Trebnje, 
Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki 
Gaber, Volčja Jama, Vrbovec, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrta-
če, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zavrh, Zidani 
Most, Žabjek, Železno, Žubina in naselja v občini Mirna Peč – Dolenji 
Globodol, Gorenji Globodol, Jordan Kal, Srednji Globodol.
Vodovodni sistem Čatež v občini Trebnje oskrbuje s pitno vodo naslednja 
naselja: Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Go-
ljek, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri 
Veliki Loki, Potok, Kriška Reber, Križ, Mačji Dol, Mačkovec, Razbore – 

del, Roje pri Čatežu, Sejenice, Škovec, Trebanjski Vrh, Trnje, Veliki Vi-
dem, Zagorica in Zagorica pri Čatežu.
Naselji Glinek in Volčje Njive se oskrbujeta iz vodovodnega sistema Mo-
kronog.
Javnozdravstveni nadzor je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo 
mesto v skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. 
RS, št. 46/97, 52/97, 07/00 in 52/00) in Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, 
št. 19/04 in 35/04).
Voda na vodovodnem sistemu Trebnje, Čatež in Mokronog je bila v letu 
2008 zdravstveno ustrezna!
Več si lahko preberete na: www.komunala-trebnje.si, Vodooskrba, Poro-
čilo o zdravstvenem nadzoru pitnih voda

Direktor:
mag. Štefan Velečič

M I K R O B I O L O G I J A K E M I J A

Št. vz. U % NU % vzrok % Št. vz. U % NU % vzrok

T R E B N J E

vrtina 7 7 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0

VH 14 14 100 0 0 0 0 5 5 100 0 0

omrežje 24 21 88 3 12 3 12 11 11 100 0 0

skupaj 45 19

Č A T E Ž

vrtina 5 3 60 2 40 1 20 1 1 100 0 0

omrežje 10 9 90 1 10 1 10 4 4 100 0 0

skupaj 15 5

M O K R O N O G

vrtina 4 4 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0

VH 7 7 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0

omrežje 11 10 91 1 9 0 0 5 5 100 0 0

skupaj 22 10

Legenda: U=ustrezno; NU=neustrezno, vzrok pri MKB= število vzorcev z Escherichia coli, vn – vidne nečistoče

Pričenja se pomladni del pasje šole 
Vsako leto znova opazimo, kako zimski počitek škodi našim ljubljen-
cem, saj jim v mrzlih dneh posvečamo premalo pozornosti, predvsem 
pa zanemarimo njihovo vzgojo in šolanje. V našem društvu ves čas 
poudarjamo, kako pomembno je delati s psom tudi doma in ga vedno 
znova učiti snovi, ki smo jih predelali v šoli. Tiste ure na vadišču so 
samo zametki. Seveda je zelo pomembno pridobiti znanje pri stro-
kovnjakih, a velik delež bomo še vedno morali opraviti doma. Psa na-
mreč učimo vse življenje, zato pridite v torek, 17. 2. 2009 ob 16.30, na 
vadišče našega društva (pri pošti na Mirni).  KDM vam omogoča od 
vzgoje mladičev, začetnih in nadaljevalnih tečajev, višjih stopenj šola-
nja, sledarskih tečajev, priprav na razstave, razna predavanja, ves čas 
pa ogromno potrebnih izkušenj za vodnike in pse. Nujno moramo 
opozoriti še na to, da je potrebno mladiča vzgajati že zelo kmalu, dosti 
prej, kot je splošno razširjeno mnenje. Zato vsi, ki ste ravno dobili psa, 
ali pa se zanj šele odločate, obiščite nas že z 2 meseca starimi psički.     
Za strokovnost naših programov se ni bati, saj ima vodja šolanja, naša 
Meta, licenco Kinološke zveze Slovenije. Informacije na tel. št.: 031-
270-557 (Meta), email: kinoloskodrustvomirna@gmail.com, poku-
kajte pa tudi na spletno stran www.kd-mirna.net.   

Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
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Gorazd Marinček je podpredsednik Slovenskega E-foruma, društva za eko-
nomiko energetike in ekologijo. Je tudi dejaven član Društva za razvoj in 
oživitev Trebnjega (DROT). Skupaj z družino ohranja pri življenju najsta-
rejšo naseljeno – stara je 250 let – in  tudi prvo ekološko kmetijo v naši ob-
čini, to je Ekološko kmetijo Marinček. Kmetija stoji pod ruševinami gradu 
Kozjak, ki je prizorišče prve slovenske zgodovinske povesti Jurij Kozjak – 
slovenski janičar.

Pogovarjava se v času Evropskega tedna trajnostne energije, ki se je začel 
9. in bo trajal do 13. februarja. Kaj je njegov namen?
Evropska komisija že tretjič zapored organizira ta vseevropski šopek pri-
reditev, ki so namenjene  popularizaciji obnovljivih virov energije in ta-
kšne izrabe energije, ki čim manj škoduje okolju. Zvrstilo se bo 146 prire-
ditev v 52 mestih. Vrhunec je bil 10. februarja v Bruslju, ko so župani 400 
evropskih mest podpisali zavezo, da bodo v enajstih letih izpuste CO2 
zmanjšali za petino. Med njimi so župani velemest, kot so Budimpešta, 
Hamburg, Lizbona, Madrid, Riga in Zagreb. Tako bo nekaj deset milijo-
nov prebivalcev v teh mestih povezanih v nekakšno gibanje za blaženje 
podnebnih sprememb. Pri nas potekajo vsebinsko podobne dejavnosti 
prek vsega leta, na primer v gibanju »Ekošola kot način življenja«, tako da 
bi z malo usklajevanja lahko dosegli mednarodno odmevnost kot del vse-
evropskega mozaika.

Po poročanjih medijev naša vlada pripravlja ukrepe, ki bodo poenostavi-
li črpanje sredstev iz evropskih skladov. Ali je v teh skladih kaj denarja 
tudi za trajnostno energetiko?
Je, in to kar precej. Približno 180 milijonov evrov bo v naslednjih petih 
letih na voljo za energetsko sanacijo javnih zgradb, šol vseh stopenj, vrt-
cev, upravnih stavb, zdravstvenih domov, bolnišnic, kulturnih domov itd. 
Občine bodo morale imeti na občinskih svetih sprejete energetske kon-
cepte, stavbe pa opravljene energetske preglede. Podjetja bodo dobila 
sredstva za ukrepe in investicije za bolj učinkovito rabo energije pa tudi 
za prehod na obnovljive vire. Obetajo se vzpodbude zasebnikom za ener-
getsko prenovo stanovanjskih zgradb. Premalo pa so poznani ukrepi 
evropskega kohezijskega sklada za razvoj podeželja, ki s subvencijami do 
polovice upravičenih stroškov podpira investicije v obnovljive vire ener-
gije na podeželju, in to ne samo med kmeti. Dejansko to pomeni, zaradi 
davka na dodano vrednost, ki ni upravičeni strošek, štirideset odstotkov 
celotne investicije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim potr-
dilo vaš projekt »Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije na po-
deželju 2008, 2009«. Za kakšen projekt gre? 
Program razvoja podeželja (PRP)1007-1013 je osnova za črpanje denarja 
iz evropskega sklada, ki ga je v tem obdobju kar za tisoč milijonov evrov. 
Program je razdeljen na štiri osi. Prva os je namenjena izboljšanju konku-
renčnosti kmetijstva in gozdarstva – gre za novo opremo in izboljšave 
poslovanja. Drugo os poznamo kot tradicionalne kmečke subvencije za 
izboljšanje okolja in podeželja. Tretja os podpira izboljšave kakovosti ži-
vljenja na podeželju in usmerjanje gospodarstev v več dejavnosti – gre za 
obnovo vasi, podpori podjetništvu na podeželju, za nove prihodke na 
kmetijah, pridobivanje in prodaja energije je že taka nova dejavnost. Če-
trta os pa je pristop LEADER in je namenjen podpori v ostalih treh oseh. 

Kaj je namen vašega projekta?
Naš projekt je namenjen predstavitvi možnosti pridobitve sredstev v 
ukrepih prve osi: ukrep 121,  in tretje osi, ukrepa 311 in 312, in usposobi-
tvi udeležencev za izpolnjevanje obrazcev in prijavo na razpise. Projekt je 
prijavil DROT na razpis Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele Kra-
jine, ki ima sedež na Razvojnem centru Novo mesto. Evropski denar po-
kriva približno polovico stroškov projekta. 

Pogovor z Gorazdom Marinčkom
Z evropskim denarjem do naložb v obnovljive vire

Kakšna pa je vsebina tega projekta?
Srž projekta je pet tridnevnih delavnic, in sicer o možnostih energetske 
izrabe lesne biomase, bioplina, vode – male  hidroelektrarne, sončnega 
sevanja za ogrevanje vode in za pridobivanje električne energije. Udele-
ženci brezplačnih delavnic bodo spoznali nekaj fi zikalnih in tehničnih 
osnov, spoznali bodo zakonodajo, presojo ekonomičnosti investicije, sku-
paj bomo predihali razpisno dokumentacijo. Na vsaki delavnici bomo 
izdelali en projekt in ga prijavili na razpis. Šli bomo tudi na ekskurzijo in si 
ogledali tovrstne naprave »v živo«.

Kdo se lahko prijavi na delavnice?
Delavnice bodo v marcu in aprilu. Potekale bodo na sedežih občin, od 
koder bo največ prijavljenih. Število udeležencev je omejeno na 15 zaradi 
bolj kvalitetnega dela. Tisti, ki bi radi sodelovali, se lahko prijavijo na moj 
elektronski poštni naslov: gorazd.marincek@siol.net, ali pa na prijavnico, 
ki bo objavljena v Dolenjskem listu.

Morda kakšna izstopajoča zanimivost?
Pa res. Ko sem zbiral gradivo o bioplinu, mi je strokovnjak s Kmetijskega 
inštituta Slovenije povedal, da eno odraslo govedo letno proizvede toliko 
toplogrednih plinov kot avtomobil srednjega razreda, ki prevozi 20 tisoč 
kilometrov. Torej imata enak vpliv na podnebne spremembe. Zato je toli-
ko bolj pomembno zajeti izpuste živali v živinoreji, jih energetsko izrabiti, 
jih tako narediti okolju bolj prijazne, pri tem zaslužiti in si zmanjšati stro-
ške. Tako postane gospodarska panoga manj odvisna od prodajnih cen 
pridelka, ker ustvari zaslužke že pred prodajo na trgu.

Živa Zakšek

Gorazd Marinček
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V spomin
Mine cvetje,

mine vse,
al' spomini nate ne.

1. marca minevajo štiri leta, odkar nas je zapustil

 JANEZ CESAR
   Vina Gorica 8.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, z lepo mislijo ustavite korak ob 
njegovem grobu in prižigate sveče.

Vsi njegovi.

Srečanje literatov seniorjev
na Mirni

Pokrajinska zveza DU Dolenjske in Bele krajine vsako leto ob kulturnem 
prazniku organizira srečanje in predstavitev del literatov seniorjev. Prire-
ditev nosi naslov Druženje s Prešernom, in je  bilo letos trinajsto po vrsti. 
Gostitelj srečanja je bil tokrat DU Mirna. 
Prijavilo se je 14 društev, ki jih je zastopalo 48 nastopajočih. Spremljevalni 
program so pripravili pevci DU Mirna v sodelovanju s harmonikarjem 
Simonom Ceglarjem in triom Via (Pot). Literati so razgrnili svoja dožive-
tja, spomine na ljubezen, spregovorili o bolečini slovesa, veselju rojstva, 
doseženih ciljih, izgubljenih sanjah … Veliko med njimi je že samostojno 
izdalo knjige, nekateri sodelujejo v literarni sekciji že od vsega začetka. 
Najstarejši nastopajoči, Mirko Repar iz DU Dvor, je štel 96 let. ”Drugo leto 
pridem spet, če bom še živ,” je dodal ob koncu. V svoji sredi smo pogreša-
li  pisateljico Anico Zidar, ki smo poslali pismo s podpisi vseh navzočih in 
željo po dobrem zdravju. 
Članice kulturne komisije so poskrbele za prigrizek, predsednik Kotar pa 
za preganjanje žeje in krepitev moči. Lep večer je bil, še polepšala pa sta 
ga obiska predsednika PZDU Jožeta Jazbeca in profesorja Jožkota Zupa-
na, ki je nekaj dni prej predstavil svojo knjigo V objemu besed. Nastopa-
joče upokojence so spremljali prijatelji, domači in predsedniki društev, 
kar je še posebej pohvalno. Preživeli smo zanimiv večer, poln lepih besed, 
misli, prijetnega druženja, po zaključku pa je sledilo prijateljsko kramlja-
nje prav po prešernovsko. 

Pavlina Hrovat, foto Lucija Hrovat

Prešernova proslava v DSO
Moški pevski zbor DU Mirna večkrat zaide med stanovalce doma v 
Trebnjem, kajti radi jim popestrijo kakšno urico. Letos so v počasti-
tev kulturnega praznika pripravili proslavo, ki se jo je udeležilo veliko 
stanovalcev doma. Čeprav je bilo ob začetku navzočim povedano, da  
zaradi starosti in težjega gibanja med himno lahko sede, so nekateri 
ob Zdravljici vstali. Ganljiv pogled. MoPZ, ki ga je spremljal harmo-
nikar Simon Ceglar, je zapel več pesmi, vmes je bilo podano še pet 
recitacij Prešernovih pesmi. Ob začetku je bil krajši nagovor o pome-
nu  dela dr. Franceta Prešerna. 
Anton Kotar, ki pri DU Mirna skrbi za kulturo, in Simon sta po kon-
cu uradne proslave prisotne pozvala k skupnemu petju. Na njihovo 
željo so zapeli več starih ponarodelih pesmi, tako da je program trajal 
skoraj uro in pol. Jasni in veseli obrazi so kazali zadovoljstvo, ki je 
zajelo tudi nastopajoče. Počastili so Prešernov spomin  in polepšali 
dan stanovalcem.
Ko pogledaš na stenčas v avli doma, ugotoviš, da se tam odvija pester 
program, pravzaprav se v domu vedno nekaj dogaja. Za taka dogaja-
nja pa poskrbi mlada, simpatična Mateja. V duhu Prešerna naj bo še 
naprej tako in naj se imajo lepo.

Pavlina Hrovat,

Foto: Lucija Hrovat

Hudolin in Čander
v Knjižnici Trebnje
Slovenski kulturni praznik je vsako leto vzpodbuda in priložnost, da 
se nekoliko posvetimo slovenski umetnosti, predvsem besedni. Tako 
je že teden dni pred Prešernovim dnem, 2. februarja, Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti v goste povabila Jurija Hudolina in Mitjo Čan-
dra. Pogovarjala sta se predvsem o Hudolinovem zadnjem romanu 
Pastorek, literarni večer pa se je klepetavo razvil v zavzet pogovor o 
razmerah v slovenskem založništvu, o razvijanju bralne kulture in 
književne razgledanosti v šolah ter o tem, kako bi množični mediji, 
predvsem televizija, lahko veliko prispevali k širšemu vzljubljanju 
branja leposlovja.
Jurij Hudolin, kritičen in plodovit pesnik, ki se v zadnjem času izraža 
skozi prozo, je naklonjenemu poslušalstvu med pogovorom odkril 
svoje spomine na preživljanje otroštva na Mirni ter razkril, da se pod 
njegovimi prsti že rojeva nov roman, katerega osrednja tema bo za-
por na Dobu. Umetnikov sogovornik in hkrati moderator večera Mi-
tja Čander, ki se ob urednikovanju literarne zbirke Beletrina posveča 
predvsem kritiškemu pisanju in esejistiki, pa je v svojem borbenem in 
odločnem duhu izrazil upanje, da bo materialna kriza koristila člove-
ku – da se bo zavedel svojega kulturnega siromaštva ter se nekoliko 
bolj posvetil vrednotam, o katerih ob Prešernovem dnevu tako radi 
govorimo.

Milena Bon
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ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je po hudi in težki bolezni zapustil 

naš dragi mož, ata, stari ata in praded

FRANC GAMZE 
Rimska cesta 5, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče in 
cvetje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Iskrena hvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju DSO 
Trebnje, posebno fi zioterapevtki Olgi, Mateji in dr. Steli 
Munk. Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen mašni 

obred, Trebanjskemu oktetu za zapete žalostinke, Slavku 
Podboju ter nečakinji Jožici Gamze za poslovilni govor, 

pogrebnemu zavodu Oklešen, kvartetu pozaven in Boštjanu 
Bone za odigrano Tišino.

Hvala vsem ostalim sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ob kulturnem dnevu
Tudi letos smo v Kulturno turističnem društvu Dobrnič proslavili kul-
turni dan, ki so ga s svojimi prispevki oblikovali številni domačini. Pri-
reditev je s svojim govorom zaznamoval prof. Jože Zupan iz Šentru-
perta, ki je izpostavil številne posameznike, ki so izšli iz Dobrniča in 
njegove širše okolice. Izpostavil je misijonarja in škofa v Severni Ame-
riki Friderika Ireneja Barago, rojenega v Mali vasi, in škofa dr. Alojzija 
Šuštarja z Grmade. Nadaljeval je z v Dobrniču rojenima duhovniko-
ma Francetom Perparjem in Alozijem Ignacijem Kastigarjem. V Do-
brniču se je rodil tudi skladatelj Srečko Koporc, njegov sin Leon Ko-
porc pa je bil priznan slikar in ilustrator. Na Gorenjem Vrhu pri 
Dobrniču se je rodil narodni heroj Jože Slak Silvo in jezikoslovec dr. 
France Novak, preučevalec Trubarjevega jezika. Veliko je za Dobrnič 
in Suho krajino naredila tudi v Mirni Peči rojena Mara Rupena Osol-
nik. Jože Lazar, rojen v Lokvah, je bil prvi slovenski algolog. Dr. Marija 
Perpar iz Korit je bila znana starosta slovenske kemije. V Podliscu pri 
Dobrniču je bil rojen tihi poet Severin Šali. Dobrnič je kot učitelj za-
znamoval tudi ilustrator Lucijan Reščič. Iz Zagorice pri Dobrniču iz-
haja duhovnik dr. Jože Gole. V Šmavru se je rodila gledališka in fi lmska 
igralka Iva Zupančič, nosilka Borštnikovega prstana. 
Ob koncu je izrekel še poklon učiteljem in vsem, ki se zavzemajo za 
ohranitev šole v Dobrniču. Ta uspešno prenaša vrednote življenja na 
mladi rod, ki so steber kulture v prihodnosti.  

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Novice iz knjižnice
V Knjižnici Pavla Golie sledimo vse večji knjižni produkciji. 12. januarja 
2009 smo pripravili literarni večer s Heleno Mrzlikar, koordinatorico za 
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Novo mesto, ki nam je predstavila svojo najnovejšo knjigo Pri-
poved o hrani. V sodelovanju z Zakonskim in družinskim inštitutom 
Novo mesto smo 26. januarja organizirali predavanje o stresu, kjer sta 
nam Melita Kramar, spec. ZDT, in Polona Kramar, spec. ZDT, približa-
li predvsem načine, kako se uspešno spopasti s stresom, ali bolje, kako 
se mu izogniti. 2. februarja sta se nam na literarnem večeru, ki smo ga 
organizirali v sodelovanju z JSRS območna izpostava Trebnje, predsta-
vila pesnik in pisatelj Jurij Hudolin in urednik ter literarni kritik Mitja 
Čander. O Francetu Prešernu smo govorili tudi z našimi najmlajšimi. V 
treh dneh nas je v knjižnici Trebnje obiskalo kar 170 otrok oz. 11 vrtče-
vskih skupin iz Vrtca Trebnje. Tako smo najmlajšim približali kulturno 
ustanovo ter jih, na njim primeren način, seznanili s kulturnim prazni-
kom in Francetom Prešernom. 
Za marec napovedujemo potopisno predavanje o Filipinih, 16. 3. 2009, 
ob 19. uri v osrednji knjižnici Trebnje, in razstavo keramičnih in gline-
nih izdelkov Andreje Stankovič, v osrednji knjižnici Trebnje. 

Knjižnica Pavla Golie

Kulturno na OŠ Veliki Gaber
Že v januarju so se učenci pod vodstvom  učiteljic Metke Klemenčič, 
Fani Anžlovar in Justine Zupančič pripravljali na slovenski kulturni 
praznik. 6. februarja 2009 so v scensko preoblikovani telovadnici pod 
mojstorsko roko učiteljice Vide Ceglar na dopoldanski prireditvi užili 
kulturne trenutke vsi šolarji OŠ Veliki Gaber. Zvečer pa so si ogledali 
prireditev v počastitev praznika še starši in ostali krajani.
Letos smo posvetili večjo pozornost pesmim in pesnikom. Prireditev 
smo naslovili KJE PESEM JE DOMA. Mlajšim so všeč  ljudske pesmi, 
ki so jih na izviren način predstavili otroci iz vrtca Sončnica Veliki Ga-
ber pod vodstvom vzgojiteljic Irene Ferlin in Tanje Novak. Ob osem-
deseti letnici rojstva pesnika Toneta Pavčka smo v letošnjem šolskem 
letu odkrivali na naši šoli njegovo poezijo. Del te poezije smo vključili 
v splet skupaj z izbranimi  pesmimi doktorja Franceta Prešerna. 
Marsikdo večkrat vzame peresnik in svoja občutja zlije v verze. Na šol-
ski prireditvi so se predstavili mladi pesniki – dijaki srednje šole Josipa 
Jurčiča iz Ivančne Gorice. Vida Omahen, dijakinja 3. letnika, s svojo 
pesniško zbirko PRVI KORAKI V SVET POEZIJE in deklamacijo svo-
je pesmi PREŠERNU. David Kastelec, dijak 4. letnika, pa se je predsta-
vil kot pesnik predvsem hudomušnih ljubezenskih pesmi in z dekla-
macijo Tebi. Njegova sestra Urška Kastelec pa je že bila nagrajena za 
svoje pesnikovanje s  PREŠERNOVO NAGRADO, na prireditvi pa je 
deklamirala svojo pesem Navdih. 

Justina Zupančič
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Obvestila Kmetijske 
svetovalne službe Trebnje
Vse uporabnike sredstev za varstvo rastlin, ki še niso 
opravili začetnega tečaja za uporabo FFS, obveščamo, 
da bo organiziran tečaj marca v Trebnjem, in sicer: 16., 17. in 18. 
marca. Začetek tečaja bo vsak dan ob 16. uri na CIK. Prijave zbira 
Kmetijsko svetovalna služba Trebnje do 15. marca na tel. 3460670 
ali gsm.041/319 607.
Vse uporabnike sredstev za varstvo rastlin, ki so opravili tečaj do 
konca leta 2004, so dolžni opraviti obnovitveni tečaj do konca leta 
2009. Kmetijski Zavod Novo mesto bo poslal pismeni razpored te-
čajev vsem uporabnikom. Vsi, ki ste opravili tečaj od leta 2005 dalje, 
boste obnovitveni tečaj opravili v letih 2010 in 2011.
Kmetijska svetovalna služba Trebnje obvešča vse vlagatelje neposre-
dnih plačil, da bo letošnja kampanja vlaganj potekala od 5. marca do 
15. maja 2009. Vlagatelji bodo vabljeni na našem območju tako kot 
v preteklih letih po abecednem redu vasi, kjer živijo vlagatelji, 5 dni 
pred vnosom. Vse vlagatelje prosimo, da se držijo datuma, ki bo do-
ločen na vabilih in da se pred vnosom temeljito seznanijo z navodili, 
pregledajo obrazce, prej uredijo vse gerke na Upravni enoti Treb-
nje.
Sedaj je še pravi čas za odvzem vzorcev zemlje, zato svetujemo, da 
odvzamete in prinesete vzorce zemlje do konca februarja na sveto-
valno službo.
Vodja  svetovalna službe Trebnje,

Anton Zaletel 

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

Urejanje GERK-ov pred oddajo 
zbirne vloge
Od 1. januarja 2009 je v skladu z novim Pravilnikom o registru kmetijskih 
gospodarstev nekoliko spremenjen postopek pri vpisu GERK-ov. V skla-
du z zahtevami Evropske skupnosti je vpis GERK-ov dovoljen le na kme-
tijskih zemljiščih. Ta so določena v evidenci dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca rabe).
Evidenca rabe je enotna državna evidenca o dejanski rabi kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP). Podatki v evidenci rabe se zajemajo iz ortofotov (nareje-
nih iz letalskih posnetkov), ki so hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. 
Poleg tega se v evidenci rabe upoštevajo tudi drugi podatki, kot npr. ugo-
tovitve iz terenskih ogledov MKGP oz. kontrolnih organov. Evidenca rabe 
je javno dostopna na spletni strani: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
Pri vpisu novega GERK-a ali pri spremembi že vpisanega GERK-a se izvr-
ši presek prijavljenega GERK-a z evidenco rabe. Če se pri tem ugotovi, 
upoštevaje predpisano toleranco, da GERK ali del GERK-a leži na površi-
nah, ki po evidenci rabe niso kmetijska zemljišča v rabi, vpis GERK-a ni 
mogoč. V praksi to pomeni, da nosilec kmetijskega gospodarstva lahko 
vriše GERK npr. travnik na površinah, ki so v evidenci rabe zajete kot 
njiva, travnik, vinograd, sadovnjak ipd., ne more pa vrisati travnika na za-
raščenih površinah, gozdu, cesti … 
Kadar vpis GERK-a zaradi odstopanja od evidence rabe ne bo mogoč, bo 
upravna enota najprej preverila, ali je glede na ortofoto morda prišlo do 
napake v evidenci rabe. Če bo ugotovljena napaka, jo bo MKGP takoj 
odpravil in s tem omogočil vpis GERK-a. Če je evidenca rabe glede na 
ortofoto pravilno zajeta in stanje v naravi od zadnjega snemanja ortofo-
tov (trenutno je to od 2006) ni bilo spremenjeno, bo treba zmanjšati 
GERK, tako da bo ustrezal stanju v naravi. 

Vpis GERK-a pa se bo lahko nekoliko časovno zavlekel, če je bilo stanje v 
naravi od zadnjega snemanja ortofotov spremenjeno (npr. zarast je bila 
izkrčena). V tem primeru se GERK na površinah, na katerih iz ortofota ni 
vidna spremenjena kmetijska raba, začasno ne bo mogel vrisati, vendar 
pa bo nosilec lahko na upravni enoti podal predlog za spremembo podat-
kov v evidenci rabe. V predlogu mora nosilec natančno obrazložiti, kako 
je spremenjeno stanje v naravi (npr. grmičevje je posekano, površina je 
zasejana s travo in se redno kosi). MKGP bo predlog preveril, po potrebi 
opravil terenski ogled in če bodo navedbe nosilca potrjene, ustrezno po-
pravil evidenco rabe. Tedaj bo vpis GERK-a na tej površini mogoč, ne 
glede na stanje, ki je razvidno iz ortofota.
Poudariti velja, da je za pravilen vpis GERK-a odgovoren nosilec. Tako 
mora nosilec tudi v primerih, ko je iz ortofota še razvidno kmetijsko ze-
mljišče, pa to zemljišče v naravi ni več v uporabi (je neobdelano ali pa se 
celo že zarašča), to ustrezno prijaviti v register kmetijskih gospodarstev. 

Da bi vpis GERK-ov potekal čimbolj nemoteno, naj povzamemo še 
osnovna pravila za vpis GERK-ov, ki jih v skladu z evropskimi predpisi 
določa Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev:
- GERK lahko vsebuje le površine z eno vrsto dejanske rabe;
- iz GERK-a morajo biti izločene vse površine z nekmetijsko rabo (zeleni-

ce okoli hiš, zaraščene površine, gozd ipd.), večje od 100 m2, ter vode in 
pozidana zemljišča , večja od 25 m2; 

- GERK lahko vsebuje določene linijske objekte do širine 2 m (kozolec, 
kolovoz, jarek, mejica, suhozid ipd.), ter obračališča in brežine do pred-
pisanih širin.

Vse podatke v registru kmetijskih gospodarstev, 
vključno z GERK-i, morate nosilci kmetijskih go-
spodarstev urediti na upravni enoti najpozneje en 
dan pred vnosom zbirne vloge (ta bo tudi letos pote-
kal od 5. 3. do 15. 5). Zaradi morebitnih dolgotraj-
nejših postopkov vpisa, predvsem kjer se je stanje v 
naravi od poletja 2006 spremenilo, priporočamo, da 
se za uskladitev GERK-ov čimprej naročite na vaši 
upravni enoti.

ZAHVALA
V 56. letu starosti nas je 
nepričakovano zapustil 

ALEKSANDER MOLE
 z Gomile 19 pri Mirni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 

svete maše. Posebna zahvala gre LD Mirna, sodelavcem CAT 
Logistic, d.o.o., Novo mesto, Prevent, d.o.o., Mirna, govornikom za 

poslovilne besede, pevcem za zapete pesmi, g. župniku za obred 
zadnjega slovesa ter pogrebni službi Novak. Iskrena hvala vsem, ki 

ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
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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 3. 3. Razstava prostočasnih dejavnosti na Dobu
Krajevna knjižnica Mirna vabi na predstavitev prostočasnih 
dejavnosti Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob na 
Mirni.

Knjižnica na Mirni

do 9. 3. Razstava Lectova srca
ustvarjalke Mihaele Ožbalt

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

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

Galerija likovnih 
samorastnikov

do 20. 11. Bralna značka za odrasle Zvesti bralec
Vabljeni k sodelovanju v bralni znački za odrasle. Zloženke 
lahko poiščete v knjižnici na izposoji ali na njihovi spletni 
strani.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Sob., 21. 2. 
sob
5:45

Zabava na snegu
Na Rogli se bo odvijala zabava na snegu zveze ŠKIS. Gre za 
veliko prireditev, kjer bodo prisotni mnogi študentski klubi, 
namenjena pa je tako smučarjem kot nesmučarjem.

Rogla

Sob., 21. 2. 
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Izbor najnajnajmaske: domiselno izdelane pustne maske.
Izbor najnajnajšeme: revija pustnih šem in izbor.

park v Trebnjem

Sob., 21. 2.
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Sob., 21. 2. 
10:00

Otroški pustni karneval
Spet je čas pustovanja. In kaj boste počeli? Izbirali boste 
najbolj vzdržljivega, najbolj veselega in najbolj ganljivega 
med vami, ki bo prejel naziv »Maškaron 29«. Veliko boste 
plesali, se igrali in nenazadnje izbirali. Zmagovalec bo 
deležen velike pustne nagrade.

Mercator center 
Trebnje

Sob., 21. 2.
19:00

Prvenstvena rokometna tekma
17. krog MIK 1. rokometne lige, RK Trimo Trebnje : RK 
Merkur

dvorana OŠ 
Trebnje

22. 2. ned
8:00 
– 15:30

Zimska liga v malem nogometu Trebnje
10. kolo

dvorana OŠ 
Trebnje

Ned., 22. 2. 
11:00

Otroška predstava Dvojno veselje KD Dobrnič

Ned., 22. 2. 
19:00

Gledališka predstava Ona + on
Recepti za dober zakon? Ona+on je komedija Gustav fi lma 
o dveh zakoncih – Petri in Petru. Njun zakon po desetih 
letih pride na preizkušnjo. Vse se začne nekega dne, ko 
Petra vidi svojega moža z žensko. Namesto praznovanja 
desete obletnice poroke postane pekel v hiši. Petra se 
odloči, da mu bo dala lekcijo. Tako Peter nič hudega sluteč, 
pride domov. Petra ga pričaka in njuna komedija zmešnjav 
se začne. V režiji Matevža Luzarja bosta recepte za dober 
zakon delila Pia Zemljič in Primož Pirnat.

KD Trebnje

Pon., 23. 2. 
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

Pon., 23. 2. 
17:17

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

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Tor., 24. 2. 
15:30 
– 17:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »S prihranki energije 
lažje skozi gospodarsko krizo«.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje na 
Mirni

Čet., 26. 2. 
17:00

4. srečanje bralne skupine Branje = kul
Osrednja knjižnica Trebnje in Osnovna šola Trebnje vabita 
učence od 7. do  9. razreda OŠ na 4. srečanje bralne 
skupine.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Čet., 26. 2. 
18:00

Športnik leta 2008
Program prireditve bo povezoval Robert Erjavec.

KD Trebnje

Čet., 26. 2. 
18:00

4. slovenski večer srca »Sadjarska kultura, osnova za 
kvalitetno in zdravo življenje Slovencev«
Gosta večera: Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet., zasebni 
kmetijski svetovalec, in Jani Gačnik, univ. dipl. agr., 
soavtorja projekta Oživljanje travniških sadovnjakov.

Galaksija Trebnje

Pet., 27. 2. 
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 brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka. 

Mercator center 
Trebnje

Pet., 27. 2. 
18:00

Naj občan občine Trebnje leta 2008
Zaključna prireditev z razglasitvijo naj občana.

KD Trebnje

Sob., 28. 2. 
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

Sob., 28. 2. 
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Sob., 28. 2. 
10:00

Animacijska predstava: Cesarjeva nova oblačila
Cesar je glavni junak pravljice o cesarjevih novih oblačilih. 
Kljub temu, da mu sluga prinaša oblačila iz najrazličnejših 
obdobij, cesarju ni dovolj. Navduši se nad posebno obleko, 
ki jo vidijo samo pametni ljudje.

Mercator center 
Trebnje

Sob., 28. 2. 
19:00

Dijaški dan na strelišču
Informativni dan na strelišču, seznanjanje z orožjem in 
preizkus strelskih prvin. Za člane brezplačno.

strelišče Trebnje

Ned., 1. 3. 
16:00

10. festival »(ah), TE ORGLICE« KD Trebnje

Pon., 2. 3. 
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Pon., 2. 3. 
17:17

Ura pravljic Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Tor., 3. 3. 
11:00 
– 16:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska Dom starejših 
občanov Trebnje

Tor., 3. 3. 
17:17

Ura pravljic Knjižnica na Mirni

6. – 8. 3.,
pet – ned

Zimovanje na Pohorju
Tradicionalno KŠOT-ovo marčevsko zimovanje, letošnje 
leto se zimuje na mariborskem Pohorju. Bivanje 2 × 
polpenzion, prevoz 30 €. Paket brez večerje 20 €.

Pohorje, dom Pajk

Sob., 7. 3. 
8:00 
– 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Pozornosti našim družicam, prijateljicam, življenjskim 
sopotnicam in šaljivi spominki mučenikom.

park v Trebnjem

Sob., 7. 3.
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Sob., 7. 3. 
13:30 
– 16:30

Prvenstvena kegljaška tekma
2. liga zahod, ženske, 12. krog, Trebnje II : Pivka

Kegljišče Vodnjak 
Nm

Sob., 7. 3.
17:00 
– 20:00

Prvenstvena kegljaška tekma
1. B liga, ženske, 14. krog, Trebnje I : Slovenj Gradec

Kegljišče Vodnjak 
Nm

Sob., 7. 3.
19:00

Prireditev ob dnevu žena KD Trebnje

Sob., 7. 3. 
19:00

Salamiada 2009 v Gostilni Meglič
Gostilna Meglič tudi letos organizira Salamiado. Vabljeni, 
da sodelujete s svojo doma narejeno salamo tudi vi. 
Zabavna prireditev z razglasitvijo rezultatov ocenjevanja, 
degustacijo in kulturnim programom.

Gostilna Meglič
Trebnje

Minilo je žalostno leto, odkar nas je mnogo prerano
zapustil naš dragi

JANEZ BREGAR ml.
iz Stehanje vasi.

Hvala vsem, ki se ga spominjate
in mu prižigate sveče na njegovem grobu.

Vsi njegovi.

V SPOMIN
Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina 

te zbudila ni,
ostala je le praznina, 

ki boli.
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Športnik leta 2008
Športna zveza Trebnje skupaj z Občino Trebnje kot vsako leto tudi 
letos pripravlja podelitev priznanj na področju športa za dosežene 
rezultate v letu 2008. Komisija Občinskega sveta Občine Trebnje za 
priznanja Športnika leta je tudi letos prejela kar precej predlogov. 
Najboljši bodo razglašeni na prireditvi Športnik leta 2008, ki bo 26. 
februarja 2009 ob 18. uri v Kulturnem domu Trebnje. 

Nominiranci za leto 2008
Športnik leta:
• Aleš Murn, badminton
• Alen Alukić, tajski boks
• Miran Kovačič, motokros
• Sebastjan Skube, rokometaš
• Marko Radelj, rokometaš
Športnica leta:
• Vanja Brodnik, smučarka
• Maja Utič, smučarska skakalka
Športna ekipa leta:
• Badmintonski klub Tom Mirna – 1. članska ekipa
• Muay Th ai Gym No Fear Trebnje, tajski boks
• RK Trimo Trebnje – članska ekipa
• Kegljaški klub Trebnje – ženska ekipa
Športni znak:
• Matevž Bajuk in Aljoša Turk – dvojice
  (Badmintonski klub Tom Mirna)
• Nogometni klub Mirna
• RK Trimo – kadetska ekipa
Športna plaketa Trebnjega:
• Društvo upokojencev Mirna
• Alojz Radelj – športnik, športni delavec

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena ločevanja odpadkov na izvoru. 
Posledice neločevanja odpadkov se izkažejo na pomanjkanju pitne vode 
in globalnem segrevanju ozračja. Odpadke, katere smo ločeno zbrali, smo 
oddali zbiralcem odpadkov, ki so poskrbeli za ponovno uporabo oziroma 
za primerno uničenje in pridobivanje energije. V Komunali Trebnje d.o.o. 
skrbimo za 82 ekoloških otokov, od tega jih je 60 v občini Trebnje. V letu 
2008 smo ločeno zbrali samo 3,26 odstotkov nevarnih in nenevarnih od-
padkov od vseh zbranih odpadkov. 

Ločeno zbiranje odpadkov je pomembno, da:
- prispevamo k manjši obremenjenosti okolja;
- ločimo nevarne odpadke od nenevarnih;
- zagotovimo industriji stalen vir surovin in njihovo ponovno uporabo;
- zmanjšamo količino odloženih odpadkov na že danes prepolnih odlaga-

liščih

Direktor: mag. Štefan Velečič

V zbiren centru Globoko, lahko skozi vse leto v času obratovanja od-
date: papir, steklo, plastiko, embalažo, pločevino, kovine, odpadno 
elektroniko, odpadno olje, sijalke, stiropor, svinčene akumulatorje in 
ostale baterije, zdravila, pesticide, zamrzovalno tehniko, odpadne 
barve, lake, lepila, smole …, ostale nevarne odpadke iz gospodinjstev. 

ODLAGAMO
• steklenice in stekleničke živil, pijač;
• kozarci vloženih živil;
• druga steklena embalaža

NE ODLAGAMO
• okensko, avtomobilsko in drugo ravno 

steklo; 
• ogledala, kristalno in ekransko steklo
• steklo svetil (steklo neonskih, halogen-

skih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki 
svetil)

• laboratorijsko in drugo ognjevarno 
steklo 

• keramike
• pleksi steklo, karbonsko steklo in druge 

vrste stekla iz umetnih mas 

ODLAGAMO
• kartonska embalaža in lepenka;
• ovojni papir in papirnate nakupovalne 

vrečke;
• časopisi, revije, zvezki, knjige,
• prospekti, katalogi;
• pisemske ovojnice, 
• pisarniški papir 

NE ODLAGAMO
• tapete;
• natron vreče lepil, cementa, apna, krmil 

ipd.
• celofan;
• samokopirni in plastifi ciranega papirja;
• ovitek od čokolade (srebrni)

ODLAGAMO
• plastenke pijač in živil 
• pločevinke živil in pijač
• plastične vrečke in folije
• embalaža za tekoča živila (tetrapak)
• plastični kozarci in lončki
• plastenke čistil, pralnih sredstev …

NE ODLAGAMO
• plastične embalaže nevarnih snovi ali 

njihovi ostanki (motorna in druge vrste 
mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin 
– pesticidi, barve laki, redčila ipd.)

• kosovni plastični predmeti (otroške 
igrače, polomljeni plastični stoli ipd.)

Ekološki kotiček - ločeno zbiranje odpadkov

PAPIR EMBALAŽA STEKLO


