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GLASILO                občanov
Glasilo občine Trebnje, št. 2/februar 2006/elektronski naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali Občina Trebnje, Goliev trg 5

glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

29. januarja so ponekod po Sloveniji potekali posvetovalni referendumi o ustanovitvi novih občin. O izločit-
vi iz občine Trebnje in ustanovitvi nove so se odločali tudi krajani Mokronoga in Trebelnega. Referenduma se 
je skupaj udeležilo 72,42 odstotka krajanov obeh krajevnih skupnosti (KS), za novo občino je glasovalo 54,03 
in proti 44,82 odstotka volivcev. V KS Mokronog je za glasovalo 76,91 in 22,47 odstotka volivcev proti novi ob-
čini. V KS Trebelno pa je 25,07 odstotka glasovalo za in 73,11 odstotka volivcev proti novi občini. Za komentar 
rezultatov smo prosili poslanko NSi v Državnem zboru Marjeto Uhan, ki je pobudo sveta KS Mokronog in 
Trebelno o ustanovitvi občine vložila v Državnem zboru.  

»Pobuda za ustanovitev nove občine je prišla s strani obeh svetov KS Mokronog in KS Trebelno, kjer so se 
soglasno odločili, da gredo v ustanavljanje nove občine in me kot poslanko prosili, da sem njihovo pobudo 
vložila v Državni zbor, kjer smo izglasovali poizvedovalni referendum. Državni zbor bo prihodnji mesec od-
ločal o vseh novih občinah, kjer so potekali referendumi. Kjer so se prebivalci jasno odločili za novo občino, ne 
bo dileme za soglasje o ustanovitvi nove občine. Drugače pa bo tam, kjer se z novo občino ne strinja na primer 
ena od KS, kot je to v našem primeru na Trebelnem. Iz znanih rezultatov in predvolilne kampanje, ki je po-
tekala v Mokronogu in na Trebelnem se je dalo razbrati, da si prebivalci KS Trebelno ne želijo svoje občine. Tu 
očitno večina ljudi ne razume, da bi z novo občino lahko hitreje napredovali, razpolagali z denarjem, ki je na-
menjen za lokalno skupnost, imeli oblast v svojih rokah, sredstva za investicije bi lahko namenili za projekte, ki 

si jih sami želijo, se spopadli z novimi izzivi 
... Razmere na Trebelnem očitno niso zrele 
za občino. Škoda je le, da so s tem razblinili 
tudi sanje prebivalcem Mokronoga, ki so se 
veselili nove občine in se nanjo več kot dese-
tletje pripravljali. 

Sem v neprijetni situaciji, ki me čaka pri 
odločanju v Državnem zboru. Na eni strani 
pritiskajo za novo občino zagovorniki, na 
drugi strani pa se na vse »kriplje« upirajo 
njeni nasprotniki. Tu bi potrebovali Salo-
monovo rešitev, ki pa je verjetno ne bo. Vse-
eno pa mi bo pri moji odločitvi pomagal do-
govor med svetoma obeh KS Mokronog in 
Trebelno, da se v Državnem zboru predlaga 
ustanovitev nove občine le v primeru, če se 
na obeh območjih prebivalci večinsko odlo-
čijo za novo občino,« je povedala poslanka 
Uhanova.                               Valerija Š. Jarm   

Svečana akademija v Trebnjem

Spoštovani!
Vsebina Glasila občanov je nakazana že 

v samem naslovu. Je torej glas o dogod-
kih, ki se dogajajo, so se, se bodo zgodili 
na področju trebanjske občine ali pa so 
za občino pomembni. Tako so razni ano-
nimni klici, ki jih omenja Cajtng v članku 
Spet je izšlo Glasilo občanov, češ »da je 
v Glasilu občanov SPET sama politika«, 
dvojni klic v prazno. Politika je pač del na-
šega vsakdanjika, kadar se z njo strinjamo 
in kadar se ne. Verjetno pa ste opazili, da 
smo ji odmerili  prostor in tako ima vsaka 
stranka v tem okviru možnost v sleherni 
številki časopisa objaviti članek. Uredni-
štvo v te spise posega le lektorsko.

Seveda bo Glasilo redno (in brez ko-
mentiranja) spremljalo seje občinskega 
sveta, njihovih organov, delo župana in 
občinske uprave.

Ob tem je pomembno vedeti, da pri Gla-
silu občanov ni profesionalcev, ki bi obis-
kovali najavljene kulturne, športne, dru-
žabne in druge dogodke, spremljali seje, 
zapisovali slavnostne govore, fotografirali
in snemali izjave. Tako je Glasilo v veliki 
meri odvisno od ljudi, ki pri dogodkih na 
tak ali drugačen način sodelujejo in jim je 
v interesu, da se zadeva obelodani tudi v 
občinskem glasilu. Naj spomnimo, da ima 
vsako društvo, zveza, lokalna skupnost 
itn. v svojem statutu poglavje OBVEŠČA-
NJE JAVNOSTI, le da pri vseh to poglavje 
še ni v rabi.  

Veseli smo vsakega članka, še posebej, 
če je kratek, jedrnat in opremljen s kako-
vostno (tehnično in vsebinsko) fotografi-
jo.

V tej številki Glasila je objavljena tudi 
brezplačna osmrtnica. Razumeli boste, da 
smo določili obseg. 

Prispevke za naslednjo številko Glasi-
la občanov sprejemamo do 5. februarja 
na naslov: Glasilo občanov, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje, ali elektronski naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si

V imenu uredništva vas lepo pozdrav-
ljam!

Stane Peček

Prešeren v medkulturni povezanosti

Bo Mokronog – Trebelno nova občina? 

Foto: Marko Kapus

Svečano akademijo so pripravili Občina Treb-
nje, Zveza kulturnih društev Trebnje in območna 
izpostava JSDK Trebnje. Sceno sta uredila Zvonka 
in Pavle Rot. Prešernovim pesmim Neiztrohnje-
no srce, Glosa in Povodni mož je novo življenje 
vdahnil recitator Jože Falkner. Slavnostni govor-
nik je bil prof. Jože Zupan - Gorenjec, ki se po 
45-ih letih življenja v Šentrupertu počuti kot Do-

lenjec. 
Z glasbo so večer obogatili učenci glasbene šole 

Trebnje: Godalni orkester Glasbene šole Trebnje 
pod vodstvom dirigenta prof. Radivoja Spasiča 
ter solistke Kristina Gregorčič, Simona Kuken-
berger, Mateja Humar in Tjaša Čibej ob klavirski 
spremljavi prof. Mirjane Tumpej. Program je po-
vezovala Petra Krnc.

Minilo je že več kot 
šestdeset let, od-

kar so sklenili, naj bo ob-
letnica Prešernove smrti 
SLOVENSKI KULTUR-
NI PRAZNIK. Le malo 
let manj pa se vrstijo 
razmišljanja, ali je prav, 
da Slovenci slavimo svoj 

kulturni praznik na ob-
letnico Prešernove smrti 
in ne njegovega rojstva. 
V zadnjih letih so se raz-
lični pogledi nekoliko 
omilili, saj zvemo za Pre-
šernovega nagrajenca že 
ob obletnici Prešerno-
vega rojstva – 3. decem-
bra – in se kulturni utrip 
razširi v februarske dni. 
Kot da človek, ki se je s 
svojim delom zapisal v 
zgodovino naroda, sploh 
more umreti! 

Prešerna in s tem slo-
vensko kulturo, bo-

gastvo umetnosti, lahko 
doživljaš, če imaš ose-
ben odnos, potrebo po 
lastnem notranjem bo-
gatenju; le tako je lahko 
Prešernov dan tudi Tvoj 
kulturni praznik.

Primož Trubar nas je 

lastne kulture in jezika 
in z bogatenjem kultur 
okrog nas lahko gradi-
mo popolnost in tudi v 
raznolikosti pogledov 
iščemo enotnost.

Tisočletnica Brižin-
skih spomenikov, 

450-letnica prve slo-
venske knjige, dvesto-
letnica Prešernovega 
in Slomškovega rojstva 
in desetletnica naše 
samostojnosti pa je ob 
prelomu tisočletja vse-
mu našemu odnosu do 
kulture dala posebno 
ime: RASTOČA KNJI-
GA. Le-ta je najprej 
namenjena Slovencem 
samim kot pomnik 
naše tisočletne kulture 
– vedno bolj pa jo spo-
znavajo tudi drugi ev-
ropski narodi, saj je bila 
razstava RASTOČA 
KNJIGA predstavljena 
na Dunaju, v Bruslju, 
Celovcu, kmalu bo tudi 
v  Münchnu.

RASTOČA KNJIGA 
je namenjena tudi 

za prepoznavanje Slo-
venije kot NARODA 
USTVARJALNOSTI, 
KULTURE in ZNA-
NJA. Izhodišče je mi-
sel, da je slovensko sa-
mosvojost, državnost, 
voljo po vztrajanju in 
KULTURO mogoče ra-
zumeti kot RASTOČO 
KNJIGO, ki je dokaz 
naših dosedanjih do-
sežkov, naše odličnosti, 
pričevanje o naši raz-
vitosti in zrelosti, sve-
tu pa lahko pokažemo 
tudi tisto, KAR JE NAJ-

pred več kot 450 leti zapi-
sal med narode, PREŠER-
NOVA PESEM pa nas je 
uvrstila MED ENAKO-
VREDNE NARODE. 
Prešernova pesem ne 
ostaja samo LAST malo-
številnega naroda, pač pa 
ČLOVEŠTVA. Prešerno-

va pesem je prevedena v 
različne jezike človeštva, 
tudi Kitajci jo poznajo. Ta 
MEDKULTURNA PO-
VEZAVA se je z vstopom 
v Evropsko zvezo še bolj 
razširila. Vendar se lah-
ko vključuješ v evropsko 
kulturo narodov le OB 
SPOŠTOVANJU LAST-
NE KULTURE – samo 
občudovanje tuje kulture 
ne prinaša korenin – svo-
jo razpoznavnost prete-
klosti moraš vključiti v 
sedanjost, če hočeš načr-
tovati prihodnost. Tako 
Evropska zveza kot tudi 
Organizacija združenih 
narodov sta proglasili 
OHRANJANJE KUL-
TURNE RAZNOLIKO-
STI ZA splošno sprejete 
VREDNOTE. Le s po-
globljenim poznavanjem 

BOLJ NAŠE.

Spomenik gibanju je 
v Ljubljani kip DE-

KLICA Z RASTOČO 
KNJIGO – ob nastaja-
jočem parku v nepo-
sredni bližini Navja, 
kjer počivajo številni 
velikani slovenskega 
duha. In vse tako kaže, 
da se bodo BRIŽIN-
SKIM SPOMENIKOM, 
ki so tam predstavljeni, 
v prihodnosti pridru-
žila tudi temeljna dela 
človeštva.

OBČINA TREB-
NJE je bila prva 

v Sloveniji, ki je po-
stavila stalno razstavo 
RASTOČA KNJIGA. 
Z njo smo želeli ohra-
niti osebnosti, ki so 
kakor koli povezane s 
tem področjem in so 

s svojim delom dale 
pečat okolju, vsemu 
slovenskemu prostoru 
ali celo širše. Ponosni 
smo lahko, da je na 
tako majhnem ozem-
lju zraslo toliko uma, 
ki nam mora vlivati 
tudi samozavest, da 
vztrajamo in skupaj 
gradimo, kar je naj-
boljše v nas – ne samo 
v kulturi, pač pa tudi 
v delu, gospodarstvu, 
v vsem našem življe-
nju. S spoštovanjem se 
spominjamo tistih, ki 
so že odšli, in cenimo 
osebnosti, ki s svojim 
delom dajejo pečat 
tudi današnjemu času.

Hkrati pa smo ve-
seli, ker se zami-

sel širi – dobili smo že 
RASTOČO KNJIGO 
naših izseljencev, prav-
kar so odprli razstavo 
v Sevnici, pripravlja se 

v Novem mestu – kre-
pi se slovenska razpo-
znavnost.

Povrnimo se k Pre-
šernu, h kulturi. Smo 
utegnili danes pre-
brati vsaj eno Pre-
šernovo pesem ali jo 
skušali v spominu ob-
noviti, seči po knjigi, 
prisluhniti glasbi, se 
ozreti po sliki, obču-
dovati stvaritve člo-
vekovega uma, se za 
hip odpovedati vsak-
danjostim ter skrbeti 
za svojo rast? Če tega 
nismo storili, je še čas 
– četudi se ure slo-
venskega kulturnega 
praznika iztekajo. 
Kajti naša pripadnost 
k UMETNOSTI in 
MATERINŠČINA sta 
BOGASTVO tudi v 
navadnih, nepraznič-
nih dneh. 

                Jože Zupan

35 let KK Trebnje

Kegljaški klub Trebnje je za uspešne rezultate in prispevek k razvoju 
športnega kegljanja podelil priznanja, ki so jih prejeli: Milena Veber, 
Niko Goleš, Majda Ivanov in Rafko Križman.
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Obisk ministra 
za okolje in prostor

24.1.2006 je minister za okolje in prostor Janez Podobnik obis-
kal občino Trebnje. Obisk je bil delovne narave, zato je ministra 
spremljala ekipa sodelavcev s področij, ki so najbolj pereča za to 
lokalno skupnost.

Udeleženci sestanka so bili enotnega mnenja, da je potrebno 
čiščenje odpadnih voda na Mirni nemudoma rešiti. S strani mi-
nistra je bil dan predlog, da doseže sporazum za podpis začasne 
pogodbe za obdobje šestih mesecev, s tem se doseže takojšnje 
čiščenje desnega brega reke Mirna (trenutno se za to območje 
čiščenje ne opravlja), v obdobju »začasnega« čiščenja pa se do-
rečejo in odpravijo neskladja v predlaganih osnutkih pogodbe 
med večinskim lastnikom in upravljavcem ČN in občino. Trajno 
rešitev čiščenja odpadnih voda na Mirni pa je potrebno reševati 
tako, da se prepreči onesnaževanje reke Mirne tudi od drugih 
povzročiteljev dol vodno ob reki.

Minister je povedal, da se pričakuje izdaja uredbe o državnem 
lokacijskem načrtu za AC na odseku Ponikve – Hrastje v aprilu 
2006 in za odsek Pluska – Ponikve v mesecu juniju 2006. Tre-
nutno se ministrstvo opredeljuje do pripomb, podanih na javnih 
razpravah, ki jih bo skušalo upoštevati povsod tam, kjer so po-
bude oz. pripombe upravičene.

Minister je potolažil občinske službe tudi glede zahtevnosti 
priprave prostorske strategije in urbanističnega reda občine. Mi-
nistrstvo pripravlja spremembo Zakona o urbanističnem plani-
ranju, tako da bodo postopki združeni, skrajšani in racionalizi-
rani, po vsej verjetnosti pa tudi rok za pripravo teh dokumentov 
podaljšan.

Zadovoljivo rešitev za občine v zvezi s koriščenjem okoljskih 
dajatev za odvajanje odpadnih voda in odlaganje odpadkov po 
letu 2006, ko naj bi se namenjale samo za državne projekte, mi-
nister vidi v popravku zakonodaje na tak način, da bi imele ob-
čine sredstva, zbrane iz teh naslovov, še naprej možnost koristiti 
za občinske programe.  

21. redna seja občinskega sveta
Seja občinskega sveta je bila 21. 12. 2005 in je vsebovala 16 točk dnevnega reda. 

Uvodoma so posamezni svet-
niki podali pripombe na odgo-
vore občinske uprave na vpra-
šanje svetnikov iz pretekle seje. 
Tako Majcen ni bil zadovoljen 
z odgovorom v zvezi s pregle-
dom zasedenosti in stroških za 
uporabo telovadnic, saj želi po-
drobne podatke o najemninah, 
oz. da se najemnine poenotijo v 
občini. Rus je opozoril na črna 
odlagališča, ki še niso odprav-
ljena. Župan Pungartnik mu je 
pojasnil, da je bila za ponudbo 
pozvana Komunala, ki pa za za-
prošena odlagališča ni podala 
ustreznih ponudb. Podžupan 
Kastelic pa je člane sveta sez-
nanil, da bo predlagal leto 2006 
za LETO EKOLOGIJE V NAŠI 
OBČINI, z možnostjo izpeljati 
očiščevalne akcije s čim manj 
sredstvi. Jože Hribar je dejal, 
da JP Komunala odira občane 
pri odvozu odpadkov, hkrati 
pa je želel, da dobi konkreten 
odgovor glede zagotavljanja 
ustreznega tlaka v vodovodnem 
omrežju Veliki Gaber. Cvelbar 
pa ni bil zadovoljen z odgovo-
rom v zvezi z obnovo mostu v 
Sotli, hkrati pa je vprašal, kdaj 
bo zgrajen pločnik do konca 
Mirne. Kozlevčar je opozoril na 
poslabšanje glede pluženja ceste 
na Medvedjeku, saj se z izgrad-
njo AC nekdanji odsek državne 
ceste, ki je prekategorizirana v 
krajevno cesto, ne pluži. Neza-
dovoljen pa je tudi, ker ni odgo-
vora o postaviti cestnih ogledal.

V nadaljevanju seje je direk-

tor občinske uprave  Janez Slak 
pojasnil predlog manjše spre-
membe Statuta občine, ki pa je 
pomembna za delovanje krajev-
nih skupnosti. Poraba sredstev  
nadomestil za uporabo stavb-
nega zemljišča se s spremembo 
sprošča tudi za ostale  izdatke 
krajevnih skupnosti in ni časo-
vno omejena glede dotoka na-
membnosti teh sredstev.

Svetniki so zatem obravnavali 
spremembo Odloka o organiza-
ciji in delovnem področju ob-
činske uprave. Na podlagi nove-
ga Zakona o prekrških je lahko 
prekrškovni organ tudi upravni 
organ, ki izvaja nadzorstvo nad 
izvrševanjem zakonov. Namen 
predloženega odloka je zagoto-
vitev vseh potrebnih aktov za 
začetek dela občinskega inšpek-
torja. Podžupan Jože Jevnikar je 
poudaril, da so se svetniki stri-
njali z  ustanovitvijo inšpekcije, 
in to je prvi korak, da se začnejo 
naloge tudi izvajati. Direktor 
občinske uprave je pojasnil, da 
v prvi fazi občinska uprava raz-
mišlja predvsem o zaposlitvi 
komunalnega nadzorniku in da 
delo le-tega ni prvenstveno na-
men kaznovanje, temveč pred-
vsem nadzor in varovanje javne 
dobrine. 

O Odloku o spremembah in 
dopolnitvah odloka o komu-
nalnem nadzoru na območju 
občine pa so svetniki imeli kar 
nekaj pripomb na vsebino od-
loka, zato so odlok sprejeli le v 
osnutku. Občinski upravi pa je 

bilo naročeno, da se pripravi 
primerjave s podobnimi odloki 
drugih občin in pridobi mnenje 
Službe za lokalno samoupravo.         

Spremembe in dopolnit-
ve Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Trebnje je odprl živah-
no razpravo. Tone Maver se ni 
strinjal z dejstvom, da je samo 
višina sredstev od nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljiš-
ča, ki se pridobi za posamezno 
krajevno skupnost, namenjena 
posamezni krajevni skupnosti. 
Mnenja je bil, da je to nepoš-
teno do šibkejših, manj razvitih 
KS, da so prikrajšane nasproti 
večjim centrom. Župan je dejal, 
da navedene trditve niso pra-
vilne. KS Trebnje npr. ne dobi 
sredstev za lokalne ceste, za kra-
jevne ceste le 30 %; KS Trebelno 
je za lokalne ceste dobivala 90 % 
sredstev;  pogledati je potrebno 
merila in delitev proračunskih 
sredstev tudi na drugih podro-
čjih. Vsekakor se za tiste KS, ki 
zberejo manj sredstev nadome-
stil za stavbna zemljišča, dodeli 
iz proračuna več ostalih prora-
čunskih sredstev. Na še dodatna 
vprašanja v zvezi s spremembo 
odloka je pojasnil direktor ob-
činske uprave, ki je poudaril, 
da bo z vsako KS v začetku leta 
sklenjena pogodba, v kateri bo 
definirano, koliko sredstev bo
za katere namene.  

Razprave o Revidiranem let-
nem poročilu JP Komunala, 
d.o.o., za leto 2004, ni bilo in 
svetniki so poročilo potrdili 
vključno z vsemi pripombami, 
ki jih je podala občinska uprava. 
Svetniki so podali tudi soglasje 
h Gospodarskemu planu za JP 
Komunala za leto 2005 s pri-
pombo, da mora JP Komunala 
plan uskladiti s pripombami ob-
činske uprave. Številne pa so bile 
pripombe svetnikov na Program 
odvoza odpadkov iz gospodinj-
stev, vikendov in zidanic. Tekla 
je razprava o dvakratnem od-
vozu odpadkov. Svetniki so se 
strinjali, da je zaradi sanitarnih 
razmer nujno potreben odvoz 
dvakrat, predvsem iz večjih str-
njenih bivalnih kompleksov na-
selij Trebnje in Mirna. Svetniki 
so opozarjali tudi na črna od-
lagališča in pomanjkanje eko-
loških otokov. Komunali je bilo 
tudi naročeno, da se planu doda 
tudi izračun realnih stroškov 
glede delovne sile in mehani-
zacije, glede na povečan obseg 
dela. Zaradi številnih pripomb 
je župan predlagal sklep, da se 
program uskladi z zahtevami 
svetnikov ter da se ga obravnava 
skupaj z gospodarskim planom 
tega JP.

Svetniki so obravnavali tudi 
program prodaje nepremičnin 
(starejših objektov s pripada-
jočim zemljiščem na Stanu pri 
Mirni in Gombiščah pri Veli-
kem Gabru). Javna dražba je 
planirana 20. februarja.

Svetniki so podprli obliko-
vanje samostojnega oddelka za 
romske otroke v Trebnjem. Pro-
gram se bo izvajal v krajši obliki 
v obsegu 4 ur dnevno.  Hkrati 
pa so svetniki zahtevali, da se 
pripravijo statistični podatki o 
vključenosti otrok v organizira-
no varstvo ter se jih tudi sezna-
ni z osnutkom razpisa o vpisu 
otrok za naslednje šolsko leto, ki 
bo potekal enotno za vse vrtce 
v občini.     

V nadaljevanju so se svetniki 
seznanili z  realizacijo cestnega 
programa v letu 2005.  Pavlin je 
bil mnenja, da je program slabo 
realiziran in da se dela škoda 

na projektih, ki niso zaključeni. 
Župan in nekateri svetniki pa so 
pojasnili, da je bil program rea-
liziran celo v večjem obsegu, kot 
so bila v letu 2005 zagotovljena 
sredstva.

Polemična razprava se je od-
vijala v zvezi z aktivnostmi po 
uvedbi samoprispevka v KS 
Trebelno, saj je  441 zavezancev 
samoprispevka postavilo zahte-
vo po odpravi le-tega. 

Pravnica  Marija Zaletelj je 
svetnike seznanila, da je bilo na 
sprejete obveznosti plačila sa-
moprispevka vloženih 169 pri-
tožb in prošenj zavezancev, od 
tega120 zavezancev, ki nimajo 
stalnega bivališča na območju 
KS Trebelno. Občinski svet je 
odmerno stopnjo 2 % na zahte-
vo KS Trebelno zmanjšal na 1 
%, tako je bil drugi obrok za leto 
2005 zmanjšan. 

 Zaletljeva je še pojasnila, da je 
občinska uprava dolžna izvajati 
sprejeti odlok o samoprispevku. 
Za spremljanje in zakonito izva-
janje odloka je odgovoren Nad-
zorni odbor Občine Trebnje in 

Svet KS Trebelno. Naslovnikom 
in KS Trebelno je župan oziro-
ma občinska uprava odgovorila 
na vse očitke, občinska uprava 
pa ne more prevzeti nobene od-
govornosti za dogodke, ki so se 
dogajali v KS. 

Pavlin se ni strinjal z obra-
zložitvijo, niti z dodatnim mne-
njem  Mavra, da se ljudje več 
ne razburjajo in da je postopek 
pravilen. Mnenja je bil, da je za-
hteva občanov po razveljavitvi 
samoprispevka legitimna.

Podžupan  Jevnikar je bil 
mnenja, da je potrebna previd-
nost, da se ne bi občinski svet 
ukvarjal z zadevami, ki niso v 
njegovi pristojnosti. Župan pa je 
poudaril, da je bil Svet KS Tre-
belno tisti, ki je občino seznanil, 
da želi uvesti samoprispevek. Če 
bo Svet KS želel, da se samopri-
spevek ukine, bo o tem občinski 
svet razpravljal. Če pa so občani, 
ki so vložili zahtevek za razve-
ljavitev samoprispevka, mnenja, 
da je bila kakšna nepravilnost, 
imajo možnost izbrati druge 
pravne poti za razveljavitev.

Pri točki Vprašanja in pobude 
svetnikov je bilo na predlog več 
svetnikov sprejet sklep, da se 
Smučarskemu klubu Zabrdje iz 
intervencijskih sredstev za šport 
nameni 500.000 sit za pokriva-
nje stroškov Damijana Vtiča za 
udeležbo na olimpijskih igrah.

Kovačič se je ponovno zav-
zel, da se mora čim prej urediti 
čiščenje odpadnih voda na des-
nem bregu Mirne. Novak pa je 
izrazil željo krajanov Rakovnika 
in Slovenske vasi, da se priklju-
čijo na čistilno napravo, zato je 
pri načrtovanju čistilne naprave 
potrebno predvideti tudi čišče-
nje odpadnih voda dol vodno 
od Mirne. Zaletel je predlagal, 
da se zahteva, da JP Komunala 
nabavi novo ozvočenje na po-
kopališču v Trebnjem.

V zvezi s predlogom Kastelica, 
da se leto 2006 razglasi za leto 
varstva narave v občini Treb-
nje  pa je župan predlagal, da 
se o tem glasuje na eni od pri-
hodnjih sej, ko se bo obravnaval 
plan Komunale in program od-
voza odpadkov.                   D.M.

22. seja Občinskega sveta
Rekordna sredstva proračuna v Občini Trebnje za leto 2006. Večina svetnikov je poudarila, da 
je rebalans proračuna dobro pripravljen in pregleden

V prenovljeni sejni sobi, kjer 
bo možno v prihodnosti več-
ja preglednost dela za uporaba 
multi medijskih sredstev, se je 
seja pričela s pripombami svet-
nikov na svetniška vprašanja.   

Tone Zaletel ni bil zadovoljen 
z odgovorom Komunale, da se 
bo ozvočenje na trebanjskem 
pokopališču izboljšalo šele po 
dograditvi mrliške vežice, saj je 
mnenja, da ga je potrebno takoj 
zamenjati. Tudi Hribar Jože ni 
zadovoljen z odgovorom Ko-
munale glede pritiska vode v 
Velikem Gabru. Janez Kovačič 
pa želi od Komunale jasen od-
govor, kako bo kanalizacijo des-
nega brega reke Mirne uredila 
tako, da bo funkcionirala. Bojan 
Majcen pa želi poenotenje pla-
čila uporabe telovadnic.

V nadaljevanju so svetni-
ki sprejeli Odlok o priznanjih 
Občine Trebnje. Z odlokom so 
določene vrste, pogoji, način 
in postopek podeljevanja pri-
znanj ter oblika priznanj. Tako 
se bodo priznanja podeljevala 
na prireditvah ob praznovanju 
spominskih dnevov: 10. aprila 
ob Golievem dnevu in 29. junija 
ob Baragovih dnevih. Vrste pri-
znanj, ki jih odlok predvideva, 
so: častni občan Občine Treb-
nje, plaketa Občine Trebnje in 
priznanje Občine Trebnje.

Dnevni red se je nadaljeval z 
Rebalansom proračuna Ob-
čine Trebnje za leto 2006 oz. 
Odlokom o spremembah in do-
polnitvah Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2006. 
Uvodno poročilo je podal di-
rektor občinske uprave Janez 
Slak, ki je poudaril, da je odlok 
pripravljen po novi programski 
klasifikaciji izdatkov proraču-
na, kar narekuje sprememba 
zakonodaje, spremembo pa je 
pogojeval tudi nov izračun pri-
merne porabe, posledično temu 
pa tudi nova finančna izravnava
za leto 2006 ter nova dejstva, ki 
vplivajo na spremembe v struk-
turi prihodkov, predvsem vklju-
čevanje namenskih sredstev za 
investicijska vlaganja. Svetniki 
so v večini pohvalili pripravo 
rebalansa proračuna, saj daje 
večjo preglednost proračunu, 
sredstva pa so razvojno narav-
nana in dejansko zajemajo naj-
bolj pereča zadeve v občini. Pri-
hodkovna stran se povečuje za 
330 milijonov tolarjev. S pred-

lagano zadolžitvijo v višini  380 
milijonov bo proračun Občine 
Trebnje za leto 2006 rekorden, 
saj je predvidenih skupaj preko 
4.3 milijarde tolarjev za pokri-
vanje odhodkov.   

V nadaljevanju je direktor 
občinske uprave svetnike sez-
nanil s predlogom povišanja 
posameznih postavk proraču-
na. Tako se povečujejo za 100 
% sredstva za  volilno komisijo, 
izdatki za funkcionalne stroške 
krajevnih skupnosti za 245 %, 
za časopis Glasilo občanov, za 
občinsko upravo za posamez-
ne nove programe, precej več 
sredstev se namenja za zazidalni 
načrt Cviblje v Trebnjem (270 
milijonov), več sredstev je na-
menjenih za tekoče vzdrževanje 
lokalnih cest in lokalnih poti, 
povečajo se sredstva za pločni-
ke v Mokronogu in Štefanu, za 
železniški prehod na Mirni, za 
turizem in za novo Strategijo 
razvoja turizma v občini, ravna-
nje z odpadki na deponiji Glo-
boko, ravnanje z odpadno vodo, 
oskrbi s pitno vodo (207 milijo-
nov), za prostorsko načrtovanje, 
zazidalni kompleks na Mirni in 
Cvibljah ter DSO, več sredstev 
je namenjeno za vzdrževanje 
stanovanj, odkupu zemljišč v 
industrijski coni Trebnje, kultu-
ri za vzdrževanje kulturnih do-
mov, športu za mladino, šolstvu 
za investicijsko vzdrževanje in 
izdelavo projektne dokumenta-
cije šol Šentrupert, Dol. Nemška 
vas in Dobrnič ter Mokronog in 
Trebelno, za štipendije,  za dru-
žinskega pomočnika in pomoč 
na domu.  

Na predlagane spremembe so 
imeli svetniki še dodatne pri-
pombe ter zahtevke za poveča-
nje sredstev. Tako je Tone Zale-
tel zahteval 3.5 milijona rente za 
KS Račje selo kot odškodnino 
za Rome. Ker ni direktne zakon-
ske podlage, se KS Račje selo 
pomaga na ostalih postavkah. 
Potrjena  je bila prošnja Branka 
Rusa, da se izboljša pot do jeze-

ra na Blatu, kar bo pomembno 
tudi za razvoj turizma. Na pred-
log Igorja Tršarja so se povečala 
sredstva za festival »(ah),  TE 
ORGLICE«. Rupert Gole je sez-
nanil s pomanjkanjem vodovo-
da v Malem Cirniku. Zaprosil je 
tudi za sredstva za dokončanje 
doma gasilcev PGD Sv. Rok (kar 
je kasneje podprl tudi Jože Re-
bolj). Župan je v zvezi s tem po-
udaril, da občinski proračun za 
take namene zagotavlja sredstva 
Gasilski zvezi. Je pa svet odobril 
dodatna sredstva za investicije v 
požarni varnosti v višini 5 mili-
jonov. 

V nadaljevanje so posamezni 
svetniki opozorili na zastarel 
centralni vodovod, ki je še ved-
no v določenem delu grajen z 
azbestnimi cevmi. Župan je od-
govoril, da so sredstva planirana 
za popravilo najbolj kritičnih 
mest, za zamenjavo cevi pa je 
potrebno preko 700 milijonov 
tolarjev, ki pa se bodo poskušala 
pridobiti na podlagi projektov 
z državnim denarjem ali pa iz 
evropskih strukturnih skladov. 
Več razprave je bilo o čistilni 
napravi na Mirni. Župan je pou-
daril, da je občina odgovorna za 
čiščenje odpadnih voda za širše 
območje Mirnske doline (KPD 
Dob, Rakovnik, Slovenska vas in 
druga naselja), zato je potrebno 
pri odločitvi, kje in kako graditi 
ČN upoštevati tudi ta dejstva, 
za kar bo možno pridobiti tudi 
evropska sredstva. V nadaljeva-
nju so bile podane še nekatere 
manjše zahteve: več sredstev za 
knjižnice, glasbeno šolo, Veseli 
december, za društva.  

Občinski svet je z veliko več-
ino sprejel spremembe prora-
čuna za leto 2006.

Podrobnosti proračuna in 
rebalansa si lahko občani ogle-
dajo na spletni strani Občine 
Trebnje:www.trebnje.si.Osta-
lo gradivo 22. seje Občinskega 
sveta bo objavljeno v naslednji 
številki Glasila občanov.    

 D.M

PRISPEVKE ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO GLASILA OB-
ČANOV SPREJEMAMO DO 5. FEBRUARJA 2006 NA NA-
SLOV: glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8230 Trebnje, 
s pripisom ZA GLASILO OBČANOV

Anonimnih prispevkov ne objavljamo.
Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo.



GLASILO OBCANOV 15.02.2006 C M Y K 3

Glasilo občanov3 3

Imenovanje NS JP 
Komunala pravilno 
in zakonito

Bralci so bili že v prejšnji številki Glasila občanov seznanjeni 
s tem, da je Občinski svet Občine Trebnje dne 22. 11. 2005 ime-
noval novi Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Trebnje, 
d.o.o. Zoper sklep o imenovanju nadzornega sveta sta svetnika 
Marjan Peter Pavlin (NSi) in Franc Hribar (SDS) pri Upravnem 
sodišču RS v Ljubljani vložila tožbo v upravnem sporu in hkrati 
sodišču predlagala, da izda začasno odredbo, s katero naj bi so-
dišče odločilo, da do pravnomočne odločitve v zadevi funkcijo 
nadzornega sveta opravlja nadzorni svet, ki je bil imenovan leta 
1999 za dobo 4 let in mu je mandat sedaj že potekel. Upravno 
sodišče je dne 8. 12. 2005 tožbo in zahtevo za izdajo začasne 
odredbe zavrglo, saj svetnika Pavlin in Hribar nista izkazala 
pravnega interesa za tožbo, po zakonu namreč predstavlja in 
zastopa Občino Trebnje župan Ciril Metod Pungartnik, ki ima 
tudi funkcijo varuha ustavnosti in zakonitosti v lokalni skupno-
sti, medtem ko drugi občinski funkcionarji (člani občinskega 
sveta, podžupan) takih pristojnosti nimajo. V skladu z določi-
li ZLS sprejemajo odločitve na seji občinskega sveta z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. 

Zoper sklep upravnega sodišča sta nato imenovana svetni-
ka vložila pritožbo na Vrhovno sodišče RS. To pa je dne 12. 1. 
2006 pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbija-
ni sklep. Dejstvo, da svetnika Hribar in Pavlin z imenovanjem 
novih članov nadzornega sveta ne soglašata, na zakonitost iz-
podbijanega sklepa ne more vplivati.

Iz povedanega izhaja, da je bil postopek imenovanja Nad-
zornega sveta JP Komunala s strani Občinskega sveta Občine 
Trebnje pravilen in zakonit.

Spoštovane občanke in 
občani!

Šolstvo v občini Trebnje
Odgovor na članek, objavljen v Glasilu občanov, decembra 2005

V Glasilu občanov (december 2005) je bil na tretji strani objav-
ljen članek pod naslovom Šolstvo v občini Trebnje, ki vsebuje tr-
ditve, ki niso resnične, so zlonamerne in zavajajoče.

Kuhinje na podružnicah
V Glasilu občanov  (december 2005) sta se v dveh člankih 

na 3. strani časopisa pojavili dve različni informaciji o šolskih 
kuhinjah na podružničnih šolah Osnovne šole Trebnje. 

Da ne bo prihajalo do dezinformacij, sporočam, da so vse ku-
hinje na naših podružnicah primerne za pripravo zajtrkov in 
malic ter razdeljevanje kosil.

Rožica Zakšek, ravnateljica OŠ Trebnje 

Spoštovane občanke in občani!

Srečanje predsednika 
SLS z regijskim 
odborom 

V torek, 24. januarja 2006, se je predsednik SLS Janez Podobnik 
srečal s svojimi dolenjskimi in belokranjskimi člani. Srečanje je po-
tekalo na Sevnem pod Trško goro. Člani smo seznanili predsednika 
s problematiko okoljskih programov. Predsednik pa nas je sezna-
nil s pomenom tretje razvojne osi, s potekom priprav in gradnjo 
dolenjske avtoceste. Poudaril je dobro sodelovanje v vladajoči ko-
aliciji, v kateri so poslanci SLS trden člen, spregovoril pa je tudi 
o prihajajočih jesenskih lokalnih volitvah, člane pa vzpodbudil k 
aktivnejšemu sodelovanju.                                         OO SLS Trebnje

Predsednik SLS Janez Podobnik med dolenjskimi in belokranj-
skimi člani.

Odprta svetniška pisarna 
OO SLS Trebnje obvešča občane, da bo od 1. februarja 2006 
naprej vsak torek med 18. in 20. uro odprta svetniška pisarna 
v Trebnjem na Gubčevi 16. V tem času se boste lahko pogovo-
rili s svetniki OO SLS Trebnje. 

                  Anton Zaletel, predsednik svetniške skupine 
OO SLS Trebnje

Občina Trebnje je v letu 1999 
za potrebe prehoda na obvez-
no devetletko, pri pooblaščeni 
organizaciji, naročila izdelavo 
posebne študije za ugotovitev 
stanja in potreb prostorskih nor-
mativov. Predmet analize so bile 
vse osnovne šole, podružnične 
šole, vrtci in glasbena šola.

Naveden študija je bila podla-
ga za prijavo na »Razpis za pri-
javo investicij posebnega pome-
na na področju osnovnih šol in 
predšolske vzgoje v RS za obdo-
bje 2000–2004, ki ga je objavilo 
ministrstvo za šolstvo. Prijava z 
vso dokumentacijo je bila posla-
na  dne 2.11.1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport 
je po zaključenem razpisu izde-
lalo prioritetni seznam investi-
cij, ki jih bo sofinancirala drža-
va, in je objavljen tudi na spletni 
strani www.mszs.si. 

Občinski svet Občine Trebnje 
je v letu 2000 obravnaval študijo 
»Pregled šolskega prostora na 
področju osnovnošolskega iz-
obraževanja v občini Trebnje v 
obdobju do leta 2004/2005« in 

sprejel naslednjo prioriteto vla-
ganj:
1 .Občinski svet potrjuje na-

slednjo prioriteto investi-
cijskih vlaganj na področju 
osnovnega šolstva: OŠ Veli-
ki Gaber, OŠ Mirna, OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert, 
OŠ Mokronog, ob hkratnem 
iskanju rešitve za OŠ Trebnje, 
tako da se poskuša pridobiti 
prostore za glasbeno šolo in 
občinski pihalni orkester na 
drugi lokaciji, oz. v kolikor se 
zagotovijo sredstva za izgrad-
njo projekta 3G, se pristopi k 
izgradnji le-tega.

2. Skladno s prioriteto investi-
cijskih vlaganj se pristopi k 
pripravi in izdelavi tehnične 
dokumentacije.
V obdobju od leta 2000 do 

leta 2004 sta bili dograjeni dve 
šoli, v Velikem Gabru in na Mir-
ni, pri čemer je gradnjo financi-
rala tudi država, hkrati pa so se 
v tem obdobju izvajala investi-
cijska vlaganja tudi v ostale šole, 
največ v Osnovno šolo Trebnje. 

Dinamika bodočih investicij 

pa je opredeljena v  Načrtu raz-
vojnih programov (NRP), ki je 
sestavni del občinskega prora-
čuna. Za obdobje 2005–2008 
so bili z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leti 2005 in 
2006 potrjeni naslednji projekti, 
vezani na osnovnošolsko izob-
raževanje:
- Pridobitev tehnične in pro-

jektne dokumentacije za OŠ 
Šentrupert v letu 2005;

- Adaptacija in dozidava OŠ 
Šentrupert v 2006 in 2007, 
pod pogojem, da bo pred-
hodno pridobljeno soglasje 
ministrstva za šolstvo in mi-
nistrstva za finance za delež
sofinanciranja;

- Pridobitev tehnične in pro-
jektne dokumentacije za OŠ 
Mokronog v letu 2006;

- Adaptacija in dozidava OŠ 
Mokronog v 2007 in 2008, 
pod pogojem, da bo pred-
hodno pridobljeno soglasje 
ministrstva za šolstvo in mi-
nistrstva za finance za delež
sofinanciranja;

- Pridobitev tehnične in pro-
jektne dokumentacije za mi-
nimalne vadbene enote pri PŠ 
–2008;

- Dozidava minimalnih vadbe-
nih enot PŠ Dolenja Nemška 
vas, Dobrnič in Trebelno po 
letu 2008.
Z rebalansom proračuna za 

leto 2005 pa so bila  preraz-

porejena sredstva za pričetek 
postopka pridobitve ustrezne 
dokumentacije,  za pridobitev 
uporabnega dovoljenja za OŠ 
Trebnje ter za usposobitev za-
klonišča.  

Iz navedenih dejstev izhaja, 
da je prostorska problematika 
na področju osnovnošolskega 
izobraževanja v občini Trebnje 
občinski upravi dobro poznana 
in da se sprejeti sklepi Občin-
skega sveta izvajajo.  V kolikor 
bo Občinski svet  kot pristojni 
organ, sprejel drugačno priori-
teto investicijskih vlaganj v šol-
ski prostor, bo Občinska uprava 
spoštovala takšne sklepe. Odlo-
čitev o tem, katere investicije se 
v posameznem proračunskem 
letu financirajo in v kakšni viši-
ni, sprejema torej Občinski svet 
in ne Občinska uprava. Prav 
tako se ob sprejemu proračuna 
sprejme Načrt razvojnih pro-
gramov. Zato so očitki Občinski 
upravi v članku neutemeljeni.  

Prav tako pa je potrebno po-
novno povedati, da sklepov gle-
de odprtja dodatnega oddelka 
vrtca  v Šentrupertu ni spreje-
mala Občinska uprava, temveč 
Občinski svet, je pa Občinska 
uprava predlagala rešitve, ki so 
bile v skladu z zakonodajo in bi 
bile s finančnega vidika za ob-
činski proračun sprejemljivejše.

Občinska uprava

Na januarski seji izredne seje 
Državnega zbora smo potrdili 
člane nadzornega in program-
skega sveta javne radiotelevizije. 
Po novem zakonu o javni RTV, 
ki je bil potrjen tudi na referen-
dumu, je programski svet deve-
tindvajset članski in gotovo naj-
pomembnejši organ, ki je poleg 
nadzornega sveta odgovoren za 
pregledno in kakovostno delo-
vanje javnega zavoda, tako po 
vsebinski, kot finančni plati.

Pet članov programskega sve-
ta so imenovale parlamentarne 
stranke, šestnajst jih je izbral 
državni zbor na predlog civilne 
družbe, dva imenuje predsednik 
države izmed verskih skupnosti, 
dva člana predlagata italijanska 
in madžarska manjšina, enega 
SAZU in tri delavci javne RTV.

Ker so že po starem zako-
nu vsa gospodinjstva, ki imajo 

električni priključek, obvezna 
plačevanja RTV prispevka, nam 
ne more biti vseeno, kakšna je 
podoba javne RTV. Bolje reče-
no: želimo dober program na 
javni televiziji in radiu, korektne 
informacije in pozitivno poslo-
vanje.

Drugi del zasedanja pa je bil 
sklican zaradi veta Državnega 
sveta na zakona o vinu in trgo-
vini.

Zavrnjen je bil Zakon o vinu, 
predvsem zaradi protesta dolenj-
skih vinogradnikov. Posavska 
in Podravska vinorodna dežela 
bi se zlili v Vzhodno Slovenijo. 
Pridelovalci cvička so se zaradi 
bojazni, da bi se mu kaj zgodilo, 
uprli, četudi bi v zakonu ostal vi-
norodni okoliš Dolenjska, kjer je 
domovinska pravica cvička. Cvi-
ček pa je zaščiten tudi s svojim 
zakonom. »Boljša dvojna var-

nost, kot ena zlorabljena«, so bili 
enotni in zakon je padel. 

Argumenti Državnega sveta 
pa niso zdržali pri ponovnem 
odločanju o Zakonu o trgovini. 
Tretje leto gre, kar smo držav-
ljani odločali o zaprtju trgovin 
ob nedeljah. Pa nekateri še da-
nes ne razumejo, da je potreb-
no voljo volivcev spoštovati. 
Trgovine z živili bodo lahko 
odprte do 10 nedelj v letu. Izje-
me pa so trgovine v turističnih 
središčih in starotrških naseljih, 
marinah, na letališčih, pokopa-
liščih, smučarskih, kulturnih, 
naravnih, romarskih središčih 
z manj kot dvesto kvadratnimi 
metri prodajne površine, ki pa 
bodo lahko obratovale neome-
jeno. Upoštevali smo predloge, 
ki so prišli iz raznih koncev Slo-
venije, predvsem pa argumente, 
da imajo turistični kraji največji 

obisk turistov prav ob nedeljah. 
Kljub izjemam namen referen-
duma ostaja. Trgovski centri, ki 
zaposlujejo največ ženske delo-
vne sile, bodo ob nedeljah zaprti. 
Nedelja je dan počitka in naj bo 
namenjena družini in lastnemu 
razpolaganju s časom. Vsekakor 
pa zato ne bo nihče ostal brez 
kruha, če ne drugače, bodo zato 
poskrbele dežurne trgovine.

Ta mesec je na Dolenjskem 
Vlada Republike Slovenije. Sre-
čali se bodo z gospodarstveniki, 
vodilni delavci javnih zavodov, 
raznih ustanov in politiki in si 
ogledali stanje na terenu in tako 
lažje in verjamem, da uspešno 
sprejemali odločitve o naši pri-
hodnosti. 

Mi pa organiziramo okroglo 
mizo o aktualni problematiki v 
šolstvu. O njej bomo poročali v 
naslednji številki.

Marjeta Uhan, 
poslanka v Državnem zboru     

                                                          
          

Občinski odbor 
stranke 
Socialnih demokratov

V začetku januarja, točneje 9. 1. 2006, je bil v prostorih 
stranke Socialnih demokratov Trebnje redni sestanek pred-
sedstva občinskega odbora stranke. Za lažjo koordinacijo in 
načrtovanje aktivnosti, predvidene za pomlad, sta se sestanka 
na povabilo predsedstva stranke udeležila tudi glavni tajnik 
SD Uroš Jauševec in svetovalec Sašo Kome.

Dogovorili so se o posameznih aktivnostih in sprejeli 
smernice za organizacijo aktivnosti pred lokalnimi volitvami 
za krajevne in občinske svete. Izvolili so člane volilnega štaba, 
hkrati pa je bil za vodjo volilnega štaba izvoljen Zoran Remic 
ml. Na sestanku je bil sprejet tudi dogovor, da se bo skušal 
program stranke v čim večji meri približati tekoči problema-
tiki, ki se pojavlja v občini Trebnje, in potrebam občanov.

Leto 2006 je tu in čas neiz-
merno hitro beži, še posebno za 
tiste, ki  imamo polne roke dela. 
Smo tik pred sprejetjem po-
pravkov proračuna za leto 2006, 
ki je rekorden  v vseh pogledih, 
saj je predlagan v skupni višini  
cca  4,3 MILJARDE SIT in cca 
51,7 % tega denarja bo name-
njeno investicijam. Največ je 
za komunalno infrastrukturo, 
kot so vodovodi, čistilne napra-
ve in kanalizacijski cevovodi. 
Poleg naštetih investicij bo cca 
271.000.000 SIT namenjenih za 
opremljanje stanovanjskih con,  
824.000.000 SIT za vzdrževa-
nje in gradnje prometne in-
frastrukture, krajevnih  in lo-
kalnih cest. Za kulturo in šport 
bo namenjenih cca 300.000.000 
SIT, za šolstvo pa celo 1,1 MI-
LJARDE SIT. Tudi na social-
nem področju je s popravkom 
proračuna namenjenih 40 % 
več sredstev, ravno tako na go-
spodarskem področju. Če vas 
zanimajo podrobnosti, si lahko 
na spletni strani Občine Trebnje 
pogledate posamezne postavke 
proračuna www.trebnje.si         

Turistična strategija razvoja 
naše občine je drug pomem-
ben dokument, ki ga bomo v 
teh dneh sprejeli na občinskem 
svetu. Prepričan sem, da to ne 
bo le kos popisanega papirja, 
ampak bomo poskušali vse ideje 
spraviti tudi v življenje. Strategi-
ja je okvir, ki nam daje izhodiš-
ča za razvoj. V prvi fazi bomo 
poskušali dobiti investitorje za 
večje turistične objekte, in sicer 
nastanitveno športni objekt v 
okolici Trebnjega in nastanit-
veni objekt z urejenim kopa-
liščem na Mirni. Za omenjene 
projekte bomo poskušali izde-
lati predinvesticijske načrte že 
v letošnjem letu. Tudi Strategijo 
turističnega razvoja najdete na 
spletni strani Občine Trebnje. 
www.trebnje.si 

Na žalost pa nekaterim ni za 
konstruktivni dialog in na vsak 
način hočejo diskvalificirati vse,
ki ne mislijo kot oni. Na zadnji 
seji občinskega sveta sem pred-
lagal, da bi leto 2006 razglasili 
za leto varstva okolja v občini 
Trebnje in namesto da bi me 
podprli in se vključili v pripravo 
načrta odprave črnih odlagališč 
odpadkov, so mi očitali, da se 
grem volilno kampanjo. Ravno 
tako dobivam pisma od Povšiča 
z žaljivo vsebino in v tisku me 
poskušajo očrniti ter zahtevajo 
moj odstop iz občinskega sveta. 
Iz SDS sem izstopil zaradi zna-
nih razlogov, predvsem zaradi 
nestrinjanja s svetnikom Fran-
cem Hribarjem, ki je s svojim 
arogantnim obnašanjem raz-
bijal odnose. V SDS sem prejel 
najvišja odlikovanja in v trenut-
ku, ko sem začutil, da sem neza-
želen, sem se umaknil.

V občinskem svetu delujem 
sredinsko in želim vse dobre 
projekte podpreti, ne glede ali 
jih predlagajo desni ali levi. Že-
lim, da bi bilo veliko strpnega 
dialoga in modrosti med svet-
niki. Le tak pristop bo pomenil 
napredek in medsebojno spo-
štovanje in je temelj dobrih od-
nosov med ljudmi. 

Spoštovane občanke in ob-
čani,  ne želim konfrontacije, 
ampak pogovor in zato vas va-
bim, da se oglasite na občini v 
drugem nadstropju v sobi 8/2, 
in sicer v ponedeljek, od 8. do 
10. ure, in v sredo, od 9. do 10. 
ure.

Vabim vas tudi, da se udeležite 
sej Občinskega sveta in se pre-
pričate o delovanju tako mene 
kot ostalih svetnikov. Lahko mi 
tudi pišete na naslov 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje, s pripisom za Kastelica 
Alojza, ali na elektronski naslov  
alojzij.kastelic@trebnje.si

Alojzij Kastelic, podžupan
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OO SDS Trebnje 
neguje in ureja svoje vrste

V januarju 2006 so v Treb-
njem v okviru Občinskega od-
bora SDS Trebnje ustanovili 
Ženski odbor Slovenske demo-
kratske stranke. Članice so iz-
volile svoj Ženski izvršilni od-
bor (na sliki), predsednica pa 
je postala ekonomistka Nada 
Pepelnak iz Trebnjega (na sliki v 
sredini). Ženske so v stranki že 
kar dobro zastopane. Prisotne 
članice so nagovorili in pozdra-
vili: poslanec Državnega zbora 
Ivan Grill,  predsednica Žen-
skega sveta SDS Slovenije Jožica 
Sovinc, predsednica Regijskega 
Ženskega odbora SDS Dolenj-
ske in Bele krajine Špela Tomin-
šek,  članica Izvršilnega odbora 
SDS Slovenije Elizabeta Horvat 
in predsednik Občinskega od-
bora SDS Trebnje Jože Povšič.

V stranki SDS si želijo, da 
bi bile ženske bolj zastopane v 
družbi in politiki. Pred kratkim 
je bil sprejet tudi zakon o ena-
komernejši zastopanosti obeh 

spolov v politiki. Političnih in 
družbenih vprašanj, ki jih bo 
potrebno na tak ali drugačen 
način v občini Trebnje rešiti, 
ne bo zmanjkalo. V občinskem 
odboru SDS so tudi veseli in za-
dovoljni, ker se v stranko včla-
njuje čedalje več članov, mlajših 
in izobraženih, med njimi je kar 
precej žensk. 

Izvršilni odbor SDS Trebnje je 
januarja 2006 na svoji redni seji 
sprejel sklep, ki javno poziva 
Alojza Kastelica, da takoj zapu-
sti svetniško mesto SDS v Ob-
činskem svetu Občine Trebnje 
in ga prepusti  naslednjemu iz-
voljenemu svetniku z liste SDS, 
ki bo zastopal vrednote, stališča 
in interese stranke v svetniški 
skupini. Kastelic je bil na lokal-
nih volitvah leta 2002 izvoljen 
za občinskega svetnika na listi 
SDS. Pred parlamentarnimi vo-
litvami leta 2004 je iz stranke 
SDS samovoljno izstopil. Nato 
je kandidiral s podporo stranke 

SJN. Na nadomestnih volitvah 
leta 2005 je kandidiral s podporo 
stranke AS, v drugem krogu pa je 
podprl kandidata z liste LDS. Z 
izstopom iz stranke SDS je pov-
zročil oslabitev svetniške skupine 
SDS v Občinskem svetu Občine 
Trebnje in zlorabil zaupanje tistih 
občanov, ki so glasovali zanj. Ka-
stelic je v Občinskemu svetu pred 
kratkim glasoval z levimi stran-
kami, da so uspeli sprejeti nekaj 
nelogičnih in nezakonitih skle-
pov, ki so v nasprotju s predpisi 
in celo z Ustavo RS. Dokončno 
sodbo bo dalo Vrhovno sodišče 
RS. Ravno proti takim sklepom v 
vezi javnih služb se je Kastelic še 
pred kratkim zavzemal popolno-
ma drugače. Prav neverjetno je, 
kako hitro je Kastelic slalomsko 
menjaval razne stranke in barvo 
in kako je zaradi lastnih osebnih 
interesov za nos potegnil svoje 
bivše kolege ter volivke in volivce 
SDS. 

Občinski odbor SDS Trebnje

Sprenevedanje g. Povšiča
Kot pravi Povšič, je javno podjetje Komunala v letu 2005 poslovalo brez izgube, okoli ničle, kar 
je tudi cilj in namen javnega podjetja. Moti pa navedba, da »izguba za nazaj ni pokrita z realnim 
denarjem, kar pa je odgovornost Občine Trebnje in ne javnega podjetja«, ki se je v različnih javnih 
občilih pojavila v zadnjem času.

Obvestila Komunale Trebnje
V Javnem podjetju Komunala 

Trebnje je direktor Jože Povšič 
že prikazal rezultate poslovanja 
za leto 2005. Cene komunalnih 
storitev se v letu 2005 niso po-
večale, vendar je kljub temu 
podjetje ustvarilo rekordni pri-
hodek, največji do sedaj. Podjet-
je je poslovalo brez izgube, okoli 
ničle, kar je tudi cilj in namen 
javnega podjetja. V podjetju že 
poteka revizija o pravilnosti in 
zakonitosti poslovanja za leto 
2005, ki jo izvaja pooblaščena 
revizijska družba Dinamic. Jav-
no podjetje je namreč zavezanec 
za vsakoletno revizijo računo-
vodskih izkazov in pravilnosti 
poslovanja. Rezultati revizije 
bodo znani v juniju 2006. Do 
sedaj so za pretekla tri leta od 
različnih revizijskih hiš prejeli 
pozitivna revizijska poročila, 
prav tako od Računskega sodiš-
ča RS. Poročila potrjujejo, da se-
danja uprava pravilno vodi pod-
jetje in pošteno upravlja z našim 
skupnim javnim premoženjem. 

V podjetju se je povečala tudi 
produktivnost dela, saj isto šte-
vilo zaposlenih upravlja z  jav-
nim premoženjem, ki je naraslo 
na okoli 3,2 milijarde tolarjev. 
Ugotavljajo tudi, da so obča-
ni zadovoljni z informacijami, 
ki jih dajejo v javnost, saj se iz 
tega tudi kaj naučijo ali sezna-
nijo z novostmi in problemi. 
Tudi ugled javnega podjetja in 
zaupanje vanj se povečuje. Več-
ino morebitnih nejasnosti in 
sporov želijo s strankami reši-
ti v obojestransko korist, za to 
imajo imenovano komisijo za 
reševanje prošenj in pritožb. Na 
upravi imajo odprto tudi knjigo 
pohval in pripomb. Še vedno se 
pojavljajo problemi, ko se ljudje 
pritožujejo zaradi zadev, ki niso 
v pristojnosti javnega podjet-
ja, v resnici je za to odgovorna 
druga ustanova, npr. odločitve 
o povišanju cen komunalnega 
prispevka, priključnih taks ...

 Izguba za nazaj ni pokrita z 
realnim denarjem, kar pa ni od-

govornost uprave javnega pod-
jetja. Uprava podjetja je večkrat 
predlagala pokritje in pridobila 
ustrezna pravna mnenja o tem. 
Tudi rezervni sklad ni napol-
njen do višine 10 % osnovnega 
kapitala, kar po predpisih znese 
okoli 38 milijonov tolarjev. 

Če bi bila izguba pokrita, bi 
s temi sredstvi lahko napolnili 
tudi rezervni sklad. Žal se ne-
kateri ne zavedajo, da je urejeno 
javno podjetje ogledalo občine. 
Samo od urejenega in finančno
stabilnega javnega podjetja ima-
jo porabniki komunalnih stori-
tev koristi. Vsak občan je tako 
ali drugače vezan z javnim pod-
jetjem. Način delovanja javnega 
podjetja in izvajanje obveznih 
javnih služb pa regulira zakono-
daja, ki je z vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo čedalje bolj za-
ostrena in zahtevna.

Še vedno ostajajo največji 
problem zastareli vodovodi, še 
posebno pa največji vodovod 
Trebnje. Izgube so do 40 %, kar 
je za današnji čas nesprejemlji-
vo. Torej vodne črpalke delajo 
za 40 % vode v prazno, do do-
ločenih naselij pa gre pitna voda 
tudi skozi štiri črpališča. Prav 
tako je nesprejemljivo, da je na 
vodovodih še 42 km azbestnih 
cevi, na kar opozarja Zavod za 
zdravstveno varstvo že vrsto let. 
Vsekakor se v preteklosti ni nič 
vlagalo v zamenjavo teh cevi, 
važni so bili drugi faktorji, npr. 
visoke plače takratne uprave. 

V letu 2006 bo težko zdržati 
na istih cenah, saj se cene mate-
rialov in storitev povečujejo, po-
večujejo se tudi vodna povračila 
državi za načrpano vodo. Vodni 
vir je namreč pod jurisdikcijo 
države. Prav tako se povečujejo 
obveznosti javnega podjetja, saj 
je potrebno čedalje bolj upošte-
vati in izvajati zakonodajo, ki iz-
vira iz evropskih direktiv.

Ponovno obveščamo vse ob-
čanke in občane občine Trebnje, 
da lahko na deponijo Globoko, 
ki se nahaja v bližini Račjega 
sela, pripeljejo brezplačno vse 
kosovne in nevarne odpadke 
iz gospodinjstev in jih odložijo 
v pripravljene kontejnerje, ki 
čakajo na vhodu. Sortirani od-
padki ne ostanejo na deponiji 
Globoko, predamo jih pooblaš-
čenim koncesionarjem v prede-
lavo ali reciklažo. Prosimo vas, 
ne mecite odpadkov v naravo! S 
tem povzročate onesnaženje ali 
zastrupitev prsti, vodnih virov 
in podtalnice pitne vode. Tudi 
če nek odpadek na videz ni ne-
varen, postane nevaren takrat, 
ko začne v naravi razpadati in 
izločati kemikalije, ki so v njem. 
Tako hote ali nehote zastruplja-
mo samega sebe ali ljudi in živa-
li okoli nas. Če bi se vsi zavedali, 
kako je naše zdravje odvisno od 
čistosti narave, bi imeli povsod 
čiste vode, čiste izvire, gozdove 
in obdelovalno zemljo.

Javno podjetje Komunala 
Trebnje

Povšič se več kot očitno spre-
neveda glede pokritja izgube, saj 
je očitno pozabil, da sta uprava 
(prav on kot direktor) in nadzor-
ni svet javnega podjetja izkoristi-
la možnost, ki jima jo daje Pojas-
nilo 1 k SRS 8 in izgubo pokrila 
iz splošnega prevrednotovalnega 
popravka kapitala. Izkoristila 
sta namreč možnost, ki jima jo 
dajejo spremenjeni Slovenski 
računovodski standardi, po ka-
terih poslovni izid, prikazan v 
Izkazu poslovnega izida, ni več 
nujno enak poslovnemu izidu 
v Bilanci stanja. Uprava javne-
ga podjetja in nadzorni svet bi 
se morala takrat zavedati, ali je 
takšno pokritje izgube smiselno 
ali pa je pričakovati, da bo po-
sledično prišlo do plačilne ne-
sposobnosti, kar zdaj  Povšič iz-
postavlja kot največji problem. Je 
pa ravno Povšič izumil nov izraz 
»fiktivno, navidezno, nerealno«
pokritje, česar stroka ne pozna 
in tako tudi Občina Trebnje ne, 
prav tako v nobeni strokovni li-
teraturi ni zaznati terminologije 
o »realnem oziroma nerealnem 
denarju« za pokrivanje izgube. 

V nadaljevanju navajamo ne-
kaj dejstev glede pokrivanja iz-
gube, o čemer je odločal Občin-
ski svet:

Dejstvo je, da je Občinski svet 
na 8. redni seji, dne, 10. 12. 2003, 
potrdil Letno poročilo Komuna-
le Trebnje d.o.o. za leto 2002 v 
obliki, kot ga je pripravila uprava 
JP Komunala Trebnje, skupaj z 
bilančnimi prilogami (kjer je bila 

pokrita izguba za leto 2002, 2001 
in pretekla leta); in sprejel dodat-
ni sklep, v katerem se upravo JP 
Komunalo Trebnje, d.o.o., zave-
zuje, da pripravi sanacijski pro-
gram za preprečitev nadaljnjega 
poslovanja z izgubo. 

Tudi revizorji, na katere se Pov-
šič tako rad sklicuje, so s tem, ko 
so potrdili »zakonite in poštene 
računovodske izkaze«, potrdili 
tudi dejstvo, da izguba v bilanci 
stanja za leto 2002 ni prikazana 
(niti tekoča izguba niti prenese-
na izguba iz preteklih let).

Izhajajoč iz povedanega, gre 
očitno sprenevedanje Povšiča 
tako daleč, da verjetno v te tr-
ditve tudi sam že verjame. S po-
navljanjem navedb o nepokriti 
izgubi pa očitno želi prepričati 
tudi ostale bralce. 

Graf, ki prikazuje trend rasti 

in padanja izgube v letih 1999 
– 2005, bi imel poseben lesk, v 
kolikor bi bilo zmanjšanje iz-
gube plod dela uprave, in sicer 
z boljšo organizacijo oziroma 
večjo produktivnostjo dela.     

Potrebno je dodati, da so bile 
glavni razlog za izboljšanje re-
zultata poslovanja javnega pod-
jetja, prav nove cene komunal-
nih storitev, kar pa verjetno ne 
govori v prid uspešnega vodenja 
javnega podjetja in zaslug Pov-
šiča za zmanjšanje izgube in jih 
mogoče ravno zato raje zamol-
či.

Za lažjo predstavitev dopol-
njujemo graf  »Trend rasti in 
padanja izgube po letih 1999 
– 2005« s trendom rasti cen ko-
munalnih storitev.

Ciril Metod Pungartnik
župan Občine Trebnje

Predstavitev podjetja 
Hrast Šentlovrenc

Pomoč 
ob 
nesreči 

Pred božičnimi 
prazniki je ogenj 
uničil stanovanjsko 
hišo družine Voje iz 
Tlake pri Gabrovki. 
Pomoč sosedov in 
prijateljev je hitro 
stekla. Družina je 
dobila začasen dom, 
ljudje so prinesli 
oblačila in hrano. V 
dobrodelno akcijo 
so se takoj vključili 
tudi krajani Čateža. 
Nekateri so svoj dar 
izročili kar osebno, 
drugi pa so svoje 
prispevke posla-
li preko aktivistov 
Rdečega križa Ča-
tež, ki so tako zbrali 
466.500 SIT. 

Družina Voje se 
vsem iskreno za-
hvaljuje. Prav tako 
se vsem darovalcem 
in prostovoljcem 
zahvaljuje Krajevna 
organizacija Rdeče-
ga križa Čatež. 

Marjana Kamin

Hrast Mizarsko podjetje Šentlov-
renc je podjetje z več kot 40-letno 
tradicijo. Njegovi začetki segajo 
v leto 1958, ko je bil ustanovljen 
mizarski obrat Kmetijske zadruge 
Šentlovrenc. Zaposloval je 14 lju-
di iz bližnje okolice, deloval pa je 
v odkupljenih prostorih kmetijske 
zadruge.

Osnovna dejavnost je bila pro-
izvodnja lesenega pohištva ter 
storitve in proizvodnja pohištva 
po naročilu, predvsem gostinske 
opreme – točilnih pultov za kup-
ce celotne takratne Jugoslavije. V 
tem obdobju je podjetje z lastni-
mi sredstvi razširilo in adaptiralo 
proizvodne prostore (cca 800 m²). 
Do leta 1990 je podjetje izdelova-
lo predvsem lesene točilne pulte 
raznih oblik, predvsem pa je opre-
mljalo hotele ob Jadranski obali vse 

do Dubrovnika. Ob izgubi južnega 
trga v letu 1991 je podjetje začelo 
izdelovati kompletno opremo za 
gostinske lokale, poslovne pros-
tore, šole, vrtce, itd. To dejavnost 
opravljamo tudi danes.

Vse večje zahteve trga in s tem 
konkurenčna proizvodnja je nuj-
no zahtevala investiranje v novo 
opremo in nove delovne prostore. 
Tako smo leta 2004 začeli z aktiv-
nostmi za pridobitev dovoljenj in 
dokumentacije za gradnjo novega 
skladiščno proizvodnega prostora. 
Zaradi zapletov pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja se je grad-
nja pričela spomladi 2005. Gradnja 
je zahtevala prilagajanje obstoječe 
proizvodnje zaradi ovirane mani-
pulacije in pomanjkanja prostora 
za material in izdelke, ker se je zelo 
povečal obseg proizvodnje. 

S to investicijo je postavljen 
pogoj za uspešno doseganje za-
stavljenih ciljev doseganja visoke 
kvalitete proizvodov, povečanje 
obsega proizvodnje, dodatnega za-
poslovanja in doseganje ugodnih 
finančnih efektov. Podjetje je sedaj
z lastnikom Kolpa d.d.  vpeto v šir-
še mednarodno poslovno okolje, 
ki zajema celotno Evropo in izven 
nje. V bodoče se bo podjetje širilo 
tako fizično kot kadrovsko, da bo
zagotavljalo najvišjo kakovost na 
področju notranje opreme.

Kolpa d.d.
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Obiski starejših 
občank v KS Dobrnič

V Krajevni skupnosti Dobrnič imamo pet krajank, ki so stare nad 
90 let. Frančiška Čeh in Angelca Zupančič bosta v letošnjem letu 
dopolnili 95 let. Ivanka Perpar iz Železnega bo letos praznovala 92 
let. Frančiška Črček in Jožefa Barle prebivata v Domu starejših ob-
čanov v Trebnjem. 

Predstavniki Krajevne skupnosti smo jih ob novem letu obiskali  
in jih  skromno obdarili. 

Srečanja so se vse zelo razveselile, bile so dobre volje in željne 
pogovora.
                                                                                                 Ana Kastigar

Srečanje starejših krajanov KS Račje selo65 let skupnega življenja
13. 1. 2006 je mi-

nilo 65 let skupne-
ga življenja Janeza 
in Frančiške Gr-
movšek iz Velike 
Loke 53. Prazno-
vanje sta obeležila 
s slovesnostjo v 
krogu svojih otrok, 
ki je bila obogatena 
tudi s krajšim cer-
kvenim obredom. 
Zakoncema se je 
rodilo 6 otrok, da-
nes je živih 5, imata 10 vnukov in 3 pravnuke. Praznovanje pa je bilo 
združeno tudi s praznovanjem 96 let življenja Janeza Grmovška. 

Čestitkam k biserni poroki in častitljivi starosti se pridružuje tudi 
uredništvo Glasila občanov. 

Marija Škoda 
praznovala 90 let 

Člani Turističnega društva Trebnje, Sekcija za pomoč sočloveku, 
Dušan Mežnaršič, Frane Petelin in Biserka Sitar, so s priložnostnim 
darilom in obiskom na domu v Trebnjem, Pod gradom 7, počastili 
rojstni dan Marije Škoda in ji zaželeli, da bi bila še dolgo pri zdrav-
ju.

Marija se je rodila 8. januarja 1916. leta v vasi Luža, v družini z 
10 otroki. Učila se je za šiviljo, vendar je večino svojega življenja 
delala na kmetiji, vmes pa šivala tako za domače, kot tudi za druge 
sovaščane. Leta 1963 se je priženila v Trebnje k možu Feliksu, kjer 
se je njeno težko delo na kmetiji nadaljevalo.

Po moževi smrti je skrb za kmetijo prenesla na moževega nečaka 
Jožeta, nego pa je prevzela njegova skrbna žena, saj Marija potre-
buje vsakodnevno pomoč, ker je »preživela« kar pet operacij. Kljub 
temu da si pri hoji pomaga z opornico, pa je še vedno živahna, pol-
na radosti, z dobrim spominom, občasno pa v roke še vzame šivan-
ko in kaj »popravi«, če je strgano.                                                 D.M.

Obisk v domu 
starejših občanov

Učenci Podružnične šole Dobrnič smo se v torek, 17. 1. 2006, 
odpeljali na nastop v Dom starejših občanov Trebnje. 

Vsi smo nestrpno pričakovali prihod. Na začetku nas je bilo 
nekoliko strah. V dvorani so bili že zbrani stanovalci doma. 
Nekateri so bili na invalidskih vozičkih, drugi pa so imeli ob 
sebi spremljevalce. Začelo se je ob 13.00. Najprej se je predstavil 
pevski zbor s pesmicami Pridi dedek Mraz, Ciganček in Pleši 
medo.  Učenci prvega razreda so recitirali pesmico o levi in des-
ni roki. Ob njej se je marsikdo od stanovalcev prisrčno nasme-
jal. Za njimi sem jaz recitirala pesem Oj, poštevanka presneta. 
Ko sem končala, sem se hitro vrnila v pevski zbor, saj smo zapeli 
pesmi Hopla, hopla, sem in tja, Mišja vprega in Božiček k nam 
prihaja. Sledila je igrica, ki smo jo spremljali s flavtami. Zaigrali
smo še dve pesmi, o dedku Mrazu in Zvonovi zvonijo. Plesna 
skupina Polka je zaplesala dva plesa. Za zaključek smo zapeli še 
Helenino pesem Božična noč. 

Na koncu so nas pogostili s pecivom, sadjem in sokom. Ko 
smo se najedli, smo šli na dvorišče, ker nas je že čakal avtobus. 
Ena ura programa je kar prehitro minila. Veseli smo bili, da smo 
se lahko predstavili stanovalcem doma ter jim polepšali dan. Na 
obrazih se jim je videlo, da so zadovoljni. Upam, da jih bomo še 
kdaj obiskali in jih na takšen način razveselili.

Klavdija in Patricija, 3. a
PŠ Dobrnič

Slavljenka in člani TD Trebnje

Z Božičkom v 
čarobnem gozdu

Prvi dan v mestnem parku ob krašenju novoletnih jelk

Tretji večer s Stenom Vilarjem

Božiček iz Velikega Gabra
»Želimo vam srečen Božič, želimo vam srečen Božič, želimo vam 

srečen Božič, v novem letu pa mir...«  je odmevalo po Velikem Ga-
bru, točno pri cerkvi sv. Urha, 22. 12. 2005, ko so se otroci tamkajš-
njega vrtca odpravili na pohod z lučkami. Vzgojiteljice vrtca Sonč-
nica iz Velikega Gabra smo se letos odločile presenetiti otroke na 
zelo čudovit način. Ogledali so si lutkovno predstavo Neke zimske 
noči, v kateri so igrali starši otrok in je bila darilo za otroke. Nato 
smo se odpravili vsak s svojo lučko proti cerkvi. Tam smo skupaj 
zapeli pesmice o zimi. Misel na vrnitev pa je bila še bolj slastna. 
Pot vrnitve je vodila naravnost v gostilno Jerlah, kjer smo se ogreli 
s toplim čajem ter se posladkali z dobrotami, ki smo jih napekli v 
vrtcu in z dobro voljo gostiteljev. Pice bodo odslej njihov zaščitni 
znak. Za dobro družbo, ples in glasbo pa je z zvoki svoje harmonike 
poskrbel učenec OŠ Veliki Gaber Duško Štepec. Čisto na koncu pa 
je začelo nekaj cingljati, s konjem in vozom se je  k nam pripeljal 
čuden stric z rdečo kapo in ogromnim cofom na njej ter glasnim 
smehom. Hmm, seveda, Božiček nas je tudi obiskal! S polno vrečo 
daril. je Božiček nagovoril otroke in jim razdelil darila. Naša pot se 
je za letos končala. 

»Na svidenje drugo leto!«  je še zaklical Božiček. In odpravili smo 
se vsak na svojo pot.Tina Šinkovec , vrtec Sončnica, Veliki Gaber Obisk dedka Mraza po KS

Navdušeni otroci iz KS Dolenja Nemška vas.

Pred tremi leti smo na Račjem 
selu obudili delovanje Rdečega 
križa. Vsako pomlad pripravi-
mo strokovno predavanje za vse 
krajane z zdravstveno-preven-
tivno vsebino; na jesen, natanč-
neje tretjo nedeljo v novembru, 
pa srečanje krajanov, starejših 
od 65 let. 

Tako smo 22. novembra 2005 
pripravili srečanje, ki se ga je 

udeležilo okoli 30 krajanov. Za-
čeli smo ga malo drugače, in 
sicer s sveto mašo v naši lepi 
cerkvici sv. Florijana na Račjem 
selu in nadaljevali z družabnim 
srečanjem v gostilni Kavšek.  

Naj izkoristim priložnost in 
se še enkrat zahvalim g. župniku 
Milošu Koširju za odprto bogo-
služje in vokalni skupini Can-
tamus iz Šentruperta, ki je po-

pestrila mašo in naše kasnejše 
druženje, kjer so starostnike na-
govorili še Mojca Mihevc, pred-
sednica OZRK Trebnje, Marija 
Kresal, predsednica KORK Rač-
je selo, in predsednik KS Račje 
selo Darko Pekolj. Po dobrem 
kosilu in pecivu, ki so ga spe-
kle prostovoljke RK, je raztegnil 
meh še mladi harmonikar De-
jan Kastelic. 

Žal je na našem območju bolj 
malo donatorjev, saj sta za ta 
dogodek v naš mošnjiček pri-
maknila le podjetnik Rihard Pe-
skar (KLI-PE) in naša krajevna 
skupnost. Obema iskrena hvala.

Vse krajane pa že sedaj pri-
jazno vabimo na spomladansko 
predavanje.

M. K.

Projekt je potekal od srede, 21. 
decembra, do petka, 23. decem-
bra 2005, v mestnem parku. 

Prvi dan, v sredo, se je prvi del 
prireditve začel ob 12. uri s kra-
šenjem novoletnih jelk. Vreme 
je bilo sončno, brez snega. Tako 
so se krašenja udeležili učenci 
vseh osnovnih in podružničnih 
šol naše občine ter vrtci, razen 
vrtca Veliki Gaber. Sodelovala 

je tudi Glasbena šola Trebnje 
in Dom starejših občanov Treb-
nje. Učenci in varovanci so bili 
v park v Trebnjem pripeljani z 

organiziranim avtobusnim pre-
vozom organizatorja in prav 
tako so jih prevozniki odpeljali 
po končani prireditvi. Ko so no-
voletne jelke udeleženci okrasi-
li, jih je obiskal tudi Božiček in 
ocenil okrašene jelke. Najboljše 
okrašenih jelk ni bilo, ker so bile 
vse zelo dobre, zato so vsi za na-
grado dobili ali sladkorno peno 
ali kokice, za vse je bil na razpo-

lago tudi brezplačni topel čaj. 
Istega dne se je prireditev na-

daljevala ob 17.30 uri s kultur-
nim programom, ki ga je za ta 

večer pripravila Podružnična 
šola Dobrnič, nato pa je sledil 
še obisk Božička, ki je otrokom 
povedal pravljico, jim dal na-
logo za naslednji dan, še malo 
z njimi porajal, nato pa odšel. 
Animator vseh večerov je bil 
Matej Mlakar, ki je mladež znal 
dodobra razgreti ob glasbi in 
igricah, ki jih je pripravil za to 
priložnost. 

Drugi večer je bil spontan 
program, ki ga je ustvarjal Matej 
z mladino, kajti za drugi večer se 
ni javila nobena šola niti vrtec 
ali kakšna druga skupina. Tudi 
ta večer se je na rolki pripeljal 
Božiček. Skupaj z Božičkom so 
pregledali domače nalog otrok, 
ki jim jih je naložil Božiček 
prejšnji večer. Otroci so pridno 

sodelovali, zato jih je Božiček 
tudi nagradil s simboličnimi na-
gradicami in bonboni. Slišali so 
tudi novo pravljico, ki jim jo je 
povedal Božiček. 

Tretji večer je bil animacijski 
glasbeni program Stena Vilarja. 
Program je trajal dobre pol ure 
in bil zanimiv, tako da je pri-
vabil k sodelovanju tudi starše 
in spremljevalce otrok. Tudi 
po tem glasbenem dogodku je 
zadnjič na tem mestu obiskal 
otroke Božiček. Pregledali so 
domače obveznosti, slišali so 
novo pravljico, nekateri so za 
opravljene naloge prejeli tudi 
nagrade. Sledilo je še malo ra-
janja z Božičkom, nato pa slovo 
do prihodnjega leta. 

Dedek Mraz s spremstvom 
je začel svojo pravljično pot v 
četrtek, 22. decembra, in jo za-
ključil v četrtek, 29. decembra 
2005. 

V program je bila vključena 
lutkovna predstava lutkovne 
skupine Mokre tačke KUD Emil

Adamič iz Mokronoga s 
predstavo Pismo, avtorja Sta-
neta Pečka. Predstava je tra-
jala približno 25 minut. Temu 
je sledil prihod dedka Mraza, 
kratek pogovor z otroki in 

delitev daril, ki jih je pripravila 
vsaka krajevna skupnost za svoje 
predšolske otroke (1. 1. 2000 do 
vključno 31. 12. 2004)  iz sred-
stev občine (3.200 SIT/otroka) 
ter s sredstvi posamezne KS.

Odigranih je bilo petnajst 
predstav z obiskom dedka Mra-
za v 12 krajevnih skupnostih 
naše občine (KS Šentrupert, KS 
Trebelno in Trebnje po 2 pred-
stavi zaradi večjega števila otrok 
in neustreznih prostorskih 
zmožnosti za tako število).
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Otroški parlament 

Sobotna šola za 
nadarjene učence

Povej mi pesem – 
prisluhnil bom

Prepričljiva Glorija Meglič, v ozadju MPZ

Poklon malega glasbila velikemu Mozartu

Letni koncert
Letošnjega sobotnega večera  21. januarja  so v kulturnem domu v  

Šentlovrencu pripravile letni koncert članice dekliške skupine Nov ko-
rak, sekcija KUD Marija Kmetova. Hkrati je bil  tudi poslovilni, ker 
bodo za nekaj časa svoje delo prekinile zaradi materinstva (zborovod-
ja) in študijskih obveznosti (nekatere članice). 

Dekliški pevski zbor Nov korak z vodjo Klementino Zupančič Ma-
ver (prva z leve)

Soncu naproti
Sodelujoče v projektu

Kulturni 
praznik 

Dobrnič, 5. 2. – V nedelj-
skem popoldnevu so v dobrni-
škem kulturnem domu pripra-
vili prijeten kulturni program 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Poleg ženskega pev-
skega zbora Kulturno turistič-
nega društva Dobrnič, ki ga 
vodi Mateja Glivar, so nastopi-
li še: Pevski zbor Mladike pod 
vodstvom Petre Gabrijel, trio 
trobent, s številnimi točkami 
pa so se predstavili učenci PŠ 
Dobrnič in malo starejši šolar-
ji. Povezovalec Matjaž Glavan 
je posamezne točke prepletel s 
Prešernovim življenjem in za-
ključil z željo po sožitju vseh 
narodov, izraženo v Prešerno-
vi Zdravljici.

I.V.

Slovenski večeri 
»V kraljestvu Zlatoroga«
Trebnje, Šentrupert, 3. in 4. svečana sta bila izvedena dva 
odlična praznična večera v počastitev 15. obletnice neodvis-
nosti in še nekaterih obletnic vseslovenskega pomena.

Voditeljica in povezovalka Maja Kos je predstavila eminent-
ne osebnosti iz planinstva: Joža Čopa ml., sina legendarnega 
alpinista Joža Čopa, Dušico Kunaver, soavtorico knjige Čopov 
steber, Antona Sazonova – Tonača in še nekatere, ki so skozi 
pripovedi predstavili svoje izkušnje, ko so pred več desetletji 
osvajali najtežji del Triglava, ki so ga potem po Čopu poime-
novali v Čopov steber. 

Ob prihodu v dvorano, so obiskovalce prevzeli res enkrat-
ni  posnetki Simona Murna iz kraljestva Triglava. Med zgod-
be o slovenski izjemnosti, o narodnem ponosu, ki ga Triglav 
simbolizira, je dramski igralec Pavle Ravnohrib vnesel besede 
Cankarja in Prešerna. Odličen pa je bil tudi Oktet Lipa, ki je 
večer začel s planinsko himno Oj, Triglav moj dom. Svojo pri-
srčnost so v Kraljestvo Zlatoroga ponesli še najmlajši učenci 
OŠ Trebnje, ki so polni dvorani sporočili, da si želijo ohraniti 
lepo in čisto Slovenijo, kjer se bomo ljudje spoštovali.

Da se je druženje še nekoliko nadaljevalo, je poskrbelo Dru-
štvo kmečkih žena z domačimi dobrotami.

I.V.

Gala koncert, s katerim so 
ustvarjalci festivala ustnih har-
monik »(ah), TE ORGLICE« 
počastili 250-letnico rojstva ve-
likega Mozarta, je bil kulturni 
dogodek evropskega formata. 
To ni zgolj s čustvi preobložena 
neskromnost enega od »krivcev« 
dogodka, o tem pričajo avdio in 
video zapisi, strokovne ocene vsaj 
dveh eminentnih glasbenih kriti-
kov, izjave poslušalcev, aplavz do 
zadnjega sedeža polne dvorane v 
Narodnem domu v Celju in ne 
nazadnje visoko cenjena imena 
izvajalcev: Vladimir Hrovat in 
Miro Božič (ustna harmonika), 
Tina Žerdin (harfa), Ernö Seba-
stian (koncertni akordeon), prvič 
slišani Komorni ansambel ustnih 
harmonik, Quartettulipan (ustna 
harmonika, flavta, violončelo in
klavir), otroški pevski zbor Ju-
nior CS (podmladek znameni-
tega dekliškega zbora Carmina 
Slovenica) pod vodstvom Franje 
Kmetec in še imenitni Simfoni-
ki RTV Slovenija pod suvereno 
umetniško roko maestra Marka 
Muniha. V koncert je občuteno 
uvedla Mirnčanka Polona Tratar, 
Mozartova pisma v originalu in 
v slovenščini pa je imenitno pre-
birala igralka Magda Kropivnik 
iz Celovca.   

Koncert je vreden občudova-
nja še zaradi nečesa. Pri nekaterih 
točkah sporeda so se v skupnem 

ustvarjalnem naporu združili vi-
soko izobraženi glasbeniki in lju-
bitelji, ki so pripotovali na nastop 
(in že prej redno hodili na vaje) 
tako rekoč iz vse Slovenije, med 
njimi tudi Petra Jerič, Eva Cam-
loh in Andraž Kapus iz Mirnske 
doline. V tej skupini je nastopil 
tudi evropski poslanec Lojze Pet-
erle, nosilec častnega naziva am-
basador orglic. Ob doživljanju 
tega skupnega muziciranja se je 
(kot vedno znova aktualno ra-
zodetje) spontano sprožilo uni-
verzalno Linhartovo sporočilo 

»Eden drug'mu ogenj dajmo!«, 
pa naj gre za odnos uveljavljenih 
klasičnih glasbil do malih žepnih 
ustnih harmonik ali pa glasbeni-
kov, ki so iz različnih strokovnih 
pozicij ta večer živeli Mozarta 
zase in za hvaležno poslušalstvo.

Naj spomnim: tudi Anton To-
maž Linhart  bo letos praznoval 
250-letnico rojstva.    

Organizacijsko in finančno so
za ta dogodek združili moči Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti 
RS, območni izpostavi Trebnje 
in Celje, Občini Trebnje in Celje, 

ter TOM d. d. kot generalni po-
krovitelj. 

Scenarij koncerta je delo Vla-
dimirja Hrovata, režija je bila v 
rokah Staneta Pečka, organiza-
cijo prireditve je vodila Mojca 
Femec, Marko Kapus in Vili La-
movšek pa sta poskrbela za foto-
dokumentacijo in še kaj.

Naj povabim še na revijo 
ustnih harmonik »(ah), TE 
ORGLICE« ki bo, kot vedno, 
zadnjo februarsko soboto v 
Mokronogu. 

Stane Peček

V petek, 3. februarja 2006, so 
se ob 10. uri v sejni sobi Občine 
Trebnje zbrali mladi parlamen-
tarci, predstavniki osnovnih šol 
Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mo-
kronog in Veliki Gaber, da bi raz-
pravljali o tabu temah, ki so bile 
izbrane za letošnje otroške parla-
mente širom Slovenije.

Predstavnike šol je najprej po-
zdravil trebanjski župan Ciril 
Metod Pungartnik, prisluhnili 
pa so jim tudi drugi predstavniki 
občine, direktor občinske uprave 
Janez Slak ter vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti Branka Kr-
žič s sodelavkami.

Moderatorka mladih govorcev 
je bila gospa Mateja Vrabec.

Med temami, o katerih neradi 
govorimo, so posebej izpostavili 
spolno nasilje, zasvojenost, inva-
lidnost, nasilje, smrt in ločitev. 
V razpravi so izmenjali različne 
poglede, zavzeli pa so enotno 
stališče, da se je potrebno tudi o 
teh temah več pogovarjati tako z 
učitelji kot s starši doma. V raz-
pravi so bili strpni, upoštevali so 
različnost mnenj.

Predlagali so, da bi bilo potreb-
no v šoli organizirati predavanja, 
na katerih bi mladi pridobivali 
vedenja o temah, o katerih sicer v 
vsakdanjem življenju neradi spre-
govorimo. Tudi učitelji in ostali, 
ki delamo z mladimi, bi morali 
biti bolje poučeni, da bi jih lahko 
v kritičnih situacijah usmerjali in 
jim pomagali. V zvezi z zasvoje-
nostjo so predlagali, da bi na šole 
povabili »ozdravljenega« zasvo-
jenca, ki bi posredoval lastne iz-
kušnje, kako biti bitko proti raz-
ličnim oblikam zasvojenosti. Smrt 
bližnjega je zelo boleča, vendar je 
potrebno živeti naprej. Zato se 
je o smrti potrebno pogovarjati. 
Ob ločitvi staršev, ki najbolj pri-
zadene prav otroke, bi bilo dobro 
organizirati skupino, v kateri bi se 

srečevali otroci ločenih staršev in 
skozi pogovore izražali svoja ču-
stva in probleme.

Razprava je trajalo skoraj dve 
uri in še bi jo lahko nadaljevali. 
Na koncu so mladi parlamentarci 
predlagali teme za otroški parla-
ment v naslednjem šolskem letu. 
Nanašale naj bi se na: obnašanje 
v šoli, zasebnost mladih, drugač-
nost, socialne razlike, medseboj-
ne odnose.

Izvolili so še predstavnika za 
regijski parlament, ki bo 13. fe-
bruarja v Novem mestu. Občino 
Trebnje bosta zastopali Mirjam 
Strmole z Osnovne šole Trebnje 
in Eva Frelih z Osnovne šole dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert.

Predlagali so tudi, da bi se mla-
di parlamentarci sestali vsaj dva-
krat letno.

Marija Mežnaršič

V soboto, 28.1.2006, je na OŠ 
Trebnje potekala 1. sobotna šola 
za nadarjene učence. Delo se je 
izvajalo v dveh delavnicah: Na-
zaj v rimske čase in @INTER-
NET@ naš vsakdanji J.  Z delom 
smo pričeli ob 9. uri. 

V delavnici Nazaj v rimske 
čase smo dobro uro in pol  pre-
živeli z gospo Ivanko Kurinčič 
iz Mestnega muzeja Ljubljana. 
Na prosojnicah smo si ogleda-
li položaj nekdanje Emone in 
rimskega cesarstva ter še nekaj 
zanimivosti iz takratne dobe. S 
seboj je prinesla tudi nekaj ko-
pij rimskega posodja, kipcev in 
nakita. Razložila nam je, za kaj 
so uporabljali posamezne pred-
mete. Nato smo si izbrali vloge v 
igri »Markus praznuje 16. rojstni 
dan« in se temu primerno tudi 

oblekli - v nošo Emoncev. Do-
bili smo tekst in zaigrali igro.  

Po odmoru za malico se nam 
je pridružila ga. Irena Lazar iz 
Pokrajinskega muzeja Celje. Ob 
predstavitvi v računalniškem 
programu Powerpoint nam je 
razložila vse o Trebnjem v rim-
skem času. 

Izvedela sem veliko novega o 
svojem kraju v rimski dobi. Prej 
se nisem zavedala, da so Rim-
ljani v naših krajih pustili toliko 
sledov, ki nas še danes spomi-
njajo nanje.

Računalničarji smo se podali 
v svet interneta skupaj z men-
torjema Francijem Kravcarjem 
in Matjažem Lavrihom. Izdelo-
vali smo namreč svojo spletno 
stran. Z določenim programom 
smo ustvarili besedilo in slike, 

ki smo jih pridobili 
preko digitalnega 
fotoaparata. Delo je 
bilo zelo zanimivo, 
dopoldne je kar pre-
hitro minilo.

Pridobili smo ve-
liko novih znanj in 
že radovedno čaka-
mo nove ure in nove 
sobotne šole. 

Tjaša Čibej, Lara 
Zupančič, 8. r., OŠ 

Trebnje

Pod tem naslovom so 2. febru-
arja v Kulturnem domu Trebnje 
pripravili kulturno prireditev ob 
Prešernovem dnevu učenci OŠ 
Trebnje in GŠ Trebnje v organiza-
ciji Kulturnega društva Trebnje. 

Pod vodstvom Jožice Stanič je 
nastopil mladinski pevski zbor, 

ob klavirju je pevce spremljal pia-
nist Zoltan Peter. Učenci Glasbe-
ne šole Trebnje so pod vodstvom 
mentorjev Boštjana Dimnika, Mi-
roslava Dizdareviča, Davida Koci-
jana in Žarka Živkoviča nastopili 
s kvintetom harmonik, triom sak-

sofonov, komorno skupino kitar 
in malim orkestrom klarinetov. 
Zapete pesmi in ubrane zvoke in-
štrumentov pa so odlično preple-
tali povezovalci in deklamatorji s 
Prešernovimi pesmimi kakor tudi 
s sodobno poezijo, za kar je po-
skrbela njihova mentorica Mojca 

Bahun.
Mladi ustvarjalci so s prepričlji-

vostjo svojih nastopov dokazali, 
da cenijo našo kulturno dedišči-
no, na katero smo Slovenci lahko 
še kako ponosni.

                                                I.V.

                                                          
                

S tem prijetnim naslovom je 
bil ubran glasbeno gledališki 
večer ob klavirskih skladbah 
sodobnega skladatelja, rojenega 
v Torinu, živi pa v Milanu,  Lu-
dovica Einaudija, ki je potekal 
21. januarja, ob 19. uri v avli 
CIK-a Trebnje. Scenarij  režijo 
in koreografijo je za projekt pri-
pravila mag. Damjana Zupan, ki 
je hkrati tudi mentorica klavirja 
nastopajočim učenkam Ani An-
derlič, Evi Frelih in Ani Gorenc, 
na Glasbeni šoli Trebnje, odde-

lek Šentrupert. Poleg njih je na-
stopila še Alma Zupan, učenka 
Baletne šole Sašo v Ljubljani.  

Prireditev je potekala v okvi-
ru Glasbene šole Trebnje, ki v 
letošnjem letu praznuje 30-let-
nico delovanja. Svetlobni efekti, 
gibanje, glasba in odlomki iz 
knjige Virginije Wolf: Valovi, ki 
jih je brala Zupanova, vse to je 
dalo večeru poseben čar in pri-
jetno uživanje ob klasični glas-
bi. 
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V 61. letu starosti je ugasnilo plemenito srce naše ljubljene osebe, 
drage žene, mamice, sestre, tete, sestrične, prijateljice in znanke

Alojzije Peskar 
roj. Sitar, iz Jurčičeve ulice 19, Trebnje; 

upokojenke Tovarne zdravil KRKA, d.d. Novo mesto.

Prezgodaj mir svoj našla si,
Za vse še enkrat HVALA ti.
Dobrota tvojega srca
Nikdar ne bo pozabljena.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam ob zadnjem 
slovesu naše drage pokojne Alojzije izrazili iskreno sožalje ter darovali cvetje, sveče in 
za sv. Maše. Žalujoči: mož Cveto, sin Matjaž, hčerka Marjeta z Borutom in vsi njeni 
sorodniki.

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. Grafična realizacija TOMOGRAF, Tomo Cesar s. p., Novo mesto. Naklada 6200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinj-
stvom in podjetjem v občini Trebnje. 

Napovednik prireditev: Občina Trebnje, FEBRUAR 2006

Prireditev Lokacija Datum Organizator

Lumpijada – Lumpijev rojstni dan
Lumpi je tudi tokrat poskrbel za dobro 

zabavo in nenavaden obisk.

Mercator 
center 

Trebnje

Petek 17.2.
17.00 Mercator center Trebnje

Rokometna tekma
14. krog 1. mladinska liga

RK Trimo Trebnje:RK Cimos

ŠD OŠ 
Trebnje

Petek 17.2.
19.30 RK Trimo Trebnje

Tradicionalni kramarsko živinski sejem
Tradicionalni sejem, ki se v Mokronogu 

odvija že 200 let

Mokronog
trg, sejmišče Sobota 18.2.

KS Mokronog
041/641 647

ks-mokronog@siol.net

Valentinov pohod
Tradicionalen Valentinov pohod po vinskih 
goricah društva: Lipnik, Stara gora, Ažental

Zbor v 
Rodinah

Sobota 18.2.
9.00

Društvo vinogradnikov 
Trebnje

041/204 702
marjan.krmelj@psckrmelj.si

051/353 022
nina.tikasiol.net

Državni seminar mažoret ŠD Mirna 18.-19.2.
sob-ned JSKD OI Trebnje

Organiziran ogled gledališke predstave
Ana Karenina v Drami Ljubljana  Sobota 18.2. JSKD OI Trebnje 

Odbojkarska tekma
3. DOL moški –zahod

16. krog
TOM Mokronog:

Logatec ll

ŠDOŠ Mirna Sobota 18.2.
18.00

OK TOM Mokronog
Gubčeva 4, Mokronog

031/652 230
sreckostaric@hotmail.com

Zimska občinska liga v malem nogometu
10. kolo

ŠD OŠ 
Trebnje

Nedelja 19.2.
7.00 ŠD Šentlovrenc

Poslikava obraza z Nodijem
Ogledali si boste lahko, kako lahko na vaš 

obraz narišete simpatično živalco.

Mercator 
center 

Trebnje

Torek 21.2.
18.00-19.00 Mercator center Trebnje

Gledališka predstava Al' en al' dva
Gostuje MGL s predstavo Al' en al' dva v 

izvedbi Aleša Valiča.
KD Trebnje Četrtek 23.2.

19.00
JSKD OI Trebnje, 

ZKD

Prihod ptujskih kurentov Središče 
Trebnjega

Petek 24.2.
popoldne JSKD OI Trebnje

Zabavna prireditev Karaoke
Preizkusite vaše znanje in se pridružite na 
karaokah. Prijavite se lahko v prodajalni 

Cona Casucci ali na e-mail 
karaoke@zelenival.com

Mercator 
center 

Trebnje

Petek 24.2.
17.00 Mercator center Trebnje

83. srednješolski žur 
Diskoteka 

Africa 
Trebnje

Petek 24.2.
20.00 Diskoteka Africa Trebnje

Zabavna prireditev Pust širokih ust
Na pustni zabavi boste barvali pustne maske, 

se sladkali s pustnimi dobrotami, plesali, 
noreli in ob maskah zapeli. Vse to vas čaka na 

enem mestu, zato brž v pustni kostim.

Mercator 
center 

Trebnje

Sobota 25.2.
10.00 Mercator center Trebnje

Rokometna tekma
7. krog kadeti polfinalna skupina A

RK Trimo Trebnje:RK Olimpija

ŠD OŠ 
Trebnje

Sobota 25.2.
13.00 RK Trimo Trebnje

Odbojkarska tekma 3. DOL moški –zahod
17. krog TOM Mokronog: Krka ll ŠD OŠ Mirna Sobota 25.2.

18.00 OK TOM Mokronog

Rokometna tekma
17. krog 1. A MRL Telekom

RK Trimo Trebnje:RK Adria-Krka

ŠD OŠ 
Trebnje

Sobota 25.2.
19.00 RK Trimo Trebnje

7.  festival ustnih harmonik »(ah) TE 
ORGLICE«

Mednarodno srečanje igralcev na ustno 
harmoniko (orglice)

KD 
Mokronog

Sobota 25.2.
18.00 JSKD OI Trebnje

Zimska občinska liga v malem nogometu
Zaključek lige.

ŠD OŠ 
Trebnje

Nedelja 26.2.
9.00 ŠD Šentlovrenc

Pustne maske
Sprevod otroških in odraslih pustnih 

mask skozi staro trško jedro Mokronoga s 
kulturnim in zabavnim programom

Mokronog-
trg-kulturni 

dom

Nedelja 26.2.
14.00

TD Mokronog
041/614 880

Ustvarjalna delavnica
Praznovanje pusta, izdelovanje pustnih mask.

Knjižnica 
Pavla Golie 

Trebnje

Pon 27.2.
17.00

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

Kidričeva 2, Tr
07/34 82 110

knjiznica.trebnje@tr.sik.si
www.tre.sik.si 

Tečaj vadbe joge
Društvo »Joga v vsakdanjem življenju« 

Popetre organizira tečaj vadbe 
joga. Sistematična vadba Joge, po 

znanstvenomedicinskem sistemu svetovno 
priznanega indijskega učitelja Paramhansa 
Swamija Maheshwaranande, vam omogoča 

zdravje, odlično počutje in notranjo 
umirjenost.

CIK Trebnje
Telovadnica

Pričetek
Pon 6.2.
začetna

18.30-20.00
nadaljevalna
20.00-21.45

CIK Trebnje
07/34 82 100

info@ciktrebnje.si

Mogoče organizirate kakšno prireditev? Bi jo želeli vključiti? 
TIC Trebnje, Baragov trg 1, SI-8210 Trebnje, tel.: +386 7 304 47 17, fax: +386 7 348 11 31, www.trebnje.si 

Potrebno se je odločiti za 
nadaljnje šolanje že danes

Društvo pohodnikov in tekačev 

Žegnanje konj 
v Štefanu in 
Šentrupertu 

26. decembra, na god svetega Štefana, ki je zavetnik 
konj, so po številnih krajih blagoslovili konje in tako 
je bilo tudi v Štefanu in Šentrupertu. Kljub mrazu in 
snegu se je v obeh krajih obreda udeležilo precej lju-
di. V Štefan je plemenite živali prijezdilo 21  jezdecev, 
podobno število jih je bilo tudi v Šentrupertu. Tre-
banjski župnik Miloš Košir in šentruperski župnik 
Miro Simončič sta zbranim tudi voščila ob novem 
letu in dnevu samostojnosti. 

VŠJ         

Posameznikov uspeh v izobraževanju veli-
kokrat ni odvisen le od njega samega, temveč 
tudi od tega, kakšna pomoč mu bo na voljo 
pred izobraževanjem, med izobraževanjem 
in po izobraževanju. Odrasli udeleženci po-
gosto naletijo na težave, ko se vključijo v iz-
obraževanje. Pomembne so prave odločitve 
in posameznikova pot izobraževanja je olaj-
šana, če ve, kam se lahko obrne, ko potrebuje 
informacije ali pomoč. V takšnih primerih se 
lahko predvsem odrasli in seveda tudi mla-
dostniki, dijaki, študenti obrnejo na Svetoval-
no središče.

Osnovnošolci, ki zaključujejo osnovno 
šolo. in njihovi starši gotovo že razmišljajo o 
nadaljnjem šolanju, prav tako tudi maturanti 
in tisti, ki bodo spomladi zaključili srednje-
šolsko izobraževanje. Izšli so namreč razpisi 
Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za 
vpis v šolsko oz. študijsko leto 2006/07. Na 
voljo so tako Razpis za vpis v srednje šole in 
dijaške domove, Razpis za vpis v višje stro-
kovno izobraževanju in Razpis Univerze v 

Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in samo-
stojnih visokošolskih zavodov.

Informacije v zvezi z izobraževalnimi pro-
grami, vpisnimi pogoji, roki za oddajo prve 
prijave ter svetovanje o izobraževanju glede 
na vaše interese in možnosti ter pomoč pri iz-
polnjevanju prijavnih obrazcev dobite v Sve-
tovalnem središču Novo mesto, Novi trg 5. 

Pokličete lahko tudi na številki: 07 393 45 
52 in 131 701 191. 

S pomočjo sredstev iz Evropskih struktur-
nih skladov pa vam je pomoč in osebno sve-
tovanje na voljo tudi v Knjižnici Pavla Golie 
Trebnje, vsak ponedeljek, od 14.00 do 17.00.  

In še vabilo: Svetovalno središče Novo me-
sto vas v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie 
Trebnje vabi na brezplačno delavnico PRI-
PRAVA NA IZPIT, ki bo potekala v ponede-
ljek, 27. februarja 2006, ob 11. uri, v prostorih 
knjižnice. 

V petek, 23. februarja 2006, pa bo prav tako 
v prostorih knjižnice potekala predstavitev 
oblike učenja – Študij na daljavo.

Polona Tratar

V mesecu decembru je bilo v Trebnjem 
ustanovljeno novo društvo, in sicer Društvo 

tekačev in pohodnikov Trebnje, skrajšano 
DTP Trebnje.

Do ustanovitve je prišlo zaradi že večkrat 
izražene želje, da bi se vsi, ki se aktivno ali 
samo občasno ukvarjamo s tekom ali pohod-
ništvom, povezali, da bi skupaj lažje uresni-
čili željo po gibanju in bolj zdravemu načinu 
življenja. Na prvem občnem zboru, ki je bil 
21.01.2006, v prisotnosti 15 članov, smo  s po-

stavitvijo ciljev društva in sprejetjem letnega 
plana, to tudi potrdili.

Naš osnovni namen je 
druženje in skupna ude-
ležba na tekih in pohodih 
Dolenjskega tekaškega 
pokala. Ravno tako pa 
smo pripravljeni tudi na 
ostale predloge, poveza-
ne z našim osnovnim na-
menom.

Ob tej priliki bi radi k 
včlanitvi v naše društvo 
povabili vse tiste, ki jim 
gibanje ni tuje. S tem 
bi si  pridobili družbo 
podobno mislečih, več-
jo organiziranost, večjo 
motivacijo in mogoče 

tudi kakšen koristen nasvet.
Več dodatnih informacij si lahko pridobi-

te na naši spletni strani: http://www2.arnes.
si/~fkravc/index.html ali v iskalniku vtipkajte
ključno besedo DTP Trebnje, lahko pa tudi na 
telefonski številki 041 744-026.

Tekaški pozdrav!
Leon Rojc, predsednik DTP Trebnje

*02.06.1945
+29.12.2005
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Obvestila 
Kmetijsko svetovalne 

službe Trebnje
17. februarja  Vas vabimo v veliko predavalnico na CIK Trebnje 
na predavanje z naslovom 
»Davki na kmetiji, s poudarkom na novem zakonu o dohod-
nini«. Predaval bo univ. dipl. ing. agr. Jože Simončič, specialist 
za ekonomiko. 
Predavanje bo potekalo v dveh terminih:
1. termin:
 9.30 – 12.00   Davki na kmetiji
12.00 – 12.30  Predstavitev programa varstva rastlin družbe Syn-
genta Agro
2. termin:
15.30 – 18.00  Davki na kmetiji
18.00 – 18.30  Predstavitev programa varstva rastlin družbe Syn-
genta Agro 
Prikaz rezi sadnega drevja z  univ. dipl. ing. agr. Andrejo Bren-
ce, specialistko za sadjarstvo, bo potekalo  14. 2. na lokacijah: 
-Tomšič Vinko, Dobrava 17, Dobrnič, od 8. do 9. ure 
-Novak Andrej, Krušni Vrh 8, Dobrnič, od 10. do 11. ure 
-Frelih Jože, Šentrupert 35, Šentrupert, od 12. do 13. ure 
-Uhan Marjeta, Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje, od 14. do 15. 
ure 
-Sila Drago, Rimska cesta 23, Trebnje, od 16. do 17. ure 
Testiranje škropilnic bo potekalo od 3. do 7. aprila  med 8. in 
15. uro po naslednjem razporedu:
-3. 4. 2006 v Trebnjem pred Kmetijsko zadrugo Trebnje
-4. 4. 2006 v Šentrupertu pred Kmetijsko zadrugo
-5. 4. 2006 na Trebelnem pri osnovni šoli
-6. 4. 2006 v Dobrniču pred Kmetijsko zadrugo
-7. 4. 2006 v Velikem Gabru pred Kmetijsko zadrugo
Prijave zbiramo do 20.03. na tel.: 07/346 06 70
Tečaj za vodenje turistične dejavnosti na kmetiji

Na KGZS – Zavod Novo mesto se prične 70-urni tečaj za pri-
dobitev vodenja turistične dejavnosti na kmetiji in s tem pri-
dobitev minimalne stopnje izobrazbe za delo v turistični de-
javnosti. Prične se v ponedeljek, 6. marca, ob 9. uri v prostorih 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 
14, Novo mesto. 

Prijave zbiramo do petka, 3. marca, na telefonske številke: 
07/346 06 70,  07/373 05 78,  040 371 506.
Analiza vzorcev zemlje

Obveščamo, da zbiramo vzorce zemlje za analizo vsebnosti 
hranil v tleh. Po veljavni zakonodaji je potrebno redno spremlja-
ti založenost tal s hranili na vseh enotah rabe (en vzorec zemlje 
na enoto rabe v petih letih). Priporočamo odvzem vzorcev pred 
spomladanskim gnojenjem.
Začetni tečaj FFS
Zbiramo tudi prijave za začetni tečaj FFS na tel.: 07/346 06 70

Letošnje izpolnjevanje subvencijskih vlog se bo v celoti izva-
jalo v računalniški obliki na Izpostavah Kmetijsko svetovalnih 
služb. Potekalo bo od 1. 3. do 15. 5. Vabljeni boste po razporedu, 
zato vas vljudno prosimo, da se držite datuma in ure na vabilu.  
Do 24. februarja zbiramo prijave za sodelovanje na 17. razstavi 
Dobrote slovenskih kmetij – Ptuj, ki bo potekala od 19. do 22. 
maja v minoritskem samostanu na Ptuju.

Pripravil: Gregor Rogelj, dipl. ing. zooteh.

Čebela je ogrožena – z njo tudi človek  

V zavetišču čakajo štirinožci  
Januarsko dogajanje 

35 let K K TrebnjePred prihajajočo sezono golfa

Čebelarji v trebanjskem pros-
toru se srečujemo z vse večjimi 
problemi, vsesplošno znanimi v 
slovenskem prostoru. Čebela je 
postala zelo ogrožena vrsta živali, 
ki brez intenzivnega dela človeka 
nima nikakršne možnosti za pre-
živetje. Zahvala za tako stanje gre 
iznajdljivosti in poskusom člove-
ka, da bi od  narave iztržil čim več 
dobička, četudi ga ne potrebuje za 
svoje preživetje. V svojem pohlepu 
po bogastvu človek posega po raz-
nih močnih kemikalijah, ki naj bi 
uničile škodljivce v naravi. Izkaza-
lo se je, da to početje zelo učinko-
vito posega v ravnotežje v naravi in 
zelo učinkovito ruši zdravo okolje 
in možnost preživetja koristnih 
mikroorganizmov in eko tipov ži-
vali, ki so se prilagodile naravnim 
življenjskim razmeram skozi zgo-
dovino Zemlje in se niso sposobne 
tako hitro prilagajati spremem-
bam, kot to zahteva človek. 

Tudi moderna industrija s svoji-
mi izdelki ogroža obstoj koristnih 
živih bitij in človeka samega. 

Če se ozremo samo na življenje 
čebelje družine, ugotavljamo, da 
jo pestijo v tem času mnoge teža-
ve. V naravi ne najdejo več vode, 
ki bi jim zagotavljala vzrejo od-
porne zalege. Skoraj vsi ljudje se 
trudijo za lastno higieno, v tem 
trudu uporabljajo ogromne količi-
ne pralnih sredstev in razkužil, ki 
se iztekajo v reke, potoke, jame in 
od tam v podzemne vode. Iz pod-
zemnih voda pa zopet priteče voda 
za potrebe človeka in živali. Po-
mislimo (in se zamislimo), kaj vse 
se nahaja v vodah, ki ne pronicajo 
skozi zemeljski filter v podtalnico
in se dlje časa zadržujejo na površ-

ju. Ravno ta voda je vir mnogih te-
žav tudi pri čebelah. Na srečo ima 
čebela v svojem delavnem zapisu 
sposobnosti, možnost, da inten-
zivno prečiščuje vse surovine, ki 
jih nabere v okolju, in to včasih še 
preden zaidejo v panj. Tako čebela, 
ki ugotovi, da se je zastrupila z na-
brano snovjo izven panja, noče v 
panj. Raje v žalosti umre na pragu 
svojega doma, kot da bi z vneseno 
strupeno snovjo ogrožala svoje se-
stre. Zahvaljujoč takemu ravnanju 
imamo danes še dokaj zdrav med, 
toda čedalje manj je čebelic, ki 
bodo lahko to zagotovilo obdrža-
le. Vse preveč jih mora umirati na 
pragu svojega doma in v naravi.

V svetu cveti trgovina z vsemi 
mogočimi proizvodi in živalmi 
in zaradi nepazljivosti so v čebe-
ljo družino kranjske sivke zanesli 
zelo nevarno uš, ki jo imenujemo 
varoa. Ta uš je za čebele neobvlad-
ljiv sovražnik. Ne zna se spopasti z 
njim. Zato je brez človeške pomoči 
obsojena na smrt v zelo kratkem 
obdobju. Sredstva, s katerimi jim 
pomagamo v boju proti tej nadlogi, 
so zelo draga. Ko smo se v zadnjih 
letih obračali k vodilnim možem v 
občini po pomoč, smo naleteli na 
gluha ušesa. Niso nam hoteli fi-
nančno pomagati pri zatiranju ne-
varnega zajedavca. Čebelarjem so 
bili pripravljeni sofinancirati samo
izobraževanje in promocijo. 

Kaj pomaga čebelarjem, da 
vedo, s kakšnim orožjem uničiti 
zajedavce, če pa nimajo denarja za 
nabavo orožja.

Čebelar dobi samo 10 % koristi 
od koristnosti čebele v naravi. Vse 
drugo pobere družba. Ta družba 
je bila do čebelarjev celo tako ne-

sramna, da jim ni priznala niti 
pravice, ki jih imajo ostali kme-
tovalci, to je pravica do subvencij. 
Čebelarji so revnejši sloj prebival-
stva in nimajo na pretek denarja 
za hobije, kot nekateri smatrajo 
čebelarjenje. Čebelarji z bolečino 
v srcu doživljamo ta odnos druž-
be do čebel. Dobro se zavedamo, 
ko bomo mi končali s skrbjo za 
čebele, jih v dveh letih ne bo več. 
Znanstveniki so povedali, da štiri 
leta po izginotju čebel izgine z ze-
meljskega površja 90 % živih bitij, 
med njimi tudi človek. Tako zelo je 
za življenje na Zemlji pomembna 
čebela, ki s svojim delom zagotav-
lja, da rastline obrodijo sad. Kdo 
pa se prehranjuje s sadovi, pa uga-
nite sami!

Čebelarji bi morali zamenjati  
panje v dvajsetih letih. To je amor-
tizacijsko higienska doba, po kate-
ri se začnejo pogosteje pojavljati 
bolezni čebel. V trebanjskem pros-
toru je že veliko panjev, ki niso več 
primerni za bivališča čebel. Potreb-
no jih je zamenjati. Toda kje dobi-
ti toliko denarja za nabavo novih 
panjev. Včasih je občina pomagala 
čebelarjem pri zamenjavi dotraja-
nih panjev. Danes tega posluha ni 
več. Kažejo nam samo na evropska 
sredstva, ki pa jih delijo po sistemu 
iz šaljive pripovedi, kako Gorenjec 
krmi kokoši: natrese žito pod ste-
klo in vedno ga imajo dovolj – za 
ogled! Toda, kako priti pod to ste-
klo do ponujenega, da si za vedno 
ne polomiš kljuna? 

Naslednja velika težava za čebe-
le je moderno kmetijstvo, ki misli 
samo na svoje koristi. Intenzivno 
goji mono kulture, ki ne izločajo 
medičine, a če jo že, jo kmetje po-

kosijo, še preden zacvetijo in tako 
kmet vzame prepotrebno hrano 
čebelam dobesedno iz krožnika 
tik pred kosilom. Vprašamo vas, 
kaj bi storili vi tistemu, ki vam je 
pokazal obilno obloženo mizo, ko 
pa ste sedli k mizi, je vse skupaj za-
vil v prt in na hitro potegnil izpred 
vas, da ste ostali lačni še naprej.

Odgovorni načrtovalci kme-
tijstva bodo morali v prihodnje 
gledati na kmetijstvo kot celoto, če 
hočejo ohraniti življenjski prostor 
za naše sinove in vnuke. Če pa jim 
ni mar ..!

Naslednja težava, ki se je poja-
vila v širšem slovenskem prostoru, 
je masovni pojav hude gnilobe če-
belje zalege, ali po domače rečeno, 
kuga čebel. Izbruh te bolezni je 
posledica vseh predhodnih dejav-
nikov v naravi, ki smo jih navedli. 
Poleg tega so veterinarji prepo-
vedali uporabo vseh antibiotikov 
za zdravljenje bolezni čebel. Za-
mislite si, kaj bi se zgodilo, da v 
živinoreji prepovejo uporabo vseh 
antibiotikov, koliko živali bi še pre-
živelo. Nismo zagovorniki upora-
be antibiotikov. Čebelarji smo za-
govorniki zdrave pridelave rastlin 
in vzdrževanje naravnega ravno-
težja v okolju, v katerem živimo in 
čebelarimo.

S tem pisanjem želimo obve-
stiti odgovorne prebivalce tega 
prečudovitega planeta Zemlja s 
težavami, s katerimi se srečujemo 
čebelarji. V prihodnjih glasilih 
vam želimo predlagati ustrezne 
in učinkovite rešitve naših proble-
mov v taki obliki, da bodo znosni 
za nas vse, ki se srečujemo v naši 
skupnosti.

Naj medi!
                   Trebanjski  čebelarji

Ekipa starejših dečkov A in B (letnik 1991/92)

RK Trimo Trebnje je kljub tek-
movalnemu premoru članske eki-
pe v januarju deloval s polno paro. 
Potrebna je bila temeljita psihofi-
zična priprava na spomladanski 
del tekmovanja, ki obeta veliko 
zanimivega dogajanja. Pri delu sta 
bila zaradi reprezentančnih pri-
prav na evropsko prvenstvo od-
sotna prvi trener dr. Marko Šibila 
ter igralec Rok Ivančič. Slednji žal 
v Švico ni odpotoval in se je že 
pridružil ekipi na treningih. Prav 
tako je svojo reprezentanco (Belo-
rusijo) v kvalifikacijskem turnirju
za uvrstitev na SP v Nemčiji 2007 
zastopal Siarhei Ubozhanka. S po-
nosom lahko povemo, da so se za 
barve Slovenije borili tudi bodoči 
trebanjski upi. V mladinski repre-
zentanci sta na turnirju v Bratisla-
vi vidno vlogo odigrala Sebastian 
Skube in Jaka Sever, medtem ko 
se je Blaž Rojc redno udeleževal 
akcij kadetske reprezentance.

Člansko prvenstvo se začenja 
18. februarja z gostovanjem v Ko-
pru, prvo tekmo pred domačimi 
gledalci pa si lahko ogledate 25. 
02., ko se bo v dolenjskem der-
biju Trimo pomeril z novomeško 
Krko.

Vse mlajše selekcije kluba so 
bile tekmovalno aktivne že v ja-
nuarju. Mladinci  nadaljujejo z 
nastopi v prvi mladinski ligi. Kar 
štirim ekipam od petih selekcij 
se je uspelo uvrstiti v polfinalne
skupine, kjer se ekipe merijo med 
seboj za uvrstitev na finalni tur-
nir. To je do sedaj največji uspeh 
kluba, ki  potrjuje dobro delo z 
mladimi in nam vliva veliko opti-
mizma za prihodnost trebanjske-
ga rokometa. 

Aktivni so bili tudi mlajši ve-
terani kluba, ki so januarja zma-
gali na turnirju v Novem me-
stu.                                           R&M

V zeleni dvorani DSO v 
Trebnjem so 19. januarja 
slavnostno počastili 35. 
obletnico delovanja Keg-
ljaškega kluba Trebnje, ki 
je bil ustanovljen v Treb-
njem 15. januarja 1971. 

Na slovesnosti so po-
leg aktivnih kegljačic in 
vodstva kluba bili zbrani: 
predsednik Kegljaške zve-

ze Slovenije Milan Kurelič, 
predsednica komisije za 
priznanja KZS Ema Zajc, 
trebanjski podžupan Jože 
Jevnikar, direktor Agen-
cije za šport Novo mesto 
Rafko Križman, častni
član kluba Ciril Bukovec, 
član prvega izvršnega od-
bora Anton Rogelj in no-
vinarji. 

Predsednik kluba Mi-
ran Jurak je vse navzoče 
pozdravil in jih v nago-
voru seznanil z prehojeno 
potjo kluba, ki deluje v 
težkih materialnih pogo-
jih. Zahvalil se je tudi ob-
čini, vsem sponzorjem in 
donatorjem in vsem ki so 
na kakršenkoli način po-
magali pri delovanju klu-
ba. Potem je podžupan 
Jože Jevnikar v imenu ob-
čine Trebnje zaželel veliko 
uspeha tudi v prihodnje 
in omenil, da je delovanje 
kluba pravi športni čudež, 
saj je med redkimi klubi v 
Sloveniji, ki nimajo keg-
ljišča v domačem kraju. 
Pohvalil je prizadevno 
delo trenerja kluba Nika 
Goleša, ki je povezano z 
vsemi uspehi njegovih 
varovank. Tudi direktor 
novomeške Agencije za 
šport Rafko Križman je
čestital klubu za vztraj-
nost in lepe rezultate in 
mu ponudil vso podporo. 
Predsednik KZS Milan 
Kurelič je v nagovoru po-
zdravil uspehe kluba in 
mu ponudil vso pomoč v 
prizadevanjih za pridobi-
tev kegljišča v Trebnjem. 

Kegljaška zveza Slove-
nije je klubu in kegljačici 
Angelci Dalmaciji pode-
lila priznanje »bronasti 
kegelj«.

Slovesnost je s svojim 
nastopom popestril Stil 
kvartet.

V občini Trebnje domuje približno 2100 psov. Po za-
konu bi morala imeti vsaka občina svoje zavetišče ozi-
roma sklenjeno pogodbo glede reševanja problematike 
zavrženih živali z enim od devetih zavetišč v Sloveniji. 
Eden od teh je na Repčah, kjer je trenutno na voljo za 
oddajo 27 psov in psic, mačke pa vedno, ko jih dobijo, 
takoj oddajo. »Rotwailerja smo našli popolnoma shi-

ranega in s poškodovanimi blazinicami, to psičko smo 
našli premraženo pod mostom blizu Škofljice, psičko,
privezano v gozdu za drevo, s šestimi mladiči smo po-
brali in rešili gotove smrti v Beli krajini ...,« začne pri-
povedovati usode zavrženih psov vodja zavetišča Meli 
Trebnje Dušan Hajdinjak. 

Ko pes pride v azil, najprej preverijo, ali ima morda 
čip, saj lahko tako lastnika najdejo v centralnem regi-
stru. Ker je večina psov brez čipa, jim odpravijo notranje 
in zunanje zajedavce, oskrbijo poškodbe, nahranijo in 
dajo potrebne vitamine. Iz karantene gre žival po osmih 
do desetih dneh v enega od 20 odprtih boksov. Psa za-
čnejo navajati na ljudi, druge pse in hkrati tudi oglaše-
vati. »Občina, kjer smo našli psa, je dolžna poravnati 
račun za veterinarsko oskrbo, 30-dnevno bivanje v za-
vetišču, sterilizacijo oziroma kastracijo, čip in zdravstve-
no izkaznico ob oddaji. Po zakonu bi lahko pse po pre-
tečenih 30-tih dneh v zavetišču evtanazirali, a se tega ne 
poslužujemo, saj je v zavetišču kar nekaj psov, ki so pri 
nas precej dlje kot mesec dni, stroške pa krijemo sami. 

Tako imajo možnost, da jim najdemo nove lastnike. Pse, 
ki so popadljivi, se jih ne da socializirati, ali so zelo bolni, 
pa v dogovoru z veterinarsko službo evtanaziramo,« je 
pojasnil Hajdinjak. 

V letu 2005 so v zavetišče sprejeli 301 psa, oddali pa so 
jih 82 odstotkov. Od aprila 2003, odkar imajo koncesijo, 
pa so oddali okrog 90 odstotkov štirinožcev. »Trenutno 

imamo v zavetišču pse, ki so stari od štiri do de-
set mesecev, kar kaže na to, da se ljudje naveličajo 
psa, zato ga preprosto zavržejo. Narašča število 
zavrženih pasemskih psov, kar pomeni, da je bil 
nakup nepremišljen. Na koncu pa zaradi človeka 
trpi nič kriva žival. Starši se morajo zavedati, da 
pes ni igrača za majhne otroke,« je poudaril vod-
ja zavetišča, ki ima pogodbo s 14 občinami. Tako 
pobirajo zavržene pse od Škofljice, Litije, Sevnice,
Posavja in do dela Bele krajine. Za veterinarsko 
oskrbo pa imajo sklenjeno pogodbo z veterinar-
sko postajo Trebnje in Novo mesto. 

»Vsakega, ki pride v azil po psa, najprej vpra-
šamo, zakaj si ga želi in kakšne bivalne pogoje bo 
imel. Ljudem tudi svetujemo, kakšen pes bi bil 
zanje najbolj primeren. Psa, ki ga oddamo, lahko 
tudi sami pripeljemo novemu lastniku, da se pre-
pričamo in preverimo podatke. Se je tudi že zgo-

dilo, da psa nekomu nismo dali. Nobenega pa še nismo 
dobili nazaj,« je dejal Hajdinjak. Tanja Cuder Udovič je 
skrbnica psov, vsak dan jih spusti v ograjenem prostoru, 
nahrani in počisti bokse. »Vsakega tudi pobožam in vi-
dim, kako iz pasjih oči sije veselje in hvaležnost. Z menoj 
je večkrat štiriletni sin. Vsi psi imajo radi otroke in se 
jim pustijo božati. Za vsakega, ki ga oddamo, sem po-
sebej vesela, še posebno pa, ko dobimo pozitivne pov-
ratne informacije.« Dobro sodelujejo in si tudi izmenjajo 
štirinožce z drugimi zavetišči, kot na primer z azilom na 
Gmajnicah ali v Celju, saj v Trebnjem lažje oddajo večje 
pse, ki jih imajo ljudje za čuvaje, v Ljubljani pa manjše. 
V načrtu imajo, da bodo marca začeli graditi večji re-
gijski azil s 60 boksi, vendar ne na Repčah, kot je bilo 
sprava predvideno, zaradi nestrinjanja nekaterih vašča-
nov. »Kdor želi psa, naj pride v zavetišče. Pes tistemu, ki 
ga vzame domov, zelo hvaležno vrača skrb,« je še dodal 
Hajdinjak. Telefon zavetišča je 30 45 616 in 041 779 884, 
elektronski naslov pa meli.center@volja.net.   

Valerija Š. Jarm 
                                                 

V letu 2006 bo Golf & Contry Club 
Trebnje izvajal naslednje aktivnosti: 

- osnovane bodo sekcije in sicer: mo-
ška, seniorska in mladinska amaterska 
sekcija;

- v obdobju od aprila do novembra 
bodo mesečno organizirani klubski 
turnirji na igriščih: Olimje, Ptuj, Mo-
krice, Moravske Toplice, Otočec, Lipica 
in na igrišču v Italiji, in redna mesečna 
srečanja članov, ki bodo potekala vsako 
drugo nedeljo v mesecu ob 14. uri, na 
klubskem vadišču Blato (vadba v ele-
mentih igre s profesionalnim učiteljem, 

tekmovanje in piknik), srečanja so od-
prta tudi za širšo javnost;

- člani bodo sodelovali na tekmova-
njih v Dolenjski ligi in ligi Zlati grič;

- udeležba na prireditvi Iz Trebanj-
skega koša;

- za nove člane bodo organizirani te-
čaji za pridobitev dovoljenja za igranje 
golfa;

- pridobivanje novih članov in po-
kroviteljev.

K včlanitvi vabimo nove člane, infor-
macije na MOBI: 041 723 532 in 041 
377 958.          Janez Marn, predsednik


