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Spoštovane občanke 
in občani Občine 
Trebnje!
Ob 25. juniju, prazniku Občine Trebnje in 
dnevu državnosti, vam iskreno čestitam in 
vas hkrati vabim na številne prireditve, ki 
se bodo zvrstile v teh dneh. Odprli bomo 
tudi nove javne investicije, ki bodo služile 
prebivalcem naše občine in širši skupnosti. 
Ponosni smo, da živimo v Občini Trebnje, 
v eni od najhitreje razvijajočih občin v Re-
publiki Sloveniji.

Vaš župan, Alojzij Kastelic

Otvoritev zdravstvenega doma Trebnje in 
nove bivalne enote  društva Sožitje Trebnje

Naslednja številka Glasila občanov bo izšla konec avgusta. Rok oddaje prispevkov je 10. avgust.

Baragov dan – spominski dan občine Trebnje
Četrtek, 25. junija 2009
- ob 19. uri slovesna maša v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Trebnjem 
- ob  20. uri slavnostna akademija ob Baragovem dnevu v Baragovi dvorani 
- ob 20.45 otvoritev razstave Boj proti veri in cerkvi
Sobota, 27. junija 2009
- ob 8. uri  pohod po Baragovi poti s pričetkom izpred cerkve Marije Vnebovzete v Trebnjem
V kulturnem programu bosta sodelovala Glasbena šola Trebnje in Občinski pihalni orkester.

Kulturno društvo Trebnje

Otvoritev 42. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje, 13. junija 2009, ob 18. uri. Slavnostni govornik 
bo dr. Boštjan Žekš, minister Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po sve-
tu, otvoritveni nagovor bo imel mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti.

PROGRAM PRIREDITVE 
»IZ TREBANJSKEGA KOŠA - 2009« stran 19
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občanov občine Trebnje

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, Bogdana Brilj, 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 
10. avgust 2009. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke, dragi občani,

poletje je pred durmi. Čas, ki ga napoveduje, 
pa ni preveč vesel, saj smo v krizi, kakršno 
naša obla redko vidi. Vendar bodimo optimi-
sti!

Črnogledost je vedno škodovala človeštvu. 
Vojne, prepiri, pretepi, konfl ikti, devastacije 
in ostale negativistične rotacije so v fundusu 
najbolj zaznamovale življenja. Zato bodimo 
optimisti! Ta enostavna, toda temeljna sinta-
gma naj bo gibalo naših življenj, saj biti opti-
mist v današnjem času ni lahko. 

Optimizem naj nam pomeni; prijateljstvo, 
vera v bližnjega, v tujca, vera v naravo, ljube-
zen , nežnost! Ko človek zapopade in prevza-
me naštete vrednote se bo počutil boljšega in 
pravičnejšega, s tem pa bo pripomogel k bolj-
šemu svetu, k boljšem jutri!

Naš cilj za to poletje naj bo boljši jutri. Z indi-
vidualnimi in konec koncev osebno »drobni-
mi« gestami bomo naredili korak k svetlejši 
prihodnosti in s tem dodali kamenček v mo-
zaik optimizma.

Drage občanke, spoštovani občani, lepo po-
letje vam želim!

mag. Igor Teršar
urednik

19. junija bodo člani Sožitja Trebnje, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, 
odprli vrata bivalne enote. S tem bodo zaključili skoraj desetletni projekt. V enoti bo samostojno 
zaživelo 12 oseb, prostori pa bodo namenjeni tudi dnevnemu varstvu 15 oseb. Sicer pa bo društvo 
prvič prišlo do svoje lastne pisarne. 
Stavba je tlorisno zasnovana  v obliki črke L in je sestavljena iz treh etaž. Skupaj obsega dobrih 700 
kvadratnih metrov uporabne površine. V kletni etaži so prostori za dnevno varstvo, kurilnica, skla-
dišče, garderoba, pralnica in sanitarije. V pritličju je skupni prostor, ki ga sestavljajo dnevni prostor, 
jedilnica in kuhinja, ter sanitarije in prostor za zaposlene. V tem delu bo trebanjsko Sožitje imelo 
tudi svojo pisarno. Nadstropje pa je namenjeno bivanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Osem sob je enoposteljnih, dve pa dvoposteljni. Vse tri etaže med seboj povezuje dvigalo. 
Projekt je v celoti vreden več kot milijon evrov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 
prispevalo slabih 60 odstotkov, Občina Trebnje 14, ostalih 27 pa društvo samo. Denar jim je uspelo 
zbrati tudi s pomočjo vsakoletnega dobrodelnega koncerta Odprite srce. 
Društvo letos praznuje tudi 30. obletnico svojega obstoja. V tem času ga je vodilo pet različnih 
predsednic in predsednikov: Amalija Mandel, Alojz Strmec, Truda Medved, Stane Jarc in Štefan 
Velečič. 

Ž. Z.,
Foto: Štefan Velečič

Sožitje Trebnje - odprli bodo vrata

Gradnja bivalne enote je stekla konec maja 2008.

Bivalna enota je skoraj pripravljena na odprtje. 
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Nadzidava in adaptacija 
Zdravstvenega doma Trebnje 
se približuje h koncu 
Z deli smo začeli januarja 2008. Po pogodbi z izvajalcem Trimo In-
vestment d.d. Trebnje naj bi bila investicija zaključena konec junija 
2009. Celotna investicija bo znašala 1.800.000 €. Z deli zaključujemo 
v predvidenem roku, kjub temu, da smo v tem času opravili še vrsto 
dodatnih del, ki niso bila predmet prvotne obnove. 

V nadzidanem delu objekta smo med drugim pridobili pet splošnih 
ambulant z  večjimi ordinacijami, lastnimi previjalnicami in dovolj 
velikimi sestrskimi sobami z omarami za zdravstvene kartoteke 
opredeljenih pacientov.
V pritličju smo uredili sodobno ambulanto za nujno medicinsko po-
moč z vsemi spremljajočimi prostori in s tem zagotovili vse pogoje za 
funkcionalno delo v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomo-
či. Za vzdrževanje reševalnih in ostalih službenih vozil smo prizidali 
novo, sodobno, ogrevano garažo, ki služi tudi za pranje avtomobilov 
v zimskem času.   
Povečali smo diagnostični laboratorij in pridobili tudi pripadajočo 
čakalnico. 
Vsa ostala notranja dela pa so bila potrebna, da smo zagotovili vsem 
slabše pokretnim in invalidnim osebam dostop do vseh dejavnosti v 
Zdravstvenem domu Trebnje. V ta namen smo v delu atrija izgradili 
dvigalo in povezovalne klančine. Zdravstveni dom Trebnje se je pred 
leti gradil fazno in obstaja med severnim in južnim traktom 1,2 m 
višinske razlike. 

Cilj in namen prenove je bila tudi prometna ureditev okolice Zdra-
vstvenega doma. Ob celotnem objektu južnega trakta je izgrajen 
pločnik za varen dostop pešcev, dovozna pot s krožnim prometom 
in povečanim številom parkirnih mest za uporabnike. Pridobili smo 
še dodatna parkirna mesta za službena vozila. 

Velik del je za nami, zavedamo pa se, da so potrebne obnove še na 
ostalih delih Zdravstvenega doma Trebnje in tudi obeh Zdravstvenih 
postajah na Mirni in v Mokronogu. 
 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem uporabnikom in obisko-
valcem Zdravstvenega doma za njihovo razumevanje, ker so se mo-
rali v letu in pol obnove vsakodnevno prilagajti novim režimom gi-
banja po stavbi, hrupu in prahu. V vsem tem času nismo prejeli 
nobene pritožbe, ki bi se nanašala na slabše pogoje delovanja zaradi 
gradnje. Menimo, da so torej tudi pacienti sprejeli to obnovo kot nuj-
no potrebno in bo prenovljen Zdravstveni dom v prid tako njim, 
uporabnikom, kot tudi nam zaposlenim. 

»Pumpa je pumpa, al' je toplotna 
al' je tista za plin«
Mi je rekel znanec: Kaj toliko komplicirajo s toplotnimi črpalkami za 
ogrevanje v POŠ Dolenja Nemška vas, saj tudi nafta in utekočinjeni 
naftni plin prihajata iz črpalk. Črpalka je pač črpalka!«  Drži, ni kaj, in 
Butale so Butale, in Trebnje je Trebnje.
Zadeva, žal, ni tako preprosta in občutno vpliva na vsakoletne stroške 
obratovanja. Utekočinjeni naftni plin je namreč najdražje fosilno – 
neobnovljivo gorivo in vsako leto ga bomo plačevali v prevelikih koli-
činah zaradi potratno načrtovanih ogrevalnih naprav. Pa kaj, saj gre 
za denar iz občinskega proračuna.
Strokovnjak Lokalne energetske agencije za Dolenjsko in Belo Kraji-
no je opozoril na nepravilno (previsoko) izračunane potrebe po to-
ploti. Sam dodajam, da projektanti niso upoštevali Pravilnika o učin-
koviti rabi energije v stavbah (Uradni list št. 93/2003), ki velja od 15. 
oktobra 2008 dalje in v 8.členu nalaga uporabo obnovljivih virov 
energije v višini 25% od vseh energetskih potreb. Projekt je v naspro-
tju z gradbeno fi ziko in s predpisi. Če že nikogar ne dobimo, da bi 
odlagal odpadke na Globoko, dobimo vsaj obilo odpadnih projek-
tov!
Znova se nam v Trebnjem dogaja, da bomo zaradi zavlačevanja in 
potem hitenja dolga leta plačevali preveč za nekaj, česar sploh ne ra-
bimo. Pravočasno, januarja letos, smo opozarjali, da je raba najdražje-
ga neobnovljivega fosilnega goriva sredi neizrabljenih obnovljivih 
trebanjskih gozdov posmehovanje vsem, ki nam je mar za okolje in 
nas skrbijo podnebne spremembe.
Ni res, da bi bile spremembe projektov drage in zamudne. Prihranili 
bi, ker ne bi kupili odvečnih naprav, in še vsako leto pri gorivu. Pri-
hranke bi lahko porabili za opremo in učila. Tudi ni res, da je bilo časa 
od januarja premalo. Pač je »plinski lobi« v Trebnjem premočan, ne 
glede na stranko in ne glede na akademski naslov pre ali za imenom. 
Res je tudi, da so projektanti in nadzorniki plačani v odstotku od vre-
dnosti investicije, večja je vrednost, višji je znesek odstotka. In tako 
letijo trebanjske občinske naložbe v nebo, od mirenskega železniške-
ga prehoda do zazidalca Cviblje, itd.
Dragi gospodje iz »plinskega lobija«, za vašo osebno obveščenost: 
kdor je v teh časih in v teh krajih za les, ni čez les in ne za luno. In to-
plotne črpalke so nekaj drugega kot tiste za nafo ali plin. Butale pa so 
še vedno Butale!

Gorazd Marinček, evropski energetski menedžer

Praznovanje krajevnega praznika 
KS TREBNJE
Prijazno povabilo
krajankam in krajanom, meščankam in meščanom na svečano aka-
demijo ob praznovanju krajevnega praznika v 

TOREK,  23. junija 2009,  ob 19.30 uri 
v Kulturni dom Trebnje.

Podeljena bodo priznanja KS Trebnje za leto 2009.
V programu bodo sodelovali:
Glasbena šola Trebnje, Folklorna skupina Nasmeh Trebnje in plesna 
skupina  MALA FORMACIJA Plesnega studia Novo mesto.
V avli Kulturnega doma Trebnje bo na ogled razstava ročnih del kra-
janke Milke Novak, v Baragovi galeriji pa razstava izdelkov učencev 
1. c razreda OŠ Trebnje.
Program bosta povezovala  Mojca Bahun in Marko Šalehar.
Vljudno vabljeni!

Svet Krajevne skupnosti Trebnje
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Zaključna konvencija SDS 
Člani Občinskega odbora SDS Trebnje smo 
se 30. 05. 2009 udeležili 11. letnih športnih 
iger SDS v Kranju in osvojili 3. mesto v od-
bojki na mivki. Udeleženci so se za najboljša 
mesta potegovali še v nogometu, košarki, 
namiznem tenisu, teku in šahu. Dobitniki 
kolajn so bili nagrajeni na zaključni konvenciji SDS na Brdu pri Kranju. 
Kolajne so prejeli iz rok predsednika SDS Janeza Janše, dr. Milana Zvera, 
dr. Romane Jordan Cizelj, Zofi je Mazej Kukovič, Dragutina Mateja, Mir-
ka Zamernika, Katje Koren Miklavec in mag. Anžeta Logarja.
Nagovoril nas je predsednik SDS Janez Janša, ki je poudaril, da evropske 
volitve potrebujemo kot močan streznitveni signal za sedanjo vladajočo 
izvršilno oblast. Opozoril je, da so neposredne posledice gospodarske 
krize, kot so naraščanje brezposelnosti, stečajev in znižanje standarda tu-
kaj, zato je ukrepanje nujno. Pojasnil je, da je treba združevati moči in iz-
polnjevati obljube in v tem kontekstu napovedal obnovitev pobude za 
partnerstvo za razvoj. 

Kdo bo občanom plačeval višje 
položnice za odvoz odpadkov?
Nadaljevanje iz prejšnje številke Glasila občanov
Deponija Globoko je bila v tem operativnem programu na podlagi 
različnih kriterijev ocenjena kot najbolj primerna lokacija za eno iz-
med regijskih odlagališč (CERO-1) in bi vključevala naslednje obči-
ne: Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Bloke, Borovnica, Cer-
knica, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Pivka, Postojna in 
Vrhnika. Tako se bo formiralo območje z minimalno 90.000 prebival-
ci, kar je tudi eden glavnih pogojev za regijsko središče ravnanja z 
odpadki CERO-1. To je nedvomno enkratna priložnost za občino 
Trebnje, saj bi na ta način občanom zagotovila sodoben sistem ravna-
nja z odpadki, usklajen z normativi EU, po ugodni ceni (pridobitev 
sredstev iz EU – kohezijskega sklada, državnih sredstev in sredstev 
prispevnih občin), Občina Trebnje pa bi pridobila nov gospodarski 
subjekt, ki bi prispeval v občinski proračun, ob tem pa bi se odprla 
številna nova delovna mesta. 
Še vedno pa obstaja tudi možnost, da Občini Trebnje kot nosilki pro-
jekta ne uspe zastaviti, peljati in izpeljati projekt deponije Globoko kot 
regijskega središča ravnanja z odpadki, in tako ostane trenutni deponi-
ji le status lokalnega odlagališča ali se jo celo zapre. Kot prvo in najpo-
membnejše – to bo zelo, zelo drago za občane. Brez upoštevanja 
oportunitetnih stroškov, kot so izgubljena sredstva iz EU, državna 
sredstva in sredstva participacije ostalih občin bi bilo potrebno iz ob-
činskega proračuna pokriti stroške zapiranja oz. izredno visoke stro-
ške prilagoditve odlagališča statusu lokalnega odlagališča (pridobiti 
integralno okoljsko dovoljenje (IPPC), ki zahteva, da se vsa odlagališča 
prilagodijo in uredijo skladno z evropskimi standardi). Poleg tega bi se 
za občane (in podjetja) izredno povišali stroški odvoza odpadkov. V 
razmislek naj podam samo podatek, da bi bil po preliminarnih izraču-
nih strošek transporta preostanka odpadkov 0,17 EUR/km/t. Glede 
na podatek o količini odpadkov v letu 2007 za bivšo občino Trebnje bi 
bilo potrebno narediti 2 vožnje na dan do najbližjega regijskega odla-
gališča (npr. Globoko–Leskovec cca 40 km). Lahko si izračunate sami, 
o kolikšnih zneskih govorim. Komunalno podjetje je na moje vpraša-
nje o možni podražitvi podalo še bolj črnogled izračun, iz katerega 
lahko razberemo, da bi se storitev za občane podražila za 350 %.

Nadaljevanje v prihodnji številki Glasila občanov.
mag. Bojan Rajer, občinski svetnik

Tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti na Lanšprežu
Občinski odbor SDS Trebnje bo ob dnevu državnosti, v soboto, 20. junija, 
ob 19. uri, na Lanšprežu pri Trebnjem organiziral kresovanje. Prireditev 
se bo začela z mašo za domovino, ki bo ob 19. uri. Za glasbo bo poskrbel 
ansambel Efekt, v mraku pa bomo prižgali kres. Skuhali bomo kresni go-
laž in poskrbeli za pijačo.
Lepo povabljeni.
Za morebitne informacije lahko kontaktirate z Nado Pepelnak na 040 899 
988 ali elektronsko pošto: nada9999@gmail.com.

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Radovan Žerjav novi predsednik
16. maja 2009 je v Krškem pote-
kal kongres SLS, na katerem so 
delegati volili novo vodstvo. 
Nov predsednik je s 179 glasovi 
postal mag. Radovan Žerjav, 
nov podpredsednik je poslanec Franc Bogovič iz Krškega in podpred-
sednica Olga Franca iz Kopra. Novi predsednik mag. Radovan Žerjav 
je v govoru poudaril, da bo najprej poskušal stabilizirati stranko, ven-
dar sam tega ne bo zmogel in bo rabil popolno podporo vseh članov 
stranke ter občinskih in regijskih odborov. V svet stranke je bil izvoljen 
tudi predsednik OO SLS Trebnje Matjaž Glavan.

SLS o gospodarskih razmerah
SLS je kritična do ukrepov vlade za blaženje gospodarske krize. Mag. 
Radovan Žerjav je izpostavil, da »do sedaj ni bilo ukrepov, ki bi go-
spodarstvu omogočili, da iz krize izidejo s čim manj praskami«. Ko-
mentiral je tudi paket ukrepov za blaženje gospodarske krize in soci-
alne situacije v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravila SDS. Poudaril je, 
da se zdi, kot da v celotni zgodbi obstajata le dva predsednika vlad, le 
Janez Janša in Borut Pahor. Paket ukrepov se bere kot slovenska pra-
vljica ali bajka v bitki med dobrim in zlom ali pa kot dokument za 
razvezo zakonske skupnosti dveh užaljenih zakoncev. Spomnil je, da 
so bile vse vlade do sedaj sestavljene iz več političnih strank. Tudi 
SLS je bila del koalicije prejšnje vlade, tako kot so nekatere druge 
stranke del tokratne koalicije. Vlada Janeza Janše brez SLS in preosta-
lih dveh političnih strank NSi in DeSUS v takšni vsebini in tudi učin-
kovitosti ne bi obstajala.  Mag. Žerjav je poudaril, da je svetovna go-
spodarska kriza dohitela tudi Slovenijo. Pridružil se je kritikam 
prepočasne odzivnosti oz. kar neodzivnosti aktualne vlade.  Opo-
mnil je zbrane, da v SLS ves čas ukvarjanja z gospodarsko krizo zago-
varjamo ukrepe, ki bi imeli direkten in takojšen vpliv na likvidnost 
poslovanja gospodarskih subjektov, spodbujanja investicij, tehnolo-
škega razvoja ter razvoj raziskav. 

Matjaž Glavan, predsednik SLS Trebnje
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Zidaniški turizem na Dolenjskem
Projekt »Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma Dolenjske in 
Bele krajine«, katerega prijavitelj in nosilec projekta je Občina Mirna 
Peč, je v polnem teku. Glavni namen projekta je trženje nastanitvenih 
kapacitet v naših zidanicah skupaj z ostalo turistično ponudbo. Izpe-
ljali smo vrsto delavnic, ki so bile lepo obiskane. Zanimanje za tovr-
stno obliko zaposlitve je veliko. Na delavnicah so udeleženci prejeli 
posebne priročnike, kjer so vsi napotki, kako začeti s turizmom v zi-
danicah. Priročnik smo podrobno pregledali in obrazložili. Prvim 
šestim interesentom bomo izdelali poslovni načrt.
Projekt Konzorcija podpira Ministrstvo za gospodarstvo in njen di-
rektor mag. Marjan Hribar ter Slovenska turistična organizacija, ki 
turizem v zidanicah vidi  kot slovensko posebnost. V ta namen je bilo 
spremenjene kar nekaj zakonodaje, sprejeta pa je bila tudi strategija 
turizma v zidanicah. 
Naloga Konzorcija je povezovanje ponudnikov in koordinacija, ra-
zvoj produktov, skupni nastopi in promocija … Pripravljajo se kriteri-
ji za vključitev v turizem v zidanicah, ki bodo nadgradnja uradne ka-
tegorizacije. O vseh zahtevah in pogojih za začetek turizma v 
zidanicah boste obveščeni. Oblikovala se bo tudi celostna grafi čna 
podoba, ob koncu pa bomo prve ponudnike predstavili tudi na sple-
tni strani.
Ker gre za zelo konkretno pripravo na trženje turizma v zidanicah, 
vabimo vse, ki imate resen interes za ukvarjanje s tovrstno dejavno-
stjo, da se nam pridružite.    
Avtoceste skozi Trebnje letos ne bo. V letošnjem avtocestnem načr-
tu, ki ga je vlada potrdila 22. maja, so v primerjavi z aprilskim predlo-
gom, zmanjšana sredstva za 11 milijonov evrov za leto 2009. Argu-
menti za zmanjšanje so bili predvsem lastniški problemi, ki ovirajo 
gradnjo.
Poslanska pisarna, je v prostorih SDS v Trebnjem nad SKB banko, 
vhod zadaj.  Uradne ure poslanske pisarne so prvi ponedeljek v me-
secu 15h–17h. Občane prosim, da svoj obisk najavijo na mojo tele-
fonsko številko: 041 635 696. Morebitna vprašanja lahko posredujete 
na naslov: Občinski odbor SDS Trebnje, Gubčeva 16, 8210 Trebnje 
ali na elektronski naslov predsednice Nade Pepelnak: nada9999@
gmail.com.

Zvone Lah, poslanec SDS

Plače, odpravnine in poravnave!
Občankam in občanom občine Trebnje želimo prikazati realno stanje, 
ker hoče leva politična opozicija, ki jo vodi Jevnikar Franc (LDS), iz pro-
računa Občine Trebnje pridobiti denar za pokrivanje odpravnin in po-
ravnav prejšnjim odgovornim v javnem podjetju Komunala Trebnje in 
sicer v višini 153.667 EUR. Plače, odpravnine, bonitete in ugodnosti za 
dva prejšnja vodilna v Komunali so bile določene v tajnih individualnih 
pogodbah, z astronomskimi plačami, predvsem direktorja. Ta je imel ta-
krat v majhnem javnem podjetju višjo plačo kot minister za gospodar-
stvo. Individualno pogodbo z njim je podpisal prejšnji župan Pungartnik 
(LDS), z drugim članom uprave pa jo je podpisal takratni sporni direktor. 
Štiričlanska uprava Komunale je samo za plače in bonitete porabila več 
kot 200.000 EUR na leto. 
Prišli so revizorji Računskega sodišča RS, ki so za obdobje treh let ugoto-
vili megalomanske nepravilnosti in nezakonitosti, za več kot šest milijo-
nov EUR. V nekaterih primerih niso našli nobenih papirjev o porabi dav-
koplačevalskega denarja Občine Trebnje, nakazanega v Komunalo. Proti 
njim so sledile kazenske ovadbe Računskega sodišča. Odločitve o preki-
nitvi delovnega razmerja za takratnega direktorja sta s sklepoma sprejela 
Občinski svet Občine Trebnje in Nadzorni svet Komunale. Za drugega 
člana uprave pa je sklep sprejel Nadzorni svet javnega podjetja. Teh odlo-
čitev ni sprejemal takratni direktor Povšič, kot mu očitajo Jevnikar Franc 
in drugi iz LDS, ampak je izvrševal sklepe višjih organov, s katerimi se 
strinja. Višja sodišča so že pravnomočno razsodila, da je obema preneha-
lo delovno razmerje v Komunali. 
Odpravnine, plače, bonitete, regresi, prispevki, stroški in druge ugodnosti 
po individualnih pogodbah so jima bile že izplačane, in sicer do 31. 12. 
2006, v skupni višini 120.492 EUR. Vse to je že zajeto v revidiranih za-
ključnih računih Komunale od 2002 do 2006 in jih ni dovoljeno spremi-
njati. Sporno pa je nakazilo bivšemu članu uprave v višini 72.500 EUR 
bruto, brez dokončnih pravnomočnih sodb. Na podlagi protitožb Komu-
nale bi moral prejšnji direktor vrniti Komunali 101.902 EUR in drugi član 
uprave 5.111 EUR.

Jože Povšič, 
predsednik Neodvisnega demokratskega kluba NDK Trebnje

Uspešen obisk Evrobusa  
Kandidati Nove Slovenije za poslance v Evropski parlament so z Evro-
busom obiskali tudi številne kraje na Dolenjskem. Nosilec liste Lojze 
Peterle in predsednica NSi Ljudmila Novak sta se srečala s številnimi 
Dolenjci ter z župani skoraj vse občin v tem delu Slovenije, od Žužem-
berka do Trebnjega. 

Na novinarski konferenci v Novem mestu sta Ljudmila Novak in Lojze 
Peterle poudarila, da je gospodarska kriza priložnost za prestrukturira-
nje gospodarstva  ter za usmeritev v do okolja prijaznejše gospodarstvo. 
Prepričana sta, da nobena politična struja v Evropskem parlamentu ne 
more sama reševati problemov, zato je sodelovanje različnih političnih 
usmeritev nujno.
Lojze Peterle je z županom občine Mokronog-Trebelno Antonom Ma-
vrom in z direktorico Dolenjskega lista Jožico Dorniž prižgal eno iz-
med oglarskih kop, ki so zagorele v nizu vseslovenske akcije obujanja 
tradicije oglarjenja na Slovenskem.

Deveto tradicionalno kresovanje in maša za domovino pri Sv. Rozaliji 
nad Trebelnim 
Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šen-
trupert ter predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle tudi letos 
vabimo k maši za domovino in na kresovanje, ki bo v soboto, 27. junija 
2009, ob 19.30 uri pri Sv. Rozaliji nad Trebelnim. Maši za domovino bo 
sledil krajši kulturni program in nagovor gosta večera, pogostitev z 
brezplačnim golažem, kresovanje, ognjemet in zabavni program do ju-
tranjih ur.
Vabimo vas, da pridete na Trebelno v čim večjem številu, da bomo sku-
paj praznovali 18. rojstni dan države Slovenije.

OO NSi
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Ali je odgovor »DA« dovolj 
preprost?
Že v prejšnji številki smo nakazali nekaj preprostih odgovorov. In ker 
so priprave za izdelavo občinskega prostorskega načrta v teku, bi vas 
želeli opozoriti na nekatere dejavnike, ki so po našem mnenju zelo 
pomembni. Na občino smo namreč poslali kar nekaj dopisov in del 
tega objavili tudi v medijih. Čeprav je ureditev novega občinskega 
prostorskega načrta vitalnega pomena za našo občino, s strani obči-
ne nikoli nismo prejeli niti enega odgovora. Še več, Občinski prostor-
ski načrt se pripravlja v nekakšni tajnosti, za njegove  podrobnosti pa 
ve samo nekaj posameznikov in izdelovalec, ki po našem prepričanju 
ne ve veliko o značilnostih in potrebah občine Trebnje.
Zatorej sprašujemo:
1. Ali bo OPN defi niral vse  vrste izrabe prostora (zazidalna območja, 

promet in ostalo infrastrukturo, prostore za šolstvo, rekreacijo, vi-
nogradniško območje …) za obdobje naslednjih 10 do 15 let?

2. Ali bo OPN pripravil to osnovo za vse kraje, torej Trebnje, Mirno, 
Veliki Gaber, Dobrnič in tudi podeželje?

3. Ali so obstoječa načrtovanja iz preteklih let in sedanjega proraču-
na, ki se nanašajo na ureditev centra Trebnjega, Pavlinov hrib, na-
črtovanje novega vrtca v Trebnjem in potrebnega vrtca v Velikem 
Gabru, šolske površine v Dobrniču in Dol. Nemški vasi, industrij-
ska in stanovanjska cona na Mirni in druge pomembne površine 
za prihodnost, usklajena s predlaganim Občinskim prostorskim 
načrtom?

4. Ali je predviden prometni režim, ki rešuje problem centra Trebnje-
ga, Zvijavnico, odcep z obstoječe H1, obvoznico mimo Mirne in 
potencialno navezavo na tretjo razvojno os ter vse potrebe v dru-
gih krajih?

5. Ali so v sklopu OPN defi nirani predlogi odlokov, ki bodo natančno 
opredelili, kakšna gradnja bo mogoča na posameznih področjih 
(npr. kje bodo stanovanjske hiše, kje bloki, kakšna je osnovna 
usmeritev v arhitekturi, ipd.)?

6. Ali so v sklopu načrta Trebnjega predvideni: kulturni dom, knjižni-
ca, glasbena šola, otroška in športna igrišča ter ostali prostori za 
preživljanje prostega časa?

7. Ali so pravila o zidanicah in bivalnih enotah v vinogradniškem ob-
močju natančno pripravljena, kajti oba poziva, ki sta objavljena 
sedaj, po našem mnenju kažeta, da strategija v zvezi s tem po-
membnim vprašanjem še ni sprejeta?

Od občine tudi na ta vprašanja nismo dobili odgovorov. Mogoče rav-
no zato, ker ne morejo odgovoriti s preprostim »DA«.

ObO SD Trebnje

ODPRTO PISMO ŽUPANU

Kadrovska problematika v občinski 
upravi Občine Trebnje
Spoštovani,

inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je pri svojem pregledu ugoto-
vila nepravilnosti pri zaposlovanju 13-ih uslužbencev občinske uprave 
Občine Trebnje. Poročilo nadzora je bilo podano na 30 straneh. Samo pri 
pravilniku o sistematizaciji je bilo ugotovljenih 27 nepravilnosti, zaposlo-
valo se je na delovna mesta, ki sploh niso bila sistematizirana, razpisi so 
bili nepopolni in nezakoniti, ugotovljenih je bilo še drugih 39 nezakonito-
sti ... Toliko kršitev zakona, kot jih je ugotovila inšpektorica, je po našem 
prepričanju enostavno nemogoče pripisati neznanju ali površnosti. 
Inšpektorica Vam je v februarju dala 60 dni za odpravo nepravilnosti. 
Vodstvo Občine namesto da bi se takoj lotilo odpravljanja nepravilnosti, 
kot mu je to naložila inšpektorica, je najprej dva meseca čakalo in prikri-
valo dejstva celo pred lastnimi zaposlenimi (do sredine aprila), potem pa 
se je sanacije lotilo ponovno na nezakonit način. 
Vsak dober župan in direktor bi moral takoj ukrepati in najti odgovornega 
za nastalo situacijo. Kar smatramo za nedopustno in popolnoma nerazu-
mljivo, je dejstvo, da ste »sanacijo« nastale situacije zaupali osebi, ki je v 
prvi vrsti odgovorna za nastalo stanje. Zato od Vas pričakujemo pojasni-
lo; kako je možno, da ste za reševanje zadolžili osebo, ki je odgovorna, da 
je do napak sploh prišlo. Prosimo za pojasnilo, kako da do današnjega dne 
niste niti poskušali ugotoviti, kdo je krivdno in materialno odgovoren? 
Kako da do današnjega dne niste uvedli notranjega nadzora in disciplin-
skih sankcij?
Ker niste spoštovali rokov in navodil inšpektorice, je dobilo do sedaj že 5 
delavcev sklepe o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in razveljavitve od-
ločb o imenovanju v naziv. 
Ali imajo vsi delavci urejeno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zava-
rovanje?

In tukaj je bistvo zgodbe: vseh 12 zaposlenih ni za nastalo situacijo NIČ 
krivih. Vsi so se na razpise prijavili v dobri veri in vsi so nekje pustili bolj 
ali manj dobro službo. V zaposlitvi na občinski upravi so videli nov izziv. 
Da so bili postopki vodeni nezakonito, niso mogli vedeti. Nekateri so se 
nevede prijavili na delavna mesta, ki v resnici sploh niso obstajala, nekate-
ri so v tem času napredovali v višje plačilne razrede … Kdo jim bo sedaj 
lahko povrnil razliko, pričakovano delovno mesto in naziv?  In absurd: 
zaposleni so se morali ponovno prijaviti na razpise, ponovno iti na razgo-
vore, hkrati pa so dobili odpoved delovnega razmerja. Trenutno vsi delajo 
na občinski upravi, pa čeprav so nekateri formalno brezposelni – pa kljub 
temu vodstvo od njih pričakuje razumevanje zaradi nastale situacije, zau-
panje, da bo sedaj pa res vse v redu in seveda brezhibno delo v času »brez-
pravnega položaja«. V kakšnem obupnem položaju so omenjeni delavci, 
ni potrebno razlagati. Občinski svet je na zadnji seji sicer sprejel sklep, da 
se ugotovi odgovornost za pripravo vseh dokumentov in naj odgovorni 
nosijo materialno in krivdno odgovornost. Žal nismo prepričani, da se 
zgodba ne bo ponovila. Nismo prepričani, da so sedaj postopki vodeni 
zakonito. Nismo prepričani, da bodo delavci dobili službe nazaj. Nismo 
prepričani, da lahko učinkovito opravljajo svoje obveznosti, glede na odi-
sejado, ki jo prestajajo. Prosimo za ustrezna pojasnila na naše dvome.
Na zadnji seji je Občinski svet sprejel sklep, da se iz občinskega proračuna 
poravna škoda, ki je nastala zaradi nepravilnega odpuščanja DVEH de-
lavcev iz Komunale. Davkoplačevalci bomo za to napako odšteli slabih 
četrt milijona evrov! Koliko nas bodo stale nezakonitosti pri zaposlovanju 
teh 12-ih delavcev občinske uprave lahko le ugibamo, zanimivo pri tem 
pa je, da se nekatere odgovorne osebe pojavljajo v obeh primerih. A nam 

lahko podate svoje mnenje o tem, koliko in če sploh; mislite, da so oško-
dovani upravičeni do kakršnihkoli zahtevkov? 
Od vodstva Občine pričakujemo, da nemudoma transparentno in zako-
nito reši nastalo situacijo. Da spoštuje inšpekcijska navodila in sklepa Ob-
činskega sveta. Od države pa pričakujemo, da bo zaščitila strokovne de-
lavce, ki so v tej tragični zgodbi res velike žrtve.  Krivično in iluzorno je 
pričakovati od občinske uprave, da dela učinkovito. 
Le kako, v razmerah kot so?
Od Vas pričakujemo ustrezno ukrepanje in iskrena pojasnila nam in se-
veda prizadetim »zaposlenim«.

Dejan SMUK, predsednik DROT
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Dnevna oblika varstva 
V našem domu izvajamo poleg celodnevnega institucionalnega varstva 
tudi dnevno obliko varstva, namenjeno posameznikom, ki še ne potrebu-
jejo celodnevne oskrbe,  potrebujejo pa pomoč, nadzor ali organizirano 
obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Uporabnik, ki je v dnevni 
obliki varstva, v domu ne prenoči, ampak je čas njegovega varstva pona-
vadi odvisen od odsotnosti njegovih bližnjih, v tem času pa ima zagoto-
vljeno varstvo, bivanje, zdravstveno nego in oskrbo, prehrano, pa tudi 
dodatne dejavnosti in aktivnosti, ki se odvijajo v domu. 
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 zioterapije, frizer-
ski 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.
Lepo vabljeni!

DSO Trebnje

Pomoč družinam na domu
Dom starejših občanov Trebnje zagotavlja občanom občin Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog– Trebelno pomoč družinam na domu. Navedene 
občine to pomoč tudi sofi nancirajo. Storitev je namenjena upravičencem, 
ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem okolju, ki pa se 
zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami. Na ta na-
čin se lahko uporabnikom zagotavlja daljše in kvalitetnejše bivanje v do-
mačem okolju. Storitev izvajajo izkušene, usposobljene in prijazne social-
ne oskrbovalke in lahko traja do 4 ure dnevno oz. do 20 ur na teden ter je 
v naprej dogovorjena in prilagojena potrebam uporabnika, ki se lahko od-
loči tudi za dostavo kosila.
Za morebitne dodatne informacije in naročila pokličite na telefonsko šte-
vilko: 07/3462-132, koordinatorico pomoči družini na domu Karlo Iva-
nov Hotko.

DSO Trebnje

Prostovoljno delo v DSO Trebnje
Prostovoljni delavec na področju socialnega varstva je oseba, ki iz huma-
nih pobud kot svojo družbeno aktivnost prostovoljno, nepoklicno sode-
luje pri opravljanju določenih nalog iz področja socialnega skrbstva. Bi-
stveni element v opredelitvi prostovoljnega delavca je, da delo opravlja 
nepoklicno, prostovoljno in laično. 
Prednost odnosa med prostovoljcem in uporabnikom v primerjavi z za-
poslenimi je v neposrednosti, neformalnosti in manjši časovni omejeno-
sti. Prostovoljni delavci so lahko vsi ljudje ne glede na starost, izobrazbo in 
poklic. Pomembna je pripravljenost za delo, ki mora izvirati iz humanih 
pobud. Za prostovoljstvo niso pomembna velika znanja in veščine, po-
memben je le občutek za sočloveka in veselje do druženja z njim. Glavna 
naloga prostovoljcev je namreč druženje in to kot tako ne potrebuje veli-
kih besed in dejanj. To pomeni, da je dovolj le prijeten, neobremenjujoč 
in sproščen pogovor z uporabnikom, morda ob sprehodih, pitju kave ali le 
ob sedenju na klopi v parku. Prostovoljstvo je zagotovo dejavnost, ki dvi-
guje življenjski standard, tako uporabnikom kot tistim, ki nudijo pomoč. 
V Domu starejših občanov Trebnje se prostovoljno delo izvaja že osmo 
leto. Naši prostovoljci so učenci, dijaki in odrasli posamezniki, ki so se z 
odgovornostjo odločili, da s svojimi dejanji naredijo nekaj plemenitega in 
koristnega za druge. Veseli smo vsakega prostovoljnega delavca, ki se od-
loči za ta korak, ter se pri svojem delu trudimo, da smo jim v strokovno 
pomoč in oporo. Odprti smo za predloge in veseli svežih idej in novih 
moči.  Naše prostovoljce vsako leto nagradimo s simbolnimi darili ter jim 
povrnemo materialne in potne stroške. V kolikor želite postati naši pro-
stovoljci, prosimo, da to sporočite na telefonsko številko socialne službe 
doma: 07/3462-132 (Karla ali Barbara) da se bomo dogovorili za uvodno 
srečanje in predstavitev. Vabilo je namenjeno tudi upokojencem, ki želijo 
svoj prosti čas podariti stanovalcem doma.
Vljudno vabljeni!

DESUS v luči 7. kongresa
Demokratična stranka upoko-
jencev Slovenije je imela 15. maja 
svoj 7. kongres. Na  njem je bilo 
174 delegatov z glasovalno pravi-
co. Stranka ni spremenila svojega 
imena, saj so baza njenega član-
stva upokojenci pa tudi njen pro-
gram je usmerjen predvsem v reševanje problematike upokojen-
cev. Geslo stranke DeSUS ZA VSE GENERACIJE programsko 
sicer razširja stranko izven svojega temeljnega delovanja, a bi ga  
kazalo spremeniti v geslo ZA SOŽITJE VSEH GENERACIJ.
Kongres je potekal brez večjih zapletov in napetosti. Namen kon-
gresa ni bil za vsako ceno zamenjati sedanjega predsednika, kar je 
javnost pričakovala, ker je za predsednika poleg dosedanjega pred-
sednika Karla Erjavca, kandidiral tudi mag. Franc Žnidaršič. Stran-
ka je z dvema kandidatoma  navzven pokazala demokratičnost, saj 
jo je znotraj premalo. Kandidat za predsednika mag Franc Žnidar-
šič je bil na kongresu zelo kritičen do vodstva stranke, ki pri vode-
nju pogosto krši določila statuta. Vodenje stranke tako postaja vse 
bolj avtoritarno, svet stranke pa  potrjevalec sklepov, ki se oblikuje-
jo v ožjem vodstvu stranke. Pogledi na rast in uspešno delovanje 
stranke Franca Žnidaršiča in njegovih somišljenikov so drugačni 
od dosedajega delovanja stranke. Menimo, da je moč naše stranke 
v članstvu, ki ga moramo stalno obnavljati, zlasti z aktivnimi člani z 
bogatim znanjem in izkušnjami. Prav na tem področju mnoge teri-
torialne organizacije šepajo. Ponekod nimajo niti toliko članov, da 
bi lahko oblikovali organe stranke. Tudi članarine redno ne pobira-
jo. Stranka nima ustrezne kadrovske politike, posledica tega so te-
žave pri kandidiranju v DZ in OS.
Somišljeniki kandidata mag. Franca Žnidaršiča smo zanj nabrali 70 
glasov, ostali delegati pa za kandidata Karla Erjavca 104 glasove. Ta-
kšen izid glasovanja pomeni priznanje mag Francu Žnidaršiču, ki 
ima ogromne zasluge za dosedanje uspehe stranke, zlasti na za-
dnjih volitvah. Tako bo stranko še naprej vodil Karel Erjavec. Ohra-
nili bomo status parlamentarne stranke in se zavzemali za dosle-
dno usklajevanje pokojnin s plačami in s tem zaustavili padanje 
pokojnin.

Štefan Kamin, delegat kongresa

Spoštovani krajanke in krajani 
KS Trebnje
V skrbi za varnost,  posebno otrok, starejših krajanov in staršev z otro-
škimi vozički, prosimo  spoštovane krajanke in krajane, da čiščenje 
okolice svojih domov  uredijo tako, da razno  rastlinje, ki se je razraslo 
preko meja in raznih škarp na pločnike in robove cestišč  porežejo do 
take mere, da bodo pešci varno hodili po površinah, ki so namenjene 
njim. Nevarno je stopati s pločnika na cestišče in se ogibati raznih vej, 
ki motijo prosto pot, posebno ob slabem vremenu. Na križiščih je po-
trebno višino rasti prilagoditi do te mere, da preglednost ni ovirana. 
Kjer so ogledala v mrzlih  jutrih  neuporabna, je nevarnost nesreč toli-
ko večja.  Upamo, da boste upoštevali naše predloge in tako tudi vi 
prispevali k večji prometni varnosti v naši krajevni skupnosti. Hvala! 

Komisija za obveščanje KS Trebnje
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Viadukt Zvijavnica in izvedba
izven nivojskega križanja 
železniške proge 
Regionalna cesta R1-215 Trebnje–Mokronog-Boštanj predstavlja po-
membno prometno povezavo krajev ob tej trasi ter povezovalno pot do 
avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje in proti Sevnici ter naprej na cesto Celje–
Krško.
Obravnavani odsek regionalne ceste se nahaja na izvozu iz Trebnjega 
proti Mirni. Začetek je pred priključkom za Primštal, konec pa v km 
1+974,80 na že rekonstruiranem delu trase v dolžini cca 800 m. V km 
1+370 cesta nivojsko prečka železniško progo Sevnica–Trebnje, ki je za-
varovana z Andrejevim križem in rdečimi utripalkami, ter brez zapornic. 
Varnost prometa je ogrožena
Cesta je načrtovana kot dvopasovna cesta. Rekonstrukcija ceste se začne 
pred desnim odcepom lokalne ceste za Primštal, v km 1+188, kjer se nova 
trasa v blagi levi krivini oddalji od obstoječe in se skozi gozdnato območje 
nadaljuje zahodno od trase železniške proge Sevnica–Trebnje, ki na 
obravnavanem odseku poteka v globokem useku, ki se začne pri obstoje-
čem nivojskem prehodu. Deviacija regionalne ceste se v sredini odseka 
približa osi železniške proge, se usmeri proti severovzhodu in z nadvo-
zom prečka železniško progo Sevnica–Trebnje. V nadaljevanju se trasa 
priključi na obstoječi, že rekonstruirani del ceste v km 1+975. 

Skupni investicijski stroški projekta so ocenjeni na okoli 3,3 mio EUR, iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je predvideno sofi nanciranje v 
višini 1,75 mio EUR. 
Razpis je v teku in pričakujemo da bo zaključen v mesecu juniju in uved-
ba v delu v cca enemu mesecu po podpisu pogodbe. Tako upamo na za-
četek del v juliju.

Alojzij Kastelic, povzeto po DRSC

Lions klub Trebnje je v petek, 3. aprila 2009, praznoval deseto oble-
tnico svojega delovanja. Prireditve se je udeležil tudi guverner Dis-
trikta 129 v klubskem letu 2008/09,  lion Boris Žnidarič. Ob tej prilo-
žnosti je odlikoval zaslužne člane kluba in  klub za desetletno uspešno 
delo.

Klub posveča posebno skrb nemočnim in bolnim ljudem, varstvu 
otrok, mladine in družine. 
Ponosni smo na vse akcije kluba, ki smo jih izpeljali v minulih desetih 
letih, v katerih smo zbrali več kot 30.000,00 EVR. Sodelovali smo pri 
odmevnih akcijah v občini Trebnje in izven nje (pomoč slepim in 
slabovidnim, otrokom z motnjami gibanja, Zdravstvenemu domu 
Trebnje, društvu Sožitje, Rdečemu križu pri organizaciji letovanj bol-
nih in socialno ogroženih otrok in še bi lahko naštevali).
Brez ciljev ni rezultatov – naši načrti so bili in so ambiciozni in 
usmerjeni v konkretno pomoč vsem, ki so je potrebni. Koliko veselih 
in nasmejanih obrazov smo videli v vseh teh letih, ko smo se trudili 
poiskati tiste, ki so najbolj potrebovali našo pomoč.
Hvala vsem, ki ste nas vsa ta leta podpirali pri uresničevanju naših 
ciljev. Veseli bomo, če boste z nami tudi naprej. Veliko je še takšnih, 
ki našo pomoč potrebujejo in zato bomo s prizadevnostjo, zavzeto-
stjo in srčnostjo nadaljevali našo dobrodelno dejavnost in verjame-
mo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo – verjamemo v naš uspeh.

Olga Rahne,
predsednica LK Trebnje

Obisk trebanjskih policistov pri 
mirnskih lovcih
26. maja so kriminalistični tehniki s Sektorja kriminalistične policije Po-
licijske uprave Novo mesto in trebanjski policisti obiskali Lovski dom 
Mirna. Kriminalistični tehniki so trebanjskim policistom predstavili ne-
kaj novosti in izvedli usposabljanje s področja ogledov krajev kaznivih 
dejanj. Po uspešno izvedenem usposabljanju so izkoristili priložnost in 
se z lovci Lovske družine Mirna pogovorili o temah in problematiki, ki 
se nanaša na lovske družine. V pogovoru z odgovornimi s Policijske po-
staje Trebnje so ugotovili, da je sodelovanje med policisti in lovci Lovske 
družine Mirna zgledno. 
Po besedah lovca Lovske družine Mirna in upokojenega policista Poli-
cijske uprave Novo mesto, Staneta Smoliča so lovci iz »prve roke« dobi-
li odgovore na nekaj odprtih vprašanj s področja varnosti na vadbah v 
streljanju z lovskim orožjem, nošenju in hrambi lovskega orožja in o za-
gotavljanju varnosti na skupnih lovih. Nekaj besed je bilo namenjenih 

tudi preprečevanju krivolova, tatvin in možnostih sodelovanja pri od-
krivanju storilcev tovrstnih kaznivih dejanj. Po besedah Smoliča lovci 
Lovske družine Mirna želijo okrepiti partnersko sodelovanje s policijo 
in ostalimi uporabniki prostora. »Mi, lovci, smo s sodelovanjem s Policij-
sko postajo Trebnje zadovoljni, trudimo pa se ga še izboljšati. Tudi taka 
srečanja gotovo vodijo v tej smeri«, je še povedal Smolič.

PP Trebnje
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OBČINA TREBNJE PRAZNUJE
SVOJ PRVI OBČINSKI PRAZNIK

Projekt Cviblje je zaključen v prvi fazi in pomeni uredi-
tev opremljenih zemljišč za novogradnje. Kljub precej-
šnjim problemom smo vendarle dokončali to opremlja-
nje. S tem se bo urejenost severnega dela mesta zelo 
popravila. Vrednost celotnega projekta je cca. 2 milijona 
evrov. Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k uresniči-
tvi projekta.

Kanalizacija Dolenja Nemška vas je projekt, ki je v izvaja-
nju in pričakujemo, da bo izveden pred septembrom. 
Sistem bo omogočil priključitev tudi OŠ Dolenja Nem-
ška vas. 
V projekt sta vključena tudi Elektro in Telekom z name-
nom, da bi minimizirali izkope za kable . Občane pa pro-
simo za razumevanje in sodelovanje v projektu. Že vna-
prej hvala za  sodelovanje.

Kanalizacija in ČN Veliki Gaber je investicija, ki je tudi v 
teku. Po začetnih težavah s soglasji in v maju pridoblje-
nim  gradbenem dovoljenju za celotno traso, je investi-
cija v polnem teku. Vrednost investicije je cca. 2.0 mili-
jona eurov.Iz evropskih skladov bomo pridobili cca. dve 
tretjini sredstev. Hvala vsem, ki kakor koli sodelujete v 
investiciji.

Igrišče in varna pot na Mirni je spremenilo ta prostor in  
seveda povečalo varnost. KS Mirna je izvedla varno pot 
v sodelovanju z občino, za igrišče smo poskrbeli skupaj s 
šolo Mirna. Hvala vsem sodelujočim za trud.
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Klemenčičeva ulica, opremljanje Cviblje II je tudi v teku 
in pričakujemo v kratkem zaključek. Urejen bo kanaliza-
cijski sistem, vodovod, elektrika, javna rasvetljava in ce-
stišče. Vrednost investicije je cca. 300.000 evrov.Zahva-
ljujemo se vsem sodelujočim.

Most Migolica je projekt DRSC-ja in je odpravil ozek in 
nevaren prehod preko starega mosta , ki je bil na tem me-
stu. Na žalost nismo uspeli pridobiti zemljišče na miren-
ski strani, tako da ta del rešen v prihodnje. Hvala izvajal-
cem in Direkciji za uspešno izveden projekt.

Pločnik, propust, javna rasvetljava v Šentlovrencu je iz-
vedena ob hkratni zamenjavi salonitnih cevi vodovoda. 
Za to investicijo se zahvaljujem KS Šentlovrencu svetni-
ku Jevnikar Andreju in ostalim, ki so sodelovali.

Prizidek DSO Trebnje je pred nedavnim dobil nove sta-
novalce. Ob sodelovanju države, občine Trebnje in vod-
stva DSO je izvedena velika pridobitev za občino in ob-
čane. Hvala za sodelovanje vsem, otvoritev bo v 
septembru mesecu. 

VDC Trebje je v neposredni bližini doma starejših v Treb-
njem in se sedaj zaključuje. Nosilec projekta je društvo 
Sožitje v sodelovanju  z Republiko Slovenijo in Občino 
Trebnje. Objekt bo omogočil nastanitev oseb z motnjami 
v duševnem razvoju in bo vključeval tudi delavnico in de-
lovno usposabljanje varovancev. Otvoritev bo v petek  19. 
junija ob 18.uri in bo združena tudi s 30. letnico društva 
Sožitje. Naše iskrene čestitke ob otvoritvi nove pridobitve 
in tudi ob 30. letnici delovanja društva.
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Projekt OŠ Dolenja Nemška vas je kljub slabi volji nekate-
rih stekel po načrtih  in pričakujemo, da bo investicija za-
ključena pred prvim septembrom. Otvoritev bo združena 
s praznovanjem 100. letnice šole in začetkom šolskega 
leta. Oprema je v naročanju, gradbena dela bodo zaključe-
na na začetju julija. Hvala vsem, ki stekakor koli pomagali , 
da dela nemoteno tečejo.

Gradnja AC napreduje s pospešenim tempom. Upam, da 
bomo težave, ki nastajajo uredili in v zadovoljstvo vseh 
odpravili tudi poškodbe na naši infrastukturi. Cesta bo 
spremenila življenje v naslednjih letih in omogočila mir-
nejše bivanje in razvoj. Hvala za sodelovanje Odboru za 
spremljanje gradnje in tudi odgovornih za izgradnjo. V 
prilogi so tri slike. Priključek  na AC Češnjevek, kjer je 
vzpstavljeno začasno krožišče in se bo v prihodnjem letu 
nadomestilo  z novim. Priljuček na AC Breza bo povzro-
čil povečan promet na Y v Štefanu, ki pa bo preurejen v 
krožišče. Viadukt na AC z kožiščem pa bo opremljen tudi 
s hodnikom za pešce.

Nadomestni most pod mirenskem gradu bo v prihodnje 
izgrajen zaradi rekonstrukcije obstoječega mostu.

Ureditev Cankarjeve ulice in Prešernove ulice s pločniki 
in preplastitvami, ki jo je izvedla in vodila KS Trebnje v 
sodelovanju z občino. Hvala vsem sodelujočim, vaš pri-
spevek k varnosti je dragocen.
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Železniški prehod Mirna je zaključen, potrebna je še po-
stavitev smernih tabel in odprava pomanjkljivosti na od-
vodnjavanju. Vrednost investicije je 1.160.000 evrov in 
izboljšuje varnost na nivojskem križanju s progo. Otvori-
tev bo predvidoma v ponedeljek 22. junija. Hvala Direk-
ciji za železniški promet in vsem ostalim sodelujočim.

Zdravstveni dom Trebnje je tik pred dokončanjem in bo 
pomenil pomembno pridobitev za nas vse. Lažje bo s 
parkiranje obiskovalcev, ordinacije so sodobno opre-
mljene in zagotavljajo nov, višji standard zdravstvenega 
varstva. Hvala vodstvu Zdravstvenega doma za uspešno 
vodenje, vam drage občanke in občani hvala za potrplje-
nje v času gradnje, hvala pa tudi vsem sodelujočim. Otvo-
ritev bo v petek 19.junija ob 16. uri.Vabljeni !

Spomenik 1991 Medvedjek

Ribnik Mirna je v upravljanju pododbora Ribiške druži-
ne Sevnica. Ker je bil ta prostor neurejen, smo se skupaj z 
KS Mirna odločili, da damo kompleks v upravljanje ribi-
čem in pokazalo se je, da je bila ta odločitev dobra. Hvala 
ribičem za opravljeno delo in vzorno vzdrževanje. Ta 
prostor skupaj z gradom je pravo mesto za sprostitev tudi 
občanov.Vabljeni !

Seveda je poleg vseh naštetih projektov, še na desetine 
manjših, ki jih nismo omenili. Torej hvala vsem, ki na 
kakršnen koli način sodeljujete v razvoju občine. Posebna 
hvala občinski upravi in občinskemu svetu Občine Trebnje. 
Praznujte torej z nami, udeležite se vseh napovedanih 
otvoritev in prireditev.

Lepo praznovanje.

Alojzij Kastelic 
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Obnova dveh štirn v Dobrniču
Na pobudo KS Dobrnič izvaja Gradbeništvo Zupančič obnovo dveh 
štirn v Dobrniški dolini. V obeh voda izvira in jo je skozi vse leto do-
volj.
Okoli 8 m globoka Kalanova štirna je bila pred obnovo skoraj zasuta 
in tako se ni dalo videti, kakšna je bila takrat, ko so jo okoli leta 1818 
izkopali v sklopu Kalanove domačije, ki je del kulturne dediščine. Ob 
obnovi, ki se počasi zaključuje, so se pokazali ročno izklesani polkro-
žni kamniti bloki, ki sestavljajo lep obok štirne. Zdaj je urejena že  
tudi  okolica. S tem je ta del kraja dobil bistveno drugačno podobo.

Tudi Frgulka je že skoraj obnovljena. S tem so krajani pomembno 
prispevali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. S spoštljivim 
odnosom do izvirske vode, ki je nekoč zadoščala potrebam ljudi in 
živali, pa si  Dobrničani ustvarjajo dragoceno rezervo naravne pitne 
vode.
Ko bosta obe štirni dokončno urejeni, bodo s krajšo prireditvijo po-
častili ta dogodek. Vsekakor nameravajo povabiti tudi predstavnike 
podjetja Helios iz Domžal, ki je prispevalo k temu, da so sploh začeli 
razmišljati o obnovi. Seveda pa bodo še bolj veseli, če bodo na njiho-
vem razpisu za oživljanje krajevnih vodnjakov  tudi izbrani.

Upam, da se bo Občina Trebnje  tudi letos vključila in fi nančno 
pomagala izpeljati ta projekt, vreden posnemanja, saj je takih opu-
ščenih ali celo zasutih štirn, tako izvirskih kot kapnic, po naših va-
seh še veliko. Voda pa postaja skozi vsako generacijo vse dragoce-
nejša in dražja.

Ivanka Višček

Kaj delamo v KO RK Dobrnič
Komaj smo zaključili z obiski starejših v decembru 2008, smo članice od-
bora in prostovoljke z dobro voljo začele svoje delo v januarju 2009. Že 
prvi mesec smo obiskale 5 naših krajank in krajanov, ki v tem delu leta 
praznujejo več kot 80 let, med njimi je bila Petkova mama Lojzka, stara 
okroglih 90 let. V februarju smo obiskale štiri krajanke (nad 80 let) na 
domu, v Domu starejših oblanov v Trebnjem pa je praznovala 96. rojstni 
dan Frančiška Črček – Glavičeva Francka, ki smo ji namenile posebno 
pozornost. V marcu smo organizirali predavanje z naslovom »Pametno 
skozi življenje do zdrave in srečne starosti«. O tej temi je spregovorila dr. 
Nežka Dular, sodelavka RK. Udeleženci predavanja, bilo nas je okoli 40, 
smo imeli tudi možnost meritve krvnega pritiska, saj smo medse povabi-
li patronažno sestro Majdo Gačnik. Ker je predavanje potekalo 7. marca, 
smo prostovoljke pripravile tudi nekaj domačih dobrot in z njimi pogosti-
le goste in krajane. Konec marca smo na domu v Preski obiskale 90-letne-
ga Janeza Zupančiča – Slakovega ata. Tako življenje oz. starost, kot jo 
preživlja Janez poleg žene Slavke, ki bo jeseni tudi praznovala 90 let, s si-
nom in njegovo družino, bi si želel vsak izmed nas. To so ljudje, ki nas 
vedno prijazno sprejmejo, ne glede na to, ali pobiramo članarino ali pri-
demo na obisk.
V začetku leta smo z velikim veseljem obiskale številno Smoličevo druži-
no ob rojstvu sedmega otroka. Družin, ki bi se odločale za večje število 
otrok, je vedno manj, zato smo takega dogodka še posebej veseli.
V aprilu je slavila 93-letnico Kristina Lavrič iz Vrbovca. Ob njeni živaho-
sti in veselju do življenja, v katerem ji tudi ni bilo »z rožicami posuto«, saj 
se je rodila kot deseti otrok, se tudi obiskovalke napolnimo s pozitivno 
energijo. V hiši, kjer živijo v sožitju kar štirje rodovi, so si tudi domači 
vzeli urico časa in prisluhnili njenim spominom, ki bi jih bilo za zajetno 
knjigo. Prijetni in veseli dogodki se nam prepletajo z žalostnimi, saj smo 
se letos, žal, poslovili že od treh naših članov.
Opisala sem le nekaj del in nalog, ki jih opravljamo. Če bi hotela našteti 
vse drobne pozornosti in opravke, ki jih posvečamo dan za dnem našim 
bližnjim, pa bi vam vzela preveč prostora.

Francka Kužnik,
predsednica KO RK Dobrnič

KTD Dobrnič
Leto je naokoli in v KTD Dobrnič bomo priredili že 6. VAŠKE IGRE. 
Redno prirejanje in odličen obisk, tako gledalcev kot nastopajočih, te 
prireditve kaže, da ste krajani vaške igre sprejeli za svoje. Še večji za-
gon, nam organizatorjem, daje dejstvo, da se želijo k projektu priklju-
čiti tudi krajani sosednjih krajevnih skupnosti. Vse krajane vasi na 
območju KS Dobrnič vabimo, da se prijavijo k sodelovanju na e-po-
štni naslov ktd-dobrnic@volja.net. Igre bodo potekale v soboto, 27. 
junija 2009 s pričetkom ob 15:00 na župnijskem travniku pred po-
družnično šolo v Dobrniču. Po 6 tekmovalcev iz posamezne vasi se 
bo pomerilo v petih šaljivih igrah. Igram bo sledila gasilska veselica v 
organizaciji PGD Dobrnič, ki bo izkupiček od veselice namenilo pre-
potrebni izgradnji novega gasilskega doma. Še več informacij na 
www.dobrnic.si.

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič
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Dobitnice EKO ZASTAVE
Na podelitvi ekozastav ob svetovnem dnevu  okolja 5. juniju sta sodelova-
la ministra za okolje in prostor Karl Erjavec in minister za šolstvo in šport 
dr. Igor Lukšič, nosilec programa ekošol pa je društvo DOVES. Zelene 
zastave bodo letos plapolale na 380 slovenskih ekošolah in ekovrtcih, pr-
vič tudi na trebanjski osnovni šoli (na centralni šoli in vseh 3 podružni-
cah).
Nacionalna koordinatorka slovenskih ekošol Nada Pavšer je ob svetov-
nem dnevu  okolja (5. juniju) pred halo Tivoli v Ljubljani  že dvanajsto leto 
zapored podelila mednarodna priznanja Zelene zastave slovenskim šo-
lam, vrtcem in domovom za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD), ki so 
vključene v program Ekošola kot način življenja. 
V letošnjem šolskem letu je zastave prvič prejelo 83 vrtcev ter osnovnih 
in srednjih šol, medtem ko je 297 šol,  katere v programu delujejo več let,  
prejelo potrditev svojih ekozastav, kot zunanjega priznanja za okoljevar-
stveno delovanja ekošole – skupno 380 ekozastav.

  Ekozastavo prejema ravnateljica OŠ Trebnje Rožica Zakšek.

To je pomembno priznanje za 2-letno delo ekošole, saj je bilo potrebno 
izpolniti kar nekaj obveznosti. Vsaka šola je morala na osnovi razpisanih 
kriterijev sodelovati v vsaj enem celostnem okojevarstvenem projektu, ki 
ga je na začetku šolskega leta razpisala nacionalna koordinacija.
Podelitve so se poleg ravnateljice OŠ Trebnje Rožice Zakšek udeležile 
tudi ekokoordinatorici  Saša Gričar in Irena Višček ter Marija Strah, men-
torica učencev ekokrožka, ki so na natečaju Kaj lahko naredimo iz odpa-
dne embalaže postali državni prvaki za 2. triletje OŠ. Na tem ekofestivalu 
so prejeli plaketo, podjetje SLOPAK pa jih bo za nagrado odpeljalo v Gar-
daland. 

OŠ Trebnje

Državno tekmovanje iz 
konstruktorstva in tehnologije 
obdelav
23. maja je na šolskem centru v Novem mestu potekalo državno tek-
movanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav.
Po izvedenem šolskem tekmovanju v posameznih kategorijah sta se 
prva dva najuspešnejša tekmovalca udeležila državnega tekmovanja. 
S tekmovanji  si mladi utrjujejo zaupanje vase, v svoje delo in razmi-
šljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in 
javno izražati svoja mnenja, razvijajo določene spretnosti, pomemb-
ne za življenje in kritično razmišljanje, poleg tega pa razvijajo tekmo-
valni duh ter se navajajo in usposabljajo za učinkovito predstavitev 
znanja. 

Zlato priznanje so prejeli:
BLAŽ POTOKAR v panogi izdelava TIT dokumentacije s CAD pro-
gramom, 
MATEJ TOMŠIČ v panogi  izdelava izdelka iz papirja, 
DEJAN BREZNIKAR in TADEJ GLIVAR v panogi izdelava izdelka 
iz lesa, 
GREGOR MAKŠE in  ALJAŽ GLAVAN  v panogi izdelava izdelka iz 
umetnih snovi, 
SIMON VRHOVEC in DAVID GLIHA v  panogi  izdelava izdelka iz 
kovine

Marija Strah, mentorica

Uspešni tekmovalci konstruktorstva in tehnologije obdelav

Vabilo
Strelsko društvo Trebnje vabi na dan odprtih 

vrat, ki bo v petek, 19. 6., ob 16. uri na strelišču 
v Prapročah.

Avtomat za prodajo sveč
Na pokopališču v Trebnjem je postavljen prodajni avtomat za sveče 
in ekološke sveče. Da  bo olajšan dostop do sveč, smo avtomat posta-
vili na zgornje parkirišče, ob dostopu v vežice. Za manjšo svečo boste 
odšteli 1 evro, za večjo pa 2 evra. Avtomat sprejema samo kovance in 
ne vrača evrov.

Krajevna skupnost Trebnje



občanov občine Trebnje

št. 41/13. junij 2009 15



Delamo danes za boljši jutri
Sklad Vrtca Trebnje je 28. maja organiziral 3. dobrodelno prireditev 
z naslovom Delamo danes za boljši jutri. Nastopali so otroci iz sku-
pin Sončki, Metuljčki, Delfi nčki, Ptički, predšolski pevski zbor Ma-
vrica Vrtca Trebnje, pevski zbor OŠ Trebnje, Glasbena šola Trebnje, 
Plesni studio Novo mesto in Zdenka Candellari. V okviru prireditve 
smo organizirali tudi srečelov. Dobitki so bili unikatni izdelki, ki so 
jih izdelale strokovne delavke vrtca. Naprodaj so bile tudi umetniške 
slike, ki so jih vrtcu podarili umetniki Dvanajste poteze.
Letos bomo zbrani denar namenili za nakup novih zunanjih igral, ki 
so trenutno v slabem stanju in jih je predvsem za vedno večje število 
otrok v vrtcu premalo. S pomočjo donatorjev in prireditve smo zbra-
li 2500 EUR.

Marija Zupančič, članica sklada Vrtca Trebnje 

Ko  tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi …
Med nami si.

V 86. letu starosti se je tiho poslovil

Franc Hočevar,
po domače Murnov ata iz Vavpče vasi pri Dobrniču.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali maše, cvetje in 
sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 

poti. Hvala vsem članom prostovoljnih gasilskih društev, posebna 
zahvala PGD Dobrnič, govorniku za poslovilne besede, kolektivu 
KZ Trebnje, Društvu upokojencev Trebnje, g. župniku Božidarju 
Florjanu za lepo opravljen obred, pevskemu zboru iz Dobrniča, 

izvajalcu Tišine ter Pogrebni službi Marije Novak.
Posebno zahvalo izrekamo sosedom za nesebično pomoč ter vsem 

tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi.

Mednarodna konferenca o 
izobraževanju Romov
Konferenca je potekala v kongresnem centru na Brdu pri Kranju 25. 
in 26. maja z naslovom »Izobraževanje Romov: dosežki, priložnosti 
in izzivi za prihodnost.« Konferenco je v okviru Sveta Evrope organi-
ziralo Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Zavodom RS za 
šolstvo. V uvodnem govoru je minister za šolstvo in šport dr. Igor 
Lukšič med drugim povedal: »Šola je vse bolj nujen in hkrati nezado-
sten pogoj za zaposlitev in doseganje ustreznih družbenih položajev. 
Brez izobrazbe je brezizhodnost položaja posameznika še toliko ve-
čja. V družbi, ki temelji na znanju, je izobrazba (šolanje) pogoj, da se 
posameznik dejavno vključi v družbo, da lahko odgovorno sprejema 
pravice in dolžnosti.« Minister je še dodal, da je v Sloveniji področje 
vzgoje in izobraževanja Romov v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami sorazmerno dobro urejeno.
Naslednji dan so udeleženci konference ocenili, da je projekt Sveta 
Evrope »Izobraževanje romskih otrok v Evropi« na splošno slabo po-
znan in da je premalo izkoriščen pri oblikovanju ustreznih politik za 
uspešnejše omogočanje enakopravnega dostopa Romov do izobra-
ževanja. S stališča romske skupnosti se vsekakor strinjamo z naved-
bami ministra za šolstvo in šport. Hkrati pa poudarjamo, da predava-
telji na podobnih konferencah vedno pozabijo povedati, da so bivalni 
pogoji v romskih naseljih slabi. Romski otroci se predvsem v zimskih 
razmerah težko primerno uredijo za obisk šole. 

Vida Hočevar

V Velikem Gabru praznujejo

Osnovna šola v Velikem Gabru sodi med manjše šole. Obiskuje jo 165 
učencev iz Krajevnih skupnosti Veliki Gaber in Sela pri Šumberku, nekaj 
pa tudi iz Krajevne skupnosti Šentlovrenc, je ob 130. obletnici šole pove-
dala ravnateljica Marija Mežnaršič. 
Na začetku je šolo obiskovalo manj kot 100 učencev, potem pa se je ta 
številka višala. »Največje število je doseglo v letih 1974/75, ko je šolo obi-
skovalo prek 350 učencev,« je pojasnila Mežnaršičeva. Pouk se je že od 
samega začetka odvijal na sedanji lokaciji, do današnje zgradbe pa so pri-
šli v treh korakih. »Ob stari šoli je leta 1972 nastal prizidek – osrednji del, 
leta 1979 pa še jedilnica, knjižnica in telovadnica,« je pojasnila ravnatelji-
ca. Vendar prostorski pogoji niso zadoščali več potrebam po sodobnem 
pouku, stara šola pa je bila tudi precej nevarna, je izpostavila. Staro šolo so 
tako leta 2001 porušili, na njenem mestu pa zgradili nov prizidek. »Danes 
se lahko pohvalimo, da imamo kar dobre pogoje dela v šoli,« je povedala.
K šoli pa spada tudi Vrtec Sončnica, ki letos beleži 30. obletnico ustanovi-
tve v kraju. »Imamo nekaj težav, ker je vpis otrok v vrtec vsako leto večji. 
Iz enega oddelka leta 1979 imamo danes štiri-oddelčni vrtec. Lahko pa bi 
popolnoma zapolnili še dva oddelka. Toliko otrok smo morali zavrniti,« 
je še izpostavila Mežnaršičeva.
Ob obletnicah šole in vrtca so v telovadnici pripravili kulturni program, 
pri katerem so sodelovali vsi učenci, pa tudi malčki iz vrtca. Med obisko-
valci prireditve pa je bilo tudi nekaj  nekdanjih učencev in upokojenih 
učiteljev gabrske šole. 

Ž. Z. 
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V spomin

10. junija je minilo dve leti, odkar je 
brez slovesa odšla od nas draga 

mama

 JOŽEFA MURN

po domače Pavlinova mama
iz Gorenjih Selc 6 pri Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki obiskujete 
njen zadnji dom ter prižigate sveče, prinašate rože 

in se je spominjate.
Vsi njeni.

Retrospektiva slikarskih del 
Marije Korbar
Na prvi petek junija zvečer se je v Baragovi galeriji Trebnje zbrala ve-
lika množica obiskovalcev, sorodnikov, prijateljev, znancev Marije 
Korbar iz Trebnjega na njeni prvi slikarski razstavi. Idejo je začela nje-
na hči Alenka, ki so jo skupaj z mamo ter bratoma Jožetom in Marja-
nom ter v sodelovanju trebanjske območne izpostave in ZKD Treb-
nje razvili v celoten in zaključen projekt. Ob tej priložnosti je bil 
izdelan tudi katalog v katerem je Alenka Oven, avtoričina hči zapisa-
la v uvodu: »Ob pogledu na mamo, njeno sijoče veselje in hkrati ne-
dotakljivo v trenutkih ustvarjanja, sem čutila spoštovanje do ume-
tnosti, ustvarjalnosti, pa tudi hvaležnost, da mi je to dano spoznati v 
liku moje mame. Bila sem ponosna nanjo, da je kljub neutlakovani in 
samorastniški poti, navkljub tradicionalnim pogledom na vlogo žene 
in nemalo obveznostim ohranila željo po ustvarjanju in gojila svoj ta-
lent. Ker gre resnično za njeno življenjsko delo, kjer je sebe dajala z 
dušo, je to ena izmed najlepših sledi, ki jih pušča svojim potomcem.« 
V katalogu je zbranih 35 slik avtorice, katerih lastniki so po različnih 
krajih Slovenije, vendar je družinam Korbar in Oven uspelo vzposta-
viti kontakte z lastniki slik in se z njimi dogovoriti za posodo, za čas 
razstave.  Njenim delom se je strokovno posvetil tudi gospod Jožef 
Matijevič, umetnostni zgodovinar in kustos Dolenjskega muzeja, ki 
strokovno mnenje pisno izrazil v katalogu in tudi del na otvoritveni 
svečanosti. 

Razstava del Marije Korbar je v prostorih Baragove galerije domovala 
do 14. junija. 

JSKD OI Trebnje

11. srečanje upokojenskih zborov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Deževno nedeljsko popoldne je že tradicionalno  11. pevsko srečanje v 
Domu starejših občanov Trebnje spravilo  v Zeleno dvorano tamkajšnje-
ga doma.  Kljub velikemu številu nastopajočih – 9 pevskih zasedb preko 
160 pevci in pevkami, folklorna skupina in dramska skupina Plin s Čate-
ža, je prireditev uspešno stekla s pomočjo moderatorja Luka Bregarja. Če 
se ozremo v zgodovino srečanja, je polnih deset srečanj potekalo v času 
direktorice gospe Majde Ivanov, novo desetletje srečanj pa se je začelo z 
novo direktorico gospo Branko Kržič, ki je uvodoma v vlogi soorganiza-
torice (projekt že vsa leta poteka v organizacijskem sožitju DSO in tre-
banjske območne izpostave JSKD) nagovorila nastopajoče in obiskovalce 
nedeljskega srečanja. 

JSKD OI Trebnje

Ragle na območnem srečanju v 
Straži pri Krškem
Na območju trebanjske izpostave JSKD delujeta le dve skupini pev-
cev ljudskih pevcev. Zato sta se povezali območni izpostavi Krško in 
Trebnje in sta se skupini pevk in pevcev ljudskih pesmi Ragle in ljud-
ski pevci iz Šentruperta udeležili območnega srečanja v Straži pri Kr-
škem na kmetiji Kerin, kjer že šesto leto gojijo tradicionalno priredi-
tev »Pušel šank«. 
Poleg naših dveh skupin so nastopile še tri skupine z območja gostite-
lja srečanja, za popestritev celotne prireditve pa še nekaj gostov. Sre-
čanje je strokovno spremljala dr. Urša Šivic, ki je bila na d izvajalci 
navdušena in se ji ni bilo potrebno izražati s kritičnimi besedami, kar 
pomeni, da so vse skupine na pravi poti in naj čimdlje skrbijo za nego-
vanje slovenske  ljudski pesmi in tudi običajev. 

JSKD OI Trebnje



občanov občine Trebnje

št. 41/13. junij 2009 17



Vsakoletni, že tradicionalni tabor likovnih 
samorastnikov v Trebnje privabi umetni-
ke iz različnih držav. Tako bo Galerija li-
kovnih samorastnikov Trebnje letos gosti-
la osem ustvarjalcev iz šestih različnih 
držav. 
Obiskovalci bodo lahko pri delu opazova-
li domačina in že starega znanca trebanj-
skih taborov Staneta Novaka, ki je v okoli-
ci znan kot pogost gost različnih kolonij in 
srečanj kiparjev. Njegova dela v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje zajemajo 
tematiko iz kmečkega življenja, občasno 
pa posega tudi po abstraktnih motivih. 

Prav tako iz Slovenije sta tudi umetnika 
Tomaž Maurin in Jože Protner. Tomaž 
Maurin je doma v bližini Kočevja. Že kot  
otrok ga je zaposlovalo kiparjenje, seveda 

ob pomoči njegovega deda. Kot da bi se 
ne mogel ločiti od lesa, se je izšolal na 
Srednji gozdarski šoli in se zaposlil v 
Gozdnem gospodarstvu Kočevje, danes 

pa je zaposlen v podjetju Recinko. V njegovem opusu pogosto srečamo 
živali od bikov pa vse do orlov. Posega pa tudi na področje fi guralike. Še 
posebej pa je zanj značilno kiparjenje v velikih dimenzijah. Do sedaj je 
sodeloval na različnih kiparskih srečanjih ter razstavah doma in v tujini. 
Jože Protner svojih del skoraj še ni javno predstavljal, kar pa ne pomeni, 
da za sabo nima dolgoletnih izkušenj. S kiparjenjem se namreč ukvarja že 
več kot 30 let, intenzivneje zadnjih 15 let. V teh letih je razvil značilen 
pristop k motiviki, ki izraža mladost, ki jo je preživel med vinogradi in 
njegovo ljubezen do zemlje. 
Obiskovalci pa bodo na taboru lahko spoznali tudi tuje umetnike, ki bodo 
prvič sodelovali na taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem. Lena Ko-
ski je dolga leta službovala v turističnih agencijah, leta 1972 pa je ugotovi-
la, da brez slikanja ne more več živeti. Njeno slikarstvo odseva krajino 

42. mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem 

severne Finske, ki jo vedno znova navdihuje, kakor tudi harmonijo in sa-
motnost človeka v naravi. S tem v zbirko Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje prinaša novo videnje naivne umetnosti. Sue Prince iz Velike Bri-
tanije sodeluje pri upravljanju kmetije, katere lastnika sta z možem. Leta  
2004 je odkrila švedske bonade in se od tega leta naprej aktivno ukvarja z 
njihovim preučevanjem in ustvarjanjem s tehniko jajčne tempere. Tradi-
cija bonad na Švedskem izvira iz 18. stoletja in gre za slikarska dela, ki so 
slikana na platno, ki je bilo grundirano z zmesjo naravnih snovi. Nanje pa 
se je slikalo z jajčno tempero. V dolžino so lahko merile tudi več metrov. 
Kot so švedske bonade pripovedovale o preteklosti, tako skuša Sue Prince 
s svojimi deli prikazati utrip sodobnosti. Ustvarjalka v svojem delu tako 
staplja preteklost s sedanjostjo. Cristina Verda iz Španije je že kot deklica 
začela s slikanjem, vendar pa se je izobraževala za delo na področju letal-
stva. Njena dela slikajo notranjščine in pročelja hiš in pričara nostalgijo 
po minulih časih. S svojimi deli je sodelovala na več samostojnih in sku-
pinskih razstavah v Španiji in izven. 

Tako Rosen Rašev kakor tudi Matt Sesow v Galerijo likovnih samorastni-
kov Trebnje prinašata neko novo občutje, nov pogled na umetnost. Ro-
sen Rašev prihaja iz Bolgarije in pri slikanju uporablja različne materiale. 
Spontano, zdi se kot da samo z nekaj zamahi, ustvari znane, poenostavlje-
ne linije in oblike. Matt Sesow, ki prihaja iz ZDA je nekaj časa delal kot 
informatik, vendar pa se je že leta 1985 začel ukvarjati z umetnostjo. Leta 
1996 je prvič razstavljal, naslednjega leta pa se je začel poklicno ukvarjati 
s slikarstvom, ki se v svojih intenzivnih, kontrastnih barvah in hitrih pote-
zah dotikajo vsakega življenja.
Vabljeni na srečanje z umetniki vsak dan med 9. in 12. uro in med 14. in 
19. uro. V času tabora pa vse od 6. septembra pa je na ogled tudi razstava 
reliefov Sandija Leskovca. 

Umetniki sodelujoči na 41. Taboru leta 2008, foto Arhiv Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje

Lena Koski na razstavi njenih del v Madridu, foto Arhiv Lena Koski

Stane Novak: 
Zadnji požirek vode, 2007, 

foto Sudio 5 Mirna

V 91. letu starosti nas je po hudi 
bolezni zapustil mož, oče,

dedek, pradedek, stric in brat

 

JANEZ ZUPANČIČ
Preska 4, Dobrnič 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem, sosedom za izrečeno sožalje, sveče, cvetje in svete maše. 

Posebna zahvala dr. Munkovi, patronažni sestri Majdi Gačnik, 
Internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto,

gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Novak, 
moškemu pevskemu zboru Prijatelji za zapete žalostinke ter za 

zaigrano Tišino. Zahvala velja tudi društvu upokojencev, društvu 
borcev, RK in PGD Občine. Vsem skupaj še enkrat najlepša hvala.

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

Razstava Ujeti trenutki dediščine/Anton Lamovšek/
Leseni uporabni predmeti
V letu 2009 je prva v okviru projekta Ujeti trenutki 
dediščine. Odprta je po predhodnem dogovoru.

Jurjeva domačija

Stalna razstava del Lucijana Reščiča in razstava 
nepremične kulturne dediščine naših krajev

Knjižnica 
Trebnje

do 14. 6.
8:00 – 11:00
sob – ned

Retrospektiva slikarskih del Marije Korbar
Družina Korbar v sodelovanju z JSKD Območna enota 
Trebnje Vas vabi na ogled pregledne razstave samonikle 
slikarke Marije Korbar.

Baragova galerija 
Trebnje

do 1. 9. Razstava Grad Mirna
Razstavo so pripravili člani Društva upokojencev Mirna.

Knjižnica na 
Mirni

do 6. 9. Razstava Aleksander-Sandi Leskovec
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje in družina 
Leskovec vas vabita na ogled pregledne razstave Sandija 
Leskovce, kiparja domačina iz Mirne.

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje

do 15. 9. Literarni natečaj 2009 »Kako diši moja knjižnica«
Slovenske splošne knjižnice objavljajo literarni natečaj.

Knjižnica 
Trebnje

do 20. 11. Bralna značka za odrasle Zvesti bralec Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

13. 6. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

13. 6. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 

13. 6. sob
10:00

Kulinarična prireditev Mercator center 
Trebnje

13. 6. sob
17:00

Čateška cvičkarija Čatež

13. 6. sob
18:00

Otvoritev 42. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje

14. 6. ned
7:30

Ribiško tekmovanje Ribiški car 2009
Tekmovanje v lovu na najdaljšo ribo.

ribnik Blato

14. – 19. 6.
ned – pet

42. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje
Umetniki vas pričakujejo vsak dan od 9. do 12. ure in od 14. 
do 19. ure.

Galerija likovnih 
samorastn.

15. 6. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

15. 6. pon
19:00

Bodi zdrava, domovina: predavanje Ljubezen je način 
življenja

Galaksija 
Trebnje

16. 6. tor
8:30 – 16:00

10. Mali likovni tabor
Mladi likovni ustvarjalci iz OŠ Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja se bodo že desetič srečali na Malem likovnem 
taboru. 

Vrhtrebnje

17. 6. sre
17:00

Informativni dan za višješolske strokovne programe
Ekonomist-izvaja Zaris, poslovni sekretar-izvaja IRC kot 
študij na daljavo, organizator socialne mreže-izvaja IRC kot 
študij na daljavo.

CIK Trebnje

18. 6. čet
16:00 – 18:00

Dober dan, zdravje
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije bo izvajalo 
brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka.

Mercator center 
Trebnje

19. 6. pet
16:00

Otvoritev prenovljenega Zdravstvenega doma Trebnje ZD Trebnje

19. 6. pet
18:00

Otvoritev bivalne enote, VDC in prostorov društva 
Sožitje Trebnje
Društvo Sožitje letos praznuje 30 let delovanja.

Stari trg, pri 
DSO

19. 6. pet
18:00

Žur s Spinijem
Zabavala nas bo animatorka z maskoto Spini.

Mercator center 

20. 6. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

20. 6. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 

20. 6. sob
10:00

Otvoritev razstave 10. Malega likovnega tabora
Mladi likovni ustvarjalci iz OŠ Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja so ustvarjali na Vrhtrebnjem in sedaj bodo pokazali 
svoja dela na temo Slovenija od kod lepote tvoje - kotiček 
Trebnje.

CIK Trebnje

20. 6. sob
11:00

Zaključek 42. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih 
samorastn.

20. 6. sob
15:00

Dan slovenskega badmintona
Za vse, ki so kakorkoli povezani z badmintonom-rekreacija, 
tekmovalci, podporni člani, ljubitelji pernatega športa…

Športni center 
Vita Trebnje

21. 6. ned Planinski izlet
Vršič – Nad Šitom glava – Mojstrovke – Travnik – Vršič. 
Zahtevna pot, 8 ur hoje. 

21. 6. ned
11:00

Proslava na Medvedjeku
Ob 18. obletnici bojev na Medvedjeku za samostojnost 
Slovenije se bodo ob spominskem obeležju spomnili leta 
1991 in s tem tudi počastili dan državnosti.

Spominsko 
obeležje na 
Medvedjeku

22. 6. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Trebnje

23. 6. tor
15:00

Točke vseživljenjskega učenja Dolenjska
Udeležite se brezplačne delavnice »Rezano cvetje«.

Knjižnica na 
Mirni

23. 6. tor
18:00

Zabava ob koncu šolskega leta z gusarskim kapitanom 
in Nodijem

Mercator center 

23. 6. tor
19:30

Svečana akademija ob prazniku KS Trebnje
S podelitvijo priznanj KS Trebnje 2009.

KD Trebnje

24. 6. sre
16:00

Predavanje Šege in navade ob kresovanju
Vodi Alenka Lamovšek.

Galerija likovnih 
samorastn.

24. 6. sre
18:00

Slavnostna seja Občinskega sveta
Občina Trebnje bo svoj praznik 25. junij obeležila s 
slavnostno sejo občinskega sveta, kjer bodo tudi podelili 
občinska priznanja.

CIK Trebnje

24. 6. sre
21:00

Kresovanje ob prazniku Občine Trebnje 25. juniju
Pri toplarju Florijan na Blatu.

Blato

25. 6. čet
19:00

Baragov spominski dan: slovesna maša
Ki jo bo daroval prelat in generalni vikar škofi je g. Božidar 
Metelko.

župnijska cerkev 
v Trebnjem

25. 6. čet
20:00

Baragov spominski dan: svečana akademija KD Trebnje

25. 6. čet
20:30

Baragov spominski dan: razstava Boj proti veri in 
cerkvi

Baragova galerija 
Trebnje

26. – 28. 6.
pet – ned
10:00 – 18:00

Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje (»Iz trebanjskega koša«)

Galerija likovnih 
samorastn.

26. 6. pet
17:00

21. tradicionalna prireditev »Iz trebanjskega koša« center Trebnjega

27. 6. sob
8:00

Baragov spominski dan: pohod po Baragovi poti
Odhod izpred cerkve Marijinega Vnebovzetja v Trebnjem.

Trebnje

27. 6. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica park v Trebnjem

27. 6. sob
8:00

Ekološka tržnica Mercator center 

27. 6. sob
9:00

Delavnica »Zdravljenje Zemlje – zdravljenje Sebe«
V okviru projekta geomantičnih raziskav »Dežela izobilja 
med Krko in Savo«. Vodil jo bo Marko Pogačnik. Na 
delavnico pridite v udobnih športnih oblačilih, s seboj 
prinesite malico. Z delavnico bomo začeli v Trebnjem in 
nadaljevali v dolini reke Mirne. Za prevoz nam bodo služili 
osebni avtomobili. Delavnica je brezplačna.

Trebnje

27. 6. sob
13:00

21. tradicionalna prireditev »Iz trebanjskega koša«
V Trebnjem bodo prvič potekale viteške igre (pri motelu) v 
organizaciji Konjeniškega društva Temeniške doline ter TD 
Suha krajina iz Žužemberka. 

center Trebnjega

27. 6. sob
15:00

6. vaške igre med vasmi KS Dobrnič
Igre bodo potekale pred veselico PGD Dobrnič.

travnik pred šolo 
v Dobrniču

27. 6. sob
16:00

Državno prvenstvo v spretnostni vožnji z motornimi 
vozili (»Iz trebanjskega koša«)

pri gostilne 
Opara

27. 6. sob
18:00

Javno vodstvo po razstavi Aleksander-Sandi Leskovec 
(»Iz trebanjskega koša«)

Galerija likovnih 
samorastn.

28. 6. ned
10:00

5. Trebanjski maraton Dana (»Iz trebanjskega koša«) center Trebnjega

28. 6. ned
15:30

21. tradicionalna prireditev »Iz trebanjskega koša« center Trebnjega

28. 6. ned Cilj teka Rim – Trebnje (»Iz trebanjskega koša«) Rim – Trebnje

29. – 30. 6.
pon – tor

Počitniške delavnice Jurček bere in ustvarja
Vsi osnovnošolski otroci vabljeni na ustvarjalne delavnice, 
kjer se boste skupaj z Jurčkom pripravili na morske 
dogodivščine.

Knjižnica Pavla 
Golie

29. 6. – 3. 7.
pon – pet
10:00 – 12:00

Delavnice za otroke Moje poletje v Trebnjem
Delavnice za otroke: peka kruha v krušni peči, izdelovanje 
iger in igrač, izdelovanje iz gline, papirja in tekstila, pletenje.

Jurjeva domačija

29. 6. pon
13:00 – 16:00

Zaposlitveni kotiček in pomoč pri učenju Knjižnica 
Trebnje

29. 6. – 4. 7.
pon – sob
8:00 – 15:00

Športne vragolije na Viti
Poletni otroški program. Program je namenjen otrokom 
med 5. in 9. letom starosti.

Športni center 
Vita

4. 7. sob
20:30

Koncert: Cantica Symphonia (IT), Klasikaa Dolenjska
Glasbena revolucija XV. stoletja: od skoraj znanstvene 
glasbe poznega srednjega veka do toplega humanizma 
renesanse.

Zaplaz
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Zakaj spremenjeni datum 
Trebanjskega koša?
Zadnji vikend v juniju že drugo desetletje praznujemo Baragove dne-
ve – spominski dan občine Trebnje, ker ta termin sovpada z rojstvom 
Friderika Ireneja Barage, k temu nas zavezuje tudi Statut Občine 
Trebnje. 
Letos pa so se organizatorji prireditve Iz trebanjskega koša odločili, 
da je prireditev v istem vikendu kot Baragovi dnevi in praznik občine. 
Škoda, da organizatorji ne zmoremo nekoliko več usklajevanja.

Kulturno društvo Trebnje

Petek, 26. 6. 2009

17.00 POVORKA DRUŠTEV (zbor pri KZ Trebnje (spremlja godba iz 
Trebnjega in Šentruperta) 

- fanfare (Glasbena šola Trebnje)
- otvoritveni pozdrav župana občine Alojzija Kastelica
- pozdravne besede predsednika TD Trebnje Dušana Mežnaršiča

18.00 Kulturni program 
- folklorna skupina Razbor,
- harmonikaši iz Mirne Peči
- podelitev priznaj ob 30-letnici TD Trebnje
- slavnostni govornik

Program bo povezovala Irena Tratnik.
20.00 ZABAVNI VEČER 

- ansambel DEŽUR
- Davor Borno 
- Irena Tratnik

Gostinska dejavnost na osrednjem prostoru – Terme Krka
Pri zabaviščnem parku opravlja gostinsko dejavnost Glivar.

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
- zabaviščni park (parkirni prostor pošte)
- stojnice (Tavžentroža, Merkur zavarovalnica, TIC Trebnje, itd.)
- srečelov (TD Trebnje)
- otroška športna delavnica TRIMKO (parkirišče za občinsko stavbo)
- dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov (10.00–18.00)

Sobota, 27. 6. 2009

13.00 – 17.00  VITEŠKE IGRE (pri motelu Trebnje) - Konjeniško društvo 
Temeniške doline ter TD Suha krajina iz Žužemberka
18.00 PROGRAM ZA MLADINO 

- mladi talenti občine Trebnje 
  (Saša Hren, bend Jebela cesta, skupina  Alibi)

OSREDNJA VEČERNA PRIREDITEV
- Občinski pihalni orkester Trebnje 
- Humoristični vložek (gledališka skupina PLIN s Čateža)

Program bo povezoval Lojze Gorjanc.
20.00 ZABAVNI VEČER

- skupina ROK`N`BAND
- Narodno zabavni ansambel Andreja BAJUKA
- Mama Branka (Jure Omahen) - humorist

SPREMLJEVALNI PROGRAM
- zabaviščni park
- vožnje s fi jakarji na turistične destinacije
- prodaja domačih izdelkov in biohrane
- srečelov 
- otroška športna delavnica TRIMKO 
  (parkirišče za občinsko stavbo)
- dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov (10.00 – 18.00); 
  vodenje po razstavi Sandija Leskovca (18.00)
- predstavitev dela policije (stojnica)

ŠPORTNI SPREMLJEVALNI PROGRAM     
- Strelska družina Trebnje – dan odprtih vrat
  (19. junij od 16.00 dalje) 
- šahovsko tekmovanje (na Blatu pod Toplerjem)
- Ribiški car 2009; Ribiško tekmovanje v lovu na najdaljšo ribo)
  Ribiška družina Novo mesto, podtabor Trebnje - Ribnik Blato 
- dan odprtih vrat Golf Cluba Trebnje (vadišče Blato)
- nogometno tekmovanje mladih na travnatem igrišču (OŠ Mirna)
- prikaz varne vožnje z motornimi vozili za družine

16.00 – Državno prvenstvo – spretnostna vožnja z motornimi vozili

Nedelja, 28. 6. 2009

10.00  5. TREBANJSKI KOLESARSKI MARATON   »DANA«
Organizator Kolesarsko društvo Gor. Ponikve

13.30 Razglasitev rezultatov maratona
- Fitnes Klepec 
- promocija kolesarjenja

Ogledi in vožnje s fi jakarji. Prijave na stojnici TIC-a.
15.30 OTROŠKI PROGRAMI

- Teater Cizamo (cirkuško klovnska predstava)
17.00 nastop skupine tamburašev KLAS iz Novega mesta
18.00   okvirno – prihod tekačev Društva DTP Trebnje Rim – Trebnje
18.20 Podelitev »trebanjskih košev« - župan Občine Trebnje

Otroški harmonikarski orkester Sandija Ravbarja  
18.30 ZABAVNI VEČER

- Narodno zabavni ansambel Zlati muzikanti
- Plesni studio Novo mesto (Hip hop)

Večerni program vodi Irena Tratnik. 

SPREMLJEVALNI PROGRAM
- zabaviščni park
- vožnje s fi jakarji na turistične destinacije
- prodaja domačih izdelkov in biohrane
- srečelov 
- otroška športna delavnica TRIMKO
  (parkirišče za občinsko stavbo)
- dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov (10.00 – 1800)

PROGRAM PRIREDITVE »IZ TREBANJSKEGA KOŠA - 2009«
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25. junij, 
praznik občine Trebnje

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje!

Občina Trebnje bo letos prvič praznovala svoj občinski praznik, ki je 
določen na dan 25. junija. Imamo tudi nov grb in zastavo občine 
Trebnje, ki ju je kot uradna simbola Trebnjega sprejel Občinski svet. 
Še naprej ostajajo tudi Golievi in Baragovi dnevi. Torej, ob koncu ju-
nija 2009 se bodo v naši občini zvrstile številne slovesnosti, prireditve 
in otvoritve novih javnih investicij! 

Utrinek Iz Trebanjskega koša 2008, foto: Jože Povšič

Prireditve in otvoritve  Ob prazniku občine Trebnje:
- sreda, 24. junija 2009, ob 18. uri, v predavalnici CIK Trebnje: Slavno-

stna seja Občinskega sveta Občine Trebnje, slavnostni govor župa-
na Občine Trebnje in podelitev priznanj Občine Trebnje, 

- sreda, 24. junija 2009, ob 21. uri, kresovanje na Blatu pri ribniku, 
vabljene občanke in občani,

- otvoritve Zdravstvenega doma Trebnje, Varstveno delovnega cen-
tra Trebnje, železniškega prehoda na Mirni in drugih javnih investi-
cij v občini Trebnje, po programu javnih ustanov.

Turistična prireditev Iz Trebanjskega koša:
- petek, 26. junija, sobota, 27. junija, in nedelja, 28. junija 2009: številne 

prireditve z zabavnim programom, v organizaciji Turističnega dru-
štva Trebnje.

 
Baragovi dnevi:
- po programu, v organizaciji Kulturnega društva Trebnje.
 
Občanke in občane ter krajanke in krajane Trebnjega naprošamo, da 
v dneh ob prazniku Občine Trebnje poleg javno izobešenih zastav 
tudi sami izobesijo slovensko, evropsko in občinsko zastavo!
 Želimo vam lepo praznovanje in vljudno vabljeni na prireditve!
 

Mladi gledališčniki v 
Šentjakobskem gledališču 
Od 26. do 28. maja je v Ljubljani potekalo državno srečanje lutkovnih 
skupin in otroških gledališč Slovenije. Iz območja trebanjske izpostave 
sta se na državno srečanje uvrstili dve skupini, ki sta zastopali Dolenj-
sko, Belo krajino in Posavje. Iz mokronoške osnovne šole so na držav-
nem srečanju lutkovnih skupin Slovenije sodelovali lutkovna skupina 
Fedrčki pod mentorstvom Polonce Bartolj , ki so na odrskih deskah 
Šentjakobskega gledališča izvedli izvrstno avtorsko delo mentorice in 
njene skupine - Papir vse prenese. 
Prav tako na odru Šentjakobskega gledališča so se ponovno izkazali 
mladi gledališčniki 1.c razreda OŠ Trebnje pod mentorstvom Antoni-
je Rot in Martine Zupančič, ki so več kot navdušili polno dvorano. 

JSKD OI Trebnje,
foto: Janez Eržen


