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Dnevna oblika varstva v DSO Trebnje
V našem domu izvajamo poleg celodnevnega institucionalnega varstva 
tudi dnevno obliko varstva. Dnevno varstvo je oblika institucionalnega 
varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne 
oskrbe, ampak potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko biva-
nja le za določeno število ur dnevno. Uporabnik, ki je v dnevni obliki 
varstva, v domu ne prenoči, čas njegovega varstva je ponavadi odvisen 
od odsotnosti njegovih bližnjih, med tem časom pa ima zagotovljeno 
varstvo, bivanje, zdravstveno nego in oskrbo, prehrano, pa tudi dodatne 

dejavnosti in aktivnosti, ki se odvijajo v domu. Z uporabniki se sklene 
tudi individualni načrt, ki zagotavlja pomoč pri realizaciji osebnih ciljev 
in želja.  Z novim prizidkom k domu smo za potrebe dnevnega varstva 
pridobili prijetno opremljene sobe z ležišči, garderobnimi omarami in 
sanitarijami. Uporabnikom so na voljo tudi čajne kuhinje, prostori fi zi-
oterapije, frizerski salon, ambulanta, domska okrepčevalnica in skupni 
prostori, kjer se odvijajo različne prostočasne dejavnosti.
Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko dobite v socialni službi 
Doma starejših občanov Trebnje ali na telefonski številki: 07/3462132.

DSO Trebnje

Območna organizacija ZSSS Dolenjske in Bele krajine organizira letos že 
28. prvomajsko srečanje na Debencu pri Mirni ob 11. uri. 
Program prireditve: 
• Trebanjska godba na pihala 
• Učenci OŠ Mirna 
• Učenci glasbene šole Trebnje 
• Slavnostni nagovor generalnega sekretarja Sindikata tekstilne 
    in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije Antona Rozmana 
• Podelitev priznanj OO ZSSS 
• Nastop Adija Smolarja 
Za vzdušje in zabavo pa bo letos poskrbel kvintet TILIA. 
Vabljeni na tradicionalno prvomajsko srečanje na Debencu! 

1. maja se dobimo na Debencu 

Pogovor z ...
Tokrat smo pod drobnogled vzeli gledališko skupino Plin (na sliki), ki 
letos beleži pet let skupnega ustvarjanja. Pogovarjali pa smo se tudi z 
Jerico Steklasa, ki je na mednarodnem pevskem tekmovanju dosegla 
prvo mesto v svoji kategoriji. 22. aprila ob 19.30 jo lahko na ljubljan-
skem Magistratu v živo slišite sami.
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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 8. maj 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Imenovana komisija za avtocesto 

Občina Trebnje ni več med največjimi
Dva večja kraja, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, sta se v nedavni preteklosti odločila, da iz-
stopita iz matične občine Trebnje. Krajevna skupnost Mirna je sprožila aktivnosti za izstop iz 
trebanjske občine in že zaprosila za ustanovitev samostojne občine. Se je kdo od občinskih 
velmož ali političnih veljakov vprašal, zakaj se ti procesi dogajajo? So opravljene analize stanja? 
Menim, da ne, saj se ti ljudje v vsakdanjem življenju obnašajo samozadostno …
Pa vendar, vzroki za bežanje iz »prijazne« občine verjetno so.
Pred leti smo se Mirnčani na referendumu že odločali o »odcepitvi«, vendar smo vedno znova 
naivno prisluhnili zagotovilom »merodajnih« ljudi, ki so, še predvsem na predvolilnih shodih, 
obljubljali hitrejši razvoj teh krajev in s tem tudi boljše življenje krajanov. Obljub seveda ljudje, 
ki so po volitvah trdno sedli v globoke naslonjače občinske uprave, praviloma niso izpolnjevali. 
V nujne projekte KS so iz občinskega proračuna vrnili le tretjino mirnskega denarja, v prete-
klem letu pa smo na predlog  mag. Slaka, sedanjega občinskega svetnika, le dobili vsaj dve tre-
tjini investicijskih sredstev, s katerimi smo veliko postorili.
Žalostno je, da še danes po več desetletnih obljubah vaščanom Praprotnice, Stare Gore, Dolge 
Njive ne moremo nuditi kvalitetne pitne vode. Že pred desetletji pa so tudi mirnski mladinci 
pridno gradili vodovode v Suhi krajini in drugod … Denar je Občina raje porabila za zgrešene 
investicije, kot je bila zelo draga ograja okrog nikoli izdelanega kopališča in dovoda vode iz reke 
Mirne v njega, ali pa najnovejša investicija v cestni prehod preko železniške proge pri Zapužah, 
v kar so vložili še enkrat več denarja, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Veliko začetih, še več 
pa nezačetih projektov, vendar vpisanih v občinske programe, bi lahko našteval …  Tako se 
troši drag davkoplačevalski denar, za tako »gospodarjenje« pa ne odgovarja nihče. 
Krajani smo se že davno naveličali naštevati neuresničene obljube izvedb projektov, ki bi bili, če 
bi bili pravočasno realizirani, vitalnega pomena za razvoj Mirne z okolico. Tako pa nam ne 
preostane drugega, kot da stopimo z voza, ki se nikamor ne premika. Seveda to ne velja za me-
sto Trebnje.

Dušan Zakrajšek

Gradnja avtoceste je velik državni projekt, ki 
občanom povzroča probleme. Zato je Občina 
Trebnje februarja 2009 imenovala Komisijo za 
spremljanje del pri izgradnji avtoceste skozi ob-
čino Trebnje. Predsednik komisije je občinski 
inšpektor Vinko Ribič, člani pa so predstavniki 
KS Trebnje, Dolenja Nemška vas in Štefan, ter 
člani vzdrževalca cest, lastnika cest in Odbora 
za prostor. Naloge komisije so nadzorovanje 
aktivnosti, za katere je zadolžen investitor 
DARS in izvajalci. Komisija bo tudi nadzorova-
la sanacijo občinskih cest in povrnitev v prvo-
tno stanje, ki so in še bodo zaradi gradnje avto-
ceste poškodovane. Nadzorovala bo tudi 
odpravo negativnih posledic v okolju, zato vse 

poškodbe dokumentira, obravnava probleme 
in daje zahteve izvajalcem.
Izvajalci in občina so podpisali pogodbo o sa-
naciji. Delno so že sanirane poškodbe javnih 
poti v vasi Grm. Preprojektiran je priključek za 
vas Luža. Evidentirane so poškodbe na javnih 
poteh v območju gradnje. Urejen je prometni 
režim za vas Grič. Izvajalci morajo odstraniti 
skale in postaviti zaščitno ograjo na Odrgi. Pre-
jeli so obvestilo za ureditev pločnika v območju 
krožišča na Ponikvah. Obveščeni so o neustre-
zni signalizaciji zapore na Ponikvah in o pro-
blemih v vasi Grm. Komisija je seznanjena tudi 
o nedopustni preusmeritvi reke Temenice pri 
Zakrajškovem mlinu.

V javnem razpisu so viadukt in dva krožišča pri 
Mercatorju Trebnje, ki bodo preko Temenice 
in železniške proge povezovali obvoznico od 
sedanje hitre ceste proti Mirni. Zgrajeni mora-
jo biti v enem letu.
Predlogi, pobude in pomoč občanov in civil-
nih iniciativ, ki bi pripomogle k hitrejši gradnji 
avtoceste, obvoznice in sanaciji občinskih cest, 
so dobrodošle. Izključena mora biti cenena 
politična propaganda. Izvajalcem je potrebno 
pomagati na vseh področjih, na drugi strani pa 
jih pritiskati, da avtocesto in obvoznico čim 
prej zgradijo.

Jože Povšič, podžupan
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POSLANSKI KOTIČEK

Usoda deponije komunalnih 
odpadkov?

Pretekli mesec je SDS zahtevala 
interpelacijo zoper ministrico 
za notranje zadeve Katarino 
Kresal in skupaj s poslanci SLS v 
parlamentarni postopek vložila 
zahtevo za razpis naknadnega 
zakonodajnega referenduma o 
Zakonu o spremembah in do-
polnitvah Zakona o odvetni-
štvu.
Astronomske odškodnine in 
stanovanja po Jazbinškovem za-
konu so davek, ki ga bomo Slo-
venci morali plačati ljudem, ki si 
večinoma niso želeli urediti sta-

tusa državljana Slovenije ali pa so državo v času osamosvajanja celo 
zapustili.
SDS se zavzema za individualno obravnavo vsake osebe, ki bi more-
biti bila oškodovana. Vročanje odločb brez vnaprejšnjih vlog pa je 
proti vsem normam pravne države.
Prizadevali si bomo, da se sprejme ustavni zakon, ki bo natančno 
določal merila za izplačilo višine odškodnin.
Janševa Vlada je maja lani s spremembami Zakona o odvetništvu 
omogočila 20–70 
 znižanje odvetniških tarif. Ponovna vrnitev pristojnosti odločanja 
o odvetniških tarifah na Odvetniško zbornico, kar je sprejela Pahor-
jeva koalicija, bo povzročila povečanje odvetniških tarif vsaj na 
prejšnjo raven. Referendum o tej spremembi naj bi bil hkrati z 
evropskimi volitvami, kar bi pomenilo minimalne stroške za držav-
ni proračun.
Usoda deponije komunalnih odpadkov v Trebnjem bo kmalu zna-
na. Ministrstvo za okolje in prostor bo v nekaj mesecih sporočilo 
odločitev o razporeditvi odvoza komunalnih odpadkov za vse obči-
ne. Če odločitev ministrstva ne bo dokončna, bomo vsi dolenjski 
poslanici združili moči, da v Trebnjem razvijemo sodoben center 
za ravnanje z odpadki.
Stališča GZS Dolenjske in Bele krajine o navezavi 3. osi na zahodni 
del Novega mesta so za nas ohrabrujoče. Upamo lahko, da nam bo 
uspelo doseči najboljšo rešitev, ki je navezava na vzhod Trebnjega.  

Zvonko Lah, poslanec SDS

Obisk poslanske skupine SDS 
6. 4. je prišla poslanska skupina SDS na 
obisk v dolenjsko–belokrajnsko regijo. 
Razdelili so se v manjše skupine in obi-
skali vse občine. Člani OO SDS Trebnje 
smo z veseljem sprejeli poslansko skupi-
no v zasedbi: Eva Irgl, Robert Hrovat, 
Zvonko Lah in kandidata za volitve v Evropski parlament Dragutina 
Matea. Ogledali smo si deponijo Globoko in spregovorili o problema-
tiki le-te. Na DDC svetovanje inženiring nas je sprejel Slavko Žličar, ki 
nam je predstavil avtocestni projekt in nas peljal na ogled dela trase 
avtoceste mimo Trebnjega. Popoldne smo si v družbi župnika Slavka 
Kimovca ogledali cerkev Marijinega Vnebovzetja in studenec na Za-
plazu. Sledilo je še srečanje s člani Občinskega odbora SDS Trebnje, 
na katerem je tekla beseda o aktualnih temah, poslanci pa so odgovar-
jali tudi na vprašanja. Člani so bili kritični do dela ministrice za notra-
nje zadeve Katarine Kresal in vlade, ki se bolj ukvarja z izbrisanimi kot 
pa z ukrepi za reševanje gospodarske krize in skrbvzbujajoče rasti šte-
vila brezposelnih.  Vsi smo se udeležili tudi predkongresne javne tri-
bune Dan za prihodnost, ki je bila ob 18. uri v dvorani Centra bioteh-
nike in turizma na Sevnem, na kateri so bili gostje: Janez Janša, dr. 
Milan Zver, Zofi ja Mazej Kukovič, Mirko Zamernik in mag. Anže Lo-
gar. Poslanska skupina SDS je obiskovala regije že v prejšnjem manda-
tu vlade Janeza Janše in zelo pohvalno je, da s tem tudi nadaljuje. Veli-
ko nam pomeni, da poslanci SDS želijo biti v stiku z ljudmi tudi v času 
gospodarske krize.

Občinski odbor SDS Trebnje

Matjaž Glavan novi predsednik OO 
SLS Trebnje 
20. marca 2009 je Občinski odbor Sloven-
ske ljudske stranke Trebnje izvedel na Ra-
čjem selu volilni občni zbor, ki so se ga 
poleg članov udeležili tudi gostje, poslanec v državnem zboru Gvido Kres 
iz Litije, župan Škocjana Anton Zupet ter predsednik Nove generacije Do-
lenjska Matjaž Košak. Dosedanji predsednik Anton Zaletel je dejal, da je 
vesel, da lahko po 20 letih delovanja v SLS preda vodenje občinskega odbo-
ra novi,  mladi in perspektivni generaciji. Občni zbor je tako izvolil v glavni 
odbor 13 predstavnikov KS, med njimi tudi oba občinska svetnika, Silvestra 
Prparja in Bogomirja Mlakarja, predstavnika Nove generacije Tomaža Gli-
ho iz Dečje vasi in Ženske zveze Marjano Kužnik iz Dobrniča. Za pod-
predsednika so soglasno potrdili dr. kemijskih znanosti Jožeta Korbarja iz 
Trebnjega in za predsednika magistra Matjaža Glavana iz Zagorice pri Do-
brniču. SLS, ki premore v občini Trebnje 6 delovnih in izkušenih predse-
dnikov KS, se okrepljena z novimi mlajšimi in izobraženimi kadri želi še 
bolj zavzemati za krajane in skupaj z njimi graditi uspešno in ugledno obči-
no Trebnje.

Od leve proti desni: Anton Strah, Gvido Kres (poslanec), Anton Zupet (župan), 
Matjaž Glavan (predsednik OO SLS Trebnje), Anton Zaletel, Jože Korbar 

(podpredsednik OO SLS Trebnje), Matjaž Košak (Nova generacija Dolenjska)



občanov občine Trebnje

4 št. 39/18. april 2009

  

Sprejetje proračuna zamuja že štiri 
mesece
Občinska svetnika Jože 
Povšič in Andrej Jevni-
kar, ki v Občinskemu svetu tvorita Neodvisno svetniško skupino, delujeta 
konstruktivno in v duhu razvoja celotne občine Trebnje. Delujeta za za-
ščito ustanoviteljskih pravic Občine Trebnje v javnih zavodih in javnemu 
podjetju. Menimo, da bi moral vsak občinski funkcionar, ne glede na svo-
je politične barve ali vlogo v koaliciji ali opoziciji, kot dober gospodar de-
lovati za javni interes Občine Trebnje, kot večinske in velike ustanovitelji-
ce javnih zavodov, javnega podjetja in drugih javnih ustanov. Delovati bi 
moral v dobro občank in občanov občine Trebnje, ki so posredni ali ne-
posredni porabniki javnih sredstev. Občinski svetnik ne bi smel biti glaso-
valni stroj določene politične elite.

Občinski svetnik in podžupan Občine Trebnje Jože Povšič je obiskal enaj-
stletno invalidno šolarko Osnovne šole Trebnje Manco Novak iz Velike 
Ševnice. Manca obiskuje peti razred osnovne šole in je uspešna, pridna in 
vestna učenka. Trajno je priklenjena na invalidski voziček. V šoli se poču-
ti dobro in je stkala prijateljstva s sošolkami in sošolci, zato želi v Osnovni 
šoli Trebnje ostati do konca devetletke. Šola pa ni prilagojena za učence 
na invalidskih vozičkih, zato podpiramo vsako ustrezno rešitev (dvigalo, 
invalidske stopnice na gosenicah), kar bi omogočalo njej ali morebiti dru-
gim invalidnim učencem gibanje z vozičkom po šoli. Jože Povšič se je od-
povedal sejnini z zadnje izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje in 
jo osebno podaril Manci. Še naprej ji želimo dobro počutje v šoli in veliko 
pridobljenega znanja.

Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje

Uspešno zbiranje podpisov
Evropski poslanec Lojze Peterle je 8. aprila obiskal stojnico NSi, kjer 
so člani Občinskega odbora NSi Trebnje zbirali podpise v podporo 
listi pri kandidaturi na evropskih volitvah. Peterle je izrazil zadovolj-
stvo nad zbiranjem podpisov, ki jih Nova Slovenija potrebuje za ura-
dno vložitev liste za volitve v Evropski parlament. 
OO NSi Trebnje zbira podpise podpore še do 30. aprila 2009. Podpo-
ro listi NSi za volitve v Evropski parlament je potrebno podpisati pred 
uradno osebo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. List podpore po-
šljite na: OO Nove Slovenije Trebnje, Gubčeva c. 16, 8210 TREBNJE. 
Informacije in pojasnila na: 07/34 60 810.

Izlet v Strasbourg
Na povabilo poslanske skupine Evropske ljudske stranke je bilo nekaj 
članov OO NSi Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno na zani-
mivem in poučnem izletu v Strasbourgu. Med potjo so se ustavili v 
Stuttgartu, kjer so imeli sv. mašo in obiskali slovenske izseljence. Na-
slednji dan so si ogledali mesto Strasbourg in bili na zasedanju Evrop-
skega parlamenta, kjer so se srečali z našima poslancema, Ljudmilo 
Novak in Lojzetom Peterletom, ter Klemnom Žumrom, svetovalcem 
Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, ter z njimi preži-
veli nepozaben večer. Na poti domov so si ogledali še zgodovinsko 
mesto Colmar v Franciji.

Manca Novak na invalidskem vozičku, z mamo Sonjo in sestro Ano, ob 
obisku Jožeta Povšiča na njihovi domačiji v Veliki Ševnici.
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Nekaj o prometu …
Kot smo omenili že v prejšnji številki, smo se sestali s prometnim mi-
nistrom Vlačičem na regijskem posvetu. Ob tej priliki smo ministru 
Vlačiču predali pismo z osnovnim opisom projektov, ki so na ce-
stnem področju pomembni za trebanjsko občino: 
  1. Dokončanje avtoceste mimo Trebnjega v najkrajšem času
  2. Tretja razvojna os, ki mora vključevati Mokronog, Mirno in 

Trebnje 
  3. Obvoznica mimo Mirne 
  4. Pločnik ob regionalni cesti v Velikem Gabru 
  5. Pločnik na relaciji Grm – Ponikve istočasno z izgradnjo avtoce-

ste 
  6. Sanacija ceste Zagorica – Žužemberk, ki je bila poškodovana pri 

izgradnji avtoceste Bič – Korenitka 
  7. Prevezava regionalne ceste Trebnje – Čatež in Trebnje – Dobr-

nič na trebanjski zahodni priključek na Griču 
  8. Razširitev dela regionalne ceste od Čateža do meje z občino 

Litija 
  9. Izgradnja dela regionalne ceste med Mirno in Trebnjem, 

vključno s prehodom čez železniško progo »Zvijavnica« 
10. Izgradnja regionalne ceste Trebnje – Grmada – Dobrnič 

sočasno z gradnjo avtoceste mimo Trebnjega 
11. Sanacija lokalnih cest, ki so poškodovane zaradi gradnje 

avtoceste mimo Trebnjega 
12. Izgradnja železniških prehodov v Velikem Gabru in Veliki Loki 
Dogovorili smo se tudi, da se sestanemo in zadeve bolj konkretno 
predstavimo službam na Ministrstvu za promet.
OO SD Trebnje ob tem ne more mimo dejstva, da zadeve pri nekate-
rih dogodkih v trebanjski občini v zvezi z avtocesto niso logične, saj 
se kot akterji pojavljajo isti posamezniki, vendar na dveh bregovih. 
Potrebno je naliti čistega vina in jasno sporočiti, da se na eni strani 
izgradnja zavira, na drugi pa pospešuje. Vedeti moramo, da je za vse 
potreben čas.
Vendar pa je prva reakcija že tu. Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste (DRSC) je v Informativnem biltenu »Državne ceste, letnik XII, št. 
1, marec 2009«, v uvodniku direktorja Ficka Gregorja objavila, da za 
letos načrtuje izgradnjo nadvoza »Zvijavnica« na regionalni cesti 
Trebnje – Mokronog. Za to gradnjo je že sprejet Državni lokacijski 
načrt, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ali bodo odgo-
vorni na trebanjski občini te zadeve znali pospešiti, pa je že povsem 
druga (stara) zgodba.

OO SD Trebnje

Prijaznost na občini
Imel sem opravke na občini. Po dveh pritožbah v zvezi s previsoko 
odmerjenim komunalnim prispevkom za legalizacijo črne gradnje 
stanovanjskega objekta, z odločbami občinskih služb še nisem bil za-
dovoljen. Zato sem zaprosil za pogovor z županom. V njegovi pisarni 
smo se sestali župan, njegova sodelavka, ki je vodila postopek, njen šef 
ter midva z ženo. Po mučnem prerekanju, kdo ima o višini zaračuna-
nega komunalnega prispevka prav, je »diskusija« presegla vse meje 
dostojnega razgovora, saj je vodja oddelka moji ženi na trditev, da v 
sosednjih občinah komunalnega prispevka v takih primerih ne zara-
čunavajo, zabrusil: »Potem pa hišo prestavite tja!« In še ko mu je žena 
iz zakona prebrala odstavek, z osornim glasom: »Kaj se obešate na šti-
ri besede!« Na kaj bi se človek še lahko oprl, če ne na uradne akte …
Tudi sicer omenjeni občinski uslužbenec ni prav prijazen. Znanca je 
na upravičeno pritožbo o preveč zaračunanem komunalnem pri-
spevku takole »potolažil«: »Kaj se spravljate gradit hišo, če nimate 
denarja!« Na podoben način je g. Gojkovič – o njem je beseda – »pri-
jazno« komuniciral z občani, ki so potrebovali storitve Občine. Tudi 
v prisotnosti župana, ki je že naslednji dan po sodelavki sporočil, da 
sklepa v odločbi ne bo spreminjal ...
Tudi brez tega dogodka delo sedanjega župana ni na potrebni ravni, 
kar se kaže tudi po pisanjih v medijih. Še posebej v Glasilu občanov, 
kjer je vse več županovih člankov, odgovorov na njih, odgovorov na 
odgovore, skratka: pranje umazanega perila, predvsem osebnega. 
Medij, ki naj bi služil predvsem informiranju občanov o delu Občine 
in obratno, si je v precejšen zakup vzel tudi g. Jože Povšič, ki vztrajno 
propagira »svojo« stranko, na nekorekten način pa kritizira vse, ki 
mu niso po volji. Sedaj je izjema le župan, s katerim trenutno tesno 
sodeluje, saj ga je le-ta določil za svojega namestnika – podžupana. 
Nepojmljivo, če se spomnimo dopisa, ki ga je pred dobrimi tremi leti 
Jože Povšič kot takratni direktor Komunale poslal Alojziju Kastelicu, 
tedanjemu predsedniku Nadzornega sveta Komunale. Pod naslovom 
Ali te ni nič sram? je Povšič sedanjemu županu v desetih točkah očital 
izdajo stranke, svetniške skupine in posameznikov, izničenje dela te-
danje uprave javnega podjetja, zahrbtno delovanje proti strankam 
slovenske pomladi, podpiranje stranke LDS, ne nazadnje tudi: »Ali te 
ni sram, da si zaradi osebne koristi naredil največji razdor in povzro-
čil največje politične zdrahe v zgodovini občine Trebnje v samostojni 
Sloveniji …« Tako Povšič. Sedaj res ne vem, kdo je komu zlezel.
Danes je Alojzij Kastelic župan in mirno nadaljuje z obljubami, ki so 
jih predhodniki dajali o hitrejšem razvoju Mirne, Mokronoga, Šentru-
perta ter ostalih večjih krajev v občini. Dva sta se že naveličala teh 
pravljic, Mirna pa se kot zadnja pripravlja na samostojno pot občine.
Všeč mi je »priznanje« svetnika občinskega sveta mag. Ivana Goleta, 
ki je v februarski številki Glasila priznal največjo napako s tem, da je 
na volitvah za župana podprl Alojzija Kastelica. 
Tudi jaz sem oddal glas zanj. Mea culpa! Ne bo se več zgodilo!

Dušan Zakrajšek

Turistična taksa
Vse lastnike oz. upravljavce nastanitvenih objektov, ki sprejemate turiste 
na prenočevanje v občini Trebnje, obveščamo, da ste na podlagi Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v občini Treb-
nje dolžni turistom poleg storitev prenočevanja v imenu in za račun Ob-
čine Trebnje zaračunati tudi turistično takso, ki ni davek, ampak pavšalen 
prispevek turista za razvoj turistične infrastrukture in storitev, ki jih kot 
gost koristi v destinaciji. Zavezanci za plačilo turistične takse so vsi, ki 
izven svojega stalnega bivališča na območju občine Trebnje uporabljajo 
storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Plačila turistične takse so 
oproščeni le otroci do 7. leta starosti, invalidi (ob predložitvi fotokopije 
odločbe pristojnega organa), učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje 
oz. mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov (če so orga-
nizirani na nepridobitni podlagi) in osebe, ki so na začasnem delu in biva-

nju v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni.  Ponudniki storitev 
prenočevanja morate do 25. v mesecu za pretekli mesec na Občino Treb-
nje in Davčni urad pošiljati izpolnjen obrazec Mesečno poročilo o plača-
ni turistični taksi, ki ga lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje 
ali spletni strani www.trebnje.si. Višina turistične takse je določena z Od-
lokom o turistični taksi v občini Trebnje v višini 10 točk, kar znaša 0,92 € 
za vsak dan bivanja. Račun Občine Trebnje za nakazilo: št. 01330-
5303206228, sklic št. 07129. Vsi ponudniki storitev prenočevanja morate 
voditi tudi evidenco gostov. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turi-
stične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni urad in ob-
činski inšpekcijski organ. Več informacij lahko dobite na e-naslovu: silva.
slak@trebnje.si ali na tel.: 07 34 81 138.

Občinska uprava
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OBVESTILAPotovanje otrok na Hrvaško 
Republika Hrvaška je 23. 3. sprejela Zakon o spremembah in dopol-
nitvah zakona o tujcih Republike Hrvaške, na podlagi katerega za 
mladoletne tujce ni več potrebno soglasje zakonitega zastopnika za 
prehod državne meje. Za vse dodatne informacije se lahko slovenski 
državljani obrnejo na Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljublja-
ni. V skladu z določbami slovenskega Zakona o potnih listinah pa 
potrebujejo otroci, državljani Republike Slovenije, do dopolnjenega 
15. leta starosti, za potovanje v tujino ali iz tujine (ne le v Republiko 
Hrvaško) brez spremstva zakonitega zastopnika, še vedno tudi do-
voljenje zakonitega zastopnika, ki ga potrdi upravna enota na pred-
pisanem obrazcu.  

UE Trebnje

Ravnanje z odpadki 
Pri svojem delu se srečujem tudi s problematiko nelegalnih odlaga-
lišč odpadkov (tako komunalnih, gradbenih in ne nazadnje tudi ne-
varnih odpadkov), zato občane opozarjam na pravilno ravnanje z 
odpadki.
Področje ravnanja z odpadki v Sloveniji se je v zadnjem času zelo 
spremenilo in v procesu vključevanja v Evropsko unijo tudi zakon-
sko uredilo. 
Oblikovala se je strategija sodobnega ravnanja z odpadki, ki je zasno-
vana na prednostnem redu: 
1. zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, 
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, 
3. predelava odpadkov in 
4. varno odlaganje tistih odpadkov, ki jih, vsaj zaenkrat, še ni možno 
predelati. 
Iz rezultatov raziskav sestave in količine komunalnih odpadkov in 
rezultatov poskusov ločenega zbiranja sledi, da je v 66 litrih mešanih 
komunalnih odpadkov, ki jih proizvede tedensko vsak član gospo-
dinjstva, povprečno 26 litrov ločenih frakcij (steklo, papir, pločevin-
ke in plastenke) in 40 litrov komunalnih odpadkov.
V občini Trebnje deluje zbirno-sortirni center Globoko, kjer se pre-
vzemajo in zbirajo komunalni odpadki.
Zbirno-sortirni center, ki se nahaja pred deponijo Globoko ob lokal-
ni cesti Gomila-Račje selo, se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- papir in lepenko, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
- odpadno embalažo iz stekla,
- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih 
materialov,
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- baterije in akumulatorje,
- vso električno in elektronsko opremo,
- gradbene odpadke,
- kosovne odpadke, 
- ostale odpadke.
Poleg navedenih odpadkov se zbira tudi nevarne odpadke iz gospo-
dinjstev (zdravila, čistila, kozmetiko, barve, škropiva, lepila, odpadno 
olje).
Vsem uporabnikom storitev v okviru zbirnega centra je zagotovljena 
oddaja ločenih frakcij brez potrebnega dodatnega plačila. 
Izven odlagališča je prepovedano odlaganje odpadkov. Kdor jih od-
loži izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške od-
straniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo 
na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega in-
špekcijskega organa. Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani od-
padke lastnik zemljišča na zahtevo in v roku, ki ga določi inšpekcij-
ski organ.

Vinko Ribič,
občinski inšpektor

 60-letnica Dušana Mežnaršiča
Pred kratkim je v gostilni pri 
Kavšku na Račjem selu v krogu 
svojih najbližjih prijateljev, sose-
dov in sorodnikov praznoval 60-
letnico svojega življenja vsem 
poznani Trebanjec Dušan Me-
žnaršič.
Dušan Mežnaršič je osnovno 
šolo obiskoval v Trebnjem, nato 
nadaljeval šolanje v gimnaziji v 
Novem mestu, potem pa nad-
grajeval svoje znanje še na Fakul-
teti za pravo. Delal je kot učitelj v osnovni šoli v Velikem Gabru, kjer 
je spoznal svojo življenjsko sopotnico. Svojo profesionalno pot je na-
daljeval na Območni teritorialni obrambi v Novem mestu, vendar je 
nato sprejel izziv na Občini Trebnje, kjer še vedno dela kot Vodja 
službe za splošne zadeve. Poleg službe je že dolga leta aktiven gasilec 
v PGD Trebnje in v Gasilski zvezi Trebnje kot strokovni sodelavec. 
Prav  tako vodi službo Civilne zaščite v Trebnjem in je tudi predse-
dnik Turističnega društva Trebnje, kjer je zelo zaposlen z raznimi 
projekti, predvsem z organizacijo vsakoletne tradicionalne dolenjske 
prireditve Iz trebanjskega koša.
Drugače pa je Dušan oče treh otrok, sina Marka ter hčera Saše in 
Tjaše. Najbolj pa je vesel,  ko ga obiščeta vnuka Nele in Kristjan, da z 
njima preživi vesele trenutke, ki mu dajejo energijo za njegove obve-
znosti. Že več kot 30 let pa mu ob strani stoji žena Marija, dolgoletna 
ravnateljica Osnovne šole Veliki Gaber, od koder tudi izhaja. Oba sta 
aktivna, vsak na svojem področju in s tem puščata svoj pečat v jav-
nem delovanju.
Člani Turističnega društva Trebnje smo se mu ob tej priložnosti na 
hudomušen način zahvalili za njegov prispevek k promociji turizma 
v Trebnjem in mu zaželeli vse dobro tudi v prihodnje. Skupaj z ostali-
mi povabljenimi smo se poveselili  ob zvokih znanega trebanjskega 
ansambla Mi trije pa še en, ter se vračali domov v poznih jutranjih 
urah s prijetnimi občutki.

Leon Lobe,  TD Trebnje  

90 let Angele Štepec

V vasi Sejenice pri Čatežu živi Angela Štepec, ki je te dni praznovala svoj 
90. rojstni dan. Njena hišica stoji ob robu gozda in je kot v pravljici, poseb-
no še poleti, ko je pred hišo veliko rož, za katere ga. Angela sama skrbi. 
Čeprav težko hodi, poskrbi tudi za svoje mucke in zajčke. Vedno je dobre 
volje in se rada pogovarja. Obiskujejo jo sosedje in prijatelji, ki so ji v veli-
ko pomoč. Ob rojstnem dnevu smo jo obiskale tudi predstavnice RK iz 
Trebnjega in Čateža. Zaželele smo ji še veliko trdnega zdravja.

Marjana Kamin, KORK Čatež
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Pred petimi leti se je na Čatežu v okviru tamkajšnjega kulturno-umetniške-
ga društva rodila gledališka skupina Plin. Sestavljajo jo štirje člani: Petra 
Petročnik, Luka Bregar, Ina Meserko in Nika Benedičič. Z njimi smo se po-
govarjali po prireditvi Eksplozija smeha, ki so jo na prvi pomladni dan pri-
pravili v domačem kulturnem domu.

Kako ste zadovoljni z izvedbo današnje prireditve?
Nika: Po mojem mnenju je precej boljše izpadla, kot sem si predstavljala. 
Glede na to, da je imel danes Luka bolj slab dan – ustavili so ga policisti in 
podobno. Zdi se mi, da je odlično izpadlo. Upam, da so tudi obiskovalci 
zadovoljni.
Luka: Odlično, sploh zato, ker je bil danes slab dan. Že od zjutraj je šlo vse 
narobe – zvočniki so »crkavali«, mikrofoni niso delali, vse je brnelo, fi lma 
ni bilo do zadnjega trenutka ... Ampak takrat je ponavadi najboljše, tako 
da ... odlično je bilo!
Petra: Mislim, da smo lahko vsi štirje zadovoljni – glede na to, da nam je 
uspelo zbrati toliko ljudi: domačinov, prijateljev in tudi takih ljudi, ki jih 
prvič vidimo tukaj. Mislim, da lahko rečemo: »Hvala vsem!« 
Ina: Meni se je zdelo, da je bilo vse tako, kot mora biti, čeprav je trema bila. 
Vesela sem, da je prišlo toliko ljudi. Počutim se odlično!
Kljub letom nastopanja je trema torej še vedno prisotna?
Ina: Trema je absolutno še vedno pred odrom, pod odrom, na odru. 
Luka:  Trema je zmeraj, ni pa to problem. Imamo scenarije, ki so napisani, 
ampak še zmeraj kakšna beseda uide, kakšen stavek gre mimo, kakšno 
»foro« se pozabi. Ampak na koncu, ko imamo zahvale, se pokaže izvir-
nost – znaš nekaj povedati, tudi če nimaš na listu napisano od A do Ž.
Ste veliko vadili za to prireditev?
Petra: Glede na priprave prejšnjih nastopov smo za tega res veliko vadili. 
Okoli 14 dni smo res konkretno delali, da je predstava uspela. 
Nika: Mislim, da smo zdaj vadili največ. Začeli smo že pred 14 dnevi. Ta 
teden smo delali na polno, saj smo tudi okraševali dvorano. 
Koliko je bilo danes improvizacije na odru?
Luka: Danes je bilo veliko improvizacije. Sploh ko kakšna luč ali zvočnik 
zataji, pa moraš potem v samih gatah prileteti na oder in reči: »Dajte še 
malo, ker se še nisem preoblekel!« 
Ina: Veliko, samo na srečo vi ne veste, kakšni so bili v resnici scenariji, 
tako da ne veste, kje smo se zmotili in kje smo improvizirali.
Petra: Improvizacija je pa pri nas zmeraj. Scenarija se držimo, ampak ve-
dno se kaj zalomi. Tudi danes je bilo tako. 
Nika: Mislim, da je ni bilo veliko in da smo se kar držali scenarija, kolikor 
se ga je dalo. Vmes sta bila dva »kiksa«, da smo se malce spogledali, dru-
gače je pa kar šlo.
Kdo je priskrbel kostume?
Ina: Vse je bilo iz naših garderob – od prve do zadnje stvari, tudi obleka 
Salome, ki je bila moja maturantska.

Pogovor s Plinovci

»Nismo normalni Čatežani!«

Od kje zamisli za scenarije?
Luka: Scenariji so del vseh nas. Mi smo kot osebe, ker smo domačni in 
nas poznajo, bolj zanimivi, ker vejo, da smo bolj odbiti, da nismo normal-
ni Čatežani. Scenariji se rojevajo ob kakšnem kozarčku, kavici, ob enih 
ponoči ... 
Koliko časa potrebujete za en scenarij?
Luka: Zmeraj se ga piše zadnji trenutek. Ves čas si govorimo, da imamo še 
čas. Za tole predstavo smo imeli celo en teden prej že vse scenarije nare-
jene. Včasih pa ga eno uro pred predstavo še nismo imeli dokončanega, a 
smo ga vseeno zvozili. 
Kakšna je podpora domačinov?
Ina: Je velika. Samo to lahko povem. Ne velika – ogromna! Vsi nam po-
magajo. Sem res vesela, da nas podpirajo.
Petra: Domačini zmeraj pridejo. Vsi seveda ne, ampak več ali manj je ta 
dvorana vedno polna, nikoli prazna. 
Nika: Danes sem bila zelo zelo zadovoljna, ker na zadnjih dveh priredi-
tvah je bilo kar malo ljudi, zato smo se danes malce bali. Res fenomenal-
no, da jih je toliko prišlo.
Luka: Moramo jih pohvaliti. Zmeraj trepetamo, ali bodo sedeži zasedeni 
ali ne. Potem ko je zabava, se vidi, kako dobro je bilo – če takoj izginejo, ni 
bilo. 
Kakšni pa so odnosi v skupni?
Ina: Drugače zelo dobri, ker se poznamo vse od majhnega. Ampak takole 
pred nastopom ... zaradi napetosti se zna zgoditi, da se včasih tudi malce 
skregamo. 
Nika: Mislim, da so zelo dobri. V redu se razumemo, nikoli še ni bilo ka-
kšnih razprtij. Upam, da bomo tudi vnaprej tako dobro funkcionirali. 
Petra: Mi štirje se že kar nekaj časa zelo dobro razumemo. V bistvu sploh 
ne znam opisati našega nastanka. Smo se pa potem ujeli in smo prijatelji 
tudi drugače.
Luka: Sem edini fant, kar pomeni, da moram včasih kaj požreti. Tako kot 
morajo verjetno tudi one moje muhe. Recimo, da sem jaz bolj ubogi, sem 
mučenik. Včasih po moško reagiram – če začnejo govoriti o čevljih, bi-
vših in kaj se jim je zgodilo v trgovini, začnem kimati, ampak nič ne poslu-
šam. 
Trije med vami ste študenti, ena je srednješolka. Koliko časa imate, da se 
dobivate?
Ina: Zelo malo, še posebej zato, ker Petra in Luka med tednom stanujeta 
v Ljubljani. Jaz sem in Nika sva sicer doma, konec tedna pa obe delava, 
tako da se moramo že vnaprej zmeniti, kdaj se bomo dobili, da uskladimo 
urnike.
Kakšni pa so vaši nadaljnji načrti?
Luka: Tega noben ne ve. Ugotovili smo, da imamo vedno manj časa. Je pa 
res, da zato vemo, da moramo biti takrat, ko se zberemo, res tam in nare-
dimo več. Kar ni tako slabo. To pomeni, da bo zagotovo padla še kakšna 
predstava!
Kako bi opisal teh pet let?
Luka: Mučnih, krvavih, trdih, žuljavih, ampak fejst dobrih!

Živa Zakšek
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Ob Žibrščici, vodna učna pot 
V okviru Projekta oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji je HELIOS v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izbral in nagradil projekt 
Ob Žibrščici, vodno učno pot po Dobrniški dolini.

V dolini se skriva veliko naravnih in kulturnih vrednot, tako je zasnova 
poti Ob Žibrščici, vodna učna pot po Dobrniški dolini, nastala kot nada-
ljevanje raziskovalne naloge Teče, mi teče, vodica, pri kateri je sodelovalo 
29 učencev OŠ Trebnje, ki so doma iz dobrniške doline, in mentorici 
Lojzka Prpar in  Marija Strah in so osvojili 1. mesto in 1. nagrado. 
Lojzka Prpar, učiteljica matematike na OŠ Trebnje, po rodu pa Dobrni-
čanka, je prepričana, da Dobrniška dolina s številnimi vodnimi viri, ki so 
nekoč oskrbovali velik del prebivalstva, danes pa so mnogi od njih zapu-
ščeni ali pa se celo uničujejo, kar kličejo po raziskovanju in vnovični oži-
vitvi.

Izvir Močila v Koritih se nahaja v prijetnem kotičku in še danes nudi 
hladno studenčnico.

Kalanova štirna je bila verjetno izkopana okrog leta 1800 in je sestavni del 
domačije, ki je zaščitena kot kulturna dediščina.

Vodnjaka so že pričeli obnavljati.
Pri nalogi so sodelovale učenke in učenci: Tadeja Košak, Alenka Vovko, 
Klavdija Korelec, Katja Mohorčič, Nastja Kastigar, Karmen Mirtič, Tadej 
Glivar, Robi Glivar, Jan Kastigar, Samo Mohorčič, Primož Novak in Aleš 
Murn 
Zasnova poti je nastala pod mentorstvom Marije Strah in Lojzke Prpar.

Ob učni poti, ki jo bodo najprej postavili v krajšem odseku, bo mogoče 
opazovati pokrajino, rastline, živali (človeško ribico), vodne vire, arheolo-
ška najdišča, domačo obrt, življenje ljudi, krajinsko arhitekturo, zgodovi-
no tega področja, umetniška dela, sakralne objekte (cerkev sv. Jurija s kr-
stnim kamnom škofa Ireneja Friderika Barage, Plečnikovo kapelico, 16 
podružničnih cerkva), vinograde v Liscu in Šmavru, ekološke kmetije …
Prparjeva je povedala, da pri postavitvi poti, ki bo potekala v okviru KTD 
Dobrnič, računajo na pomoč vseh društev v KS in ljudi, ki jim ni mar, v 
kakšnem okolju živijo, »saj je osnovni namen postavitve, da se ohrani 
naša naravna in kulturna dediščina in popravi napake, ki so bile storjene. 
Naj jih naštejem le nekaj:

1. Graben, po katerem ob večjem deževju teče Žibrščica, je ponekod za-
sut in bi bil potreben poglobitve.
2. Rupa na Podliscu, kamor Žibrščica ponikne, je polna odpadkov, smeti, 
gradbenega materiala, avtomobilov … Vsi ti odpadki lahko onesnažujejo 
podtalnico.
3. Na hribu Hrastovec je veliko izvirov, ki so jih ljudje iz vasi, ki ležijo 
okrog hriba, redno uporabljali. Danes so zapuščeni. Lahko bi jih obnovili, 
vsaj kot turistično zanimivost.
4. Izvir Pupeč v  Koritih je dajal do izgradnje javnega vodovoda vodo za 
celo vas. Tako da tudi količina vode ni zanemarljiva.
5. Po vseh vaseh so bile včasih luže. Vsaj kakšno bi bilo potrebno očistiti 
in obnoviti (vodna rezerva).
6. Vodnjaki – štirne, ki so del kulturne dediščine, so tudi v slabem stanju. 
Posebej velja to za štirne v Dobrniču z izvirčno vodo. V njih vode ne 
zmanjka tudi ob največji suši.«

Načrtov in dela je še veliko in ker v Dobrniški dolini živijo ljudje, ki spo-
štujejo naravo, kakor tudi naravno in kulturno dediščino, verjamem, da 
bodo pristopili odgovorno in slej ko prej želi tudi rezultate vloženega. 
Upam, da bo tudi Občina Trebnje našla pot in sredstva za pomoč v njiho-
vem in hkrati skupnem prizadevanju za ohranitev in obnovo.

Ivanka Višček

Aprila smo prvič prehodili bodočo vodno učno pot po Dobrniški dolini.

Ob materinskem dnevu

Ob materinskem dnevu so v trebanjskem kulturnem domu nastopili 
otroci predšolskega pevskega zbora Mavrica Vrtec Trebnje (na sliki) 
pod vodstvom Brigite Borak, ob sintesaizerju pa jih je spremljala  
Karmen Maver. Sledila je razgibana gledališka predstava KID Limbar 
Ariela, mala morska deklica. 

Foto: Mateja Štepec.
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Izdelovanje butaric

4. aprila je potekala ustvarjalna delavnica Izdelovanje butaric. Tudi le-
tos je bila z nami mentorica ga. Jana, ki nam je pomagala nadgraditi 
znanje in spretnosti, ki smo jih pridobili na lanski delavnici. G. Jožef 
Špec pa nas ja naučil, kako se lotiti večjih butaric. Po napornem delu je 
sledila zaslužena malica. Ugotavljamo, da so se naše ustvarjalne delav-
nice »prijele« in da je udeležba vedno večja. Malo zdrave tekmovalno-
sti ne škodi, je samo vzpodbuda, da se človek pri delu še bolj potrudi, 
zato bomo prihodnjič pripravili tudi nagrade za »najbutarice«.

Nada Pepelnak

OŠ Trebnje na sejmu Altermed

V Celju je 21. in 22.  marca potekal 5. sejem Altermed – sejem zdra-
vega načina življenja, zato se je tam predstavljalo več kot 50 ekošol, 
vrtcev in srednjih šol in med njimi tudi naša šola s podružnicami. OŠ 
Trebnje smo predstavljale učenke Katja Kaplan, Zala Smole in men-
torici Aleksandra Gričar in Irena Višček. V soboto smo v demonstra-
cijski kuhinji pripravile značilen dolenjski zajtrk in ga ponudile obi-
skovalcem sejma. Vsi so bili navdušeni nad ajdovimi žganci, belo 
žitno kavo, dolenjskimi štruklji, kislim zeljem ter pirinimi palačinka-
mi z domačo jabolčno čežano. Na lepo urejeni stojnici pod naslovom 
Dolenjski zajtrk smo predstavile značilne dolenjske jedi. Poleg jedi, ki 
smo jih pripravljale v demonstracijski kuhinji, so obiskovalci lahko 
poskusili pečene žlinkrofe, pečene kmečke štruklje, pehtranovo in 
korenčkovo potico, ajdov, koruzni in krompirjev kruh, suho sadje, 
jabolka in domač jabolčnik. Ker je bilo navdušenje nad dolenjskimi 
jedmi res veliko, smo sveže ajdove žgance, pirine palačinke z jabolč-
no čežano  ter belo žitno kavo pripravljale tudi na naši stojnici. Za vse 
jedi so bili na voljo tudi recepti.
Upamo, da smo tako pripomogle k prepoznavnosti dolenjske kuhi-
nje in k oživitvi nekaterih pozabljenih, pa vendar zelo zdravih jedi.
Zadovoljne smo, ker je našo pestro ponudbo in urejen razstavni pro-
stor pohvalilo veliko obiskovalcev sejma. Še posebej pa smo ponosne 
na pohvalo nacionalne koordinatorke Ekošole prof. Nade Pavšer, ki 
se je z nami na našem razstavnem prostoru z veseljem fotografi rala.

Aleksandra Gričar in Irena Višček,
ekokoordinatorici na OŠ Trebnje

Zarje ponovno nagrajene
Tematsko številko šolskega glasila Zarje ob 140. obletnici Podružnične 
šole Šentlovrenc je revija Otrok in družina izbrala za najboljše tematsko 
šolsko glasilo v lanskem šolskem letu. To je že druga nagrajena številka 
Zarij v zadnjih treh letih. Prvič smo priznanje prejeli za številko Stoji, sto-
ji tam beli grad, kjer smo kar najbolj široko predstavili srednji vek in takra-
tno življenje. Glasilo Zarje izhaja na Osnovni šoli Trebnje že desetletja. Z 
ustvarjalnimi likovnimi in literarnimi prispevki ga oblikujemo vsi učenci 
in učitelji. Teme posameznih številk so različne: včasih so predstavljene 
dejavnosti in zanimivosti, ki so se zvrstile skozi šolsko leto; včasih se na 
nekaj straneh poslovijo učenci in učenke generacije, ki zapušča osnovno-
šolske klopi ... Del vsake številke pa je namenjen pravljicam in zgodbam, 
kjer so ujeta popotovanja v domišljijske svetove. Ker želimo, da bi kljub 
pestrosti ohranili rdečo nit, se navadno odločimo za osrednjo temo, ki je 
včasih povezana s šolskimi projekti ali jubileji. V zadnjih letih so tako izšle 
številke, kjer smo raziskovali in ustvarjali na temo prostega časa, porok in 
ljubezni, bogastva slovenskih frazemov in pregovorov, šole in podobno. 
Pred kratkim je izšla nova številka, v kateri smo osrednji prostor nameni-
li praznikom in praznovanjem. V njej smo skušali predstaviti tudi boga-
stvo in lepoto tistih praznovanj, ki so že skoraj pozabljena, in tistih prazni-
kov, ki jih praznujejo naši učenci iz drugih kulturnih okolij. Na ogled so v 
knjižnici, v eni od trebanjskih knjigarn pa si lahko privoščite svoj izvod. 

MS

Nagrada za uspešno delovanje
Med 3. in 5. aprilom 2009 se je 7 članov Leo kluba Trebnje mudilo na 
nacionalni Leo konvenciji v Lipici. Nacionalna konvencija je sicer dogo-
dek, kjer se letno srečujejo člani vseh Leo klubov po Sloveniji, se med se-
boj spoznavajo, izmenjajo izkušnje ter so hkrati tudi dobrodelni. Tudi le-
tos smo vsi skupaj pomagali deklici iz Sežane, ki ima okvarjene endokrine 
žleze ter tako njeni družini vsaj malo olajšali stroške zdravljenja. 
Sicer pa smo v teh treh dneh tudi obiskali zanimive delavnice ter izvolili 
novo predsedstvo na ravni Distrikta 129 (zveze vseh Leo klubov v Slove-
niji) za prihajajoče Leo leto. 
Na slavnostni seji so bile podeljene tudi različne nagrade nekaterim Leo 
klubom, med katerimi pa je bil tudi trebanjski Leo klub. Zdajšnja predse-
dnica, Jasmina Pakiž, je prejela posebno nagrado predsednice Distrikta 
za uspešno vodenje kluba, hkrati pa je bil cel klub pohvaljen za aktivno 
in uspešno delovanje. 
Ob tej priliki se tako vsi člani Leo kluba zahvaljujemo vsem, ki nam pri-
dno pomagate pri naših akcijah, saj tako skupaj delamo dobro in izva-
bljamo nasmehe na obraze. Hvala!

Leo klub Trebnje
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Dvajset let Rasti
Letos mineva dvajset let, odkar izhaja revija za literaturo, kulturo in 
družbena vprašanja Rast. Izšla je iz Samorastniške besede, ki je bila 
drobna, a kvalitetna literarna revija. Naročniki še danes hranijo njene 
izvode in kdaj pa kdaj v njej kaj preberejo; nikjer drugje ni najti pesmi 
Avgusta Gregorčiča, odličnega pesnika, ki pa žal ni izdal nobene pe-
sniške zbirke. V njej je na primer objavljal tudi Peter Rezman, letošnji 
dobitnik nagrade fabula, pomenila je odskočno desko mnogim slo-
venskim umetnikom in umetnicam. Revijo je izdajala Občinska kul-
turna skupnost Trebnje. Okrog nje je bilo zbranih veliko ljudi dobre 
volje in ustvarjalne energije, eden, Ivan Gregorčič, je do danes ostal 
literarni urednik tudi pri Rasti, več nekdanjih urednikov in avtorjev 
pa občasno piše vanjo (Jože Zupan, Stane Peček in nekaj literatov), 
žal nekaterih, ki so jo oblikovali, ni več (Lucijana Reščiča in še neka-
terih). Danes je njena izdajateljica Mestna občina Novo mesto, soiz-
dajateljice so druge dolenjske občine, tudi Občina Trebnje. 
Rast se je po »preselitvi« v Novo mesto debelila in spreminjala, šla 
skozi krize (predvsem fi nančne), a prišla do svojega letošnjega, 20. 
letnika. Vanjo so svoj trud vlagali številni uredniki in sodelavci. 
V literarnem delu prinaša pesmi in prozo avtorjev z našega območja 
pa tudi od drugod, v njej objavljajo začetniki in uveljavljeni pisatelji in 
pesniki. Preveč jih je, da bi jih našteli, za ilustracijo naj povem le, da je 
v Rasti začel objavljati Nejc Gazvoda, pa tudi Tone Pavček še zdaj 
pošlje kaj v objavo. Tudi prevodi so zanimivi, Milan Jesih na primer je 
lani objavil prevode bosanskih pesmi, zdaj objavljamo prevod iz 
arabščine ... Tudi  odlični gosti pridejo na obisk, med njimi  direktori-
ca Trima Tatjana Fink, pa Pavček in vodilna slovenska dialektologinja 
Vera Smole, po rodu iz Šentruperta. Rast piše tudi o družbenih vpra-
šanjih (urednik tega razdelka je naš občan dr. Marko Koščak) in o 
kulturi, pa na pregled kulturnih dogodkov tudi ne pozabimo. 

Barica Smole

But                                                                   
But droma prepirću,
nikek nane čači.
But skrivnosti zakopinču,
da bi zaživin čači sreča.
But po kocke zakelču,
i ratinčo navadno manuš …
Brezu sreča,
brezu ljubezni,
brezu tato domo,
brezu sa,
so tuke del upanji.  

But hine pare divesa,
bolezni …
But hine, kaj pe skupaj terame,
pu kali rik …
But hinje sa,
samo življenji na.    

Rantinču klošari,
duša podarinču bengeske,
mek ov vsaj uživini.
Telo premeku
najbuterede kurbake sakondive
i pe stupinu nu vihari …
Saj droma mange mineve
sa znano.            

Mikica Gligić     

Usoda  
Mnoge sem poti prehodil,
nobena ni bila prava.
Mnoge sem skrivnosti zakopal,
da bi zaživel pravo srečo.
Usodo sem na kocki zaigral
in postal navaden človek …
Brez sreče,
brez ljubezni,
brez toplega doma,
brez vsega,
kar ti daje upanje.

Mnogo je bilo težkih dni,
bolezni …
Mnogo je bilo srečanj
s temno stranjo …
Mnogo je bilo vsega, 
samo življenja ne.

Postal sem klošar,
dušo podaril hudiču,
naj on vsaj uživa.
Telo prepustil
največji kurbi vsakdanjosti
in se pretopil v vihar …
Saj poti so mi bile
vse znane.   

Mikica Gligić     

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje  (U.l. RS, 
štev.18/06) Komisija za podelitev priznanj  Občine Trebnje   objavlja

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE 

V LETU 2009
I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud  oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje   v 
letu 2009

II.  VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, 
zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja 
Občine Trebnje. Pobuda mora  biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• Ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• Ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• Navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude  ter morebitna 
   mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI  ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se  podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k 
razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih podro-
čjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, 
izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim 
delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih 

področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju 
in ugledu občine

• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izre-
dne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, 
ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po 
drugi alinei prejšnjega odstavka. 

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine 

Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne 
vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 

Podelijo se lahko največ tri priznanja. 

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je do: 8. 5. 2009.

VI.  NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo dostavite neposredno ali oddajte kot priporočeno po pošti na na-
slov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ –  
POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ. 

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. ter  pošlje  krajevnim skupnostim v občini Trebnje.

Številka: 094-1/2009 
Datum:   14. 4. 2009

Predsednik komisije:
Janez BRAČKO
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Jerica Steklasa, dijakinja 2. letnika Srednje glasbene in baletne šole Ljublja-
na, se izobražuje na dveh oddelkih: na oddelku za glasbeni stavek ter oddel-
ku za klasično petje. Pri petju je še posebno uspešna, saj jo pogosto srečuje-
mo na različnih prireditvah, dosegla je visoko uvrstitev na mednarodnem 
tekmovanju, kar je bil razlog za najin klepet.
 
Na nedavnem tekmovanju v Herceg Novem si s svojim petjem dosegla 
največje možno število točk (100) in s tem prvo mesto v svoji kategoriji. 
Za kakšno pevsko tekmovanje pravzaprav gre?
To je bilo drugo mednarodno tekmovanje, ki je posvečeno pokojni solist-
ki in kasneje pedagoginji klasičnega petja Bruni Špiler in se imenuje po 
njej Međunarodno takmičenje solo pjevača: Bruna Špiler.
Tekmovanje je potekalo v več kategorijah. Sama sem bila v Predkategori-
ji B (B pomeni, da so bili tekmovalci že na srednji stopnji pevskega izobra-
ževanja). Štiričlansko žirijo sem prepričala z dvema pesmima. Kot prvo 
sem zapela Scarlattijevo arijo antiko Sento nel core, nato pa še Simoniti-
jevo Ples v rdečem. S slednjo sem nastopila tudi na zaključnem koncertu 
prvonagrajencev.
 
Za tovrstna tekmovanja so gotovo potrebne priprave. Kako se ti pripraviš 
na tako tekmovanje?
Pri petju je zelo pomembno, da pustiš času čas. Glas se ne razvije čez noč! 
Klasičnega petja se je potrebno učiti daljše obdobje, da je potem rezultat 
viden. Seveda je zelo pomembno, da to upošteva tudi profesor, da ti ne 
izbira pretežak program, ki ga mogoče v določenem obdobju pevske pri-
pravljenosti še ne moreš zapeti brez posebnega napora. Prisegam na kva-
litetno narejene pesmi. Lahko rečem, da se na tovrstna tekmovanja pri-
pravljam že od začetka svoje pevske poti. Pripravljam pa se seveda tudi 
tako, da veliko nastopam tako na internih kot javnih nastopih Srednje 
glasbene in baletne šole Ljubljana.
Za svoje uspehe se moram še posebno zahvaliti svoji prvi in do sedaj edi-
ni moji pedagoginji, odlični profesorici Doroteji Cestnik Spasić, brez ka-
tere mi gotovo ne bi uspevalo.
 
Večina tvojih vrstnic in vrstnikov posluša popularno glasbo. S klasično se 
običajno srečajo v zrelejših letih. Ti si se že v prvih letih osnovne šole 
uspešno nastopala, tako v vlogi igralke kot pevke. Nato si začela obisko-
vati solo petje, ki te je vso prevzelo, in se zelo mlada predala petju klasič-
nih del. Od kod ljubezen do tega?
Res je, že kot otrok sem zelo rada prepevala.  Mama pravi, da sem se že 
kot dojenček zbujala s pesmijo, najbrž pa je razlog tudi v tem, da je moja 
mami (prof. glasbe) nam otrokom, imam še sestro Urško in brata Domi-
nika, veliko prepevala. Očka pa me vozi, skupaj z mami spodbuja pred 
nastopi, kar je tudi pomembno. Z družino smo se večkrat udeležili tudi 
trebanjske prireditve Iz družinske skrinje, na kateri smo se vedno pred-
stavili z glasbeno – dramsko predstavo. Tako sem se naučila nastopanja 
pred publiko, kar je za pevca še posebno pomembno, saj je izpostavljen 
občinstvu … Moja glasbena pot se je začela z violino ter klavirjem, tako da 
sem se zelo zgodaj spoprijateljila s klasično glasbo. Istočasno pa sem raz-
vijala ljubezen do petja in odrske igre. Izvajam glasbo, ki ima poleg prele-
pe melodije tudi besedilo. Kaj pojem, ne glede na jezik, v katerem izvajam 
pesem, morajo poslušalci čutiti na glasu in videti na izrazu obraza.
 
Sedaj končuješ drugi letnik Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani. Že 
razmišljaš, kam te bo nadaljnji pevski študij vodil po koncu gimnazije?
To bo zagotovo tujina, verjetno Avstrija ali Nemčija. Glede mesta še ne 
vem točno. Pomembno je, da prideš k dobremu profesorju in ne katero 
»stavbo« obiskuješ.
Mislim, da študij v tujini pomeni imeti večje možnosti za ustvarjanje ka-
riere. Tvoj talent hitreje odkrijejo kakšni pomembni dirigenti in režiserji. 
To si želim!

 
Kje te bomo v kratkem lahko slišali?
Ker sem lani na državnem tekmovanju TEMSIG dosegla zlato plaketo in 
se uvrstila med prve tri nagrajence, se pripravlja koncert prvonagrajen-
cev, ki bo 22. aprila 2009 ob 19.30  na ljubljanskem Magistratu. Vljudno 
vabljeni vsi, ki imate tisti dan čas in vas tovrstno klasično petje zanima.

Ivanka Višček

Pogovor z Jerico Steklasa

Ples v rdečem

Na zaključnem koncertu prvonagrajencev 
(R. Simoniti – Ples v rdečem)

Zelena kontrola
Ko sneg skopni, se pokaže »cvetje civilizacije«. Veliko, mnogo preveč, 
se ga najde ob voznih poteh. 
Smeti na sliki so ob dovozni poti v vas Gombišče. Ker ni javnih sme-
tnjakov za mešane odpadke v teh krajih, jih je pač nekdo odvrgel v 
gozd namesto v za to namenjen smetnjak.

Anastazija



občanov občine Trebnje

12 št. 39/18. april 2009

 

Ekološka bomba

V vasi Vrhovo pri Šentlovrencu je že drugo leto parkiran avtomobil s 
tujo registracijo. Nahaja se na gozdni poti, ki pelje na njive in travni-
ke, ter onemogoča prehod do le-teh. Policija Trebnje je bila že več-
krat obveščena o ekološki oviri v zdravi naravi, vendar se do sedaj še 
ni premaknila. Kdor je za to odgovoren, naj poskrbi za odstranitev te 
ekološke nesnage, ki ogroža naše okolje in naše življenje v njem.  

Andrej Jevnikar

Sonce greje najceneje
Od 31. marca do 2. aprila so se številni udeleženci delavnic za pospeševa-
nje investicij v obnovljive vire energije na podeželju spoznavali z mo-
žnostmi izrabe sončne energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. 
Dva izmed njih, Turistična kmetija Obolnar in Kamp Podzemelj, se bosta 
s pomočjo vodstva projekta prijavila na razpise za subvencije iz Evropske-
ga sklada za razvoj podeželja, ukrepa 311 in 312.
V projektu, ki ga izvaja DROT – društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 
za območje Dolenjske in Bele krajine, bodo v aprilu in maju še delavnice 
o toploti in elektriki iz bioplina (Mirna Peč), o napravah za pridobivanje 
toplote iz lesne biomase (Dolenjske Toplice), o spreminjanju starih mli-
nov v nove male hidroelektrarne (Žužemberk) in o najmodernejših – ve-
soljskih tehnologijah za pretvarjanje sončnega sevanja v elektriko (Treb-
nje, Škocjan, Semič). Udeležencem delavnic bodo predstavljene tudi 
možnosti subvencij in pomoč pri prijavah na razpise.
Kakovost in zanimivost projekta dokazuje dejstvo, da ga bodo septembra 
ponovili v Posavju. Projekt delno fi nancira Evropska unija iz Evropskega 
sklada za razvoj podeželja, pristop LEADER, s sorazmernim deležem pa 
tudi Občina Trebnje skozi LAS Dolenjska in Bela krajina.
Obnovljivi viri energije za razvoj in oživitev!

Gorazd Marinček, vodja projekta 

Delavnice o sprejemnikih sončne energije so bile na CIK Trebnje

LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA LIN 2008 
PROJEKT št.1:

POSPEŠEVANJE INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE 
ENERGIJE NA PODEŽELJU 2008, 2009

Čistilna akcija
28. marca je potekala čistilna akcija v krajevni skupnosti Račje selo. 
Že tretje leto zapored so se udeleženci po vaseh zbrali v skupinah in 
očistili vaška okolja. Smeti smo pobirali tudi v romskem naselju in jih 
odvažali na deponijo. Po čistilni akciji je predsednik KS Račje selo  
Anton Zaletelj poskrbel za prijetno druženje Romov, ki so se udeleži-
li čistilne akcije z ostalimi krajani.

Vida Hočevar

22. april – dan Zemlje
V okviru projekta EKO bralna značka so si učenci v prvem razredu 
izbrali klic PRIJATELJI NARAVE: ZA VEDNO. Želim, da bomo tudi 
mi, odrasli, postali prijatelji narave in ravnali odgovorno do Zemlje in 
do naših otrok, ki bodo na svoji koži občutili naše napake.
V marcu je na OŠ Trebnje potekala akcija APARAT NI ZA VSAK 
ODPAD. Odziv je bil slabši od pričakovanja. S primernim postop-
kom predelave  odpadne električne in elektronske opreme prepreču-
jemo ali vsaj zmanjšamo izpuste škodljivih snovi v okolje in zmanjšu-
jemo porabo surovin ter energije.

Uroš Primc 

Kaj lahko mi naredimo za Zemljo 
ob njenem prazniku?
Smo v obdobju, ko je vpliv Sonca na Zemljo močnejši, kot je bil. Zaščitna 
ozonska plast se zmanjšuje zaradi izpustov freona in halona. Povečanje 
izpustov toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida, metana, didušikovega 
oksida, fl uoriranega ogljikovodika, perfl ouriranega ogljikovodika in žve-
plovega heksafl urida, vodi do večjega segrevanja ozračja. Ozračje našega 
planeta deluje tako, da svetlobo Sonca prepušča in toploto obdrži. Del 
sevane energije vežejo tudi toplogredni plini. To je normalen pojav. Brez 
njih bi bila povprečna temperatura na Zemlji nižja. Toplogrednih plinov 
je po analizah strokovnjakov bilo že pred 10 leti preveč, z naglim razvo-
jem pa se vse še slabša. Taljenje ledenikov in pretirano izsekavanje goz-
dov, še zlasti tropskih, problem še povečuje, saj so gozdovi veliki porabni-
ki ogljikovega dioksida. 
V zadnji ledeni dobi je bila povprečna temperatura okoli 5 ºC nižja, kot je 
sedaj, kar je povzročilo, da je bil večji del Evrope pod ledeno ploskvijo. In 
kaj se bo zgodilo v naslednjih 100 letih, če se bo temperatura dvignila za 
okoli 5 ºC? Ne vemo. Strokovnjaki napovedujejo, da se bo dvigala gladina 
oceanov, povečali se bodo ekstremni vremenski pogoji (premajhna ali 
prevelika količina padavin, visoke temperature, povečana moč vetrov), 
hitreje se bodo širile bolezni, preseljevanje ljudstev, ki bodo imeli nemo-
goče življenjske razmere (kar lahko sproži vojne in druge oblike sovra-
žnosti in nestrpnosti med ljudmi). Ti podatki niso nič optimistični za 
našo Zemljo in tudi za naše kraje ne, zato je potrebno ukrepati. Mislim, da 
si nihče ne želi, da bi se napovedi strokovnjakov po celem svetu uresniči-
le. 
Mnogo držav se je s Kjotskim protokolom zavezalo, da bodo zmanjšali 
izpuste škodljivih plinov v ozračje. Med podpisnicami je tudi Slovenija.
Spodbujam vas, da si na dan Zemlje vzamete čas in se z družino ali prija-
telji peš ali s kolesom odpravite v naravo in jo doživite. 

Uroš Primc
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To je dan, ki nam ponuja priložnost, da se spomnimo celotnega romskega 
naroda. Naroda, ki ima svojo zgodovino, svojo kulturo, svoje običaje, svo-
jo pesem, svoj jezik, vse torej, kar imajo veliki narodi. Tudi svojo domovi-
no.
Ta domovina pa ni vedno ujeta v državne meje in je nekoliko drugačna 
od domovine drugih narodov. To je najprej družina, skupnost, v kateri 
živimo Romi, kraj, naselje, država, kjer živijo. Tudi Slovenija je domovina 
Romov.
Čeprav imamo različne zgodovinske korenine, imamo skupno domovino 
– Slovenijo, naši predniki so prišli že pred več kot petsto leti, se ustalili, 
pognali korenine in vzljubili slovensko zemljo.
Mnogi naši potomci so si postavili hiše, poiskali delo, se izobrazili in do-
segli zavidljive uspehe na svoji poklicni poti. Vživeli smo se v svoje ži-
vljenjsko okolje, vzpostavili dobre sosedske odnose, pri tem pa nismo 
pozabili na svoje poreklo, svojo kulturo in lahko smo ponosni, da se v 
naših žilah pretaka kri naših prednikov. Zdrava kri, ki nosi v sebi veliko 
moč preživetja.
Nekateri pa le s težavo presegajo kulturne razlike z okoliškim prebival-
stvom. Zapirajo se v svoj svet, v svoj način življenja, ne komunicirajo z 
neromskimi sosedi, ne vidijo smisla pošiljati otrok v šolo ... In ker se tudi 
okoliški sosedje zapirajo vase in ne vzpostavljajo pristnih povezav, rastejo 
med njimi novi in novi zidovi. Če med sosedi ni iskrenega pogovora, si 
postajajo vedno bolj tujci.
Iz nepoznavanja raste nezaupanje, iz nezaupanja pa neutemeljene in po-
splošene sodbe. Iz posplošenih sodb raste množično nezaupanje iz njega 
pa množična nestrpnost.
Oblast pravi, da smo Romi, državljani nam pravijo, da smo cigani, zase 
sami pravimo, da smo državljani Slovenije. Večina se sprašuje, kaj je prav: 
Rom ali Cigan. 
Etnična oznaka Cigan se v sodobnem času v evropskih jezikih in tudi v 
slovenskem opušča. Nadomešča jo ime Rom, ki v romskem jeziku pome-
ni človek. Na kongresu v Londonu leta 1971 leta je bilo sprejeto poimeno-
vanje »Rom«. Novo poimenovanje smo pripadniki romske skupnosti 
uradno prevzeli leta 1979 na kongresu v Švici. Torej naše ljudstvo je poi-
menovanje »Rom« prevzelo samo in želimo, da nas tako kličejo in poime-
nujejo. Če mi tako želimo, se nam zdi prav, da  nas tako kličejo.
Romi in Sinti in še tri skupine spadamo v skupen narod z imenom Cigani. 
Podobno kot Slovenci, Hrvati, Srbi, Čehi, Slovaki, Rusi…. spadajo v narod 
Slovanov. Vendar smo se Slovenci odločili, da se bomo imenovali Sloven-
ci in pričakujemo, da bodo tudi drugi upoštevali našo voljo. Tako so tudi 
drugi dolžni, da upoštevajo voljo Romov in nas kličejo kot želimo, torej 
Romi. 
Cigan se nam pač zdi žaljiva beseda. Za nas je to dovolj, da se tega poime-
novanja ne uporablja. Žaljiva pa je, ker je povečini (bila) izgovorjena zani-
čevalno. Pomen besed se spreminja, tudi z načinom njihove rabe.
Seveda so vsa ta poimenovanja (cigan-cigani) zmerljivke in zavedati se 
moramo, da z njihovo uporabo dejansko ne žalimo tistega, ki mu je zmer-
ljivka namenjena, temveč vse pripadnike tiste družbene skupine, ki jih to 
poimenovanje zajema.

Imamo skupno domovino, skupno državo. Vozimo se po skupnih cestah, 
pijemo isto vodo in dihamo isti zrak. Ne bom rekel, da smo »usojeni« na 
sobivanje, ampak da imamo čudovito priložnost prijateljskega sobivanja.
Pri tem politika lahko marsikaj naredi. V občinski svet občine, v kateri živi 
tudi romska skupnost, mora biti vključen tudi predstavnik Romov. S tem 
je dana možnost vplivanja na občino, da učinkoviteje in pravičneje rešuje 
romsko problematiko. 
A vsi politični napori ne morejo nadomestiti tega, ko dva soseda, Rom in 
Nerom, stopita do plota na meji svojega dvorišča, si sežeta v roke in si is-
kreno rečeta: »Kako si kaj?«
Ali je življenje prijetno ali ne, je odvisno tudi in predvsem od drobnih 
človeških stvari med sosedi v naselju, v šoli, na delovnem mestu, povsod, 
kjer se osebno srečujemo – in spoznavamo. Ker nepoznavanje povzroča 

Svetovni dan Romov je velik praznik
nezaupanje, je toliko bolj razumljiva naša želja, da bi vsi Neromi znali od-
krivati v Romih pozitivne stvari, ki jih ni malo. Le tako bomo naredili po-
memben korak tudi k zmanjševanju predsodkov do Romov, dvigu pozi-
tivne podobe in zmanjševanju socialne ter etnične distance med Romi in 
okoliškim prebivalstvom.
Naj sklenem z mislijo in željo, da bi tudi Romi - ne le v Prekmurju, ampak 
tudi drugod po Sloveniji – znali prebujati zaupanje okoliških prebivalcev, 
saj prav to vodi v oblikovanje mozaika pestrosti v slovenskem družbenem 
prostoru.

Darko Rudaš,
predsednik Zveze romskih svetnikov Slovenije

Svetovno dive Romano

4. aprila smo imeli v Kulturnem domu Trebnje prireditev v počasti-
tev svetovnega dneva Romov (svetovno dive Romano). Dan je bil iz-
redno lep. Glede na to, da se je proslava začela ob 11. uri, je bilo precej 
obiskovalcev. S kulturnim programom, ki ponazarja romsko kulturo, 
temperament in življenje Romov, so s pesmijo, igro in plesom nasto-
pala romska kulturna društva z vse Dolenjske. Pečat prireditvi pa je 
dala uveljavljena glasbena skupina Langa. Romski otroci, ki obiskuje-
jo OŠ Trebnje, so pripravili razstavo svojih del; s petimi deli pa se jim 
je pridružila tudi romska mladina, ki obiskuje CIK Trebnje.
Če pustimo politiko, komunalo in elektriko (ker to ne spada zraven), 
lahko rečem, da je program v celoti uspel.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem učiteljem in profesorjem OŠ Treb-
nje, ki so mi nesebično pomagali pri zbiranju materiala za razstavo, 
ter kompletnemu romskemu naselju Hudeje 26 za pomoč pri ustvar-
janju programa. Prvič se je zgodilo, da je v programu sodelovalo tako 
veliko število Romov iz naselja Hudeje 26, od najmlajšega člana Ro-
mano Drom do najstarejšega člana v naselju.

Mikica G., Foto: Ž. Z.

Elektrifi kacija romskega naselja
V marcu so v največjem romskem naselju v občini Trebnje potekala 
gradbena dela. Začela se je elektrifi kacija naselja, ki bo zaključena do 
maja. Investicijo v to infrastrukturo bo delno (120 tisoč evrov) fi nan-
ciral Urad RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ostalo 
bo fi nancirano iz občinskega proračuna, iz postavke, namenjene za 
reševanje romske problematike. Gre za izgradnjo glavnega električ-
nega voda, na priklop posameznega objekta na elektroenergetsko 
omrežje pa bo potrebno še počakati. Naselje se mora legalizirati, la-
stniki objektov morajo pridobiti gradbeno dovoljenje in poravnati 
prispevke. Skratka, za realizacijo individualnih priključkov bo po-
trebno še nekaj energije in dobre volje.

Vida Hočevar
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S prvim pomladanskim cvetjem
Si odšel, brez velikih besed zapustil 

nas vse.
Minevajo dnevi, se hitro cagar vrti,

 a rana se ne celi tak hitro, 
kak mali traven menja sončne dni.

(vnukinja Špela)

     

  V  S P O M I N       
          

            15. aprila mineva dve leti, odkar nas je zapustil
                                            

 JOŽE SINJUR 
 iz Dolnjih Prapreč.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi.

ZAHVALA 
Po kratki bolezni nas je v 77 letu starosti 

nepričakovano zapustil

MIROSLAV ZORC
Spentanov Slavc, kmet iz Razbor pri Čatežu.

Zahvaljujemo se vsem,ki ste nam ob trenutkih slovesa stali ob 
strani, mu darovali cvetje, sveče, maše, ter ga spremili na zadnji 
poti. Hvala dr. Božidarju Humarju iz ZD Trebnje,ki je ob zadnji 

bolezni lepo poskrbel zanj, župnikoma Slavku Kimovcu in Cirilu 
Merzelu za lep obred in besede slovesa,pevcem iz zbora Škrjanček 

, trobentaču Jožetu Petku in gasilcem PGD Čatež.
Hvala Franciju Regina in družini Ovnik iz Razbor,da ste v težkih 

trenutkih poskrbeli za dom in živino.
Hvala prijateljem in sorodnikom,ki ste zadnja leta prihajali k njemu 
in mu pomagali izpeljati načrt:delati na zemlji, v gozdu in hlevu do 

zadnjega!

Žalujoči: žena Rezka, sestra Ivanka in ostalo sorodstvo..

Če bi lahko ti pomagali,
ne bi zdaj ob tvojem grobu stali.
Ne ljubezen, ne solze,
tebe oče več ne prebude.

Z A H V A L A
  V 83. letu starosti nas je zapustil 

JOŽEF OVEN
 

z Malega Vidma 8.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se njegovi osebni zdravnici dr. Katarini Žirovnik 
Kuster in patronažni sestri Mojci Mihevc. Hvala g. župniku Jožetu 
Erjavcu za lepo opravljen obred, pevcem za ganljivo zapete pesmi, 
Jožetu Petku za zaigrani žalostinki in pogrebnemu zavodu Perpar.

Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.

ZAHVALA
Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,

pa čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

V 86. letu nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat in stric

STANISLAV LIPOGLAVŠEK,
Gorenji Vrh 14, Dobrnič.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot. Zahvalju-
jemo se za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše, cvetje in 

za druge namene. Hvala osebju DSO Trebnje, pljučnemu oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto, g. župniku za opravljen obred, 
govorniku za poslovilne besede ter pogrebni službi Oklešen. Še 

enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

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 14. 5. Razstava Pravljični junaki
Ogledali si boste lahko razstavo glinenih izdelkov 
pravljičnih junakov, kot sta Jurček Pavla Golie in Mali 
princ.

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. 
Zloženke lahko poiščete v knjižnici na izposoji ali na 
njihovi spletni strani.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

25. 4. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

25. 4. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

25. 4. sob
10:30

Čarodej Rom-pom-pom Mercator 
center Trebnje

25. 4. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometne lige, končnica, 3. krog
RK Trimo Trebnje : RK Prevent

dvorana OŠ 
Trebnje

26. 4. ned
10:00

3. blagoslov oldtimerjev
Ocenjevanje starodobnikov z zabavnim programom.
Od 8. do 10. ure zbor vozil, ob 11. uri blagoslov, sledi 
krožna vožnja.

Mirna

28. 4. tor
12:00 
– 17:00

Točka za vseživljenjsko učenje Dolenjske
Točke brezplačno ponujajo različna predavanja, 
delavnice, predstavitve različnih vsebin (osnove 
računalništva, tuji jeziki, zdravilna zelišča, uspešno 
komuniciranje, ustvarjalne delavnice…). Vsi 
posamezniki, društva in organizirane skupine lahko 
tudi sami predlagajo vsebine učenja. Na točki je ves 
čas prisotna mentorica, ki ljudi informira o 
možnostih učenja in prednostih, ki jih le-to prinaša 
ter jim na ta način svetuje.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje na 
Mirni

30. 4. čet
21:00

Z baklami iz Trebnjega na Blato in kresovanje na 
Blatu pri toplarju Florijan

avtobusna 
postaja 
Trebnje  
– Blato 

1. 5. pet
9:00

Tradicionalno peš romanje na Zaplaz
Vsakoletno peš romanje na Zaplaz. Odhod izpred 
župnijske cerkve v Trebnjem ob 9h, na Zaplazu bo 
maša ob 12:30.

Župnišče 
Trebnje-Zaplaz

1. 5. pet
11:00

28. prvomajsko srečanje na Debencu pri Mirni
Tradicionalno srečanje ob prazniku dela na Debencu 
s kulturnim in zabavnim programom: OPO Trebnje 
z mažoretami, učencev OŠ Mirna in učencev GŠ 
Trebnje, slavnostni nagovor generalnega sekretarja 
STUPIS Antona Rozmana ter nastop Adija Smolarja. 
Podelitev priznanj Območne organizacije in 
družabno srečanje z ansamblom Kvintet Tilia.

Debenec pri 
Mirni

3. 5. ned
6:30

14. tradicionalno romanje po Poti Romarjev-od 
Žalostne gore preko Vesele Gore do Zaplaza
KD Šentrupert vsako leto v maju organizira romanje 
od Žalostne gore preko Vesele Gore do Zaplaza, to 
bo že 14. tradicionalni pohod. Organizirani odhodi 
izpred cerkva na Žalostni gori ob 6:30 in na Veseli 
Gori ob 9:30. Romarji se lahko priključijo pri cerkvi 
sv. Roka ob 7:30, sv. Ruperta ob 8:45, na Brglezu ob 
11:30. Sveta maša na Zaplazu bo ob 14:00. Romanje 
bo v vsakem vremenu. Organiziran bo prevoz z 
avtobusi, zjutraj na relaciji Čatež – Vesela Gora, pred 
mašo Šentrupert – Čatež, in povratek Čatež – Žalo-
stna gora.

Žalostna gora 
– 
Vesela Gora 
– Zaplaz

4. 5. 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

4. 5. 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

5. 5. tor
15:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice o potici.

Dom starejših 
občanov 
Trebnje

6. 5. sre Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska Galerija 
likovnih 
samorastnikov

6. 5. sre
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometne lige, končnica, 5. krog
RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško

dvorana OŠ 
Trebnje

9. 5. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

9. 5. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

9. 5. sob
14:00

Čebelarski praznik na Lanšprežu
Vsakoletno srečanje čebelarjev na Lanšprežu.

Lanšprež

9. 5. sob Letni koncert vinogradniškega pevskega zbora Čatež KD Čatež

9. 5. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometne lige, končnica, 6. krog
RK Trimo Trebnje : RK Gorenje

dvorana OŠ 
Trebnje

10. 5. ned
9:30

16. srečanje gasilcev Gasilske zveze Trebnje Florijan
Kulturni program, počastitev 60. letnice društva, 
slavnostni prevzem vozila in obnovljenih prostorov, 
sv. maša, zabavno druženje po prireditvi.

Račje selo: 
gasilski dom, 
cerkev

10. 5. ned
13:00

5. delavnica varne vožnje za motoriste, skuteriste in 
mopediste
Prikaz in vožnja po poligonu, prikaz reševanja 
ponesrečenca s strani reševalne ekipe ZD Trebnje in 
motorista reševalca iz RP LJ ter trening na simulator-
ju vožnje motornega kolesa.
Vabljeni vozniki in ljubitelji!

Mercator 
center Trebnje

11. 5. pon
13:00 
– 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

11. 5. pon
17:17

Ura pravljic Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje

12. 5. tor
15:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Enake, pa vendar 
različne potice«.

Knjižnica 
Pavla Golie 
Trebnje na 
Mirni

12. 5. tor
17:17

Ura pravljic Knjižnica na 
Mirni

13. 5. sre
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometne lige, končnica, 7. krog
RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper

dvorana OŠ 
Trebnje

14. 5. čet
16:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Sobne rastline in 
balkonsko cvetje«.

KD Šentlo-
vrenc

14. 5. čet
17:00

8. otroška abonmajska predstava Miška kaško kuha KD Trebnje

16. 5. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v 
Trebnjem

16. 5. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator 
center Trebnje

16. 5. sob Vita opening 2009
Turnir odbojke na mivki, žreb košarkaške lige, test 
teniških loparjev Fischer, koncerti skupin in 
otvoritveni program Centra Vita.

Športni center 
VIta

16. 5. sob
popoldan

Območna revija odraslih pevskih zborov KD Trebnje



občanov občine Trebnje

16 št. 39/18. april 2009

 

Začetek sezone
golfa
5. aprila smo imeli v dopoldanskem času prvo sre-
čanje otrok, ki bodo nadaljevali tečaj golfa v tej se-
zoni. Tečaj bo obiskovalo 14 otrok v starosti od 6 do 
12 let. Tečaj bo vodil učitelj golfa Matjaž Car ob po-
moči vaditelja golfa Saša Kolarja. Potekal bo vsak 
četrtek od 16. do 18. ure na vadišču Blato. Istega dne 
popoldne je bil 8. občni zbor kluba, ki so se ga ude-
ležili skoraj vsi člani.
Na občnem zboru so bila sprejeta poročila za delo v 
letu 2008 in program dela za leto 2009. 
Predavanje o pravilih in etiki golfa je podal Matjaž 
Car.
Z njim smo se dogovorili, da bo to sezono izvajal 
tečaje za otroke in začetne tečaje za pridobitev do-
voljenja za igro. Vsak član pa se bo z njim dogovoril 
za posamezno vadbo, vsak četrtek od 18. ure dalje.
Klub bo v letošnjem letu organiziral 7 turnirjev po 
različnih igriščih v Sloveniji in Italiji. Po občnem 
zboru je bilo družabno srečanje in vadba članov na 
lepo urejenem vadišču.

Tone Zaletel, sekretar kluba

Po seriji zmag Trebanjke 
na 5. mestu

Za trebanjske kegljačice se je končalo 18. državno ekipno prvenstvo v 1. B ligi, ki je bilo 
eno od najtežjih v zgodovini kluba. Med prvenstvom so jih spremljale poškodbe, bolezni 
in opravičene odsotnosti nekaterih ključnih igralk. 
Po prvem delu so zbrale le štiri točke, kar jih je uvrščalo na deveto, predzadnje mesto na 
lestvici. Boj za obstanek v ligi se je začel. Od devetih tekem so zmagale kar sedemkrat, 
enkrat so igrale neodločeno in enkrat izgubile. Prav v zadnjem krogu so Trebanjke v Celju 
z blestečo igro premagale prvakinje lige ekipo Miroteksa visoko s 6:2 in jim zadale prvi 
poraz. 
Za ekipo so bile uspešne: Milena Veber Jarc 11:7 (povprečje 521,33 podrtih kegljev), Ani-
ca Barbo 11:7 (515,22), Katja Šribar 10:2 (537,91), Slavica Hribšek 9:6 (521,06), Irena Goleš 
7:8 (514,46), Angelca Dalmacija 5:11 (497,93) itd.
Rezultati drugega dela: Trebnje – Rudar Trbovlje 6:2 (3011:2946), Triglav Kranj – Trebnje 
5:3 (3126:3067), Trebnje – Ljubelj Tržič 5:3 (3033:3006), Eta Kamnik – Trebnje 4:4 
(3074:3057), Trebnje – Proteus Postojna 6:2 (3144:3015), Šoštanj – Trebnje 3:5 (2950:2971), 
Trebnje – Slovenj Gradec 6:2 (3105:3001), Trebnje – Radenska 7:1 (3181:2977), Miroteks II 
– Trebnje 2:6 (3048:3177). 
Druga ekipa je v 2. ligi zahodne skupine dosegla le eno zmago, kar je uvršča na osmo me-
sto. 

N. G


