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Materinski dan za 
vso družino
V nedeljo, 22. 3. 2009, vas ob 16. uri vabimo v Kulturni dom Trebnje. 
Praznični šopek pesmi nam bodo poklonili otroci predšolskega pev-
skega zbora Mavrica Vrtec Trebnje pod vodstvom Brigite Borak. Sle-
dila bo gledališka predstava Ariela, mala morska deklica v izvedbi KID 
Limbar Moravče. Lepo vabljeni. Vstopnine ni.

Kulturno društvo Trebnje

Mami za praznik
Veš mama, pozabila nisem nate,                           
čeprav sem daleč proč od tebe,                              
v mislih vedno si pri meni.                                        
In kadar pojem,                                                      
čutim srečo tudi zate.                                         
Da pesem srečo trosi                                                                     
in v srcih led topi
si vedno me učila,
da pesem iskreno srčno 
za vsak praznik je darilo.
Izpeto mojo pesem

veter naj odnese
v temno, gluho noč,
da tebi, ljuba mama, bo mehko le-
gla v srce.

Vem, da boš ujela mojo misel,
zatrepetalo ti bo oko,
v srcu se zganilo sladko čustvo,
da otrok tvoj je daleč
pa vendar čisto blizu – samo tvoj.

Marija Rihter

Svetovni dan Romov
4. aprila 2009 ob 11. uri bo v Kulturnem domu Trebnje prireditev ob 
Svetovnem dnevu Romov, na kateri bo nastopila tudi najbolj znana 
romska skupina iz Prekmurja.

France Režun

PTICE

Nekoč so hotele k soncu,
pa niso zmogle,

zdaj iščejo samo še semena
in jih spreminjajo v let. 

Menda so odkrile,
da je tudi v njih sonce.

 France Režun

ZADREGA V KAPLJI ROSE
 
Atlantik,
zoreče klasje vetrov,
daleč spodaj prezaposlenost Evrope -
 
potem pa vendarle droben cvet,
ki še zmore sanje o nebu. 

Pomlad trka na naša vrata
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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 
2000 znakov skupaj s presledki oziroma 1500 znakov skupaj s 
presledki in sliko, županov prispevek pa 2500 znakov s presledki. 
Uredništvo bo objavilo le prispevke strank, ki bodo pisale o svojem 
delu, načrtih in aktivnostih. V Glasilu občanov je možna tudi 
brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov iz naše 
občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 
znakov s presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, 
Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo številko 
je 6. april 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani!

Pomlad smo začeli vdihovati s polnimi plju-
či. To je čas, ko bi moral biti človek najbolj 
vesel in srečen. Zakaj? Zato, ker pomlad daje 
upanje, daje voljo in nov zagon v življenje. 
Vsaj tako bi moralo biti.

Ljudje smo na svetu zaradi tega, da gledamo 
sami vase. Če verjameš samemu sebi in v 
svoje delo, potem ti bo na svetu veliko lažje. 
Potem boste pomlad dejansko lahko zaužili 
s polnimi pljuči. In najbolj pomembno je 
verjeti vase v času krize. To si priznajmo; 
svet je v krizi. A v krizi je zaradi človeške po-
žrešnosti in tekmovalnosti. Svet ni v krizi 
zaradi tega, ker bi človek hotel dobro druge-
mu človeku. Zaradi mota, da mora biti člo-
vek boljši in navzven bolj uspešen od druge-
ga človeka, smo pristali tam, kjer smo. 

Drage občanke, dragi občani, pokažimo že-
ljo, da se hočemo spremeniti. Vsak stanova-
lec tega sveta, te naše lepe zemeljske oble, 
lahko prispeva kanec, da se bo svet izboljšal. 
Bodrimo drug drugega, želimo drugemu 
dobro, tudi če smo ga kdaj imeli za sovražni-
ka. Tako si ne bomo več delali medvedjih 
uslug.

Kajti; življenje je lepo, ker nam je podarjeno, 
ker je eno in edinstveno!

mag. Igor Teršar,
urednik glasila

Zdravstveni dom dobiva končno podobo

Pred dobrim letom se je začela gradnja in adap-
tacija Zdravstvenega doma Trebnje, ki že kaže 
lepo končno podobo. Dokončati je potrebno še 
fasado in parkirišče. Novozgrajeni del smo si na 
povabilo direktorice Elizabete Žlajpah na za-
četku marca ogledali tudi predstavniki Občine 
Trebnje. Novi prostori so veliki, lepi in udobni, 
z novo medicinsko opremo, kar bo koristilo 
uporabnikom pacientom in osebju doma. Pre-
ko proračuna Občine Trebnje je bilo za to inve-

sticijo v letu 2008 zagotovljenih 699.176,00 
EUR sredstev. Poleg tega je Občina Trebnje 
Zdravstvenemu domu zagotovila poroštvo za 
najem kredita pri banki v višini 450.000,00 
EUR. Kolektivu Zdravstvenega doma Trebnje 
želimo, da bi se zaposleni dobro počutili v no-
vih prostorih in da bodo delali v korist pacien-
tov, v skladu z medicinsko stroko in zdravniško 
etiko. 

Jože Povšič, podžupan

Občni zbor TD 
Trebnje
Turistično društvo Trebnje je preteklo 
soboto organiziralo jubilejni 30. občni 
zbor, ki so se ga udeležili tudi predse-
dnik Turistične zveze za Dolenjsko in 
Belo krajino, predstavnik TZ Slovenije 
in predstavniki društev Dobrnič, Mo-
kronog in Žužemberk. 
Program v preteklem letu je bil realizi-
ran v celoti,  nekatere akcije so bile celo presežene. Na področju socialnega dela je bilo izvede-
no srečanje starejših občanov, izlet otrok, trgatev za starejše občane in stanovalce Doma starej-
ših občanov ter vključevanje članov v program društva Vesela jesen. V okviru zabavnega 
programa je bila izvedena tridnevna prireditev »Iz trebanjskega koša«. V septembru je bila 
odmevna akcija kuhanje trebanjske enolončnice, namenjena predstavnikom vseh strank, ki so 
se potegovale za članstvo v Državni zbor. Skupaj z društvom Zagon iz Tržišča je bil postavljen 
največji koš okoli vrbe, otvoritev pa je sovpadala s kresovanjem za 1. maj.  Uspešno je bilo izve-
deno tudi silvestrovanje na prostem v mestnem parku. Društvo se je aktivno vključilo v pro-
mocijo turizma naše občine na prireditvi Turizem na Dolenjskem in v Beli krajini na Otočcu, 
kjer je bila premajhna vključenost gostincev in drugih turističnih društev, prav tako se je vklju-
čilo v program Društva kmečkih žena v vasi Narin, kjer smo bili deležni veliko pohval, posebno 
pa še pridružena skupina Tropince. Na področju kulturne dejavnosti je bil organiziran Sloven-
ski večer v kraljestvu Zlatoroga na Trebelnem, kjer je dr. Marko Pogačnik izvedel predavanje 
Bodi zdrava, domovina. Organiziranih je bilo več rekreativnih pohodov in izlet z vlakom v 
Prekmurje z društvi vinogradnikov. Društvo je fi nančno podprlo tudi projekt Vrtca Trebnje 
Od zrna do kruha, član društva je predaval turističnemu krožku v Osnovni šoli Trebnje.  
Na občnem zboru so bile podeljene »amfore z rimskim levom«, znak društva za dobro sodelo-
vanje. Posebej smo pohvalili vključevanje družine Okoren z Blata in njihovo destinacijo »To-
pler« v delovanje društva in za promocijo turizma v občini.
Žal pa se občnega zbora niso udeležili vabljeni gostje – župan občine, predstavniki krajevnih 
skupnosti, ni pa bilo niti vabljenih medijev, ki se dogodkov, kjer ni v ozadju politika, ne udele-
žijo, niti ne opravičijo. 

Dušan Mežnaršič
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POSLANSKI KOTIČEK

Barbara rov, izbrisani, gospodarska 
kriza in 100 dni Vlade

Gospodarska kriza se kaže v 
množičnem odpuščanju delav-
cev, zlomih in stečajih poslovnih 
subjektov. Upali smo, da se bo 
Vlada le zganila in sprejela kak 
učinkovit ukrep za zajezitev go-
spodarske krize, vendar pasivno 
vztraja pri razlagi svoje nemoči in 
opravičuje svojo pasivnost. Koali-
cijski poslanci so celo zavrnili 
predlog skrajšanja roka za plačilo 
preplačanega DDV na 7 dni, kar 

bi zagotovo koristilo večji likvidnosti podjetij. Očitno je, da si vladajoča 
koalicija, pravzaprav ne želi rešitve gospodarske krize, saj z njo uspešno 
prikriva druge probleme in svojo nesposobnost, da jih reši. Kot je vide-
ti, bodo izbrisani dobili odločbe, ki jih bodo uporabili v tožbah proti 
državi. Ministrica Kresalova s svojim početjem ogroža proračun in s 
tem stabilnost države. Zato je SDS proti njej vložila interpelacijo.
Odkritje množičnega grobišča v Barbara rovu v bližini Laškega je 
močno pretreslo slovensko javnost. Gledali smo slike mumij ljudi, ki 
naj bi pred smrtjo močno trpeli. Spregovorili so ljudje, ki so molčali 
več kot pol stoletja. Stanovnikovo sporočilo, da je bil za te poboje od-
govoren Josip Broz Tito, je zelo pomembno za očiščenje zgodovin-
skega spomina. Močno je presenečal zadržan odziv in nedosegljivost 
glavnih koalicijskih političnih akterjev. Za predsednika države Türka 
pa je to zgolj drugorazredna tema. Zgodovino je potrebno napisati 
tako, kot je bila, da bomo lahko mirno živeli in ustvarjali lepši dana-
šnji in jutrišnji dan.

Dokončanje avtoceste mimo 
Trebnjega
V Trebnjem sem se udeležil sestanka o dokončanju avtoceste. Na se-
stanku so se zbrali tudi drugi dolenjski poslanci, direktor DARS-a, 
član uprave Bošjan Rigler, direktor DDC Slovenije Žnidar, Tatjana 
Zalokar – direktorica projekta dolenjskih avtocest, projektant avto-
ceste Janez Podobnik in predstavnik Ministrstva za promet, župana 
občin Trebnje in Šentrupert, predstavniki občinske uprave, nekaj 
svetnikov, pobudnik sklica Dejan Smuk, DROT, zastopnik Avtopre-
vozništva Kovačič in drugi. Vsi, ki smo bili na sestanku, smo sklenili, 
da naredimo, kar je v naši moči, da se dokončanje avtoceste pospeši.

Ob materinskem dnevu se želim zahvaliti vsem mamam, ki z ljube-
znijo, vsak dan, skrbite za svoje družine. Ste steber družbe. Potrebu-
jemo vas.

Zvonko Lah, poslanec SDS

Končali vračanje
Svet krajevne skupnosti Račje selo je na svoji zadnji seji sprejel sklepe 
glede vračanja sredstev, ki so bila vložena v izgradnjo telekomunika-
cije. Člani sveta so zadovoljni z doseženim sporazumom z javnim 
pravobranilstvom. Sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti, 
bodo porabljena za izgradnjo krajevne infrastrukture v skladu s pro-
gramom dela. Krajanom se ob tej priliki opravičujemo za dolgo čaka-
nje na sredstva, vendar postopka prej ni bilo mogoče zaključiti.

Tone Zaletel, 
predsednik KS Račje selo

Slavnostna akademija 
Slovenska demokratska stranka je 13. febru-
arja 2009  na Brdu pri Kranju s slavnostno 
akademijo počastila svojo dvajseto obletni-
co. V uvodu sta se v zgodovino uzrla France 
Tomšič, prvi predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS) in 
dr. Dimitrij Rupel, prvi predsednik Slovenske demokratične zveze 
(SDZ). 
Slavnostni govornik predsednik SDS Janez Janša je v svojem nagovoru 
povedal, da je prav, da se ob tej obletnici spomnimo vseh tistih, ki jih ni 
več med nami. Izrazil je hvaležnost vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je 
SDS danes to, kar je. V orisu prehojene poti je predsednik SDS izpostavil, 
da je Slovenija vrhunec uspehov doživljala ravno v tistih relativno kratkih 
obdobjih, ko je imela slovenska pomlad v parlamentu večino glasov – 
Slovenija se je osamosvojila, se ubranila pred agresijo JLA, doživela go-
spodarski vzpon in vodila EU. Spregovoril je tudi o rezultatih volitev v 
letu 2008 in dejal, da je bila v ospredje volilne kampanje postavljena laž in 
»tisti, ki so zmagali s pomočjo laži in prevare, bodo tako tudi končali«. 
Dotaknil se je tudi vlade in njene (ne)učinkovitosti v sedanjih razmerah 
in poudaril, da je opozicija pripravljena sodelovati, kar pa večina vladnih 
strank zavrača. V nadaljevanju slavnostne akademije je predsednik Janez 
Janša podelil posebna priznanja in zlati znak SDS najzaslužnejšim članom 
in odborom SDS.

Materinski dan
je neformalen praznik, posvečen materam. Praznovanje materinskega 
dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada 
prišla po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil 
določen 15. maj, potem pa 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni 
vojni materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma 
(vsaj javno) ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti 
dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marca.
Ob materinskem dnevu iskreno čestitamo!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Priprave na 
volilni občni 
zbor 

Občinski odbor SLS Trebnje je zadnje mesece posvečal veliko aktiv-
nosti za pridobitev članov, ki bodo vodili stranko naslednja štiri leta. 
Glede na to, da sedanji predsednik OO SLS Trebnje Anton Zaletel 
ne bo več kandidiral za predsednika, je odbor aktivno pristopil k evi-
dentiranju kandidatov za predsednika odbora in tudi za ostale funk-
cije v stranki. Po večkratnih sestankih in usklajevanju so bili eviden-
tirani trije člani za predsednika stranke. Vsi ti kandidati so z 
dosedanjim delom dokazali, da so sposobni voditi stranko na občin-
skem nivoju. Evidentirani kandidati so: dr. Jože Korbar, mag. Matjaž 
Glavan in Bogomir Mlakar.
Občnemu zboru bo podan predlog, naj bo izvoljen 15-članski občin-
ski odbor.
Večji poudarek bo dan mladini, saj bo več predlaganih  kandidatov v 
občinskem odboru iz vrst mladih.
Na občnem zboru, ki bo konec marca 2009, bo podano poročilo o 
delu v zadnjih štirih letih in sprejet program za naslednji mandat. Po 
dosedanjih zagotovilih vodstva stranke se ga bodo udeležili: državni 
poslanec in župan občine Krško g. Bogovič, predsednik regijskega 
odbora in župan občine Škocjan g. Zupet.                                                         

Anton Zaletel, 
predsednik OO SLS Trebnje
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Pomladna prebujanja
V zadnjem času se precej vprašanj vrti okrog 
referenduma o Odlokih za ustanovitev javnih 
zavodov in pobude Mirne za odcepitev od tre-
banjske občine. Kar se referenduma tiče, lahko 
povemo, da je naš svetnik v občinskem svetu 
mag. Marko Grandovec aktivno sodeloval v 
skupini, ki je pripravljala odloke skupaj z drugi-
mi svetniki iz programske koalicije 14 svetni-
kov in skupaj z občinama Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert. Odloki so dobro pripravljeni in 
potrebno je, da se začnejo udejanjati v praksi. 
Kar se tiče pobude krajanov Mirne, je predsed-
stvo OO SD Trebnje sprejelo sklep, da odcepi-
tvi ne bomo nasprotovali, če bo takšna tudi vo-
lja krajanov Mirne in če bodo strokovne 
podlage dejansko utemeljevale možnost, da 
Mirna postane uspešna občina. 
Sicer pa smo imeli v sklopu priprav na kongres 
SD, ki bo 22. 3., tudi volilno konferenco trebanj-
ske in območne SD. Za predsednika OO SD 
Trebnje je bil znova potrjen Nace Sila, za pred-
sednika OO pa Lojze Ratajc. S spremembo sta-
tuta smo razširili tudi predsedstvo OO SD, v 
katerega so bili izvoljeni Marjan Krmelj, Igor 
Lekše, Zoran Remic, Uroš Majerle, Igor Slak, 
Marko Veselič, Lojze Ratajc, Marko Grando-
vec, Ada Gole Grandovec, Mitja Jeras, Franc 
Bartolj in Ivan Koren. Ugotavljamo tudi, da žu-
pan ostaja na svojem bregu in da lahko sedaj 
OO SD Trebnje prizna svojo napako, da smo ga 
podprli na volitvah. Z niti enim dejanjem ali de-
lom programa ni upravičil naše podpore. 
Nekateri člani predsedstva so se na sestanku v 
Krškem sestali tudi z ministrom za promet Pa-
trickom Vlačičem in mu predstavili problema-
tiko izgradnje avtoceste in drugih cest v tre-
banjski občini. Glede na to, da minister ni veliko 
obljubljal, smo zmerno optimistični, ker vemo, 
da preveč obljub ponavadi ne velja nič.
Želimo vam sončen začetek pomladi.

OO SD Trebnje

Občina Trebnje: velika lastnica z 
majhnimi pravicami!
Da bi se izognili odločanju o referendumu, smo na zadnji seji občinske-
ga sveta predlagali sklep zaradi nezakonitih odlokov o ustanovitvi jav-
nih zavodov, to so: CIK Trebnje, Knjižnica Pavla Golie, Zdravstveni 
dom Trebnje in Javno podjetje Komunala. Odloki so glede ustanovitelj-
skih in glasovalnih pravic dokazano nezakoniti! Sprejeti so bili v na-
sprotju z določbami nepreklicnega dogovora o ureditvi premoženjsko 
pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog-Trebelno in 
Občino Šentrupert, v nasprotju z 51.c členom Zakona o lokalni samo-
upravi in v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah. 
Predlagali smo, da se nezakoniti odloki popravijo in uskladijo z dogovo-
rom in zakonom ter da se upošteva javni interes Občine Trebnje pri 
izvajanju ustanoviteljskih in glasovalnih pravic, kot velike in večinske 

lastnice, v višini 71,63 %. Pri javnih zavodih je zakoniti način sprejema-
nja odločitev vezan na višino sredstev v upravljanju po splošnem deli-
tvenem ključu števila prebivalcev, za Občino Trebnje 71,63 %. Pri jav-
nemu podjetju pa je zakonit način sprejemanja odločitev vezan na 
osnovni vložek, kot poslovni delež Občine Trebnje v višini 71,63 %.
15-članska leva politična opozicija (4 LDS, 1 SD, 3 DeSUS, 2 SLS, 2 
DROT, 1 SMS, 1 SDS, 1 Rom), ki jo vodi Franc Jevnikar (LDS), je naš 
predlog zavrnila.

Jože Povšič, 
predsednik NDK Trebnje
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Nova Slovenija na evropske volitve 
z najbolj kompetentno listo
Izvršilni odbor Nove Slovenije je potrdil listo, s katero bo NSi nasto-
pila na volitvah v Evropskih parlament. Glede na bogate evropske 
izkušnje kandidatov ima NSi zagotovo najboljšo listo, je prepričana 
predsednica stranke Ljudmila Novak. Na zadnjih volitvah v Evropski 
parlament je NSi s 23 % zmagala, zato nosilec liste Lojze Peterle ne 
vidi razloga, zakaj bi bil tokrat rezultat slabši, saj bo na listi nastopila 
večina kandidatov z zmagovalne liste 2004, hkrati pa se je lista okre-
pila še z novimi prepoznavnimi in kompetentnimi kandidati.
Peterle in Novakova sta se s svojim dosedanjim delom v Evropskem 
parlamentu zelo izkazala, zaradi česar sta prejela tudi več nagrad. 
Tudi ostali kandidati na listi NSi imajo številne evropske izkušnje: 
Mojca Kucler Dolinar, Anton Kokalj, dr. Alenka Šverc, mag. Klemen 
Žumer in Ksenija Kraševec.

Poglejmo resnici v oči
V zadnjih dneh smo bili priča grozljivemu razkritju grobišča žrtev 
povojnih pobojev v Hudi jami. Omenjeni dogodki ponovno v 
ospredje postavljajo tragiko naše polpretekle zgodovine, so pa tudi 
priložnost naše generacije, da resnici pogledamo v oči in se enkrat za 
vselej razbremenimo bremena dogodkov med in po drugi svetovni 
vojni.
Glede grozljivega razkritja v Hudi jami pa smo v Novi Sloveniji pre-
treseni, kako stoično velik del slovenske politične in civilne strukture 
ostaja nem, pri čemer so zgodovinska dejstva jasna, kdo je izvajal gro-
zovite povojne izvensodne poboje. Žalostno je, kako še danes neka-
teri z velikim strahom govorijo o teh zločinih, medtem ko tisti, ki so 
aktivno sodelovali ali vsaj moralno podpirali tovrstno početje, še da-
nes uživajo velike privilegije in visoke pokojnine. Od vlade pričakuje-
mo udejanjanje pravne države tudi pri tem fi zičnem izbrisu.

Blaž Pavlin

Občina izgubljenih priložnosti
Če bereš Dolenjski list in slediš novicam na lokalno-aktualno, posta-
neš slabe volje. Semič – kulturni dom iz evropskih sredstev, Dolenj-
ske Toplice, Krško, internet do vsake hiše za evropski denar, Novo 
mesto – Center za ravnanje z odpadki – desetine milijonov iz evrop-
ske blagajne, Bela krajina – voda iz novih cevi in pip v sleherni hiši za 
evropske denar; Novo mesto, Krško – mladinski hoteli iz evropskega 
denarja. Povsod je fi nančni delež od drugod krepko nad polovico. In 
še bi lahko našteval.
V Trebnjem: za obrtno cono se zna zgoditi, da bo potrebno evropski 
denar celo vračati, ker se ne izpolnjuje projekt. Kanalizacija v Velikem 
Gabru – predraga, kdo se bo nanjo priključeval, saj je okoljsko in za-
konsko sprejemljiva mala čistilna naprava cenejša. Nova nasedla na-
ložba, tako kot Cviblje, ki bolj spominjajo na Afganistan kot na Bever-
ly Hills. Stanovanja v Levjih dvorih so videti zapuščena. Novo PŠ 
Dolenja Nemška vas bomo sredi trebanjskih gozdov ogrevali z nizo-
zemskim plinom. 
Deponija Globoko ostaja brez novih občin uporabnic, ker ni osebe, ki 
bi se s projektom ukvarjala. Še županovih predvolilnih obljub ne 
bomo mogli tja odložiti, ker jo bodo prej zaprli.
In še mladino bomo kmalu imeli: občina Trebnje bo dobila hčerko, 
občino Mirna.
Tam bodo vzeli stvar v svoje roke!

Gorazd Marinček

Realizacija lanskega proračuna
V stranki LDS Trebnje smo zelo razočarani 
nad podatki, ki izkazujejo realizacijo lanske-
ga proračuna. Čez celotno proračunsko ob-
dobje v letu 2008 smo opozarjalo na preveli-
ko javno porabo na plačah in prenizko 
realizacijo na projektih, ki so ključnega pomena za občino. 

Izvleček iz tabele realizacija proračuna 2008

Proračun se je na koncu leta po tolmačenju župana znašel v rdečih števil-
kah. Kako globok bi šele bil ta primanjkljaj, v kolikor ne bi župana Kaste-
lica na računu čakalo 4,3 mio € Pungartnikove »dote«.
Zakaj tako majhna realizacija, kje je panirani denar, zakaj se niso izvedle 
investicije, ki so bile planirane kot so: 

Da je tragika še večje pa župan prihaja po preteku prvega kvartala 2009 s 
proračunom, ki je podoben lanskemu. Sanja o prihodkih v višini skoraj 18 
mio € in odhodkih v višini več kot 21. mio. Razliko namerava napolniti z 
zadolževanjem. V proračun pa niso umeščeni niti ne vsi projekti, ki so 
izpadli oz. niso bili realizirani v letu 2008.  

Mag. Janez Slak – občinski svetnik  

Plan 2008 Realizacija 2008 odstotek
Skupaj prihodki 19.000 12.400 65 %

Od tega lastni prihodki 10.200 5.000 49 %

Skupaj odhodki 24.500 14.800 60 %

Investicije 15.400 7.300 47 %

Plan Reali
zacija

Nereali-
zirano

Obnova vasi CRPOV 50.470 17.500 32.970

Komunalno opremljanje Romskega naselja 347.868 62.600 285.268

Investicijsko vzdrževanje - Lokalne ceste 1.282.952 476.959 805.993

Ureditev mestnih središč 40.000 0 40.000

Pločniki Veliki Gaber, Dobrnič 30.000 0 30.000

AC - viadukt H1-R1 in krožno krožišče 81.700 0 81.700

Pločnik regionalna cesta – Obrtna cona 15.000 0 15.000

Rekonstrukcija LC na odseku PC Mirna - 56.100 0 56.100

Železniški prehod Velika Loka 100.000 0 100.000

Železniški podhod Veliki Gaber 100.000 0 100.000

Gradnja IPC Trebnje 214.315 0 214.315

ZN Cviblje 755.585 286.000 469.585

Gradnja komunalne opreme ZN Roje 418.100 0 418.100

Deponija Globoko 358.038 0 358.038

Skupna ČN Mirna- Šentrupert 385.537 0 385.537

Kanalizacija Veliki Gaber 459.563 0 459.563

Kanalizacija Dolenja Nemška vas 214.000 5,175 213.995

Kanalizacija Čatež 50.000 0 50.000

Vodovod Bratnica 248.750 67.061 181.689

Vodohran Pekel 500.000 0 500.000

Vodovod Lisec 30.000 4.034 25.966

Vodovod Migolska gora 50.000 40.000 10.000

Vodovod Medvedjek 32.000 8.623 23.377

Vodovod ostali vaški sistemi 76.000 5.880 70.120

POŠ Dolenja Nemška vas 663.000 83.106 579.894

Športna dvorana Dolenja Nemška vas 238.050 13.050 225.000

POŠ Dobrnič 510.000 40.384 469.616

Novogradnja vrtca 37.556 0 37.556

Adaptacija športne dvorane Trebnje 225.647 0 225.647

Prenova športnega igrišča Mirna 82.000 0 82.000

Gradnja IPC Bič 70.000 0 70.000

(našteto je le nekaj večjih projektov, ki se sploh niso začeli izvajati ali pa so 
bili vložki v letu 2008 minimalni)
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Prvi sprevod pustnih šem na 
Čatežu

Da je letošnja zima res dolga, je razvidno iz tega, da smo se je naveli-
čali tudi Čatežani.
Z namenom, da jo preženejo, so v KUD Popotovanje Frana Levstika 
Čatež v sodelovanju z JSKD OI Trebnje, prvič v naše kraje povabili 
ptujske kurente. Ti so nas obiskali v petek, 20. 2.,  ob 17. uri na vaškem 
trgu na Čatežu.
Skupaj s številnimi krajani so poskušali pregnati zimo, vendar jim v 
celoti ni uspelo. Zato pa so se  nekateri prizadevni krajani s pomočjo 
sosedov iz vasi Ravne (občina Litija) odločili, da se bodo še bolj strik-
tno lotili pregona zime in organizirali sprevod pustnih šem na Čate-
žu. Tako so se v nedeljo, 22. 2., na treh, različno pripravljenih vozovih, 
seveda naloženimi s pustnimi šemami, odpravili po KS Čatež iz Raz-
bor preko Čateža, Dolenje vasi, Roj pri Čatežu, Gorenje vasi, Sejenic, 
Goljeka do Križke Rebri in tako na vseh koncih  KS  preganjali zimo. 
Lahko jim čestitamo za tak podvig, saj se je že v ponedeljek ogrelo in 
pričelo deževati.

Bogomir Mlakar,
predsednik KS ČATEŽ

Svetovni dan Romov
4. aprila 2009 ob 11. uri bo v Kulturnem domu Trebnje prireditev ob Sve-
tovnem dnevu Romov, na kateri bo nastopila tudi najbolj znana romska 
skupina iz Prekmurja.
Skupina Langa deluje od leta 1997, nastala je v romskem naselju Pušča pri 
Murski Soboti, v času prve kandidature Darka Rudaša za občinskega sve-
tnika. Za njegovo predstavitev je Mišo napisal in priredil skladbo z naslo-
vom »Šere bere« (Sem ter tja), s katero so na romskem festivalu v Murski 
Soboti osvojili zmago. Za nagrado so skladbo lahko posneli v studiu Si-
gnal in tako je skupina že pred 10 leti izdala prvo zgoščenko, na kateri je 
12 odličnih romskih skladb. Kot soustanovitelj je v prvi zasedbi Rudaš 
igral kitaro (ima končano nižjo glasbeno šolo) in se s ponosom spominja 
teh časov. Kasneje se je odločil za politiko, postal je predsednik romskih 
svetnikov Slovenije. 

Glasba, ki jo ustvarjata brata Mišo in Jože Kontrec (vokal, violina, kontra-
bas) in člani spremljave na harmoniki, kitari, tolkalih in saksofonu, je de-
loma izvedena tudi v slovenskem jeziku. Izvajanje so podkrepili s sodelo-
vanjem priznanih slovenskih glasbenih izvajalcev, zaradi promocije 
romske kulture v širšem prostoru. Želijo, da bi njihova ustvarjalnost lahko 
prispevala k sožitju. Dolgoročni načrti za pomoč pripadnikom romske 
skupnosti prek ustvarjanja v glasbenem prostoru so veliki, zato je tudi raz-
očaranje ob padcu na tej težki poti uveljavljanja še toliko večje. Nastop na 
slovenskem izboru EMA 2008 in 2009 je dokaz, da je za romsko skupino 
pot do uspeha resnično trnova. Odločili so se, da bodo poslušali glas ljud-
stva in svojega srca, ter se še naprej na različnih tekmovanjih borili za 
svoje mesto v glasbenem prostoru, doma in v tujini. 

Vida Hočevar

Uspešna akcija za Klemena

V LEO klubu Trebnje smo družini Ajdišek iz Ostrožnika pri Mokronogu 
februarja podelili simboličen ček v višini 700 evrov. Zbran denar je name-
njen njihovemu petletnemu sinu Klemenu, ki se zdravi za levkemijo. Srč-
no upamo, da se bo pozdravil in uspešno zakorakal na prvošolčkovo pot 
naslednje šolsko leto. Zahvala pa gre seveda vsem, ki ste darovali, saj brez 
vas in vaše pomoči, takega zneska ne bi mogli podariti. Hvala!
Vabimo vas na dobrodelno predstavo, komedijo Rdeči kotiček v izvedbi 
Teatra Otočec, ki bo v soboto, 21. marca, ob 19. uri v Kulturnem domu 
Trebnje. 

LEO klub Trebnje

60. občni zbor PGD Račje selo
7. marca je imelo Prostovoljno gasilsko društvo Račje selo svoj 60. 
občni zbor. Udeležilo se ga je 31 članov in članic. Pregledali smo de-
lovanje v preteklem letu in si postavili načrte za prihodnost. S strani 
Gasilske zveze Trebnje sta nas obiskala predsednik Anton Strah in 
poveljnik Jože Mežan. Poudarila sta vlogo gasilca v sedanjem času. 
Ta je predvsem pomagati ljudem v nesrečah. Glavni pogoj, da lahko 
pomagamo, pa je izobraževanje, ki mu bomo dali večji poudarek. Ob 
našem jubileju bomo prevzeli v uporabo  nadgrajeno gasilsko vozilo 
GV-1 z opremo. Poleg tega pa bomo blagoslovili obnovo našega 
doma, ki že poteka s polno paro. Obnovili bomo garažo in ostale 
prostore z notranjo opremo, inštalacijami, vrati in okni. Poleg tega pa 
bomo uredili tudi okolico doma. S pomočjo krajevne skupnosti 
bomo utrdili in preplastili igrišče z novim asfaltom ter postavili nove 
košarkarske koše. Praznovali bomo 10. maja 2008 v sklopu naše tra-
dicionalne prireditve Florijanovo – srečanje gasilcev GZ Trebnje. 
Podelili bomo odlikovanja najzaslužnejšim članom in podpornikom 
društva.

Uroš Zaletel, predsednik
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KORK Knežja vas
V februarju smo organizirali predavanje mag. Jožeta Kukmana o 
zdravilnih zeliščih, ki se ga je udeležilo le okoli deset. Žal nam je, da 
zanimivega predavanja ni slišalo več krajanov. Proti koncu meseca 
smo imeli meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki jih je iz-
vajala dipl. medicinska sestra Majda Gačnik. Če kdo od krajanov po-
trebuje pomoč ali ima kakšen predlog, se lahko obrne na Sonjo Ko-
vač ali Marijo Marinček.

Melita Zupančič Anžlovar

Tudi v Zagorici se izobražujemo
V Prostovoljnem gasilskem društvu Zagorica pri Velikem Gabru je zapi-
hal »svež« veter pri delu z mladino. Konec lanskega leta sva dva člana 
Mladinske komisije PGD Zagorica opravila tečaj specialnosti Mentor 
mladine (Irena A. Horžen in Niko Jefi m). S tem je naše društvo pridobilo 
nekaj zagona, idej, motivacije, znanja … Skupaj s predsednikom MK Ma-
tejem Štepcem smo začeli delati bolj načrtno, kar se že in se še bo poka-
zalo v prihodnosti. Zahvaljujemo se upravnemu odboru društva, ki se 
zaveda, da je mladina v vsakem društvu zelo pomembna, saj je društvo 
brez mladine kot drevo brez korenin. 
V času šolskih počitnic smo se odločili za izvedbo predavanj oziroma te-
čaja za pridobivanje preventivnih značk »preprečujmo požare«. Pri tem 
smo sodelovali vsi trije mentorji in poveljnik društva. Tečaj je obiskovalo 
18 naših pionirjev, od tega jih je 8 opravilo bronasto in 10 srebrno značko. 
Vsi, ki so redno obiskovali tečaj, so tudi uspešno opravili preizkus znanja 
in si pridobili preventivno značko »preprečujmo požare«. 
Dela z mladino se tudi v bodoče veselimo in vse starše pozivamo, naj svo-
je otroke vpišejo v gasilska društva in jih tudi spodbujajo, naj tam tudi 
ostanejo. Mladi v gasilskih društvih dobijo znanje s področja požarne pre-
ventive, različne spretnosti in se spoznajo z delom gasilske organizacije.

Mladinska komisija PGD Zagorica 

vabi k vpisu 
predšolskih otrok za 

šolsko leto 
2009/2010

Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2009: v sredo, 1. 4., in v ponedeljek, 
6. 4., od 9. do 17. ure, ostale dneve od 6.30 do 15. ure na Upravi vrtca, 
Kidričeva ulica 2.
Vašega otroka lahko vpišete v enote Kekec, Ostržek, Videk in odde-
lek Miške v Dobrniču.
Izbirate lahko med naslednjima programoma:
1. DNEVNI PROGRAM, izvajamo ga v vseh enotah
(v okviru največ deveturne prisotnosti otroka).
2. POLDNEVNI PROGRAM v trajanju 4–6 ur; namenjen je 3–6- 
letnim otrokom. Izvajali ga bomo, če bo najmanj 21 prijav.
Vloge za sprejem otroka dobite na upravi vrtca ali na naši spletni stra-
ni: www.vrtec-trebnje.si
V dnevih, od 1. 4. do 10. 4.,  se nam lahko pridružite na Dnevih odpr-
tih vrat v vseh enotah našega vrtca od 9. do 11. ure.

9. skupščina Kluba tajnic in poslovnih 
sekretark Trebnjega in okolice

Z nagovorom in recitacijo članice Vilme Virc, recitacijo mlade tre-
banjske pesnice Lare ter glasbenim nastopom kitaristke Tajde in har-
monikaša Matica, smo v sejni sobi Občine Trebnje 27. februarja 2009 
slovesno pričele 9. skupščino tajnic.
Vodenje uradnega smo zaupale Cvetki Peterlin in kar 28 članic je po-
zorno prisluhnilo njenemu žametnemu glasu.
Mojca Novak, predsednica kluba je podala poslovno poročilo za 
2008. Pozorno smo spremljale poročilo in v očeh članic sem opazila 
poseben žar ponosa in volje, ker zmoremo. Idej in želja po znanju in 
druženju ne manjka, zato smo s pričakovanji potrdile program dela, 
ki nas zavezuje k novim ciljem in pripravi praznovanja ob 10-letnici 
kluba. Na skupščini smo Mojci Novak prav zaradi njene odličnosti 
ponovno zaupale vodenje kluba in za novo podpredsednico potrdile 
Urško Lenič. Ponosne smo, da nas je na skupščini nagovorila posebna 
gostja, Betka Štefanič, Tajnica leta 2008, ki je spodbudila članice, da se 
preizkusijo na testiranju za »Tajnico leta« in se osebno potrdijo v zna-
nju in veščinah. Poudarila je, da se posebej trudi, da bo poklic tajnice 
pridobil še večji ugled in spoštovanje.
Prav vesele smo bile, da so se predsednica Kluba tajnic Gorenjske, 
Tatjana Justin in kolegici iz Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Do-
lenjske in Bele krajine Mateja Travižan in Mateja Rajer udeležile 
skupščine in v svojih pozdravih in pohvalah našemu delovanju dale 
poseben pečat. Ob pokušanju doma pripravljenega peciva in spro-
ščenem klepetu smo podoživljale lepe trenutke, si zaupale težave, iz-
menjale nasvete in načrtovale nova srečanja. Z veliko domišljije, nove 
energije smo zaključile večer. Vsem sodelujočim na skupščini hvala 
za lepe misli in dobre želje. 
Z majhnimi, drobnimi koraki hodimo vedno višjim ciljem naproti in 
dobro nam gre -   več  si oglejte na spletni strani kluba: http://sites.
google.com/site/tajnicetrebnjega/

Majda Šalehar,  Foto: Gregor Hutar
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Vloga staršev pri reševanju 
zasvojenosti vaših otrok
Starša zasvojenega otroka se morata zavedati, da igrata prvo in ključno 
vlogo pri reševanju težav, s katerimi se sooča vajin otrok. Eden izmed po-
gostejših vzrokov, zakaj vaš otrok poseže po drogi, so neurejene razmere 
oz. medsebojni odnosi v družini (alkohol, razveza, nasilje, nerazumeva-
nje, premalo komunikacije, preveč zaščitniška – posesivna vzgoja, itd.).
Če starša želita pomagati svoji hčerki ali sinu, si morata najprej priznati, 
da je vajin otrok zasvojen, da zaradi tega trpi celotna družina in da potre-
bujete pomoč SEDAJ in ne jutri ali naslednji mesec.
To je nekako prvi korak, ki ga morata starša narediti. Potrebno je vzposta-
viti zdrave odnose v družini, jasna pravila vašega doma, določiti meje in 
nuditi motivacijo, da bo zasvojena oseba tudi sama dojela, da potrebuje 
pomoč oz. terapevtski program, ki ji bo pomagal in usmeril v zdravo in 
samostojno prihodnost.
Tako kot zasvojenec pa potrebujete pomoč oz. motivacijo tudi starši sami. 
V okviru Sprejemnega centra Kočevje Društva Projekt človek se izvaja 
svetovanje tudi za starše. Bodisi da gre za individualne pogovore ali za 
skupinsko srečanje staršev zasvojenih otrok. Oblikuje se skupina za star-
še, katere namen je nuditi podporo vam – staršem, deliti izkušnje, govo-
riti o svojih občutkih, težavah, s katerimi se spoprijemate, usmerjati v 
vzpostavitev in vzdrževanje varnega in abstinenčnega okolja v družini, 
preventiva recidiva, prepoznavanje in spreminjanje neustreznih vzorcev 
vzgoje /odnosov, itd. Če je vaš sin ali hčerka zasvojena in potrebujete po-
moč, informacije ali nasvet, se oglasite v Sprejemnem centru društva Pro-
jekt človek v Kočevju, pokličite ali pišite na email. Pogovori se lahko izva-
jajo tudi v Novem mestu.

Miha Ruparčič
SC Kočevje, tel. 051 650 459

Zaključena investicija v DSO Trebnje
Večja investicija je: nov prizidek, kuhinja in parkirišča pri Domu sta-
rejših občanov Trebnje, s čimer je dom pridobil nove kapacitete in 
boljše pogoje dela. Z dokončanjem teh investicij v domu so izpolnje-
na dolgoletna pričakovanja in so za osebje in oskrbovance res velike-
ga pomena. Celotna vrednost prizidka je znašala 1.866.965,37 EUR, 
od tega je Občina Trebnje prispevala 742.577,00  EUR. Obnova ku-
hinje je znašala 273.256,77 EUR,  ureditev novih parkirišč pa 
62.688,08 EUR. Celoten kompleks ob Domu starejših občanov Treb-
nje daje uporabnikom, starejšim občanom, tudi možnost za višji ali 
skromnejši standard nastanitve. Tako je v občini Trebnje zagotovljen 
udoben standard za starejše občane, saj so si primerno oskrbo in po-
čitek na jesen življenja zaslužili. 

Jože Povšič, podžupan

Bodi zdrava, domovina
V okviru Trajnostnega projekta BODI ZDRAVA, DOMOVINA Vas 
ob svetovnem dnevu zdravja vabimo na dva sporočilna in vsebinsko 
bogata večera:
- v ponedeljek, 30. marca, ob 18.00 v Galaksiji Trebnje: ZDRAVJE 
IZVIRA IZ KVALITETE ODNOSOV, predavatelj Anton Fabjan, 
raziskovalec svetovnega slovesa, eko-čebelar, vizionar 
- v četrtek, 9. aprila, ob 18.00 v Galaksiji Trebnje: ZDRAVLJENJE ZE-
MLJE, ZDRAVLJENJE SEBE - izsledki geomantičnih raziskav na po-
dročju Temenice, Mirne in Radulje, predavatelj Marko Pogačnik, 
vodja geomantično-litopunkturnega projekta na našem območju, 
svetovno priznani geomant in publicist, oče slovenskega grba

O prazniku žensk tako in drugače 

članice Vezi DU Mirna

Ti dve čestitki in še nekaj deset podobnih vsebin leži pred menoj. Go-
vore o delavkah, dekletih, ženah, materah, ki naj bi slavile svoj pra-
znik. Pa ga res  “slavijo”? Ko pogledaš današnjo sliko žene, ki je od dela 
utrujena, od težav zaskrbljena, zamišljeno gleda na svet. Mnogo je 
takšnih! Nekatere so delo že izgubile, druge v strahu, kaj bo, zgubljajo 
pogum, da bi povedale na ves glas: ”Krivica se nam godi!” ne rečejo 
nič, ne zakriče, boje se. Majhna plača, ki bo še manjša, še več bo skrbi, 
še več bo odrekanj. Na ženski rod se nalaga vse več dela, za dobro 
družine in otrok se marsičemu odrečejo.
Bi v imenu dneva žena in materinskega dne mogle praznovati v tem, 
kar danes večina delavk ima? Mizerjo in vedno manj pravic! In kje je 
tu moški svet? Smo res že tako prestrašeni, da sprejmemo vse, kar 
nam naša draga politika skuha? Pa začnimo kar doma, v svoji občini. 
Tisti, ki so bili izvoljeni od ljudi, za ljudi, bi prvi morali dvigniti glas, da 
je tako življenje nepošteno, krivično, da velika večina nima prihodno-
sti. Mislim, da bi bila dolžnost vseh, da rečemo, naj bo življenje malih 
ljudi pravičnejše, naj se krivice ne nalagajo samo na hrbte tistih, ki že 
tako pretežko nosijo. In ko se to zgodi, bosta morda praznika dan 
žena in materinski dan zablestela  v pravi podobi.

Pavlina Hrovat

Žene obraz -
kaže ljubezni izraz.
Njene tople oči,
so kresnice noči,
so luči,
ki v nas žare,
o ljubezni mame -
nam govore.
Se trudite,
otroke vzgajate,
poleg še -
v službo hodite,
ste pridne delavke.

Kot rosa v jutru …
Kot kaplja dežja …
Kot žarek sonca …
Kakor mavrica,
ki z gore na goro
tvori lok,
ženski svet gradi obok.
Da življenje ljudi,
s srečo, prijaznostjo,
v čas prihodnosti lepe
povezale bi.

Ustvarjalne roke naših krajev
V soboto, 28. marca, ob 19. uri, bo v Kulturnem domu v Šentlovren-
cu potekala otvoritev razstave ustvarjalnih izdelkov krajanov Šentlo-
vrenca, Velike Loke in okoliških krajev. 
Razstavljeni bodo umetniški izdelki, kot so slike, fotografi je, intarzije, 
kipi, rezbarije, nakit ter doma narejeni stroji, vozila in še kaj. Na otvo-
ritvi razstave bo sodeloval MePZ Strune. 

Lepo vabljeni! 
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Pobuda krajanov Studenca
Prebivalci Studenca smo pred mesecem dni na Občinsko upravo in 
na Krajevno skupnost Trebnje posredovali pobudo za ustrezno ure-
ditev infrastrukture na našem območju. Glavni povod temu dejanju 
je dejstvo, da se na območju Studenca nenačrtovano gradi vedno več 
eno- in celo večstanovanjskih hiš in na ta način nastaja na tem obmo-
čju pravo naselje. Vse lepo in prav, če bi bili za takšno naselje tudi in-
frastrukturni pogoji. A ker je občina in tudi krajevna skupnost na ta 
del Trebnjega popolnoma pozabila, še dandanes ni niti kanalizacij-
skega voda, da ne govorimo o vedno bolj potrebnem pločniku, javni 
razsvetljavi in drugi dandanašnji infrastrukturi. Ob tem se kot občani 
in  kot krajani Trebnjega, ki smo le pogled stran od centra mesta, 
čutimo prikrajšane. Zato smo v pobudi predlagali Občinski upravi in 
tudi Krajevni skupnosti Trebnje, da nemudoma prične razmišljati o 
ustreznih rešitvah za to območje.

Slavko Požes

Knjižnica Pavla Golie Trebnje in 
Osnovna šola Trebnje

VABITA 

26. marca ob 17. uri  v Knjižnico Pavla Golie Trebnje učence od 7. 
do 9. razreda OŠ na 5. srečanje bralne skupine BRANJE = KUL. 

Tema: Mladostniki in prestopništvo. 

Knjiga: PREGL, S.: Spričevalo. 

Gost: Vinko Ribič.

OBVESTIL A
Nujno obvestilo krajanom 
Opažamo, da večina lastnikov štirinožnih prijateljev za temi 
ne pobira iztrebkov, zaradi česar prihaja do problema one-
snaženja zelenic in sprehajalnih poti, pa tudi do povečane 
netolerantnosti do psov. Ker onesnaženost s pasjimi iz-
trebki predstavlja velik higienski problem, opozarjamo 
lastnike psov, da za svojimi štirinožci iztrebke nujno 
počistijo (iztrebek pospravijo v vrečko in ga odvržejo v 
bližnjem košu za odpadke). Tovrstno čiščenje je nujno 
potrebno, še posebej na mestih, kjer se pogosto gibljejo in igrajo 
otroci ali odrasli ali pa so površine namenjene krmi za živino.
Nevarnosti: 
Poleg smradu in oteženega sprehajanja, predstavljajo pasji iztrebki 
tudi veliko zdravstveno nevarnost, saj so pri tovrstnih fekalnih iz-
trebkih lahko prisotni nekateri povzročitelji črevesnih bolezni (npr. 
salmonele, gliste). Gliste najpogosteje najdemo pri mladičih in mla-
dih živali, trakulje pa pogosteje pri odraslih živalih. Okužene živali 
z iztrebki izločajo veliko število jajčec in z njimi okužijo igrišča, ze-
lenice, dvorišča, parke, torej vse okolje, v katerem se gibljejo. Jajčeca 
se zadržujejo tudi na dlakah živali in so zelo odporna. Z njimi in 
drugimi razvojnimi oblikami zajedavcev se tako okužijo živali pa 
tudi ljudje.  
V največji nevarnosti so otroci, ki se gibljejo in igrajo na igriščih in 
zelenicah. Lahko se zgodi, da otrok iztrebek prime ali ga celo nese v 
usta. Ljubljanski inštitut za varovanje zdravja je na odvzetem vzorcu 
mivke iz otroškega peskovnika našel omenjene črevesne bakterije, 
ki se lahko na otroka prenesejo že, ko se okuženega  peska dotakne. 
Zelo neprijetno je tudi za ostale občane, ki lahko na sprehodu ali 
teku na stezi stopijo na iztrebek in z njim onesnažijo čevlje, avto ali 
celo stanovanje, kar se pogosto dogaja. 
Nesprejemljivo je torej voditi živali na opravljanje potrebe na zeleni-
ce, vrtove in v bližino sprehajalnih poti. Lastnike psov zato prosimo 
in opozarjamo, da pobirajo iztrebke za svojimi psi. Pozivamo tudi 
tiste, ki bi opazili lastnika, ki pušča iztrebke svojega psa za sabo, da 
ga opozorijo. Tudi to bo morebiti prispevalo k dvigu higienske zave-
sti in prispevalo k čistejšemu in bolj sproščenemu uživanju v naravi. 
Če pa bomo še naprej prejemali pritožbe ustanov,  kmetov in  posa-
meznikov, bomo prisiljeni zahtevati nadzor in represivno ukrepa-
nje komunalnega redarja. 

Komisija za praznovanja 
in obveščanje KS Trebnje

Parkirne karte za invalide
Ponovno obveščamo vse zainteresirane, da smo na podlagi Pravilni-
ka o parkirni karti z 2. 4. 2007 začeli izdajati parkirnih kart za inva-
lide na novih obrazcih. Ta  pravilnik določa, da ostanejo znaki za 
parkiranje motornih vozil, ki so bili izdani upravičencem po prej-
šnjih predpisih, v veljavi še tri leta po uveljavitvi tega pravilnika, to je 
do 3. 5. 2009. Do tega dne pri zamenjavi upravičencem ne bo po-
trebno dokazovati izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne 
karte po novih predpisih. Priložiti je potrebno le dve fotografi ji, sta-
ro parkirno karto in poravnati 2,51 EUR. Za tiste upravičence, ki 
bodo prvič uveljavljali pravico do parkirne karte, se pogoji ugota-
vljajo v skladu z novimi predpisi.
Parkirno karto izda na zahtevo upravičencev upravna enota, kjer 
ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. Po-
sebej pa poudarjamo, da mora upravičenec vložiti zahtevo za zame-
njavo oziroma izdajo parkirne karte osebno, saj bo na parkirni karti 
tudi podpis upravičenca. 

Upravna enota Trebnje
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V SPOMIN

Za vedno zatisnil si oči,
mislili smo, saj samo spiš, 

in tebe nič in nihče ne prebudi,
le grenka žalost v naših srcih ždi.

24. marca mineva šest let, odkar
nas je zapustil

ANTON RUS
iz 

Mrzle Luže 7.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov zadnji dom, prižigate sveče in se 
ga spominjate.

Vsi njegovi.

V 83. letu nas je zapustila naša mama, 
sestra, teta, babica in prababica

MARIJA VIDMAR
Iz Lukovka 3, Trebnje.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahva-

ljujemo se tudi Zdravstvenemu domu Trebnje, še posebej dr. 
Žlajpahovi in patronažnim sestram, zdravnikom in osebju Interne-
ga oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, g. kaplanu Sebastjanu 
za lepo opravljen obred, g. Branku Megliču za poslovilne besede, 
pogrebni službi Novak, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu 
Tišine in vsem, ki vas morda nismo imenovali, še enkrat iskrena 

hvala.

Žalujoči: vsi njeni.

Zabavno v knjižnici
Ker dnevi minevajo, največkrat brez kakršnih koli posebnosti, ki bi 
popestrile vsakdan otrok, smo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje v času 
zimskih počitnic zopet pripravili ustvarjalne, poučne in zabavne po-
čitniške delavnice. V počitniških dneh nas je obiskalo 52 osnovnošol-
skih otrok.

Najprej smo izdelali obešanke, ki bodo otrokom polepšale vrata v nji-
hove sobe, in nenavadne okvirje iz testenin za njihovo najljubšo sliko. 
Izdelovali smo tudi cvetlične lončke in podstavke za kozarce. Uprizo-
rili smo pravo lutkovno predstavo, za katero smo sami izdelali lutke iz 
kuhalnic. Nadeli smo si pisane predpasnike in se lotili peke peciva, s 
katerim smo se kasneje sladkali. Ker pa je bil pust tik pred vrati, smo 
vadili poslikavo obraza in izdelovanje pisanih frizur. Našli smo tudi 
čas za zabavne igre na prostem in prebrali kar nekaj zanimivih zgodb, 
ki so nas popeljale v čudežni svet domišljije. Otroci so se na zabaven 
način naučili marsikaj novega in spoznali nove prijatelje.
Vabimo vas, da se pridružite še kateremu od naših projektov za otro-
ke: Jurčkov nahrbtnik  je namenjen najmlajšim, Branje = kul pa je pro-
jekt za osnovnošolce. Vsak teden se z mladimi bralci srečujemo tudi 
na urah pravljic in ustvarjalnih delavnic.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Novice iz  knjižnice
9. februarja smo v knjižnici Trebnje gostili ustvarjalko Mihaelo Ožbalt in 
razstavo njenih lectovih src ter ročno izdelanih prtov, ki je bila na ogled 
cel februar. Mihaela Ožbalt nam je v sodelovanju s Turističnim društvom 
Žužemberk predstavila zgodovino lectovih src in način njihove izdelave. 
V knjižnici na Mirni pa smo imeli v februarju razstavo izdelkov, ki so jih 
naredili v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ogledali 
smo si lahko njihove izdelke o Prešernovem dnevu, valentinovem, pustu 
in dnevu žena. 16. februarja nam je Polona Kresal Bizej v knjižnici Treb-
nje predstavila svojo knjigo Narava zdravi s hrano. Knjiga nas uči, kako 
bomo ohranili ali si povrnili zdravje z izbiro prave hrane. Z gostjo se je 
pogovarjala Cecilija Žibert.
Za april v knjižnici Trebnje napovedujemo: 17. 4. bomo na prireditvi ob 
Golievih dnevih predstavili ponatis knjige Gospod Baroda, postavili 
bomo razstavo izdelkov iz gline Andreje Stankovič, 20. 4. pa bomo imeli 
predavanje o pozitivnem odnosu do življenja in dela. V knjižnico na Mir-
ni vabljeni 14. 4. na potopisno predavanje.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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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 13. 4. Razstava Gobelini
Na ogled so gobelini Marije Cerar iz Radohove vasi, 
ki izdeluje gobeline v svojem prostem času, za 
sprostitev.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

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

Galerija 
likovnih 
samorastnikov

do 15. 5. Razstava Ujeti trenutki dediščine/Anton 
Lamovšek/Leseni uporabni predmeti
Vabljeni na razstavo z naslovom »Ujeti trenutki 
dediščine/Anton Lamovšek/Leseni uporabni 
predmeti«, ki je prva v letu 2009 v okviru projekta 
Ujeti trenutki dediščine. Odprta bo do 15. 5. po 
predhodnem dogovoru.

Jurjeva 
domačija

do 20. 11. Bralna značka za odrasle Zvesti bralec
Vabljeni k sodelovanju v bralni znački za odrasle. 
Bralna značka poteka od 15. 1. do 20. 11. 2009. 
Zloženke lahko poiščete v knjižnici na izposoji ali na 
njihovi spletni strani.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

21. 3. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Pozornost za naše matere.

park v 
Trebnjem

21. 3. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

21. 3. sob
19:00

Dobrodelna gledališka predstava Rdeči kotiček
Dogajanje jedke satire, udbo-komedije Rdeči kotiček, 
je postavljeno v dom za starejše občane v Bohinju. V 
njem se nahaja tudi rdeči kotiček, v katerem so 
potekali politični sestanki. Strah pred spremembami, 
lustracijo in slaba vest dementnih protagonistov vas 
bodo z bridkim humorjem popeljali v čas, ki je za 
večino že minil. V čas udbovlade, ki je prikazan kot 
težek in zelo nečloveški.

KD Trebnje

22. 3. ned Planinski izlet
Oblakov vrh - Hudournik (1148 m) – Partizanska 
tiskarna Slovenija – Kanomlja. Lahka snežna ali 
kopna pot. Traja 5 – 6 ur.

22. 3. ned
11:00

Otroška lutkovna predstava Slavni za hec KD Dobrnič

23. 3. pon
13:00 
– 16:00

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

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

23. 3. pon
17:17

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

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

24. 3. tor
dopoldan

Območno srečanje lutkovnih skupin KD Trebnje

24. 3. tor
12:00 
– 17:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
V okviru tičke bo organizirana delavnica na temo 
eko kmetijstva, sadjarstva in vrtnarstva.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje na 
Mirni

24. 3. tor
18:00

Ustvarjalna delavnica Mavrične vazice Mercator 
center Trebnje

26. 3. čet
17:00

5. srečanje bralne skupine Branje = kul
Osrednja knjižnica Trebnje in Osnovna šola Trebnje 
vabita učenje od 7. do 9. razreda OŠ na 5. srečanje 
bralne skupine na temo »mladostniki in kriminal«, 
knjiga S. Pregl »Spričevalo«. Gost Vinko Ribič, nekdaj 
zelo uspešen policist, ki se je ukvarjal s področjem 
javnega miru in kriminalitete in nasiljem v družini 
ter svoji karieri prišel do delovnega mesta komandir-
ja policijske postaje. Sedaj opravlja delo občinskega 
inšpektorja na Občini Trebnje.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

28. 3. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

28. 3. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

28. 3. sob
10:00

Pantomima
Prišli bodo pantomimiki, ki bodo kupovali na prav 
svojstven način in vas še drugače presenečali in 
zabavali.

Mercator 
center Trebnje

28. 3. sob
19:00

Razstava Ustvarjalne roke naših krajev
Vabljeni na otvoritev razstave ustvarjalnih izdelkov 
krajanov Šentlovrenca, Velike Loke in okoliških 
krajev. Razstavljeni bodo umetniški izdelki kot so 
slike, fotografi je, intarzije, kipi, rezbarije, nakit ter 
doma narejeni leseni izdelki, stroji, vozila in še kaj. 
Na otvoritvi razstave bo sodeloval MePZ Strune. 
Razstava bo na ogled tudi v nedeljo, 29. 3. 2009.

KD Šentlo-
vrenc

30. 3. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

30. 3. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

31. 3. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie na 
Mirni

2. 4. čet
dopoldan

Območna revija predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov

KD Trebnje

4. 4. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

4. 4. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

4. 4. sob
11:00

Svetovni dan Romov KD Trebnje

6. 4. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

6. 4. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

9. 4. čet
17:00

7. otroška abonmajska predstava Sneguljčica KD Trebnje

11. 4. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

11. 4. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil naš dragi

JOŽEF PEKOLJ
iz Velike Ševnice 7, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. 

maše in molitve. Besede zahvale izrekamo celotnemu kolektivu SB 
Novo mesto, ZD Trebnje, gasilcem PGD Račje selo, KS Račje selo, 
Godbi Trebnje, pevcem, govornikom in g. župniku Milošu Koširju 

za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našega ata imeli radi, ga spoštovali in pospremili 

na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi.
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CENTER VITA odpira 
vrata novi športni sezoni!
Lokacija na obrobju gozda, veliko športnih površin, prijeten bar, pe-
stro dogajanje, …
Športni center Vita je idealen prostor za preživljanje Vašega prostega 
časa. 
Tudi letos smo za vas pripravili pester program športno zabavnih do-
godkov, katere smo poimenovali s skupnim imenom » Poletje na 
Viti« 
Pozabili pa nismo tudi na Vaše otroke. Otroškemu športno animacij-
skemu programu »Športne Vragolije na Viti« smo dodali še povsem 
nov program »Športne Vragolije pri Kralju Matjažu«
Športni center Vita pa je pravi kraj za vašo vsakodnevno rekreacijo! 
Prijetno s koristnim lahko združujete na dveh teniških igriščih, dve-
ma igriščema za odbojko na mivki ter večnamenskem igrišču  (ko-
šarka, mini nogomet in In-Line hokey). V predsezonskem  času (ma-
rec in april) vam ponujamo še dodatne popuste na zakupe letnih 
kart, s katerim ste upravičeni do stalnih terminov! 
Mirna lokacija, prijeten ambijent, veliko športnih površin, vse to so 
tiste stvari, katere so najbolj pomembne pri piknikih. Na Viti lahko za 
vas oziroma vaše podjetje pripravimo prijeten piknik s športnim pri-
dihom, rojstno dnevno zabavo z bogatim animacijskim programom, 
itd... Vaše goste bomo postregli tako s hrano kot pijačo, oziroma bo-
ste za vse to lahko poskrbeli tudi sami! 
Več o dogajanju in naši ponudbi si lahko preberete
na naši internetni strani www.centervita.si
Se vidimo na Viti!!!

Golf klub obvešča
Vse, ki bi želeli začeti igrati golf, obveščamo, da do 5. aprila sprejema-
mo prijave za začetni tečaj golfa, ki se bo predvidoma začel 10. aprila. 
Vodil ga bo profesionalni učitelj golfa Matjaž Car. Tečaj bo potekal 20 
ur na vadišču Blato in igrišču Otočec, in sicer dvakrat tedensko ob 
terminih, ki bodo čimbolj prilagodljivi tečajnikom. Cena tečaja je zelo 
ugodna. Prijave zbira klub na gsm: 041 723 532 in 041/319 607
Golf @Coutry Club Trebnje

Anton Zaletel, sekretar

Po predzadnjem krogu pionirske lige JV regije, kjer nastopajo ekipe iz 
Sevnice, Brežic, Semiča, Novega mesta (SD Gorjanci in SD Krka) in Treb-
njega, so naši najmlajši še vedno v boju za najvišja mesta.
Tako je pri cicibanih (letniki 98 in 99) na drugem mestu Jan Čibej, ki zao-
staja za prvim 4 točke, na četrtem mestu pa je Luka Novak, ki za tretjim 
zaostaja le eno točko, tako da bo v fi nalu moral napeti vse sile. Na zelo 
dobrem sedmem mestu pa je tudi Nejc Jaklič.
V kategoriji mlajših pionirjev (letniki 96 in 97) nastopamo s številčnejšo 
ekipo, kjer Anže Razdrh zaostaja za prvim mestom za 1 točko. Marcel 
Kepa na četrtem mestu zaostaja za tretjim za sedem točk, kljub temu tre-
tje mesto ni nedosegljivo. Sledijo: na petem mestu Nik Šunta, šestem 
Aleks Zupančič, osmem Žan Turnšek, devetem Anže Šušteršič, desetem 
Iztok Mlakar.
Pri mlajših pionirkah je Špela Mejaš na tretjem mestu, za drugo zaostaja 
eno točko, na četrtem pa zaostaja za dve točki Bernarda Gabrijel. Kaže, da 
bo boj za medalje med dekleti neizprosen.
Pri pionirjih (letniki 94 in 95) močno vodi Jošt Kepa, njegov klubski tova-
riš Gašper Šušteršič pa zaseda 5. mesto.
V pionirski ligi nastopajo tudi tekmovalci s standard zračno pištolo, kjer 
nas zastopa na zelo dobrem 5. mestu Izidor Peskar.
O razpletu v fi nalu, ki bo zelo vroč in živčno napet, kar kažejo trenutni 
rezultati, pa bomo poročali v naslednjem Glasilu občanov.

 Franc Cugelj,
trener in predsednik SD Trebnje

Uspešni mladi strelci Strelskega društva Trebnje


