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GLASILO                občanov
Glasilo občine Trebnje, december 2005/glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovane 
občanke in občani!

Vesel sem, da se vam lahko oglasim preko Glasila 
občanov. Vesel sem zato, ker mi je z novo uredniško 
politiko dano, da vam povem tisto, kar želim in ni pod-
vrženo nikakršni cenzuri.

Z izvolitvijo za župana, za mandat, ki bo trajal do 
jesenskih volitev v letu 2006, sem obljubil, da se bom 
trudil postoriti čim več, to je vse tisto, kar je občinski 
svet že naložil občinski upravi s sprejetjem dvoletnega 
proračuna (2005 - 2006), bom pa vse napore vložil tudi 

v nove projekte povsod tam, kjer je možno računati na širšo družbeno podporo in aktivnost posa-
meznih krajevnih skupnosti, vaških odborov ali drugih skupin civilne družbe.

Za uspeh si štejem, da je občinski svet zmogel toliko politične volje in s sprejetjem Odloka o Gla-
silu občanov postavil nove temelje uredniške politike in s tem neodvisno informiranje vseh krajanov 
v naši občini. Prav se mi zdi, da je občinski svet po več ko enem letu po preteku mandata nadzorne-
mu svetu v Javnem podjetju Komunala, le imenoval nov nadzorni svet oz. člane nadzornega sveta, 
ki bodo predstavljali lastnika in opravljali transparenten nadzor nad delom podjetja, ki je dolžno 
občanom zagotavljati zdravo pitno vodo, redno odvažati odpadke in zagotavljati ustrezno čiščenje 
odpadnih voda.

Zavedam se, da je v letu 2005 ostalo veliko investicij nerealiziranih. Delno tudi zaradi objektivnih 
razlogov, saj nam spoštovanje zakonodaje velikokrat začetek izvajanja investicij, ki so vezana s pri-
dobivanjem različnih soglasij, podaljša. Vendar se bodo vse investicije na vodovodnem področju, 
področju čiščenja odpadnih voda in cestnem področju, začete v letu 2005, dokončale v letu 2006. Z 
rebalansom proračuna bom predlagal na tistih investicijah, ki bi jih bilo smiselno dokončati (zaradi 
ekonomske rabe), dodatna sredstva. Prav gotovo mora občinski svet dokončno potrditi tudi eno od 
štirih predlaganih variant dozidave osnovne šole v Šentrupertu. Pričakujem od občinskega sveta 
racionalno odločitev, saj je potrebno istočasno pristopiti tudi k ureditvi lokalne ceste od Slovenske 
vasi do Šentruperta. Zakaj omenjam ravno ti dve investiciji? Glede na višino potrebnih sredstev sta 
ravno ti dve investiciji tako velik zalogaj, da lahko ob neracionalni odločitvi za daljše obdobje iz-
črpata občinski proračun, zato bi bilo prav, da občinski svet ob koncu svojega mandata to odločitev 
sprejme z vso odgovornostjo. 

Poznate moja načela, vedno ste dobrodošli v stavbi občinske uprave, za vsakega človeka si je po-
trebno vzeti čas, zato boste v pisarni župana, ob predhodnem dogovoru, vedno sprejeti. Tudi z vašo 
pomočjo in vašimi nasveti lahko pripomorete k boljšim pogojem bivanja v naši občini. 

Vsem občankam in občanom želim vesele božične praznike, v novem letu 2006 
pa mnogo zdravja in sreče.                                                             Ciril Metod Pungartnik

Pismo domovini
Sredi ohole tolpe domovin
velikih je izmerjal Tvojo malost,
zamaknjen v Tvojo starodavno žalost,
ponižani, preganjani Tvoj sin.

In glej, oslepujoči blesk tujin
je vso razgalil Tvojo zaostalost,
a tuja Ti poguba in propalost
razširila ni stisnjenih dolin.

Le jasna misel je odprla dveri
v Duhá svetišče izven ljudskih mej
v Tebi, tihi in prezrti hčeri.

In glas višav je kriknil: Brat, ne štej
ne duš ne juter, temveč v živi veri
po poti hodi trnjevi – naprej.

    Pavel Golia

Šestindvajsetega decembra
praznujemo 

DAN SAMOSTOJNOSTI.
Tega dne, leta 1990, 

so bili uradno potrjeni rezultati plebiscita, 
ki je tri dni prej zbral na voliščih 

kar 93,2 odstotka volilnih upravičencev. 
Odgovoriti so morali na vprašanje
ALI NAJ SLOVENIJA POSTANE 

SAMOSTOJNA DRŽAVA.
Približno 95 odstotkov udeležencev je obkrožilo  

DA.

Spoštovane bralke!
Spoštovani bralci!

Z odlokom župana občine Trebnje (objavljenim 2. decembra 2005 v 
Uradnem listu RS) je Glasilo občanov dobilo pravno podlago za izhaja-
nje, 13. decembra je bil formiran uredniški odbor in prvi izdelek je pred 
vami.

Z odlokom je določena tudi programska zasnova glasila. Tretji člen 
določa naslednje vsebine:
- napovednik pomembnih dogodkov;
- »kotiček župana« ter članki Nadzornega sveta občine, sklepi Občinske-
ga sveta. in delovanje občinske uprave;
- delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, Upravne enote in dr-
žavnih organov;
- gospodarstvo, obrt, podjetništvo in turizem;
- kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo;
- kultura in socialno področje;
- otroški kotiček, križanka, šolska dejavnost;
- šport in delovanje društev.

Politične stranke, ki so zastopane v Občinskem svetu, imajo možnost ob-
jave člankov na tretji strani največ do velikosti 1/8 strani.

Ker določena programska zasnova ni bistveno drugačna od tiste, kot 
ste jo bili vajeni, v uredniškem svetu tudi nismo videli razlogov, da bi 
časopisu kaj dosti spreminjali podobo. Uredniški svet si je vzel za vodilo: 
Glasilo občanov naj bo glasilo občanov!

Glasilo občanov tudi v tem smislu, da bo v njem, spoštovani bralci in 
bralke, čim več vaših prispevkov, zato vljudno vabljeni k pisanju!
Novost prinaša 5. člen Odloka.

»V glasilu se ne objavijo komercialne reklame in obvestila, brezplačno 
pa se objavijo osmrtnice občanov občine Trebnje ter obvestila društev 
v občini Trebnje in medobčinskih društev, v katere so vključeni občani 
občine Trebnje.«

Glasilo bo izhajalo enkrat mesečno in bo še naprej brezplačno za vsa 
gospodinjstva.

Moja iskrena zahvala vsem, ki so se doslej trudili pri Glasilu, še posebej 
urednici Ivanki Višček. Tudi v naprej dobrodošli! 

Vsem Vam, ki Vam je Glasilo občanov namenjeno, pa vse dobro v 
letu, v katerega bomo pravkar praznično zaplesali. Stane Peček, urednik  
K dobrim željam se pridružuje tudi Uredniški svet: 
Mojca FEMEC, Miro HRENK, Dušan MEŽNARŠIČ, Jože POVŠIČ, 
Gregor ROGELJ, Valerija ŠKET JARM, Polona TRATAR in Ivanka VIŠ-
ČEK. 

s r e č n o
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Ob imenovanju na podžupansko funkcijo po izvedenih 
nadomestnih volitvah župana 

Občine Trebnje se zavedam realnosti, ki izhajajo iz:
- trajanja mandata do rednih lokalnih volitev proti koncu 

leta 2006
- že sprejetega proračuna občine za leti 2005 in 2006
- opredelitve moje pristojnosti za področje negospodar 

skih dejavnosti v občini

Spoštovani  
Lojze!

Rekli so mi, naj ob tej priliki ne go-
vorim le v imenu občine, pač pa tudi 
v imenu sosedov, Krajevne skupnosti 
Trebnje in vinogradnikov. Poskušal 
bom, pa ne vem, če bom zmogel.

Rodil si se v kmečki družini v vasi 
Gmajna na robu Krškega polja. Ko-
maj leto star si bil z vso družino izgnan 
v Nemčijo. Tako si že v  najranejšem 
otroštvu okušal bedo, ponižanje in 
strah. Ko ste se po vojni vrnili, je bila 
hiša prazna, ničesar ni bilo, vse je bilo 
treba od začetka. Bilo je zelo hudo!

Pa vendar, končal si osnovno šolo, 
nižjo in višjo gimnazijo in postal štu-
dent agronomije Univerze v Ljubljani. 
Po končanem študiju si se pred 40 leti  
kot diplomirani agronom zaposlil v 
Kmetijski zadrugi Trebnje. Bil si dela-
ven in kmalu postal eden od vodilnih 
delavcev zadruge. Mnogo let si bil vod-
ja pospeševalne službe.  Zavedal si se 
potreb po izboljšavah. Sodeloval si pri 
izobraževanju, dajal nasvete in si kma-
lu pridobil izredno zaupanje prebival-
cev občine, še predvsem kmetov. 

Poleg poklicnega dela pa si opravljal 
tudi najrazličnejše družbene funkcije. 
Nekajkrat si bil odbornik in član  ob-
činske  skupščine in občinskega sveta, 
član občinskega odbora SZDL, dolgo-
letni član OŠCZ. Leta 1990 si bil izvo-
ljen za poslanca v Republiško skupšči-
no in nato tudi za poslanca Državnega 
zbora, takrat že samostojne države Slo-
venije. Po mandatu  poslanca,  pa si bil 

20. redna seja občinskega sveta

Občina Trebnje gre naprej    

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje!izvoljen tudi za župana naše občine. 
Bil si ustanovitelj Kmečke zveze in 
tudi Ljudske stranke, v kateri si več let 
opravljal funkcijo podpredsednika. Bil 
si dolgoletni član upravnega odbora 
Društva vinogradnikov Trebnje in vr-
sto let predsednik skupščine Zveze dru-
štev vinogradnikov Dolenjske. 

Lojze! Vedno in povsod, kjer koli 
si bil, si se zavzemal za boljšo in bolj 
pravično družbo, še posebej si se zav-
zemal za malega človeka. Bil si izredno 
občutljiv za socialne krivice. Vedno in 
povsod si branil dostojanstvo kmetov 
in se zavzemal za izboljšanje njihovega 
položaja v družbi. 

Po poroki si si v Trebnjem ustvaril 
dom, ki je bil odprt za vsakogar, pa naj 
je šlo za pogovor, nasvet ali pomoč. V 
vinorodni gorici Arenberg  si kupil zem-
ljo, zasadil vinograd, postavil zidanico, 
postal vinogradnik in ustanovni član 
Društva vinogradnikov Trebnje. Bil si 
zelo ponosen na status dobrega vino-
gradnika,  ki so ga potrjevala številna 
priznanja in odličja. 

Več priznanj pa si prejel tudi za delo 
na področju pospeševanje razvoja kme-
tijstva;  tako državni odlikovanje kot 
tudi plaketo Občine Trebnje. Živel si 
in se razdajal, a zahrbtna bolezen te je 
že napadla. Leto dni si se boril za živ-
ljenje. Vedel si, da za vedno odhajaš, a 
tudi to si ves čas prenašal pokončno. 

Spoštovani, poslavljamo se od člove-
ka, ki je bil dober sosed, delovno zavzet 
krajan, občan in državljan. Ta velika 
množica nas,  ki smo prišli na Lojzeto-
vo zadnje potovanje in slovo, potrjuje, 
da je bil Lojze velik človek. Tudi nje-
gov delež je vtkan v razvoj občine, ki se 
je iz nerazvite prebila med povprečno 
razvite. Prav tako pa ima svoj delež pri 
razvoju Kmetijske zadruge Trebnje, ki 
je postala vodilna zadruga v naši drža-
vi. Ko je bil poslanec se je boril za pri-
znanje cvička, ki je v veliki meri prav 
po njegovi zaslugi priznan kot vino z 
geografskim poreklom. 

Poslavljamo se od poštenega, dobre-
ga socialno izjemno čutečega človeka, 
ki je 40 leto živel med nami.  Poslavlja-
mo se s spoznanjem, da bo v naši za-
vesti živel še dolgo. Za vse to, kar nam 
je dal, ne moremo povrniti z ničemer 
drugim, kot z nemočno željo mirnega 
počitka v naši dolenjski zemlji, kateri 
je toliko dal. 

Ciril Metod PUNGARTNIK
župan Občine Trebnje

Navedena dejstva terjajo postavitev realnih ciljev, ki bodo 
vodilo mojega dela v približno leto dni trajajočem mandatu.

S svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami zagotav-
ljam svoj prispevek k:
- izboljšanju timskega dela pri reševanju problemov v ob-

čini
- normalizaciji odnosov in povečevanju kooperativnosti pri 

delu občinskega sveta
- povečanju stopnje realizacije sprejetega proračuna, zlasti 

v delu investicijskih vlaganj na področju negospodarskih 
dejavnosti

- pravočasnim pripravam projektov, h katerim je možno v 
naslednjih letih pridobiti dodatna sredstva države in EU

- izvedbi vseh drugih nalog, ki mi bodo zaupane s strani žu-
pana
Ponujeno možnost in priložnost sem sprejel predvsem za-

radi tega, ker zaupam in verjamem novoizvoljenemu županu 
g. Cirilu Metodu Pungartniku in strokovni službi občinske 
uprave z direktorjem mag. Janezom Slakom na čelu.

Ob bližajočem se vstopu v leto 2006 želim vsem občankam 
in občanom veliko mero strpnosti in medsebojnega razume-
vanja tako v zasebnem kot v javnem življenju, ker je to pogoj 
za dobro počutje in uspešno opravljanje vseh nalog, ki nam 
jih bo prineslo novo leto.

Jože Jevnikar 
podžupan

Spoštovane občan-
ke in občani po na-
domestnih  volitvah 
sem bil imenovan za 
podžupana občine. 
Že od začetka si priza-
devam realizirati čim 
več volilnih obljub in 
konstruktivno prispe-
vat na vseh  področjih 
pri razvoju občine.

Občinski časopis je 
pred vami in kljub ne-
katerim pomislekom 
in ne samo to tudi 
prvič vam prilagamo 
stenski koledar z izbo-
rom slik iz vseh kra-

jevnih  skupnostih. Upam da vam bo všeč.
Avtocesta je tako rekoč končana zgodba in brez posebnih 

pripomb ali nasprotovanj. Upamo da bo država šla v čim-
prejšnjo izvedbo. Hkrati pa je na nas, da zagotovimo primer-
ne sanacije poškodb na infrastrukturi in privatnih objektih.

Rebalans proračuna je bil sprejet na novembrski seji ob-
činskega sveta in je prinesel prerazporeditve sredstev na po-
sameznih področjih. Finančne razmere so v občini ugodne 
saj namenjamo cca 45 % proračunskih  sredstev za razvoj 
oziroma investicije.

V JP Komunala Trebnje je imenovan nov nadzorni svet, ki 
je že imel konstitutivno sejo. Prvi pogovori z direktorjem so 

bili strpni in konstruktivni, kar je dobra popotnica za raz-
voj.

Na decembrski seji bom predlagal razglasitev leta 2006 za 
leto varstva narave v občini Trebnje. Cilj je sanirati črna od-
lagališča odpadkov po naših gozdovih in drugih ekoloških 
problemov. Seveda pa je hud problem tudi onesnaževanja 
reke Mirne. Na desnem bregu odtekajo  v reko neočiščene 
odplake. Pri  tem problemu je premalo strpnega dialoga in 
preveč starih zamer. Strošek cca  3.mil  je minimalen v pri-
merjavi  z daljnosežnim posledicam onesnaževanja.

Seveda  pa je osnovna skrb, da občani čutite občino kot 
prijazen servis za  vaše potrebe na regulativni ravni. Vaše 
pohvale in pripombe bodo pomagale tudi nam, da se bolje 
organiziramo in približamo  vam uporabnikom storitev.

Pred nedavnim sem bil pri dveh družinah, ki živita na težje 
dostopnih .področjih v naši občini .Do doma se pripeljejo po 
kilometru strme makadamske ceste, ki jo vsako večje neurje 
popolnoma uniči. V obeh družinah je tudi pet otrok. Očeta 
morata vsaj enkrat na teden  popravljati cesto, če ne, ni pre-
vozna. A kljub vsemu zatrjujejo da živijo na najlepšem koš-
čku naše občine. Pripravljeni so narediti vse, da bi tudi oni 
enkrat dobili asfaltno cesto do svojih domov. Takih zgodb je 
veliko in če bodo vsaj nekatere v tem letu dobile svoj srečen 
konec bom tudi jaz veliko bolj srečen.

Vsak ponedeljek sem vam na voljo v pisarni v drugem 
nadstropju na občini od  8-10 ure ali v sredo od 9-10 ure. 
Sicer pa me lahko poiščete tudi v Tiki ali na tel 041/638-677 

V letu 2006 vam želim, da bi udejanjali svoje sanje in živeli 
v miru, zdravju in zadovoljstvu.

SREČNO!                                                      Alojzij  Kastelic

Seja občinskega sveta je bila 22. 11. 2005 in je 
vsebovala 20 točk dnevnega reda.

Seja se je začela kot ponavadi z zapletom že pri 
sprejetju dnevnega reda, saj so svetniki strank SDS 
in N.Si zahtevali, da se z dnevnega reda umakne 
točka sprejem Odloka o izdajanju občinskega ča-
sopisa Glasilo občanov. Bili so mnenja, da osnutek 
odloka ni obravnaval pristojni odbor, vendar pa so 
bili drugi svetniki mnenja, da je vendar že čas, da 
občinsko glasilo izide, vse pripombe na odlok pa 
so lahko dane na sami seji sveta. Z glasovanjem 
večine se svetnik Franc Hribar ni strinjal, zato je 
kot že večkrat, skupaj s svetnikom Brankom Ru-
som, sejo občinskega sveta zapustil. Seje pa se tudi 
tokrat ni udeležil romski svetnik Miha Breznik.

Že uvodoma se je seja razvnela pri vprašanjih 
svetnikov, saj svetnik Branko Rus ni zadovoljen z 
odgovorom občinske uprave o črnih odlagališčih; 
poudaril je, da bi občina morala zaposliti inšpek-
torja, zanimalo pa ga je predvsem to, ali bo občina 
dala naročilnico JP Komunala. V razpravi je sode-
lovalo več svetnikov, poseben poudarek razpravi 
pa je dal podžupan Alojz Kastelic, ki je dejal, da 
je potrebno vplivati na zavest ljudi, potrebno pa je 
doseči dogovor med občinsko upravo in JP Komu-
nalo, kako sanirati črna odlagališča.

Razpravo je sklenil župan Ciril Metod Pungart-
nik ter predlagal v sprejem sklepe: S problematiko 
naj se resno pristopi v Odboru za prostor, komu-
nalno in prometno infrastrukturo; JP Komuna-
la naj pripravi ponudbo za sanacijo odlagališč; v 
občinski upravi pa se čimprej zaposli komunalni 
nadzornik.     

V nadaljevanju seje so svetniki potrdili nado-
mestnega kandidata za člana občinskega sveta Mi-
rana Juraka iz Trebnjega na mesto Cirila Pungart-
nika, ki je bil izvoljen za župana.

Svetniki so za tem sprejeli dopolnjen predlog 
zazidalnega načrta Cviblje v Trebnjem, ki bo dol-
goročno lahko zapolnil dosedanjo praznino za in-
dividualno stanovanjsko gradnjo objektov na po-
vršini 11,5 ha z okoli 90 gradbenimi parcelami.

Zazidalni načrt Cviblje je bil sprejet že v letu 
1990, pozidava pa ni bila realizirana, ker je bila po-
trebna predhodna izgradnja manjkajoče cestne in 
komunalne infrastrukture. V letu 2004 je bila javna 
razprava z vsemi zainteresirani občani ter krajani, 
ki živijo na tem območju. Zaradi opozoril krajanov, 
da se na delu ZN na obstoječih zgradbah pojavljajo 
razpoke, so bile izvedene geološke raziskave. Po več-
mesečnih opazovanjih vrtin je bila izdelana ocena 
stabilnosti terena. 

Dalj časa pa so se svetniki zadržali pri obravna-
vi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2005 (tako ime-
novanem rebalansu). Tako je svetnik Marjan Zu-
pančič predlagal dodatna finančna sredstva za šti-
pendije, Tone Zaletel je hkrati izrazil nezadovoljstvo 
glede višine sredstev za lokalne ceste. O slabih lo-
kalnih cestah so opozorili tudi drugi svetniki. Tako 
je Peter Marjan Pavlin opozoril na nedokončanje 
ceste v Dol. Nemški vasi. Na mnenje svetnika Jožeta 
Rebolja, da ni zasledil sredstev za mrliško vežico v 
Trebnjem, je župan poudaril, da se mora predhodno 
razčistiti glede dosedanje investicije, saj je Nadzor-
ni odbor občine opozoril na nekatere nepravilnosti. 
Vendar je bilo tudi na posredovanje Majde Ivanov 
dodatno odobreno KS Trebnje za mrliško vežico 5 
milijonov sit. Dodatna sredstva so prejela tudi GZ 
Trebnje ter PGD Ševnica, PGD Sv. Rok in PGD Tre-
belno za gradnjo novih gasilskih domov.           

Peter Marjan Pavlin je dejal, da ni bil zadovoljen, 
ko se je sprejemal dvoletni proračun, ravno tako pa 
ni zadovoljen z rebalansom proračuna. Zato je pred-
lagal, da se čimprej pripravi rebalans za leto 2006. V 
zvezi z mrliško vežico pa je dejal, da se moramo pri 
tej zadevi odgovorno obnašati, zato želi konkretno 
poročilo. Janez Kovačič je opozoril na še nerealizi-
ran sklep o gradnji železniškega prehoda na Mirni 
ter na še vedno pereč problem slabe vodooskrbe v 
občini.    

Marjan Zupančič je opozoril na slabe šolske pros-
tore v Šentrupertu, Dobrniču, Dol. Nemški vasi 
in Šentlovrencu ter na pomanjkljivo opremo v OŠ 

Trebnje. Majda Ivanov je dejala, da so na javnih de-
lih zaposlili v Domu starejših občanov novo delavko, 
zato pa so potrebna sredstva. Na problematiko cest 
v KS Mokronog je opozoril tudi Tone Maver, zato 
so bila dana dodatna sredstva. Dodatna sredstva so 
svetniki namenili tudi za gradnjo oz. izboljšavo kul-
turnega doma v Dobrniču ter doma KS Veliki Ga-
ber, več sredstev so namenili za Veseli december za 
obdaritev otrok, za malo gospodarstvo in  socialne 
programe.

Svetniki so se dalj časa zadržali pri obravnavi 
predloga Odloka o izdajanju občinskega glasila. Po-
udarek pa je bil predvsem na imenovanju Uredni-
škega sveta in glavnega urednika. Župan je povzel 
razpravo svetnikov in njihove predloge vključili v 
odlok, ki  je bil sprejet, saj je bila želja večina članov 
sveta, da glasilo izide še v tem letu.   

Župan občine Ciril Pungartnik je svetnike pri 
točki kadrovske zadeve seznanil, da je imenoval dva 
podžupana in sicer Alojzija Kastelica ter Jožeta Jev-
nikarja.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja Igor 
Teršar je v nadaljevanju seznanil svetnike s kadrov-
skimi zadevami, ki jih je obravnavala njegova komi-
sija. Tako so svetniki potrdili v Svet Centra za izob-
raževanje in kulturo Naceta Sila ter Majdo Marolt, 
v Svet OŠ Trebnje pa Špelo Smuk, Jožeta Smoliča in 
Štefana Kamina. Zatem je svetnike seznanil tudi s 
predlogom komisije za Nadzorni svet JP Komunale. 
Glede na mnenje večina svetnikov, da je sedanjemu 
Nadzornemu svetu JP Komunala potekel mandat, 
so predlagane kandidate, kljub nasprotovanju po-
sameznikov, potrdili. Tako so v Nadzornem svetu 
JP Komunala imenovani  Franc Jevnikar, Jožefa Pra-
vne, Mirko Jarc in mag. Ciril Pevec, občinski svet pa 
je še predlagal kot kandidata za predsednika Franca 
Jevnikarja. .

Umestitev trase avtoceste mimo Trebnjega je bila 
v zadnjem obdobju vroča tema tudi na občinskem 
svetu. O predlogu lokacijskega načrta ter zbira vseh 
pripomb občanov na predvideno traso je svetnike 
seznanila strokovna delavka občinske uprave Vida 
Šušterčič. Svetniki so se s pripombami strinjali, po-
udarili pa so, da je potrebno istočasno z gradnjo 
avtoceste opraviti tudi vse ukrepe na H1, bodoči 

regionalni cesti in ponovno zahtevali, da se pri 
zahodnem priključku povezava H1 na obstoječo 
regionalno cesto uredi podobno, kot je planirana 
povezava iz Mirenske doline.       

Zatem so svetniki sprejeli predlog razdelitve 
sredstev za programe na področju kmetijstva ter 
podelitev štipendij za naslednike kmetij.

Na predlog Majde Ivanov, ki je svetnike sezna-
nila z delovanjem Doma starejših občanov glede 
pomoči na domu, so sprejeli povišanje cene oskrb-
nine.

V nadaljevanju dnevnega reda pa so svetniki 
sprejeli tudi povečanje cene posameznih dnevnih 
programov v vrtcih, s tem da povišanje vrtca na 
Mirni bremeni starše samo do višine 95.000 SIT, 
ter povečano vrednost točke izračuna nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča. Svetniki pa so 
brez pripomb sprejeli sklep o vračanju priključne 
takse, pobrane pri  vodovodnem omrežju na siste-
mu Brezovica - Straža v KS Mokronog, ki lahko ta 
sredstva namensko porabi za izgradnjo le-tega.       

Ob koncu so svetniki postavljali še vprašanja 
in dajali pobude. Tako je med drugimi Jože Hri-
bar opozoril na sanacijo ceste pod Plusko po iz-
gradnji avtoceste, Jožeta Rebolja je zanimalo, za-
kaj se ne posodobi cesta Rakovnik - Šentrupert, 
svetnika Goleta je zanimalo, kdaj se bo začela iz-
gradnja vodovoda Zaloka - Vesela gora, Zupan-
čič je zahteval, da se napravijo merila in kriteriji 
za delitev sredstev kulturi, Veselič je opozoril na 
slab pritisk vode v Belšinji vasi, svetnik Pavlin pa 
je želel celovito informacijo o nakupu Galerije 
likovnih samorastnikov.        Zapisal Dušan M.

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE TREBNJE 
ZA LETO 2005
Občinski svet Občine Trebnje je na 20. redni seji, 
dne 22. 11. 2005, sprejel rebalans proračuna za 
leto 2005. Skupna višina odhodkov občinskega 
proračuna za leto 2005 znaša 3.622.989.000 SIT, 
struktura izdatkov bo predstavljena v naslednji 
številki.
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Spoštovani 
občani in 
občanke 
občine 
Trebnje!

Prvič se vam oglašam v občinskem 
glasilu kot poslanka državnega zbora. 
Ker sem omejena s prostorom v časo-
pisu, bi vam napisala le nekaj aktualnih 
informacij. 

Prav v teh dneh sprejemamo prora-
čun države za prihodnji dve leti, težak 
približno 1.900 milijard za vsako leto. 
Poleg sredstev, ki so zakonsko zagotov-
ljena za normalno funkcioniranje lo-
kalne skupnosti in države, da se v pro-
računu povišujejo sredstva za občine, 
za državne ceste, kmetijstvo, zdravstvo, 
investicije in izobraževanje na podro-
čju šolstva, za regionalno politiko. Ker 
sama delujem v štirih odborih, med 
drugim tudi v Odboru za kulturo, šol-
stvo in šport, naj povem, da mi je žal, 
ker ni ustrezne prijave in predpisane 
dokumentacije, kljub evidentiranju 
petih šol iz občine Trebnje, po obnovi 
in dograditvi. Še toliko bolj me žalosti, 
ker starši iz Krajevne skupnosti Dole-
nja Nemška vas že leta prosijo za pre-
potrebno dograditev in ureditev pros-
torov za izvajanje devetletke. Na vseh 

Šolstvo 
v občini Trebnje

Občani občine Trebnje se v zadnjem času pogo-
sto sprašujemo, kako se uresničujejo sprejeti skle-
pi občinskega sveta, še posebej na območju pod-
ružničnih šol Trebnje in šole v Šentrupertu, ki je 
naložil strokovnim službam občine, da pripravijo 
projekte za dograditev oziroma obnovo šol na teh 
območjih in jih posredujejo pristojnemu ministr-
stvu. Zdi se, da je po uspešnih obnovitvah oziro-
ma dograditvah šol v Velikem Gabru in na Mirni 
zmanjkalo volje za načrtovanje obnov ostalih šol.

Ugotovljeno je bilo, da Ministrstvo za šolstvo in 
šport še niso prejeli ustrezno oblikovanih  pred-
logov za gradnjo šole v Šentrupertu. Občinska 
uprava zavajala tako strokovne delavce Osnovne 
šole v Šentrupertu kot širšo javnost, češ da je to 
storila. 

Prav tako ni nobene volje v občinski upravi, da 
bi pripravili načtre za rekonstrukcijo in dogradi-
tev telovodnice v Dolenji Nemški vasi (gre za šir-
šo uporabo teh prostorov) in v Dobrniču. Kljub 
predlogom Nove Slovenije v Odboru za družbene 
dejavnosti in občinskem svetu ter predlogu po-
slanke Marjete Uhan, da bi pomagala pri prido-
bivanju prepotrebnih sredstev s strani države za 
vse tri šole, je občinska uprava še naprej pasivna. 
Organi teh šol, strokovni delavci in starši zahteva-
jo, da bi bili ti projekti čim hitreje realizirani.

V podružničnih šolah v Dobrniču in Dolenji 
Nemši vasi so morali zaradi neustreznosti prosto-
rov in opreme ukiniti kuhinji. Vodstvo Osnovne 
šole Trebnje je sklenilo, da bo hrano za učence teh 
dveh šol dostavljalo iz Trebnjega, kar je neustrez-
no iz organizacijskega in prehranjevalnega stališ-
ča. Predlog Nove Slovenije v Odboru za družbene 
dejavnosti in v občinskem svetu je bil, da se za-
gotovijo nujna sredstva za  obnovo prostorov in 
opremo v teh dveh šolah. Tudi starši in strokov-
ni delavci se s tem strinjajo, vendar je občinska 
uprava spet ostala gluha. Naša poslanka Marjetka 
Uhan je tudi predlagala, da se za ta namen prido-
bijo interventna sredstva  na Ministrstvu za šol-
stvo in šport.

Da bi pospešili odločitve za zgoraj omenjene 
projekte bo poslanka Marjeta Uhan organizirala 
v mesecu januarju 2006 okrogle mize v Dobrniču, 
Dolenji Nemški vasi in Šentrupertu, na katere bo 
povabila odgovorne s strani Ministrstva za šolstvo 
in šport, občinske uprave, občinske svetnike, uči-
telje in seveda straše. Spomnimo se samo vztraja-
nja občinske uprave, da ne dovoli odprtja oddelka 
vrtca v Šentrupertu. Kaj vse je bilo potrebno na-
rediti, (pritisk staršev, poslanke, strank, medijev 
itd.), da je končno lahko občinski svet izglasoval 
omenjeni oddelek. K izglasovanju omenjenega 
sklepa je veliko pripomogla tudi Nova Slovenija.

Vesele božične praznike in vse dobro v novem 
letu 2006.

Nova Slovenija 
Občinski odbor Trebnje

Upravna enota Trebnje - kratke informacije
Nove cene programov v nekaterih 
vrtcih

Občinski svet je na zadnji seji 
sprejel nove cene predšolskega var-
stva v vrtcih na Mirni, v Mokrono-
gu in Šentrupertu. Cene se za prvo 
starostno obdobje za starše gibljejo 
od 87.461 SIT (v Šentrupertu) do 
95.000 SIT (na Mirni), razliko do 
izračunanih ekonomskih cen pa po-
kriva Občina Trebnje. Cene za dru-
go starostno obdobje znašajo glede 
na vrsto oddelka med 65.475 SIT 
v Velikem Gabru do 75.350 SIT v 
Trebnjem 

Veseli december
Ponovno je leto naokoli, zato bo 

decembra veselo. Občina Trebnje je 
izbrala izvajalca kulturnega progra-
ma za otroke, Zvezo kulturnih dru-
štev, ki bo organizirala prireditve  za 
vse otroke v naši občini, pa tudi pro-
gram Božiček v čarobnem gozdu. 
Nekaj sredstev pa se je našlo v pro-
računu tudi za darila najmlajšim. 

Področje kulture, športa
Obveščamo vse izvajalce progra-

mov na področju kulture in športa, 
da bo (je) na spletni strani Občine 
Trebnje objavljen osnutek Lokal-
nega programa za kulturo v občini 
Trebnje za obdobje 2006 - 2009 ter 
pravilniki za dodeljevanje sredstev 
na področju športa, socialnega var-
stva in mladinske dejavnosti. 

Občinska uprava poziva vse iz-
vajalce programov in ostalo javnost, 
da podajo morebitne sugestije, pri-
pombe, dopolnitve, mnenja, da se 
jih prouči in vključi v predlog za 
obravnavo in sprejem na občinskem 
svetu.

Projekt  nakup galerije realiziran
Občini Trebnje je uspelo pridobiti 

sredstva Agencije RS za regional-
ni razvoj v višini 27.000.000 SIT za 
nakup dela poslovnih prostorov za 
galerijsko dejavnost. Sredstva so že 
v proračunu.

Investicije v šolstvu
V letošnjem letu je bilo za inve-

sticijske transfere v osnovne šole 
porabljenih skoraj 40.0000.000 sit, 
ne bo pa realizirana postavka za 
tehnično dokumentacijo, saj za šolo 
Šentrupert še ni izbrana končna 
varianta dograditve in adaptacije. 
K sodelovanju o presoji ustrezne 
variante je bil z namenom kritič-
ne presoje in izbire najustreznejše 
rešitve povabljen tudi strokovnjak 
iz krajevne skupnosti Šentrupert. 
Skladno s sprejetimi dogovori so iz-

delane štiri variante za dograditev in 
adaptacijo, trenutno se čaka mnenje 
pristojnega zavoda za kulturno de-
diščino na zadnjo izdelano varianto 
v dveh različicah. V začetku meseca 
septembra 2005 je Občina Trebnje 
posredovala Ministrstvu za šolstvo 
in šport vse štiri variante idejne za-
snov in prosila tudi za osebni spre-
jem. Iz pisnega odgovora ministrstva 
sledi, da se usklajevanje na Ministr-
stvu za šolstvo in šport lahko prične 
na podlagi tistih idejnih zasnov, ki 
jih predhodno potrdi zavod za var-
stvo kulturne dediščine, kot so za-
pisali v svojem dopisu. Po pridobitvi 
mnenja in glede na to, da je vrednost 
investicije  (odvisno od  variante) 
ocenjena v razponu od 440.000.000 
sit do 924.000.000, bo potreben te-
meljit razmislek o izboru variante in 
zagotovitvi sredstev.

O ostalih razvojnih načrtih  pa v 
naslednjem letu.

Občinska uprava  
Obvestilo  

Občina Trebnje je maja 2005 ob-
javila javni razpis za izdelavo razvoj-
no-strateškega dokumenta Strategija 
razvoja turizma v občini Trebnje. V 
juliju 2005 je bila sklenjena pogodba 
o poslovnem sodelovanju med Obči-
no Trebnje in podjetjem za turistič-
no svetovanje, gostinstvo in turizem 
HOSTING, d.o.o., Metelkova 7, 1000 
Ljubljana, in sicer za izdelavo citira-
nega dokumenta.

Skladno s postavljenimi nalogami 
in metodologijo priprave strateških 
dokumentov je pripravljen delovni 
dokument Strategija razvoja turizma 
v občini Trebnje, ki je objavljen na 
internetni strani www.trebnje.si 

Vsi, ki imate kakršnekoli pripom-
be, jih lahko posredujete po elek-
tronski pošti obcina.trebnje@treb-
nje.si ali na naslov Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, predvidoma do konca 
januarja.

Oddelek za gospodarstvo Občine 
Trebnje

Prodaja nepremičnin
Občina Trebnje obvešča, da proda-

ja naslednje nepremičnine:
1.Ribjek pri Mokronogu:  parc. št. 

1711/2 k.o. Ostrožnik, dvorišče v iz-
meri 353 m2, gospodarsko poslopje v 
izmeri 120 m2 in stanovanjska stavba 
v izmeri 80 m2 (h.št. 3) in parc. št. 17-
11/1 travnik v izmeri 298 m2; cena: 
okrog 5.000.000 SIT

2.Cikava pri Trebelnem: kmetija 
(24 parcel na večih lokacijah) v skup-
ni izmeri 51.469 m2, vključno s sta-

rejšo stanovanjsko stavbo in gospo-
darskim poslopjem; cena: 8.900.000 
SIT

3.Stan pri Mirni: parc. št. 1485/7 
k.o. Mirna: stanovanjska stavba v iz-
meri 54 m2 (h. št. 11) in sadovnjak v 
izmeri 905 m2; cena: 1.980.000 SIT

4.Gombišče pri Velikem Gabru: 
parc. št. 525/1 k.o. Stehanja vas: 
dvorišče v izmeri 619 m2 in stano-
vanjska stavba v izmeri 149 m2 (h. 
št. 7); cena: 4.460.000 SIT

Več informacij na tel. št. 348 
1144.

Registrske tablice
V začetku avgusta 2005 je Upra-

vna enota Trebnje preko različnih 
medijev obveščala državljane, da je 
pričel veljati Pravilnik o registrskih 
tablicah motornih in priklopnih 
vozil, ki je predpisal nove registrske 
tablice brez registrskih območij. 

Z novelo Zakona o varnosti cest-
nega prometa, ki je pričela veljati 
v začetku decembra 2005, pa se 
spreminja vsebina registrskih ta-
blic. Na njih bodo ponovno uvede-
na registrska območja in grbi občin 
ter kombinacija številk in črk. Vozi-
lo bo možno registrirati kjerkoli v 
Sloveniji, vendar se bodo uporab-
ljale označbe tistih registrskih ob-
močij, kjer bo izvedena registracija. 
Registrske tablice bodo vključevale 
predpisani evro logo, ki je nekoliko 
spremenjen, ker sedanji ni ustrezal 
evropskim standardom, ohranjena 
je tudi oznaka SLO za označbo vo-
zila.

Seveda pa bo možno na podla-
gi predhodnega naročila lastnika 
vozila  registrsko tablico izdati z 
oznako registrskega območja in 
grbom občine, v kateri je sedež 
upravne enote, kjer ima lastnik 
vozila sedež oziroma stalno ali za-
časno prebivališče.

Ob tem obveščamo državljane, da 
je začetek uporabe novih registrskih 
tablic vezan na postopek izbire iz-
delovalca tablic oziroma sprejetega 
predpisa pristojnega ministrstva. 
Do tedaj bomo še vedno izdajali  
»stare« registrske tablice.

Podrobnejša pojasnila in informa-
cije v zvezi z novostmi na področju 
registrskih tablic zainteresirani lah-
ko dobijo v pritličju poslovne stavbe, 
Goliev trg 5, Trebnje, na Oddelku za 
upravne notranje zadeve Upravne 
enote Trebnje, soba št. 35, kontaktni 
osebi sta ga. Kužnik Silva in ga. Ber-
ta Platiše, na tel. št. 07-3482-252 in 
tel. št. 07-3482-276,  ter v informa-

cijski pisarni Upravne enote Trebnje, 
soba št. 4 svetovalka za pomoč stran-
kam na tel. št. 07-3482-258

Upravna enota Trebnje
    

Potni list
Upravna enota Trebnje obvešča 

vse državljane, da so v novembru 
2005 pričele veljati spremembe Za-
kona o potnih listinah, ki so razširile 
pristojnost izdajanja potnih listin iz 
upravne enote, ki je bila pristojna po 
stalnem prebivališču stranke, na ob-
močje celotne države.

Ta sprememba pomeni, da lahko 
državljan Republike Slovenije za-
prosi za izdajo potnega lista na ka-
terikoli upravni enoti v Republiki 
Sloveniji.

Zakon pa vsebuje tudi določbo, ki 
v nujnih primerih (kot npr. zdravlje-
nje, bolezen oz. smrt ožjega družin-
skega člana, nujni službeni opravki) 
omogoča izdajo potnega lista tudi na 
Ministrstvu za notranje zadeve.

V duhu načela državljanu pri-
jaznejše uprave pa je zakon racio-
naliziral tudi postopek preklica po-
grešanega potnega lista v Uradnem 
listu, saj to dejanje sedaj na stroške 
državljana  zanj opravi upravna 
enota, v tem primeru pa tista upra-
vna enota, pri kateri ima državljan 
stalno prebivališče. 

Zakon spreminja tudi veljavnost 
potnih listin, izdanih otrokom. Po 
prej veljavni ureditvi je lahko držav-
ljan do dopolnjenega četrtega leta 
starosti pridobil potni list z dvoletno 
veljavnostjo (dva potna lista), držav-
ljan v starostni skupini od štirih do 
osemnajstih let pa je pridobil potni 
list s petletno veljavnostjo.

Sprememba zgoraj navedenega 
zakona pa racionalizira obstoječe 
stanje, saj državljan do tretjega leta 
pridobi potni list z veljavnostjo treh 
let, državljanu, staremu od treh do 
osemnajstih let pa se izda potni list 
z veljavnostjo petih let.

Podrobnejša pojasnila in ostale 
informacije v zvezi z novostmi na 
področju potnih listin lahko zain-
teresirani dobijo v pritličju poslov-
ne stavbe, Goliev trg 5, Trebnje, na 
Oddelku za upravne notranje zade-
ve Upravne enote Trebnje, soba št. 
37 kontaktni osebi sta: ga. Danica 
Rman in ga. Branka Ajdič na tel. št. 
07-3482-279, ter v informacijski pi-
sarni Upravne enote Trebnje, soba št. 
4 svetovalka za pomoč strankam,  na 
tel. št. 07-3482-258

Upravna enota Trebnje

treh podružnicah trebanjske osnovne 
šole je nujna adaptacija kuhinj po za-
htevah HACCP, saj so primerne le še za 
pripravo malic in zajtrkov ter za razde-
ljevanje hrane, ne pa tudi za pripravo 
kosil. Trebanjska poslanca bova pod-
prla proračun, toda žal brez sredstev 
za investicije v občini Trebnje na tem 
področju. 

Bistveno se je tudi povečal proračun 
za kmetijstvo, kar dobrih 90 milijard 
bo znašal za vsako prihodnje leto. Več-
ina sredstev je v letu 2006 vezanih na 
pogodbe iz Bruslja. Vsekakor pa sem 
zadovoljna, da je tudi za 2006 zago-
tovljenih 225 milijonov za območja s 
težjimi pridelovalnimi pogoji, ki so pri 
pogajanjih z EU za obdobje 2004 do 
2006 izpadla. Teh območij je približ-
no dva procenta slovenske kmetijske 
zemlje. V občini Trebnje je izpadlo kar 
polovica zemlje in s tem kmetij, ki to 

zemljo obdelujejo. Prav v teh dneh pri-
hajajo obvestila o odobrenih sredstvih 
za leto 2005, ki smo jih zagotovili v re-
balansu slovenskega proračuna 2005. 
Sredstva so sicer nižja, kot bi jih dobili, 
če ne bi izpadli v letu 2004 iz pogajanj, 
vseeno pa to pomeni za dobrih 6000 ha 
trebanjske zemlje kar 90 milijonov SIT, 
v kolikor so bili podani zahtevki. 

Sicer pa smo poslanci zasuti z zakoni 
in reformami, ki nas čakajo v teh dneh 
in prihodnjem letu. Obsežen paket so-
cialnih in gospodarskih reform je na 
vidiku z namenom, da povečamo kon-
kurenčnost slovenskega gospodarstva, 
zagotovimo več delovnih mest, da se 
ustvari učinkovita in cenejša država, 
hkrati pa moderna in še vedno dovolj 
socialna. 

V državnem zboru smo že sprejeli 
paket davčnih zakonov. Ti so deležni 
največ razprav in kritike, predvsem za-
kon o dohodnini. Popravili in bistveno 
izboljšali smo že veljaven zakon o do-
hodnini. Samo nekaj dejstev iz tega za-
kona. Po novem dodatek na velike dru-
žine (80.000 SIT) ne bo obdavčen. Že 
pobrana akontacija bo vrnjena pri do-
hodnini. Kmetom, ki so podpisali po-
godbe za Sapard sredstva v letu 2004, se 
vrne že obračunana akontacija dohod-
nine. Pri dopolnilnih dejavnostih smo 
na predlog poslancev NSi dvignili nor-
mirane stroške na 70 %  in do vredno-
sti 6 milijonov SIT.  Prej je bilo prizna-
nih le 25 % normiranih stroškov in do 
vrednosti 3,9 milijona SIT. Pri ustvarja-
nju kapitalskega dobička se plača le en-
kraten znesek v višini 20 %. Uvedli smo 
4 % olajšave pri dohodnini za sredstva, 

vložena v reševanje stanovanjskih pro-
blemov... Sprejeti zakoni že vplivajo na 
sprejemanje in izvrševanje proračuna 
za prihodnji dve leti.

Za občino Trebnje pa je  gotovo ak-
tualna tema o novih občinah, o katerih 
bo razpravljal državni zbor na decem-
brski seji. V proceduro sem vložila za-
htevke za nove občine Bizeljsko, Kosta-
njevico, med našimi pa za Mokronog 
- Trebelno in Šentrupert. Pobude so 
prišle  s strani civilnih iniciativ, kon-
kretno v naši občini s strani krajevnih 
skupnosti in moja dolžnost je bila, da 
sem kot poslanka to naredila. K tre-
banjskim predlogom je dal pozitivno 
mnenje tudi občinski svet in sveti vseh 
treh krajevnih skupnosti. Odbor za lo-
kalno samoupravo je že dal zeleno luč 
za prve tri, žal ni bilo dovolj podpore 
za Šentrupert, ker nima zdravstvenega 
doma. Ponovno bom vložila amandma 
za občino Šentrupert in o njej se bo 
odločilo na državni seji. Po predlogih, 
ki bodo dobili dovolj podpore, bo raz-
pisan referendum na predvidenih ob-
močjih novih občin in prebivalci se bo-
ste sami odločili, ali želite imeti svojo 
občino ali ne, zadnjo nedeljo v januarju 
2006. Nova Slovenija je vseskozi podpi-
rala ustanovitev novih občin. Menimo, 
da manjše lokalne skupnosti lahko v 
večji meri zadovoljujejo potrebe pre-
bivalcev, kot so jim sicer zagotovljene v 
večjih občinah. Ker so bile Šentrupert, 
Mokronog in Trebelno nekdaj že obči-
ne in »nasilno« ukinjene, smo jim mi 
dolžni omogočiti postopek za ponovno 
ustanovitev občine. Vsekakor pa mo-
rajo tudi nove občine po zakonu izpol-

njevati določene pogoje, med drugim 
popolno osnovno šolo, zagotovljeno 
primarno zdravstveno varstvo, urejeno 
komunalno infrastrukturo, biti morajo 
funkcionalno povezane z območji, ki 
jih povezujejo, imeti vsaj 2000 prebi-
valcev, itd.

V manjših občinah lahko prebivalci 
bolj zadovoljujejo svoje potrebe, pa naj 
si bo na področju komunalne infra-
strukture, šolstva, kulture, izobraževa-
nja ali gospodarstva. Odmaknjeni kraji 
so pogosto zapostavljeni, manj slišani s 
strani občinske politike, tudi strankar-
ske.  Vsekakor se ne bodo spreminjali 
šolski okoliši, kot tudi izbira zdravnika 
ostaja stvar posameznika, ne glede ali 
bodo nastale nove občine ali ne. Vsa-
kršno prepričevanje, da majhne občine 
ne morejo funkcionirati, da bo nekdo 
drug odločal o njih, so neutemeljene. 
Naj se zgledujejo po že ustanovljenih 
občinah, tudi na Dolenjskem. Kot že 
rečeno, če bo dovolj volje v državnem 
zboru in izražena volja ljudi na referen-
dumu, bo sedanja občina Trebnje raz-
deljena na dve ali tri občine.

Ker se bližajo praznični dnevi boži-
ča in novega leta, vam želim mirne in 
zadovoljne praznike, da bi premagali 
vsakdanje skrbi in težave in z novim 
upanjem stopili v prihajajoče leto.

Marjeta Uhan, poslanka

Vaše želje, potrebe in pobude spreje-
mam vsak 1. in 2. ponedeljek v poslan-
ski pisarni v Trebnjem, na Gubčevi 16, 
med 15. in 17. uro,.  Lahko pa me po-
kličete in se dogovorimo za katerikoli 
drug dan.
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»Če vas ali krajevna skupnost 
stopi skupaj in ji ob tem priskoči 
na pomoč še občina, lahko čez 
noč zrastejo nebotičniki, kaj 
šele nova 'šola',« je s preprostimi 
besedami predstavil podvig kra-
janov krajevne skupnosti Sela 
Šumberk predsednik KS Franc 
Selan. 

Krajani KS Sela Šumberk so 
se leta 2004 odločili, da obno-
vijo staro podirajočo se šolo na 
trgu sredi vasi Sela pri Šum-

berku.  »Če bo  občina prispe-
vala material, bomo šolo pa kar 
sami zgradili …« so obljubljali 
krajevni svetniki. Kljub vsemu 
je bilo veliko pomislekov, kaj-
ti  obljube so eno, zgraditi šolo 
s prostovoljnim delom v tako 
majhni krajevni skupnosti kot 
je Sela Šumberk, pa je gotovo 

Pogled nazaj 

Zadnjega slovesa na pokopališču v Trebnjem se je udeležilo več 
poslancev, županov in predstavnikov političnega življenja.

Poročilo 
Občinskega odbora SDS Trebnje

Javno podjetje Komunala Trebnje
Po dolgih letih in z veliko energije smo zaključili veliko investicijo: so-

dobno čistilno napravo Trebnje, kot nov gospodarsko-ekološki objekt, ki 
bo služil predvsem prebivalcem mesta Trebnje in bližnjim naseljem. Ve-
seli smo, da se vsa ta gmota grde in umazane odpadne vode na tej čistilni 
napravi prečisti in jo prečiščeno damo spet nazaj materi Naravi!  Čistilno 
napravo sta odprla minister za gospodarstvo RS mag. Andrej Vizjak na 
sliki in direktor javnega podjetja Komunala Trebnje Jože Povšič. 

Visoko prečiščene vode iz te čistilne naprave tečejo v reko ponikalnico 
Temenico in naprej v reko Krko. Učinek čiščenja je zelo visok,  tudi do 98 
%, kar dokazujemo z rednimi meritvami Zavoda za zdravstveno varstvo 
iz Novega mesta.  Zmogljivosti naprave je 8000 PE, kar ustreza čiščenju 
odpadnih voda  za 8000 ljudi.

Še vedno se v občini Trebnje pojavljajo črna odlagališča odpadkov, naj-
več na robu gozdov, travnikov in njiv. 

To sicer počenja zelo malo neozaveščenih ljudi, ki pa so toliko bolj agre-
sivni do narave, skratka neozaveščeni so do skrajnosti. Že večkrat smo 
pisno z letaki obvestili vse prebivalce občine Trebnje, da lahko brezplačno 
pripeljejo odpadke na deponijo Globoko, kjer jih sortirane odložijo. Nič 
ni potrebno plačati! Zakaj tvegati plačilo visoke denarne kazni, če jih dobi 
policija ali inšpekcija. Večina odvrženih odpadkov vsebuje nevarne snovi 
(plini, maziva, težke kovine, kemične spojine), ki odvrženi v naravo za-
strupijo prst, vodne vire, podtalnico. Posledice tega pa so bolezni pri lju-
deh in živalih.                                        Javno podjetje Komunala Trebnje,

direktor Jože Povšič, univ.dipl.org., str. inž.

Pekel pri Trebnjem

Del ekipe KS pred šolo

Tretji poskus
Zgodovina poskusa  ponovne ustanovitve  ob-

čine Mokronog je stara toliko, kolikor je staro prvo 
nastajanje novih občin v novi, samostojni državi. 

Prvi poizkus je propadel leta 1994, drugi leta 
2001, v tretjem pa se skupaj prizadevata KS Mo-
kronog in KS Trebelno.  

Po pooblastilu obeh svetov je predlog za ustano-
vitev nove občine Mokronog – Trebelno, s sedežem 
Mokronog, Pod gradom 2, v DZ vložila poslanka 
ga. Marjeta Uhan. Državni zbor je 29. 1. 2005 pred-
logu dal zeleno luč, tako je za ustanovitev potreben 
samo še pozitivna referendumska volja. 

V času pred referendumom se bosta oba Sveta 
KS, trudila opraviti čim več srečanj s krajani in iz-
vedla zbore občanov. Na vseh srečanjih bodo imeli 
volivci in volivke možnost izraziti svoja mnenja, 
stališča, videnja in pomisleke do nove lokalne ure-
ditve. Zagotovo pa bodo imeli prebivalci obeh KS 
pred referendumom dovolj možnosti spoznati res-
nico (o  vseh slabostih in  o vseh dobrih straneh), 
ki bi jo ustanovitev občine Mokronog - Trebelno 
prinesla s seboj. Na sestanke s krajani in zbore ob-
čanov bomo povabili župane primerljivih novih,  v 
preteklih letih ustanovljenih občin. Od njih bodo 
volivci neposredno izvedeli, kaj pomeni  za ureja-
nje nekega prostora imeti lastne možnosti.  

Nova občina Mokronog – Trebelno bo sposobna 
zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev 
in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, 
saj ima  za to zagotovljene vse pogoje.

Nova občina Mokronog – Trebelno bi imela ne-
kaj več kot 2900 prebivalcev. OŠ v Mokronogu in 
njena podružnična OŠ na Trebelnem bi ostali tako, 
kot sta. Enako kot do sedaj bi se odvijale storitve 
zdravstvene in zobozdravstvene ambulante, pa 
tudi preskrba prebivalstva z vsem ostalim potreb-

Delavni v Sela Šumberku

Kulturni dom Dobrnič

Ob koncu leta, ko se v advent-
nem času človek umiri, je čas za 
pogled nazaj na prehojeno pot. 
Hkrati pa že začnemo razmišlja-
ti o tem, kaj nas čaka v nasled-
njem letu.

Skoraj vsako leto je isto. Veli-
ko pričakovanje nečesa novega, 
a se navadno, kmalu po novem 
letu življenje vrne v stare tirni-
ce.

Gledano s stališča OO SLS 
Trebnje, je za nami uspešno leto, 
saj smo bolj ali manj realizirali 
zastavljene cilje: izvolili smo 
novo vodstvo stranke, uspešno 
organizirali rafting na reki Krki,
organizirali pohod po Baragovi 
poti in se udeležili tabora SLS v 
Mozirju. 

Stranka je postala prepoznav-
na po svoji kooperativnosti, saj 
smo svetniki naše stranke v ob-
činskem svetu podprli vse dobre 
predloge. Za nami so nadomest-
ne volitve za župana, kjer smo 

dosegli dober rezultat. 
V prihajajočem letu vsem ob-

čanom želimo veliko razumeva-
nja in dobre volje za naše skupne 
cilje, v božičnem času pa veliko 

Božjega blagoslova.
Žal nam je radost pričako-

vanja zagrenila neprecenljiva 
izguba Alojza Metelka, našega 
dolgoletnega prizadevnega čla-
na, ki je bil v zadnjem mandatu 
tudi predsednik občinskega od-
bora SLS. 

Na nadomestnih volitvah, ki 
so bile letos jeseni, sem na listi 
Slovenske demokratske stranke 
SDS, kandidiral za župana Ob-
čine Trebnje. Od osmih kandi-
datov sem dosegel četrto mesto. 

Vsem volivkam in volivcem, ki 
ste glasovali zame, se iskreno 
zahvaljujem! To je bilo sicer pre-
malo za drugi krog, vendar je 
potrebno voljo volivk in volivcev 
spoštovati, to je osnova demokra-

cije. Razlike med prvim, drugim, 
tretjim in četrtim mestom so bile 
minimalne, povprečno 332 gla-
sov, kar je glede na skoraj 15.000 
volilnih upravičencev zelo malo. 
Volilna udeležba je bila zelo sla-

ba, 44,81%. Sprašujemo se, zakaj 
je ostalo doma kar 8.246 volivk 
in volivcev naše občine? Naša 
volilna kampanja je bila jasna, 
kulturna in aktivna. Moj volilni 
program je bil jasen, izvedljiv in 

prilagojen problemom, ki tarejo 
občino Trebnje. S kakšnim dru-
gačnim programom tudi ne bi 
kandidiral, saj sem prepričan, 
da naša občina potrebuje spre-
membe, svežino in rešitve na 
vseh področjih delovanja obči-
ne. Dokazano je, da novi ljudje z 
novo energijo prinašajo razvoj in 
napredek. Prav zato so mandati 
časovno omejeni, da ne bi nekdo 
celo življenje »visel« na eni funk-
ciji. Funkcijo župana dobro po-
znam in jo tudi spoštujem. To je 
garaško delo, če hočeš za občino 
kaj vidnega narediti. 

Na novinarski konferenci ok-
tobra 2005 smo namesto dragih 
oglasov podarili nekaj denarja 
v humanitarne namene. Jožetu 
Pungerčarju iz Jelševca (na sli-
ki levo), ki mu je strela uničila 
gospodarsko poslopje, smo po-
darili 150.000 SIT. Območnemu 
združenju veteranov vojne za 
Slovenijo Trebnje pa smo po-
darili 100.000 SIT za dograditev 
spomenika žrtvam na Medved-
jeku.

Jože Povšič predsednik
Občinskega odbora SDS Trebnje

nim bi bila nespremenjena. 
In zakaj neprestane težnje po ustanovitvi lastne 

občine. 
Razvite države Evropske unije imajo od 25 do 78 

% občin z manj kot 1000 prebivalci. Avstrija ima 
na primer od 2.333-ih občin kar 602 ali 25,8 % ob-
čin z manj kot 1000 prebivalci. Nemčija ima od 
16.061 občin kar 8.602 ali 53,6 % občin z manj kot 
1000 prebivalci. Francija ima od skupnega števila 
36551 občin kar 28.183 občin ali 77,15 % z manj 
kot 1000 prebivalci. Češka ima od skupnega števila 
5.678 občin kar 4.513 občin ali 78,1 % občin s pod 
1000 prebivalci. Tudi Hrvaška ima od skupaj 420 
občin kar 15 občin ali 4 % občin z manj kot 1000 
prebivalci. Slovenija pa ima od skupnega števila 192 
občin samo 6 občin ali 3,1 % občin z manj kot 1000 
prebivalci.

Razdrobljenost Slovenije na občine in zemljevid 
občin kaže na to, da bolj kot posamezni predel Slo-
venije po dohodku in po razvitosti zaostaja za pov-
prečjem, bolj je razdrobljen. Večja kot je zaostalost 
za povprečjem,  večja je želja po občini, oziroma po 
napredku. 

Glavni razlogi za ustanavljanje novih občin so 
zagotovo v premajhnih finančnih sredstvih, ki jih 
matične občine namenjajo posameznim lokalnim 
sredinam znotraj sebe in v zelo  občutnem neena-
komernem in  neskladnem razvoju velikih občin. 

Finančna sredstva, ki jih država zagotavlja obči-
nam za izravnavo, ostajajo v centrih matičnih  ob-
čin, enaka pa je usoda sredstev od prodanih nepre-
mičnin, pa če tudi gre za nepremičnine, prodane na 
periferijah občine. 

V velikih občinah je vse manj časa in vse manj 
volje za podporo programov, ki jih za svoja podro-
čja pripravijo Sveti KS. Urejanje prostora, poraba 
občinskih proračunskih sredstev in celostni razvoj 
občine pa  so vse bolj odvisni od politične moči in 
lobijev.                                      Svet KS Mokronog      

poseben podvig.  Občina Treb-
nje je tako prispevala denar za 
material, večino vseh del pa so 
opravili sami krajani, tako kot 
so obljubljali in dokazali, da je 
tudi danes, ko je vsak prepri-
čan, da mora biti za vse plačan, s 
skupnimi močmi še vedno mo-
goče narediti veliko.

Staro zgradbo so podrli do 
pritličja, utrdili kletne zidove in 
vlili ploščo nad kletjo, potem pa 
so nadaljevali z deli. S tremi mi-

lijoni osemsto tolarjev so naba-
vili potrebni gradbeni material, 
plačali mojstre, ki so vodili delo 
ter hrano za delavce. Izvajalec  
jim je šel na roko in je na objekt 
poslal samo mojstra, ki je vodil 
delo, krajani pa so opravljali po-
močniška dela, kajti dejstvo je, 
da marsikateri med njimi obvla-

da številne ročne spretnosti in 
tudi zidarske oz. gradbeniške. V 
treh mesecih so opravili več kot 
1200 prostovoljnih ur,  velik del 
potrebnega transporta, celotno 
podiranje in pripravo lesa, ki 
so ga darovali, les pa je povsem 
brezplačno sežagal Franci Gla-
van s.p. iz Volčje jame ob pomo-
či krajanov. 

Poleg tega so lani v KS zgradi-
li tudi tri nadstreške za  otroke, 
ki čakajo šolski avtobus, letos pa 
nadaljujejo  z gradnjo šole po 
istem receptu. 

Letos je občina Trebnje pri-
spevala 3.300.000  sit iz prora-
čuna, iz naslova rebalansa pa še 
dva milijona. 

»Letos nadaljujemo z notra-
njo ureditvijo in smo do objek-
ta potegnili elektriko, izdelali 
stopnice, notranje prezide,  na-
peljali vodovod in  električno 
napeljavo, ometali stene, sanira-
li greznico, sedaj pa čakamo na 
dostavo oken, domačin, stilni 
mizar Franc Kocijančič, pa bo 
kot svoj prispevek  gradnji šole 
izdelal vhodna vrata. Prav tako 
smo nabavili notranja vrata in 
keramiko,  v roku dveh mesecev 
pa načrtujemo tudi montažo 
centralnega gretja.  Pri vseh de-
lih sodelujejo krajani, tako da je 
to velika skupna akcija,« je pri-
povedoval Selan.

Po dokončni odločbi o denacionalizacijskem 
postopku, da je postala lastnik Kulturnega doma 
Dobrnič Krajevna skupnost Dobrnič, smo pri-
čeli z obnovo.

Vrednost obnove kulturnega doma po pro-
jektni dokumentaciji znaša okoli 30 mio SIT. Z 
obnovo smo približno na polovici.

Obnovljeno je celotno ostrešju z novo kritino 
in kleparskimi deli, izvršena je izolacija stropa, 
zamenjana kompletna elektroinštalacija z ogre-
vanjem dvorane, v teku je zamenjava oken in 
vrat.

Potrebna je še obnova odra z izolacijo in po-
trebno osvetlitvijo, zamenjava balkona, obnova 
podov ter stopnišča, obnova sanitarij, beljenje, 

nakup potrebnega pohištva, ter izdelava fasa-
de.

Poleg vloženih sredstev KS Dobrnič, smo 
prejeli dotacije:

10,7 mio SIT iz občinskega proračuna,
1,2 mio SIT od sklada komandanta Rozmana 

Staneta,
1,25 mio SIT od javnega sklada za kulturo 

Republike Slovenije.
V kolikor se bo nadaljeval sedanji trend ob-

nove doma, predvidevamo, da bi ga dokončno 
obnovili do konca leta 2007.

KS Dobrnič,
Predsednik Silvester Prpar
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 Vesel sem Mirnčan 

»(ah), TE ORGLICE«
festival ustnih harmonik v Mokronogu

Ivanka Ponikvar iz Škrljevega je bila letošnja udeleženka me-
dobmočnega literarnega srečanja piscev seniorjev. Potekalo 
je na Jurčičevi domačiji na Muljavi 11. oktobra v organizaciji 
JSKD OI Ivančna Gorica. Mentor delavnice je bil Peter Ku-
har.

Kulturno obarvana jesen med 
čateškimi griči

Bogdan Breznik

Slikarska kolonija 
V Kulturno umetniškem društvu Popotovanje 

Frana Levstika Čatež je že nekaj časa tlela želja po 
izvedbi slikarske kolonije. Željo smo uresničili  v 
začetku oktobra, ko smo v goste povabili skupino 
slikarjev likovne  sekcije  KUD dr. Lojz Kraigher 
Kliničnega centra. Vabilu se je odzvalo sedem 
amaterskih slikarjev: Milka Erbežnik iz Dragome-
ra, Marjan Miklavec iz Sežane, Edi Sever iz Škofje
Loke, Marija Strnad iz Postojne, Pavle Ščurk iz 
Ljubljane, Feliks Fruhauf – Sreč iz Dravograda  in  
akademski slikar Marjan Zaletel – Janč iz Šentvi-
da pri Ljubljani. Tabor je vodil Trebanjec, slikar  
Bogdan Breznik. Umetniki  so ustvarjali v akva-
relni in akrilni tehniki.

Slikarji iz različnih koncev Slovenije so se z 
Levstikovim Čatežem spoznali prvič. Navdušeni 
so bili nad motivi, ki jih tod okrog riše razgibana 
dolenjska pokrajina - nad vasicami, potisnjenimi 
ob vznožje zaplaškega hriba in pri-
slonjenimi na obronke okoliških 
gričev, nad ohranjenimi etnološki-
mi biseri - starimi lesenimi zidani-
cami, skednji in kmečkimi hišami. S 
svojimi upodobitvami na platnu in 
papirju so jih iztrgali neizprosnemu 
zobu časa in razvoju, ki tudi v teh 
krajih z novim sodobnim neusmi-
ljeno spodriva staro.

V okviru slikarske kolonije je na-
stalo enajst likovnih del, ki so jih 
slikarji poklonili kulturnemu dru-
štvu Popotovanje Frana Levstika. 
Slike bodo krasile prostor kulturne-
ga doma na Čatežu.

V soboto, 15. oktobra, je namreč 
minilo natanko osem let od takrat, 
ko se je v Ravnikarjevem malem sa-
lonu zbrala skupina zanesenjakov 
in ustanovila to društvo in kasneje 
tudi pridno nadaljevala z ustvarjal-
nim delom. Ob tej priložnosti pa smo skupaj z 
udeleženci kolonije pripravili skromno sloves-
nost – tudi tokrat v Ravnikarjevem malem sa-
lonu.

Kulturni drobec k Razhodnji 2005 
Na predvečer tradicionalnega Pohoda po Lev-

stikovi poti oz. Razhodnji smo kot spremljajočo 
prireditev pripravili likovno razstavo »Čatež v soju 
zlatih jesenskih barv« priznanih likovnih ustvarjal-
cev. Gostje večera so bili udeleženci likovne kolo-
nije. Poseben gost večera pa je bil likovni ustvar-
jalec Bogdan Breznik,  Trebanjec  in do neke mere 
tudi Čatežan, saj službuje na Čatežu. Ker je Bogdan 
Breznik ilustriral kar nekaj del gospoda Dokla, ki 
opisuje predvsem zanimive dogodke v dolenjskih 
gostilnah, smo z dramskimi vložki dali večeru tudi 
tovrsten pridih. Ob tej priliki se je uspešno predstavi-

la dramska 
sekcija dru-
štva, v pro-
gramu pa 
so nastopili 
še mešani 
pevski zbor 
Kres Čatež, 
moški pev-
ski zbor Vi-
nogradni-
kov Čatež, 
trio Viva 
in otroška 
plesna sku-
pina Tačke .

Koncert godalnega tria Viva
V soboto, 10. decembra 2005, smo se v prosto-

rih kulturnega doma na Čatežu prepustili “Zim-
skemu sanjarjenju” na prvem samostojnem kon-
certu godalnega tria Viva.

Manca Žnidaršič, Maja Žnidaršič in Urška Pre-
volšek so nam predstavile dela Bacha, Mozarta, 
Vivaldija in drugih skladateljev, slovenske ljudske 
pesmi in znane Božične melodije. Gostji večera so 
bili Nina Cugelj s kitaro in Kristina Gregorčič s 
flavto – iz Glasbene šole Trebnje. Program je po-
vezoval Matej Mlakar.

Ustvarjalne delavnice
Tako kot vsako leto smo se tudi letos skušali na-

učiti nekaj novega. V začetku decembra smo na 
ustvarjalni delavnici »Izdelovanja nakita« osvojili 
znanje oblikovanja fimo mase, ki nam ga je poda-
jala Maja Povše. V izdelke pa smo seveda vdihnili 

lastno ustvarjalnost in domišljijo.
Za letošnje leto (konec tega tedna) pa že z ve-

seljem pričakujemo še eno ustvarjalno delavnico 
– oblikovanja gline z mentorico Vesno Majes. 

In kako »ježku gradimo hiško«
Z veseljem lahko ugotavljamo, da smo v letoš-

njem letu našemu kulturnemu domu  zagotovili 
vitalne infrastrukturne priključke – vodo, elektri-
ko in centralno ogrevanje. Investicije smo reali-
zirali s pomočjo občinskih  in državnih sredstev. 
Nikakor pa ni zanemarljivo prostovoljno delo kra-
janov. Kar nekaj sto prostovoljnih ur je bilo oprav-
ljenih, da so bili realizirani ti pomembni projekti. 

Delovna akcija
Na pobudo Kulturno umetniškega društva Po-

potovanje Frana Levstika Čatež se je v soboto, 22. 
oktobra zbralo okrog petintrideset zanesenjakov, 
da bi uredili vaški trg na Čatežu. Povabilo je bilo  
v prvi vrsti naslovljeno na člane sveta krajevne 
skupnosti in  upravne odbore vseh čateških dru-
štev (vinogradniško turističnega, turističnega, 
gasilskega in KUD Popotovanje Frana Levstika). 
Na udarniško soboto pa so bili povabljeni tudi vsi 
krajani dobre volje. Vabljeni so se bolj ali manj z 
navdušenjem odzvali vabilu. 

Verjetno je tudi prijeten sončen dan pripo-
mogel, da je bilo opravljenega veliko dela  - od-
stranjen plevel, pometen plato, pokošene brežine, 
prebarvani stebri luči itd. Čateški kulturni dom 
pa je s pomočjo prostovoljcev dobil prostore za 
kurilnico.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Kultur-
no društvo Mokronog bosta že sedmič organizi-
rala festival ustnih harmonik, »(ah), TE ORGLI-
CE«. Predlani, ob malem jubileju, smo poleg že 
uveljavljene vsakoletne revije v Mokronogu, pri-
pravili še Gala koncert v Slovenski filharmoniji.
letos smo ga, skupaj z območno izpostavo JSKD 
Sežana, organizirali v Kosovelovem domu v Seža-
ni. Tako se je malo žepno glasbilo prvič na Slo-
venskem predstavilo na visoko dostojni ravni, v 
najbolj široki paleti njegovih izvajalskih zmožno-
stih: od ljudskih viž, narodnozabavnih poskočnic, 
melanholičnega bluesa, večno zelenih melodij, do 
visoke umetniške zahtevnosti solističnega muzi-
ciranja v družbi častitljivih glasbil klasike klavirja, 
flavte in violončela, ter na koncu še komornega
godalnega orkestra. Odmevnost dogodkov, ki ni 
šla mimo strokovne javnosti, je organizatorje pre-
pričala, da je dozorel čas, ko festival lahko presto-
pi lokalne in državne meje. 

Posebno kulturno doživetje pripravljamo za leto 
2006, ko se bomo skupaj z ostalim svetom poklo-
nili genialni glasbi Wolfganga Amadea Mozarta. 
Gala koncert bo 27. januarja 2006,  natančno na 

dan 250. obletnice Mozartovega rojstva, v kon-
certni dvorani Narodnega doma v Celju. Koncert 
bo edinstven po zasnovi, saj bo ustna harmonika 
v vlogi osrednjega nosilca velikih glasbenih umet-
nin. Tako bo poustvarila Mozartove umetnine v 
duetu s harfo, v kvartetu Quartettulipan ((ustna 
harmonika, flavta, violončelo in klavir), v sožitju
z otroškim zborom Junior CS iz Maribora in v 
družbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.  

Seveda bomo izpeljali tudi že uveljavljeno fe-
stivalsko prireditev »(ah), TE ORGLICE«, ki je 
letos aktivno segla že čez državne meje, na Hr-
vaško (festival Zasopimo u organić v Gračišću) 
in v Avstrijo (festival v Celovcu), zasledili pa so 
jo tudi v nemškem specializiranem glasilu Inter-
music. Prireditev bo zadnjo februarsko soboto v 
Mokronogu. 
Generalni pokrovitelj festivala je TOM d. d. 

Prepričani smo, da z našim delovanjem oprav-
ljamo tudi promocijo kraja, občine, pokrajine, dr-
žave Slovenije in seveda vseh, ki nas podpirajo kot 
sponzorji in donatorji.   

Vodja festivala 
Stane Peček

Trije 
jubileji 
naših 
društev 

V začetku novembra so 10-let-
nico delovanja proslavile v Kul-
turnem domu Trebnje Trebanj-
ske mažorete s spektaklom, ki 
ga je še dodatno »zažgal« Slavko 
Podboj, kot povezovalec prire-
ditve. 

V sredini novembra, natančno 
19., so člani Trebanjskega okte-
ta praznovali 25-letnico svojega 
delovanja in hkrati predstavili še 
novo zgoščenko Eno pesem peti. 
Nova zgoščenka s 17 pesmimi je 
zanje velik dosežek, za vse ostale 
pa lepa priložnost, da si z zgoš-
čenko obogatimo zakladnico 
ljudske pesmi. 

Oktet Lipa Trebnje pa so z ju-
bilejnim koncertom na predveč-
er kulturnega praznika Ta veseli 
dan kulture proslavili 15-letnico 
delovanja okteta. Ob številnih 
poslušalcih so proslavili jubilej, 
ki so ga ozaljšali z novo zgoščen-
ko Zapojmo pesem, na kateri  je 
posnetih 20 pesmi, pesmi, ki jih 
radi pojejo.   

Drugo soboto letošnjega decembra je bilo v 
športni dvorani OŠ Mirna zelo pestro in za-
bavno, hkrati pa tudi napeto, saj se je na 6. 
prireditvi Vesel sem Mirnčan na tekmovanju 
harmonikarjev zbralo kar 38 tekmovalcev treh 
kategorij A, B in C. V kategoriji A do 14. leta je 
bilo največ tekmovalcev, kar 23, kjer je so prva 
tri mesta osvojili in prejeli zlato priznanje ter 
kristalne nagrade: Matic Štalar (100 točk) iz 
Gradišča pri Materiji, pošta Obrov; Tanja Žu-
panc (96 točk), Dobrava pri Senovem; in Krist-
jan Avbar (92 točk) iz Velikih Brusnic. 

V kategoriji B od 15. do 25. leta starosti je so-
delovalo 8 harmonikarjev. Prvo mesto sta si z 
doseženimi 100 točkami delila Janez Lekše iz 
Hudenj pri Škocjanu in Matjaž Štrasberger iz 
Zloganj pri Škocjanu, tretje mesto pa je z 98 do-
seženimi točakami pripadlo Gregorju Drčarju z 
Gomile pri Mirni. 

Šest harmonikarjev je tekmovalo tudi v C 
kategoriji. Nagrade za prva tri mesta so prejeli: 
Ivan Srpčič (92 točk) iz Cerkelj ob Krki, Borut 
Zaletel (89 točk) iz Goriške vasi pri Mirni Peči 
in Stane Makovec (81 točk) iz Kamnika pod 

Krimom. 
Komisija v sestavi Franci Kravcar ml., pred-

sednik, ter Vasja Kos in Jernej Koprivec, člana, 
je imela dokaj zahtevno delo, ker so bili izvajalci 
zelo kvalitetni. 

Kljub temu, da se je na odru pred sceno Ve-
sel sem Mirnčan zvrstilo kar 37 tekmovalcev, 
je spretni in neutrudljivi vodja projekta in tudi 
povezovalec večera Niko Borštnar (beri Vesel 
Mirnčan) vključil v program še ansamble The
call boys, Suho solzo in Slučaj (mladi ansam-
bel z Mirne). Tako je bila celotna prireditev še 
bolj zanimiva in pestra. Vendar po razglasitvi 
še ni bilo vsega konec, saj je bila za tekmovalce 
v gostilni Bukovec organizirana večerja, za vse 
ostale obiskovalce pa je sledilo veselo nadaljeva-
nje prireditve z družabnim srečanjem v dvorani 
TVD Partizan, kamor so se po večerji lahko vr-
nili tudi tekmovalci z večerje. 

Številni obiskovalci, tudi vsako leto večje šte-
vilo tekmovalcev dokazujejo, da se je prireditev 
Vesel sem Mirnčan resnično lepo prijela v kraju 
Mirna in da je to zagotovo njihova stalnica. 
tekst in foto: M. F.
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Društvo SOŽITJE PGD 
Dobrnič

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Dobrnič šteje 140 čla-
nov, skupaj z mladino. V letu 
2005 smo bili zelo dejavni. 
Junija smo organizirali vrtno 
veselico in prevzeli gostinski 
del na kmečkih igrah KTD 
Dobrnič, ki so bile zelo obis-
kane. Na ta dan je bilo tudi 
srečanje gasilk GZ Trebnje 
in pobratenih gasilk iz Velike 
Gorice.

Ob obletnici Protifašistič-
ne ženske zveze, meseca ok-
tobra, smo pogostili okoli tri 
tisoč obiskovalcev, ki so prišli 
na spominsko slovesnost v 
Dobrnič.

Zelo uspešno sodelujemo s 
Krajevno skupnostjo in Kul-
turno turističnim društvom 
Dobrnič. V mesecu požar-
ne varnosti pripravimo dan 
odprtih vrat, ko prikažemo 
dejavnosti gasilcev učencem 
podružnične šole Dobrnič.

V letošnjem letu je bil v 
Dobrniču Občinski mladin-
ski kviz, ko se je 150 mladih 
gasilcev pomerilo v znanju 
gasilskih veščin.

Lepe božične praznike, v 
novem letu pa Vam voščimo 
veliko zdravja in osebnega 
zadovoljstva.

PGD Dobrnič

Srečanje starostnikov  

Kulinarična razstava 

Laskava nagrada 

Izlet v London

V ozadju je Buckingham palace.

združuje osebe z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju 
ter njihove starše. Članov je 130. 
Člani društva plačajo enkrat let-
no članarino in s tem se lahko 
vključujejo v različne dejavno-
sti, ki jih Izvršni odbor društva 
organizira skozi celo leto. Orga-
nizirano imamo:
– pohodništvo
– pedagoško jahanje
– plavanje
– rekreacijo – telovadbo

 Druženje staršev in oseb z 
motnjo v telesnem in dušev-
nem razvoju ima velik pomen, 
zato organiziramo enkrat letno 
piknik, obisk dedka Mraza. Naj-
pomembnejša dejavnost pa je 
izobraževanje staršev in oseb z 
motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju. Zaradi tega organizira-
mo izobraževalni vikend semi-
nar, kjer je poudarek na osveš-
čanju in izobraževanju staršev: 
predavajo različni strokovnjaki, 
kot so: pravnik, socialni delavec, 
defektolog, itd.

Osebe z motnjo v telesnem 

in duševnem razvoju pa usmer-
jamo na različne tabore, kjer 
osvajajo pomembne dejavno-
sti, npr.: govorništvo, skrb za 
samega sebe, likovna in plesna 
delavnica, ohranjanje branja in 
pisanja, asertivnost, itd.

Društvo je bilo ustanovljeno 
1974 leta. Ves ta čas smo stro-
kovni delavci občane seznanjali 
s to problematiko in veseli smo, 
da so občani Trebnjega naše va-
rovance lepo sprejeli med sebe. 
To potrjujejo vsako leto z obis-
kom dobrodelnega koncerta, 
ODPRITE SRCE, ki ga organi-
ziramo vsako leto meseca mar-
ca že 18 let. Ob tej priliki se po-
sebej zahvaljujemo OŠ Trebnje, 
ker nam vsako leto v ta namen 
odstopi športno dvorano.

Ker je ravno primeren čas, 
želimo vsem občanom občine 
Trebnje veliko notranjega miru, 
lepih medsebojnih odnosov, 
sreče in zdravja.

Gertraude Medved,
predsednica društva SO-

ŽITJE

Poddruštvo kmečkih žena ob-
čine Trebnje je v sodelovanju s 
Kmetijsko svetovalno službo 
Trebnje, pripravilo že 6. tradi-
cionalno kulinarično razstavo 
pod naslovom Od trgatve do 
božiča. Na ogled je bila od 16. 
do 19. decembra v Baragovi ga-
leriji v Trebnjem. 

Na njej so članice društva na 
mizah skozi različne vrste peciv 
in drugo kulinariko ter kmeč-
kim orodjem predstavile običaje 
in dela na kmetijah od trgatve 
do božiča.

Predstavile so trgatev in mar-
tinovanje, spravilo kmetijskih 
pridelkov, ličkanje, tepežkanje, 
miklavževanje, koline in oblo-
ženo kmečko mizo ob božiču. 
Ena od miz je prikazala pravo 
kmečko malico na Dolenjskem. 
V kotu so stale tudi jaslice z bo-
žičnim drevescem.

Ob tako bogato obloženih mi-
zah lahko vidimo, koliko lepega 
in dobrega nam ponuja kmečko 
okolje s preostalim podeželskim 
prostorom. Namen je bil pred-
staviti tradicionalne kmečke 
običaje, prisotno kulinariko ob 
kmečkih opravilih, ki so marsi-
kje že preteklost. Vse predstav-
ljeno na razstavi marsikje pred-
stavlja dopolnilno dejavnost 
na kmetiji, za razvoj katere bo 
potrebno postoriti še marsikaj. 
Ko se pecivo, mesne izdelke, 
proizvode iz mleka, ročna dela 
in druge proizvode na kmetijah 
proda doma na kmetiji, se lahko 
prodajo dražje, ker nosilec de-
javnosti ob proizvodu prodaja 
tradicijo, posebnost podeželske-
ga prostora in običaje.

Na razstavi je bilo mogoče iz-
delke iz rok kmečkih gospodinj 
tudi kupiti.

Gregor Rogelj, KSS Trebnje

Obvestila 
KSS 
Trebnje

Vse mlečne proizvajalce 
obveščamo, da je do 31. ja-
nuarja 2006 možen prenos 
mlečnih kvot med gospodar-
stvi, z zemljo ali brez zemlje. 
Vsi tisti, ki mleka v letošnjem 
letu ne oddajate več, lahko 
prenesete mlečno kvoto na 
drugega proizvajalca do 31. 
januarja 2006, ki potrebuje 
višjo kvoto za izkoriščanje 
proizvodnih zmogljivosti. V 
primeru, da kvote ne boste 
prenesli, vam jo država od-
vzame in doda k nacionalni 
rezervi. Več informacij o tem 
lahko dobite na Kmetijsko 
svetovalni službi Trebnje (tel.: 
07/346-06-70). Prav tako je 
do 31. januarja 2006 možen 
tudi prenos premijskih pra-
vic za krave dojilje.

Vabilo
Društvo podeželske mla-
dine Trebnje vabi na silve-
strovanje v gostilni Kavšek 
na Račjem selu, 7. januarja 
2006. Ob tej priliki se boste 
lahko tudi včlanili v društvo. 
Prijave (gsm: 031 334 215)

Turistično društvo Trebnje in 
sekcija za pomoč sočloveku je 
tudi letos zelo uspešno in v veli-
ko zadovoljstvo krajanov pripra-
vilo srečanje starejših občanov. 

V soboto, 17. 11. 2005, je 
dvorana Doma starejši občanov 
Trebnje oživela. Sončen zimski 
dan je v prostore doma privabil 
preko 140 občanov KS Trebnje 
in KS Štefana, starejših od 70 
let ter 10 starostnikov iz Doma 
ostarelih v Trebnjem, ki so se 
odzvali povabilu Turističnega 
društva na vsakoletno srečanje 
starostnikov. Nekateri še vedno 
pri dobrem zdravju, nekateri 
malo manj, saj so rabili pomoč 
pri prevozu, vendar pa vsi dobre 
volje. Tu se srečajo s svojimi so-
šolci, sosedi, znanci, ki jih niso 
že dolgo videli, ter poklepetajo 
o svojih težavah, boleznih, saj 
doma le s težavo pridejo do be-

sedo ob tem tempu življenja.
Za začetek srečanja je prese-

netil harmonikar iz kulturnega 
društva Romano drom. Romsko 
društvo se je tako prvič predsta-
vilo gledalcem. Še bolj pa so bili 
krajani presenečeni nad mlado 
plesno skupino, ki je zaplesala 
na romsko glasbo. Program so s 
skečem nadaljevali člani dram-
ske skupine upokojencev z Mir-
ne, ter  člani družine Meglič iz 
Lukovka. Druženje se je nada-
ljevalo ob glasbi mladih Romov. 
Bogat srečolov, katerega so člani 
sekcije za pomoč sočloveku pri-
dobili pri nekaterih trebanjskih 
sponzorjih,  je bil namenjen za 
socialno ogrožene otroke, ter za 
obdaritev starejših nad 90 let.    

Starostnike je najprej pozdra-
vil predsednik sekcije Dušan 
Mežnaršič, zatem predsednica 
Turističnega društva Trebnje 

Špela Smuk, pozdravne besede 
pa sta starostnikom nameni-
la tudi predsednik KS Trebnje 
Marjan Krmelj, ter direktorica 
Doma starejših občanov Majda 
Ivanov.

Ko se je popoldan prevesil v 
večerne ure, so se starostniki z 
zadovoljnimi obrazi začeli raz-
hajati. Pred odhodom so se še 
zahvalili prizadevnim prosto-
voljcem, ter izrazili željo, da se 
drugo leto ponovno snidejo. 

Seveda pa Turistično društvo 
Trebnje tako uspešnega sreča-
nja ne bi izvedla, če ne bi z da-
rili pomagali številni donatorji; 
finančno pa podprli Komunala
Trebnje, Pan Jan Trebnje, Evro-
tek iz Velike gabra, Prolat d.o.o., 
Mirko Sitar s.p., Strojin Janez 
s.p. Še posebna zahvala pa gre 
Svetu KS Trebnje in Domu sta-
rejših občanov Trebnje.       D.M.

Letošnjega septembra je tre-
banjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti prijavila OŠ dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert na natečaj 
Zveze kulturnih društev Slove-
nije, Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Društva za 
razvoj in varovanje GEOSS-a za 
Kulturno šolo leta 2005, za kar 
je prof. Jože Zupan pripravil iz-
črpno obrazložitev in priloge.  

Vse nominirane šole, med nji-
mi je bila tudi Osnovna šola dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert, so se 
v petek, 21. oktobra, udeležile 
prireditve Dan kulture mladih 
v srcu Slovenije, ki je potekala 
v bližini geometričnega središča 
Slovenije, na domačiji Kimovec 
na Slivni. Izbrane šole so se pred-
stavile v kulturnem programu, 

ki je potekal celo dopoldne do 
svečane razglasitve. Prireditev 
mladih so pozdravili tudi ugled-
ni gosti, med njimi direktor Jav-
nega sklada RS za kulturne de-
javnosti Igor Teršar, predsednik 
Zveze kulturnih društev Slove-
nije Franci Pivec in predsednik 
Društva Geoss, Jože Dernovšek. 
Ob vseh lepih dogodkih tega 
dne je bilo tudi prijetno srečanje 
z znanimi umetniki, kot so pisa-
telj Bogdan Novak, gledališčnik 
Jernej Kuntner,  glasbenik Črt 
Sojar Voglar in akademski kipar 
Zlatko Rudolf. V prijetnem am-
bientu je vse postalo še lepše ob 
razglasitvi in podelitvi priznanj 
ter nagrad. Od petnajst nomi-
niranih šol za Kulturno šolo 
leta 2005 so bila  desetim šolam 
podeljena priznanja za sodelo-

vanje, štirim šolam priznanje in 
bronasta vaška situla ter meda-
lja. Med temi štirimi nagrajen-
kami je bila tudi OŠ dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert za izvrstno 
in bogato delo na literarnem po-
dročju. Naziv Kulturna šola leta 
2005 pa je prejela OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči.

Ta dan si bo zagotovo vtis-
nilo v spomin pet učencev šole 
izbranke z ravnateljico Polono 
Rugelj in mentorico Janjo Jerov-
šek, ki so preživeli in doživeli 
čudovit in bogat dan, ki so jim 
ga nam pripravili organizatorji.

tekst in foto: Mojca Femec

Podarili opremo 

Predstavniki Golf  kluba Treb-
nje, Golf zveze Slovenije in uprave 
Albatrosa so 25. oktobra 2005 na 
krajši slovesnosti predali osnovni 
šoli Trebnje kompletno opremo 
za izvajanje poučevanja golfa na 
osnovni šoli Trebnje. Ravnatelji-
ca se je za podarjeno opremo za-
hvalila in se obvezala, da bo šola 
še naprej nudila vse pogoje za 
učenje in vadbo golfa. V imenu 
učencev pa se je zahvalil učenec 
Klemen Zaletel, ki si je že pridobil 
dovoljenje za igranje golfa. K te-
čaju igranja golfa se je že prijavilo 
tudi več učiteljev z osnovne šole, 

ki bodo opravili tečaj igranja golfa 
v pomladanskem času. 

Predsednik Golf  kluba Trebnje 
je kratko orisal dejavnost kluba, 
ki že sedaj namenja veliko pozor-
nost širjenju golfa med mladino 
in se na koncu tudi sam zahvalil 
za podarjeno opremo.  V začetku 
novembra je g. Anžič že izvedel 
predstavitev elementov igranja 
golfa nižjim razredom devetlet-
ke. V zimskem času pridobljeno 
znanje bodo učenci nadgradil v 
pomladanskem času na lepo ure-
jenem vadišču Blato.

                                                Z.T.

Trije učenci iz Osnovne šole 
Veliki Gaber smo se odpravili 
na dvodnevni izlet v London. 
Izbrani smo bili učenci iz deve-
tega razreda in učiteljica angle-
škega jezika. Tja smo se odpra-
vili 2. decembra popoldan. 

Ko smo se odpeljali iz Ljublja-
ne, nas je čakala vožnja do ita-
lijanskega letališča Treviso. Po 
nekaj urah vožnje s polurnim 

postankom smo prispeli do leta-
lišča, kjer smo počakali na letalo. 
Leteli smo približno dve uri in 
končno pristali na londonskem 
letališču Luton. Po pristanku 
nas je čakala še enourna vožnja 
do hotela Kenton, kjer smo pre-
spali. Ob prihodu smo šli takoj 
v sobe in se odpravili spat (eni 
prej, drugi kasneje). 

Naslednje jutro smo vstali in 

šli zajtrkovat. Jedli smo opečene 
kruhke in pili angleški čaj. Po 
zajtrku smo se s podzemno že-
leznico odpravili v center Lon-
dona, kjer smo si ogledali neka-
tere pomembne znamenitosti.

Najprej smo se peš odpravili 
do Greenwicha, od koder se zelo 
lepo vidi del Londona. Hkrati 
pa smo še poskusili, kako je stati 
hkrati na vzhodu in zahodu. 

Med vožnjo z ladjico po reki 
Temzi smo videli Tower of Brid-
ge, Millenium Bridge, Tower of 
London, London Eye in še in še.

Kasneje smo si ogledali še Big 
Ben, Buckingham Palace ter 
Trafalgar Square. Ob tretji uri 
smo imeli uro prostega časa, ki 
smo ga izkoristili za pisanje raz-
glednic, nakupovanje in seveda, 
ker smo bili lačni, smo šli tudi 
jest. Ura je kar prehitro minila 
in zato smo se s podzemno že-
leznico odpravili nazaj v hotel, 
od tam pa z avtobusom na leta-
lišče Luton. 

Po vožnji z letalom smo pri-
speli na letališče Treviso. Sredi 
noči smo po naporni vožnji z 
avtobusom prispeli v Ljubljano. 
S prijatelji smo se poslovili in z 
lepimi vtisi odšli domov.

 Emin Počinka, Matjaž Pekolj
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Prazniki
Prazniki so čas, ko se družina 

zbere in si posveti čas zase. To 
so trenutki sreče in zadovoljstva.
V to znamenje se obdarimo ter 
si izmenjamo koščke ljubezni in 
radosti. Toda če povprašamo sta-
rejše ljudi, ki so večkrat doživeli 
ta praznovanja, lahko ugotovimo, 
da je bilo nekoč bistveno drugače. 
V Velikem Gabru, kjer obiskujem 
osnovno šolo, sem se bolj  poglo-
bila v to temo, ki že trka na vrata. 
Pri tem raziskovanju so mi zelo 
pomagali člani VEČERNA ZA-
RJA. To je skupina starejših ljudi, 
ki se zbira vsako sredo v župniš-
ču. Ure tega srečanja so posvečene  
pogovorom in spominom na nji-
hovo mladost. Gotovo se sprašu-
jete zakaj. Zato ker je bila njihova 
mladost polna doživetij revščine 
in lakote. Radi povedo, kako so 
bili kot otroci  veseli praznikov. 
Predvsem miklavža in božiča.  

Božič
Adventni čas so imeli za pri-

pravo na božič. Večkrat so hodili 
k maši. Na sveti večer  ali že prej 
so izrezovali ovčke iz papirja in 
jih postavili v jaslice. Potem so 
šli obvezno k polnočnici. S seboj 
so vzeli »lampo«, ki je služila za 
osvetljevanje temne noči. Dru-
gi dan je mama spekla potico in 
kruh. Daril ob tem dnevu ni bilo 
in  jih tudi niso pričakovali. 

 Novo leto
Ni bilo nič posebnega. Dobrote 

novega leta so ostale še od božiča. 
Kot ponavadi so šli k maši. Zna-
čilna pesem, ki so jo peli, je bila:

Friški, friški, zdravi, zdravi,
k možu, k možu!

K ženi, k ženi!
Bog vam daj v etom mladom leti

zdravje, srečo in veselje.
Na novoletno jutro je mati nav-

sezgodaj z velikim ropotom raz-
tresla orehe, jabolka in hruške, 
otroci so skočili pokonci in začeli 
pobirati dobrote. Namen tega je 
bil, da bodo otroci zgodaj vstajali, 
bili poskočni in bodo pridno de-
lali. 

Vida Omahen, 9. b, sobotna 
šola novinarstva
OŠ Veliki Gaber

Miklavževanje
December je morda najlep-

ši mesec v letu, saj se prazniki, 
praznovanja in obdarovanja kar 
vrstijo. Polno je veselja, druženja 
s prijatelji in nakupovanja. Za ne-
katere pa je ta mesec stresen in 
osamljen. Nekateri se spominjajo 
otroštva, drugi ga gradijo. 

V Sloveniji imamo približno 
100 cerkva, posvečenih svetemu 
Nikolaju ali Miklavžu, kar kaže na 
njegovo priljubljenost. Parklji in 
angelčki so njegovi spremljevalci. 
Hudiči in parklji so nastali veliko 
prej kot Miklavž. Ponekod so šele 
v 19. stoletju spoznali Miklavža in 
se seznanili z njim. Postal je za-
vetnik mornarjev, čolnarjev, ža-
garjev in še nekaterih. Je simbol 
dobrega, hudič pa slabega. Po pri-
bližno štiridesetletnemu premoru 
se je vrnil in spet ga praznujemo 
javno v družini in v mestih. 

Navada je, da vsak otrok napi-
še pismo s svojimi željami in ga 
postavi na okno. Ko ga Miklavž 
prebere, pogleda ali je ta otrok 
priden, če je, mu prinese zaželena 
darila v noči iz 5. na 6. december. 
Tradicionalno darilo za pored-
ne je tudi palica, ki ima izvorno 
drugačen, prastar poganski po-
men, saj naj bi udarjanje s šibo 
obudilo življenjsko moč v tistem, 
ki je tepen. Ponekod na kamin 
obesijo posebne nogavice za da-
rila, saj naj se bi Miklavž spustil 
po dimniku, drugje pa pred vrata 
postavijo očiščene škornje, copa-
te in cokle ali na okensko polico 
nastavijo košarice.

Zanimivo je, da v Istri, Trstu, 
Slovenskem primorju in Beli kra-

jini miklavževanje ni razširjeno. 
Svetnikov god je bil že od nekdaj 
pomemben mestni praznik, ki 
se ga je praznovalo s cerkvenimi 
obredi, sejmi, plesi in družabnih 
srečanjih v gostilnah. V mnogih 
mestih še danes pripravljajo ži-
vahne Miklavževe sejme, z razno-
vrstno ponudbo, kjer pa nikoli ne 
manjka tradicionalnih slaščic, fi-
guric iz lectovega testa in suhega 
sadja, rdečih jabolk ter Miklavžev 
in parkeljnov iz krušnega testa. 

Želim vam veliko daril, zabave 
in užitkov ob sladkanju.

Katja Vozelj
Jaslice

Če si želiš postaviti jaslice, pa 
ne veš, kje se lotiti dela, si lahko 
pomagaš s spodnjimi nasveti.

Najprej moraš seveda nabrati 
mah. Le-tega naberi toliko, koli-
kor ga zares potrebuješ za jaslice. 
In zapomni si, v gozdu se mora-
mo obnašati primerno. Nikar ne 
plaši živali in ne lomi vej.

Doma mah dobro posuši.
Ko pa se lotimo jaslic, je naj-

bolje, da je pri postavljanju zbra-
na cela družina. Najlepše je, če 
so jaslice čimbolj enotne; samo 
iz umetnih materialov, samo iz 
kamnov…

Ponekod imajo v navadi, da po-
stavijo vse figure, razen Jezuščka. 
Slednjega položi v jaslice mama, 
šele ob obredu svetega večera. 
Največkrat pa postavimo vse fi-
gure naenkrat. Svete tri kralje 
damo na začetku  v ozadje, potem 
pa jih počasi premikamo do hlev-
čka, tako da bodo na dan Svetih 
treh kraljev pri hlevčku.

Ponavadi jaslice pustimo stati 
vse do svečnice (2. februar) po-
tem jih lahko pospravimo.

Z roko v roki
V Velikem Gabru imamo sku-

pino starejših ljudi za samopo-
moč, ki se imenuje Večerna za-
rja. Je ena od številnih skupin v 
Sloveniji (približno 700), ki so se 
začele ustanavljati pred dvajseti-
mi leti. Najprej so bile te skupine 
v domovih za ostarele (notranje 
skupine), kmalu pa so se pre-
ko centrov za socialno delo ter 
Združenja za socialno geronto-
logijo in gerontologiko Slovenije 
začele ustanavljati tudi skupine 
izven domov za ostarele (zunanje 
skupine).

Namen teh skupin je redno 
druženje starejših ljudi. Glavne 
teme na srečanju so: pogovor, 
petje, branje, kako je bilo nekoč, 
ročna dela, izleti, obiski v domo-
vih, praznovanje rojstnih dni.

Skupino vodita Jožica Štremp-
felj in Štefka Gliha.

Letošnje šolsko leto smo si na 
OŠ Veliki Gaber zadali nalogo, da 
bomo podrobneje raziskali ljud-
sko izročilo Velikega Gabra. Zelo 
veseli in prijetno presenečeni smo 
bili, da pri nas obstaja skupina 
starejših ljudi, ki se redno srečuje. 
Še bolj pa smo bili presenečeni, ko 
so bili starejši pripravljeni na so-
delovanje z nami. Tako se redno 
vsako sredo družimo starejši,  šo-
larji in učiteljica. Otroci začutijo, 
kako toplo smo v skupini sprejeti 
in kako zanimivo je posredovanje 
izkušenj drug drugemu. Od sta-
rejših se učimo pesmi, poslušamo 
njihove pripovedi, povemo svoja 
doživetja in jim zapojemo pesmi, 
ki jih  poznamo mi. 

Obiskali smo gospo Rozi in Iva-
na Medveda, ki sta nam pripravi-
la pravo razstavo starih predme-
tov. Gospa Rozi nam je pokazala, 
kako se prede na kolovrat in nas 
naučila pesem Le predi dekle pre-
di, Ivan pa nam je pokazal, kako 
se pletejo košare.

 Skupaj s skupino Večerna zarja 
bodo učenci obiskali Dom starej-
ših občanov Trebnje, kjer bomo 
praznovali rojstne dni njihovih 
oskrbovancev. Pripravili smo za-
nimiv program: igro Naša neum-
na cesarja, igranje na harmoniko 
in violino. Slavljencem smo pa 
pripravili tudi  presenečenje.

S pomočjo pripovedovanj čla-
nov skupine Večerna zarja smo 
izvedli tudi sobotno šolo novinar-
stva za nadarjene učence. Nastalo 
je veliko zanimivih prispevkov na 
temo »Decembrska praznovanja 
nekoč in danes«.

V mesecu februarju bomo v 
sodelovanju s starejšimi pripra-
vili  tudi proslavo ob kulturnem 
dnevu. Želimo pa si, da bi sode-
lovali tudi na zaključni prireditvi 
projekta EKO šola kot način živ-
ljenja.

Mentorica: Helena Kolar
OŠ Veliki Gaber 

Jabolko v šoli 
Zdrav način prehranjevanja 

postaja vedno bolj pomemben 
dejavnik kvalitetnega življenja. 
Ministrstvo za šolstvo in šport na 
različne načine podpira napore 
šol, da bi otrokom v šoli zagotovi-
li čimbolj zdravo prehranjevanje. 
V ta namen so na ministrstvu pri-
pravili projekt z naslovom Jabol-
ko v šoli.
Cilji projekta so:
- spodbujanje zdrave prehrane,
- pogostejše uživanje jabolk,

- ozaveščanje učencev o pome-
nu uživanja jabolk za zdravje,

- prevzemanje odgovornosti za 
lastno zdravje,

- spoznavati pomen jabolka 
(tudi v preteklosti), njegovo 
hranilno vrednost in uporab-
nost,

- spodbujanje k pozitivnemu 
odnosu do narave in okolja.
V projekt je bilo izbranih 25 

srednjih in 25 osnovnih šol. Med 
izbranimi šolami, ki so v šolskem 
letu 2004/2005 sodelovale v pro-
jektu, je bila tudi OŠ Trebnje, zato 
so v tem šolskem letu potekale 
različne aktivnosti v povezavi s 
projektom »Jabolko v šoli«.

V mesecu oktobru smo pričeli 
s ponudbo jabolk za vse učence. 
Jabolko so si učenci lahko vzeli 
vsak dan med 11. in 14. uro v je-
dilnici. Ponujena so bila v posodi 
poleg kruha. Jabolko so si lahko 
vzeli vsi učenci in ne samo tisti, ki 
so bili naročeni na šolsko kosilo. 

Jabolka smo ponudili na raz-
lične načine: ob čakanju na pre-
voz, ob malici ali kosilu, v prostih 
urah ob prisotnosti učiteljev, v 
podaljšanem bivanju, na stojnici 
v obliki jabolčnih sladic ob šol-
skih plesih.

Člani novinarskega krožka so 
pod mentorstvom Ivanke Višček 
zbirali literarne prispevke na to 
temo. Ker so se vključile skoraj 
vse razredne skupnosti, je nastalo 
veliko prispevkov. Boljše izmed 
njih smo objavljali na oglasni 
deski v šolski jedilnici, mnogi od 
njih pa so zbrani v tematsko oba-
rvanem šolskem glasilu Zarje.

Ob dejavnostih  učenci prido-
bivajo znanje in izkušnje ter ob-
likujejo lastno skrb za zdravje in 
dobro počutje. V Sloveniji je ja-
bolko najpogostejša sadna vrste 
in po kakovosti jabolk smo znani 
tudi v svetu. Jabolko je odličen 
prigrizek, v katerem je skrita moč 
narave, ki je ne moremo nadome-
stiti z uživanjem vitaminsko-mi-
neralnih pripravkov. 

Finančna podpora Ministrstva 
za šolstvo in šport, ki financira
nakup jabolk za vse učence za tri 
šolske dni tedensko, je zelo do-
brodošla. Rezultati projekta »Ja-
bolko v šoli« daleč presegajo zgolj 
dejstvo ponudbe jabolk na šoli, 
saj ob spremljajočih aktivnostih 
učenci oblikujejo zavest o pome-
nu zdrave prehrane za zdravje. 
Taka popotnica v življenje je prav 
gotovo eden od pomembnih ci-
ljev izobraževanja v osnovni šoli. 
Prav zato smo zelo veseli, da lah-
ko v projektu sodelujemo tudi v 
šolskem letu 2005/2006.

Irena Višček, organizator 
prehrane na OŠ Trebnje

Koncert pevcev Osnovne šole 
Trebnje

V petek, 9. 12. 2005, je bil na 
OŠ Trebnje koncert mladih pev-
cev. Zborovodkinja Jožica Stanič 
je pripravila nastop pevcev raz-
redne stopnje, v drugem delu pa 
so peli učenci predmetne stopnje. 
Ob klavirju je petje spremljal pi-
anist Zoltan Peter. Predstavili so 
se  tudi učenci glasbenega krožka. 
Program sta povezovala učenca 8. 
razreda Janja Gorjanec in Matjaž 
Longar s pesmimi  pesnika Vinka 
Moderndorferja.

Na koncert smo povabili star-
še, prijatelje in znance. Posebej 
pa smo bili veseli, da so bili naši 
gostje tudi upokojeni delavci naše 
šole.

Koncert je odlično uspel. Pet-
je nas povezuje v dobre prijatelje. 
Koncert smo zaključili s pesmijo 
po popevki Alfija Nipiča Silvestr-
ski poljub ter z željami, da bo leto 
2006 polno vedrih misli, ki nam 
jih prinaša tudi petje.

Glorija Meglič, 8. d
 OŠ Trebnje

Trebanjske kegljačice 
državne prvakinje!

Na celjskem kegljišču Golovec so Trebanjke postale državne 
prvakinje v borbenih igrah, kar je največji uspeh kluba, ki bo 
15.januarja 2006 praznoval 35-letnico aktivnega delovanja. Pod 
taktirko trenerja Nika Goleša so Trebanjke osvojile jesenski na-
slov v drugi državni ligi zahodne skupine.

Na sliki z leve proti desni-stojijo: Niko Goleš-trener, Milena 
Veber, Lojzka Škafar, Irena Goleš, Angelca Dalmacija, Ana 
Barbo, Slavica Hribšek in Katja Šribar s hčerkami, ki zaradi 
poškodbe noge ni mogla nastopiti. (Foto: Ivan Hribšek)

Nove priložnosti za 
vseživljenjsko učenje 

Če so v stoletni tradiciji človeku 
znanje vlivali, se je dandanes po-
trebno do njega dokopati sam. V 
primerjavi s tradicijo ne da samo 
raste pomen vseživljenjskega uče-
nja, temveč postaja  nuja vsakda-
na. Tako kot je vsakodnevno nujna 
osebna higiena, tako je potrebno 
vsakodnevno samoizobraževanje. 
V času tehnološkega, gospodar-
skega informacijskega razvoja in 
napredka je zelo pomembno, da 
smo sposobni hitrega prilagajanja 
na te spremembe. Samo oborože-
ni z znanjem pa smo lahko kon-
kurenčni in sposobni iti v korak s 
časom. Znanje, pridobljeno v času 
rednega šolanja in v mladosti, ne 
zadostuje več, potrebno ga je nad-
graditi, dopolniti ali pa se česa na-
učiti tudi na novo. 

Zdi se, da je možnosti in pri-
ložnosti za uresničevanje nače-
la vseživljenjskega učenja ter za 
pridobivanje novih znanj  do-
volj. Raziskave pa kažejo, da je 
stopnja vseživljenjskega učenja, v 
Sloveniji merjena z vključenostjo 
odraslih v izobraževanju in uspo-
sabljanju (5,1 % - strukturni ka-
zalnik),  znatno pod evropskim 
povprečjem, ki znaša 8,4 %, iz 
česar lahko sklepamo, da je tudi 
stopnja vseživljenjskega učenja na 
Dolenjskem podobno prenizka.  
Poleg tega pa tudi raziskave o pis-
menosti pri nas kažejo, da kar 77 
% odraslih med 16. in 65. letom 
starosti ne dosega ravni pisme-
nosti, ki ustreza potrebam današ-
njega časa – z vidika mobilnosti, 
zaposljivosti in sodelovanja posa-
meznikov v socialnih procesih. 

Tako je na podlagi teh kazalni-
kov Ministrstvo za šolstvo in šport 
pripravilo razpis za vzpostavitev 
Centrov vseživljenjskega učenja v 
posameznih regijah Slovenije. Na 
prijavi za Dolenjsko je bil uspe-
šen Razvojno izobraževalni cen-
ter Novo mesto, ki je s pomočjo 
sredstev iz Evropskih strukturnih 
skladov tako hkrati nosilec in ko-
ordinator Centra vseživljenjskega 
učenja – Dolenjska. V Sloveniji je 
tako zaživelo 12 takšnih centrov. 

Namen Centra vseživljenjske-
ga učenja (CVŽU – Dolenjska) 
je vzpostaviti široko mrežo part-
nerjev z območja Dolenjske, ki 
bo omogočala povezovanje in 
nadaljnji razvoj že sedaj delujoče 
ponudbe svetovanja in informira-
nja, samostojnega učenja in vseh 
vrst učenja z informacijsko-ko-
munikacijsko podporo za odrasle 
in mladino v regionalnem okolju 
s poudarkom na neformalnem 
učenju, ki bo omogočala širše 
sodelovanje v vseživljenjskem 
učenju vseh prebivalcev regije. 
Vzpostavljen bo spletni portal, ki 
bo promoviral dejavnosti CVŽU, 
članom mreže in vsem uporab-
nikom pa omogočal uporabo baz 
podatkov, obstoječih in na novo 
razvitih gradiv za samostojno 
učenje in e-gradiv, promoviral 
vseživljenjsko učenje in omogočal 
dostop do informiranja in sveto-
vanja.

Dejavnost CVŽU je že priso-
tna tudi v občini Trebnje. V so-
delovanju s partnerjem projekta 
– Knjižnico Pavla Golie Trebnje 
smo že razširili dejavnost Sveto-
valnega središča v izobraževanju 
odraslih. Namenjeno je vsem, 
ki potrebujejo pri učenju in iz-
obraževanju pomoč. Omogoča 
kakovostno informativno in sve-
tovalno dejavnost v lokalnem 
okolju. Glede na posameznikove 
potrebe poskrbimo za kakovost-
no svetovanje v vseh fazah – pred 
vključitvijo v izobraževanje, med 
izobraževanjem in ob zaključku 
izobraževanja.
Pred vključitvijo v izobraževanje 

- pomagamo posamezniku od-
krivati poklicne in osebne inter-
ese v zvezi z izobraževanjem, 

- tistim, ki še niso oblikovali svo-
jega cilja, pomagamo vrednotiti  
(kakšno izobrazbo je že dose-
gel, kakšne so njegove delovne 
izkušnje) ter jih napotimo v 
ustrezne ustanove v lokalnem 
okolju,

- predstavimo izobraževalne pro-
grame, ki ustrezajo posamezni-
kovim poklicnim in osebnim 
pričakovanjem,

- predstavimo možnosti za pod-
poro ob vključitvi v izobraževa-
nje, 

- pomagamo pri sestavi individu-
alnega izobraževalnega načrta, 

- iščemo možnosti pridobitev fi-
nančne podpore za izobraževa-
nje.

Med izobraževanjem 
- pomagamo pri premagovanju 

učnih težav: spoznavanju raz-
ličnih tehnik za učinkovitejše 
učenje, prepoznavanju učnih 
nagnjenj in stilov, načrtovanju 
učenja (čas, prostor, viri), 

- seznanjamo z organiziranimi 
oblikami učne pomoči in mož-
nostmi drugih oblik pomoči pri 
izobraževanju, 

- seznanjamo z različnimi ob-
likami  pomoči pri reševanju 
osebnih težav, 

- pomagamo pri sprotnem vred-
notenju napredka v izobraževa-
nju.

Ob koncu izobraževanja 
- pomagamo pri vrednotenju iz-

obraževalne ali učne poti,
- svetujemo glede možnosti za 

nadaljnje izobraževanje ali uče-
nje ter

- informiramo glede možnosti 
zaposlovanja

- pomagamo pri izpolnjevanju 
različnih obrazcev in pisanju 
vlog za zaposlitev.
Za učinkovitejše učenje in pre-

magovanje ovir oziroma težav 
pri učenju pa izvajamo brezplač-
ne delavnice o učenju: Tehnike 
učinkovitega branja in pisanja, 
Naučimo se učiti, Priprava na iz-
pit, S pozitivnim mišljenjem do 
uspeha, Načrtujmo svoj čas, Ko-
munikacija. 

Svetovalka je za osebno sveto-
vanje in informiranje v Knjižni-
ci Pavla Golie Trebnje prisotna 
vsak ponedeljek, med 14. in 17. 
uro. Odziv prebivalcev je kar za-
dovoljiv, z našimi storitvami pa so 
bili zadovoljni.

Poleg dejavnosti informiranja 
in svetovanja pa se bo v okviru 
projekta CVŽU v letu 2006, prav 
tako v prostorih Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje, uvedla nova točka 
za samostojno učenje, ki bo pod-
prta z gradivi za samostojno uče-
nje in s strokovno podporo sveto-
valca za samostojno učenje. 

Prepričani smo, da je uspeh v 
izobraževanju odvisen tudi od 
tega, kakšna pomoč je pri tem 
posamezniku na voljo. Z uvedbo 
Svetovalnega središča in nove toč-
ke za samostojno učenje v občini 
Trebnje želimo spodbuditi občane 
po večji aktivnosti in vključevanju 
v različne oblike neformalnega 
pridobivanja znanja. Potrebno je 
še poudariti, da gre pri omenjenih 
dejavnostih za brezplačnost in 
tako lahko omogočimo dostop do 
znanja tudi brezposelnim in tistim 
z nižjim socialno-ekonomskim 
položajem.  Če ste pripravljeni 
na širjenje obzorij, pridobivanje 
novih spretnosti in iti v korak s 
časom, zagrabite priložnost in 
pridite v Knjižnico Pavla Golie 
Trebnje, vsak ponedeljek (od 14. 
do 17. ure), lahko pa nas pokličete 
po telefonu na številki 07 393 45 
52 in 031 701 191. 

Polona Tratar

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. Uredniški odbor: Stane PEČEK (glavni in odgovorni urednik), Mojca FEMEC, Miro HRENK, Dušan MEŽNARŠIČ, Jože POVŠIČ, Gregor 
ROGELJ, Valerija ŠKET JARM, Polona TRATAR in Ivanka VIŠČEK. Oblikovanje in prelom: TOMOGRAF, Tomo Cesar s. p.., Novo mesto. Tisk: SET Vevče. Naklada 6200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. Na podlagi 25. čl. Zakona o DDV sodi časopis med proizvode, za katere se obračunava DDV po 8,5% stopnji.
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Festival 

»(ah), 
TE ORGLICE«

vabi
- v petek, 27. januarja 

2006, ob 19. uri
ob 250 letnici 

Mozartovega rojstva
Gala koncert AMADÈ

v Narodnem domu 
v Celju;

- v soboto, 25. februarja 
2006, ob 19. uri

7. festival 
»(ah), TE ORGLICE«

v Mokronogu.
Informacije: 07/348 12 50

Prvi del sezone zelo uspešen 

Razpored obiskov dobrega moža po KS 
Že vrsto let Občina Trebnje organizira obisk dedka Mraza za predšolske otroke. Tako se bo 
zgodilo tudi letos. Projekt bo izvajala Zveza kulturnih društev Trebnje, v njem pa bo predstava 
z aktualno vsebino v izvedbi LS Mokre tačke Mokronog in dedkom Mrazom, ki bo obdaril 
otroke krajevnih skupnosti naše občine, ki so rojeni v obdobju 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004. 
 

DATUM URA KRAJEVNA SKUPNOST KJE

22. 12. 16.00 KS Veliki Gaber, 
Sela Šumberk, VVE OŠ Veliki Gaber 

23. 12. 15.30 KS Mirna OŠ Mirna
23. 12. 17.30 KS Štefan, Račje selo Kulturni dom Trebnje

25. 12. 10.30 KS Dobrnič, Knežja vas, 
Svetinje Kulturni dom Dobrnič

26. 12   9.30 KS Velika Loka Kulturni dom Velika Loka
26. 12. 11.00 KS Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc
26. 12. 12.30 KS Čatež Kulturni dom Čatež
26. 12. 15.00 KS Dolenja Nemška vas Gasilski dom Ponikve
26. 12. 17.15 KS Mokronog Kulturni dom Mokronog
27. 12.
27. 12. 

15.00
16.30 

KS Šentrupert
KS Šentrupert

OŠ Šentrupert
OŠ Šentrupert

28. 12. 
28. 12. 

16.00
17.00

KS Trebelno
KS Trebelno

Lovska koča Trebelno
Lovska koča Trebelno 

29. 12
29. 12.

15.00 
17.00

KS Trebnje 
KS Trebnje

Kulturni dom Trebnje
Kulturni dom Trebnje

Organizator obiska dedka Mraza: OBČINA TREBNJE, izvajalec ZKD TREBNJE
INFO: 07 348 12 50; GSM 041 609 265, e-mail: oi.trebnje@jskd.si   www.jskd.si

V Rokometnem klubu Trimo 
Trebnje smo v prvem delu sezo-
ne zelo zadovoljni s trenutnimi 
rezultati vseh ekip, saj smo pri 
vseh selekcijah med najboljšimi 
v državi. Seveda je najbolj razve-
seljiv pogled na lestvico 1. MRL 
Telekom, kjer naši člani po 13 
krogih zasedajo odlično tretje 
mesto, kar napoveduje dobro iz-
hodišče za končnico prvenstva. 
Pri letošnji članski ekipi ob do-
bri uvrstitvi navdušuje tudi do-
bra igra na vseh najpomembnej-
ših tekmah. Gledalci v Trebnjem 
pa so predvsem zadovoljni, ker 
igralci, ki izhajajo iz trebanjske 
rokometne šole, prevzemajo 
vse pomembnejše vloge v ekipi. 
To je tudi v skladu z leta 2001 
postavljeno dolgoročno vizijo 
Rokometnega  kluba TRIMO 
TREBNJE, ki od takrat deluje na 
osnovi postavljenih načrtov in 
ciljev;  dolgoročno, združeval-
no in pregledno. Zdi se, da tudi 
širše družbeno okolje vse višje 
vrednoti prizadevanja in kon-
tinuirani razvoj kluba. Mnogi 
gledalci v Trebnjem so dobri 
poznavalci in vedo, da pot do 
vrhunske uspešnosti ni enostav-
na in ni lahka. Navadno zahteva 
kar precej potrpežljivosti, časa 
in podpore na različnih ravneh. 
Tako razveseljuje, da se vse več 
ljudi v Trebnjem zaveda pome-
na rokometnega prvoligaša v 
občini. Podobno je tudi v dru-

gih slovenskih občinah, kjer se 
v najuspešnejših klubih v razvoj 
skoraj po pravilu vključuje tudi 
Občina. Nenazadnje se v vsako 
leto v športni dvorani Trebnje 
zvrsti veliko rokometnih tekem; 
verjamemo, da zanimivih za gle-
dalce, predvsem ljubitelje športa 
iz Trebnjega. Na športnih tribu-
nah pa je moč srečati tudi mno-
ge slovenske gospodarstvenike, 
predsednike uprav, ki so kot 
predstavniki sponzorjev vpeti v 
rokometna dogajanja. Morda bi 
veljalo vsa ta dogajanja in dru-
ženja učinkoviteje vpeti tudi v 
poslovno-družbeno dogajanje 
naše občine. Vsi mi si želimo 
uspešnega okolja.

Pomen RK TRIMO Trebnje 
pa niso le rezultati prve ekipe; 
velik pomen in ponos predstav-
lja več kot sto otrok, ki so člani 
kluba. Nekateri bodo postali vr-
hunski igralci, mnogi pa naj bi 
imeli predvsem pozitivne izkuš-
nje in naj bi preko vadbe roko-
meta pridobili osnove za športni 
način življenja.  

Kot rečeno se tudi pri mlaj-
ših selekcijah obrestuje trud in 
dolgoročni plan, saj je mladin-
ska ekipa trenutno na 4. mestu 
v prvi mladinski ligi, kadetska 
ekipa zaseda 3. mesto v skupini 
center III., in se bo uvrstila v pol-
finale, prav tako kot tudi starejši 
dečki A, ki trenutno zasedajo 1. 
mesto v skupini 2, starejši dečki 

B pa 5. mesto v skupini 4. Mlajši 
dečki A so trenutno prvi v svo-
ji skupini in se bodo zanesljivo 
uvrstili v polfinale, medtem ko
se bodo morali mlajši dečki B za 
to še malo potruditi, saj igrajo v 
zelo izenačeni skupini v kateri 
zasedajo trenutno 2. mesto.

S sezono 2004/05 smo poiz-
kusili tudi z delovanjem na žen-
skem področju in zabeležili lep 
odziv. Začeli smo z vadbo starej-

ših deklic, nato smo priključili 
še mlajše deklice, tako da skup-
no dvakrat na teden vadi okrog 
40 deklet. 

V okviru RK Trimo Trebnje 
od letošnje sezone deluje tudi 
skupina mlajših veteranov. Do-
bivajo se dvakrat tedensko na 
rekreaciji, kjer se pripravljajo 
na razne veteranske turnirje po 
Sloveniji. Ekipo mlajših vetera-

nov sestavlja 25 članov, pretežno 
bivših aktivnih igralcev RK Tri-
mo in pa nekaj ljubiteljev roko-
meta, ki bi se na zrela leta radi 
poskusili v igranju rokometa.

Rokometni klub Trimo Treb-
nje je torej v sezoni 2004/2005 
sodeloval v vseh selekcijah dr-
žavnega prvenstva za moške. 
Uspešnost mlajših selekcij kaže 
na velike potenciale, ki jih raz-
vija klub. Delo z mladimi je na-
mreč najpomembnejši del stra-
tegije razvoja, zato mu v klubu 

namenjam vedno več pozorno-
sti. Verjeti tudi gre, da se bo vse 
več občanov vključilo v delova-
nje kluba. Če ne drugače, pa kot 
navijači, saj imajo v Sloveniji v 
prvi rokometni ligi,  skoraj vse 
ekipe tudi navijaške skupine. 
Morda bo navijaška skupina v 
Trebnjem nastala spontano. 

Luka Lindič

Policija svetuje!
Policija se vsako leto znova srečuje s pojavi množičnega metanja petard 

in uporabo drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je metanje petard ne-
katerim posameznikom in skupinam zabava, je za večino državljanov nepri-
jetno dejanje. Neprevidna in nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov 
pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, 
itd), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

Policisti Policijske postaje Trebnje bodo storili vse, da bi omejili ne-
zakonito uporabo in zmanjšali možnost poškodb. Dosledno bodo ukre-
pali proti vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali druge pi-
rotehnične izdelke, kjer to ni dovoljeno (v šolah, v bližini šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov, bolnišnic, domov za ostarele, športnih objektov, 
cerkvenih objektov in na drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi).

Zavedati se moramo, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdel-
kov problem vseh, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, uči-
telje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice 
takega početja ter s svojim zgledom pripomorejo k preprečevanju in 
zmanjšanju posledic.

Občane opozarjamo, da so previdni pri nakupu. Kupci in uporabni-
ki pirotehničnih izdelkov naj ta sredstva, če se jim ne morejo odreči, 
kupujejo v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje. Pi-
rotehnična sredstva se lahko uporabljajo od 26. 12. 2005 pa do 02. 01. 
2006.

Zima pomeni za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. 
Nizke temperature, led in sneg niso značilnost ostalih letnih časov, po-
zimi pa lahko ti dejavniki povzročijo veliko neprijetnosti v cestnem 
prometu (zasneženo vozišče, snežno ploskev, poledico), zato bi vse 
voznike opozarjamo na uporabo zimskih pnevmatik, ki je obvezna od 
15. novembra 2005 do 15. marca prihodnjega leta. 

V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša in čas zaznava-
nja nevarnosti daljši, so pešci ena izmed varnostno najbolj izpostavlje-
nih kategorij prometnih udeležencev. Opozarjamo, naj pešci v cestnem 
prometu nosijo svetla oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi trako-
vi. V primerih, ko ni hodnikov za pešce, morajo le-ti obvezno hoditi po 
levi strani v smeri hoje. 

Pobude za vaše boljše varnostno počutje oz. težave nam lahko na-
pišete in pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov pp_trebnje.
punm@policija.si ali sporočite na Policijsko postajo Trebnje na telefon-
sko številko 07 34 62 700.

Ob koncu leta bi  vam zaželeli veliko sreče, zdravja predvsem pa var-
no novo leto 2006!

Edvard FIŠTER, 
KOMANDIR POSTAJE, POLICIJSKI INŠPEKTOR II

PRISPEVKE ZA NASLEDNJO 
ŠTEVILKO GLASILA OBČANOV 
SPREJEMAMO DO SREDE, 25. 
JANUARJA 2006 NA NASLOV: 
glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8230 Trebnje, s pripisom ZA GLA-
SILO OBČANOV
Anonimnih prispevkov ne objav-
ljamo.
Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo.


