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GLASILO                občanov
Glasilo občine Trebnje, št. 5/15. maj 2006/elektronski naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali Občina Trebnje, Goliev trg 5

glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Udeležence je nagovoril poslanec državnega 
zbora mag. Franc Žnidaršič.
Drage delavke in delavci!
Dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob vašem 
delavskem prazniku. 
Ob tem se mi odpirajo mnoga vprašanja.
• Kaj je 1. maj danes? Je še tisti 1. maj, ki smo ga 

praznovali vsi z veseljem in ponosom?
• Čigav praznik je to? Je še vedno praznik dela in 

delavcev?
• Katerih delavcev? Tistih, ki imajo delo, ali onih, 

za katere delajo? Ali ni mogoče to praznik onih, 
ki bi morali delati na tem, da bi vsi pridni Sloven-
ci lahko delali?

• Je to praznik delodajalcev, ki želijo iz delavcev iz-
tisniti čim več za čim manjšo plačo?

• Kakšen je postal ta naš praznik dela, ko polovica 
vseh zaposlenih od svojega dela skoraj ne more 
več dostojno živeti?

• Je to praznik tistih 90.000 nezaposlenih?
• Je morda 1. maj praznik dela kar 40 % vseh voliv-

cev, ki jim je vseeno, kakšna bo delavska zakono-
daja, kakšne bodo pokojnine in socialne pravice?

• Je to praznik tistih, ki jim je vseeno, kako bo s 
pravicami na področju zdravstva?

• Je to praznik onih, ki jim je vseeno, kako živimo 
danes, ali bomo živeli jutri?

• Komu sme biti vseeno, če je delal in gradil to dr-
žavo?

• Komu sme biti vseeno, ko se potvarja zgodovina, 
ko se ignorira 8. marec, ko se podcenjuje pomen 
1. maja, ko se podcenjuje delavski razred in na-
rod, ki naj bi si svojo usodo in prihodnost določal 
sam?

• Ali smemo dopustiti, da nam brez našega glasu 
drugi določajo usodo peščice bogatih in večine 
revnih?
Vsa ta in mnoga druga vprašanja se mi vrstijo 

ob tem našem prazniku dela, ki je v resnici praz-
nik delavske solidarnosti, boja za pravice iz dela, 
spomin na hude boje delavstva, za položaj, v kate-
rem bodo pri delu koristni, ne izkoriščani. 

Prav je, da se krepi enotnost in solidarnost med 
vsemi, ki želijo v tej državi živeti bolje in brez po-
trebe prihaja do napetosti med mladimi in starej-
šimi, med delavci in upokojenci, med delodajalci 
in delojemalci. Starejši so s svojim minulim de-
lom zaslužili pravico do človeka vredno življenje 
v starosti, rezultati njihovega dela pa so dragoce-
na podlaga mlajšim za zgraditev še večjega blago-
stanja. Če bodo starejši morali preživeti z manj, 
bodo mlajši svojo starost začeli z manj in bodo še 
na slabšem, kot so njihovi predniki.

Zato ni slučaj, da se skupaj borimo za ohrani-
tev socialne države, za solidarnost na področju 
zdravstva, za boljše odnose med ljudmi, za take, 
sicer nujne spremembe, ki bi v slabem ne zade-
le zgolj revnih, pač pa v sorazmernem delu tudi 
bogate.

Prav je, da tako delavci, kot upokojenci ne pod-
piramo enotne davčne stopnje in enotnega davka 
na dodano vrednost, saj bi taka rešitev brez dvo-
ma najbolj prizadela prav njih, sadove pa bi v pre-
obilici poželi delodajalci, ki bi po mojem »jamra-
li« tudi tedaj, ko bi imeli delavce, ki bi jim delali 
zastonj.

Živimo namreč v kapitalizmu iz let pred 1. sve-
tovno vojno, ko so ljudje delali samo še za kruh, 
ne pa v tržno naravnanem gospodarstvu, ki naj 
pravično porazdeli ustvarjeno vrednost med de-
lodajalce in zaposlene.

Upam, da bo aktualna oblast imela dovolj zdra-
ve pameti, človečnosti in odgovornosti, da sprej-
me tako zakonodajo, ki bo v korist velike večine 
ljudi. Žal pa je demokracija za večino v državi 
le en dan na vsake štiri leta, ko si lahko izvolijo 
oblast za danes in jutri. Na zadnjih volitvah so si 
mnogi določali oblast za preteklost. 

Kaj naj vam rečem za konec?
Sam sem vse življenje trdo delal za ljudi in z 

ljudmi. Zato spoštujem vse in vsakogar, ki rad 
dela, spoštujem 1. maj kot delavski praznik, ki naj 
tak tudi ostane. 

Prvomajsko srečanje na Debencu
Že 25. prvomajsko srečanje na Debencu. Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je, 
kljub kislemu vremenu, privabilo veliko število ljudi. Območna organizacija ZSSS 
je podelila priznanja sindikalnim zaupnikom, med njimi Marti Logar iz ZPKZ Dob 
in Anici Starič iz Preventa SPM Mirna. Kulturni program pred novo nastajajočim 
planinskim domom so pripravili Občinski pihalni orkester Trebnje, Trebanjske ma-
žorete, kvartet trobil Glasbene šole Trebnje, harmonikarji in učenci mirnske osnov-
ne šole. 

KRVODAJALSKA 
AKCIJA

V maju boste lahko darovali kri:
- 16. maja od 7 so 13 ure v osnovni šoli 

Mirna
- 17. maja od 7 do 12 ure v kulturnem 

domu Mokronog
Vljudno vabljeni!

KRVODAJALSKA 
AKCIJA

»V obnovljeni kapeli Petra Pavla Glavarja na Lanšprežu bo po desetletjih končno spet zazvonil zvon,« se je 
v slavnostnem nagovoru razveselil evropski poslanec Alojz Peterle, donedavna predsednik slovenskih čebe-
larjev. Veliko množico ljudi, ki se je kljub kislemu vremenu zbrala na že tradicionalnem srečanju čebelarjev, 
so pozdravili še Alojz Kastelic, podžupan občine Trebnje, Vlado Stopar v imenu Odbora za obnovo in ohra-
nitev Lanšpreža in Marko Hrastelj, predsednik regijske zveze čebelarskih društev Dolenjske in Bele krajine. 
Med udeleženci slovesnosti je bilo veliko znanih osebnosti, med njimi novomeški prošt Jože Lap, prvaki 
občinskih političnih strank Marjan Pavlin, Antona Zaletel, Jože Povšič in poslanka Državnega zbora Mar-
jeta Uhan.  Srečanje, imenitno ga je vodila Petra Krnc, so s kulturnim programom obogatili učenci mirnske 
osnovne šole, potrkovalci, moški zbor Društva vinogradnikov iz Šentruperta in godba iz Šentruperta.  

Slovesno rezanje traku so opravili g. Edmund Pal, direktor tovarne, in lastnika, gdč. Bernardette 
Miermont in g. Franc Frelih.

Nova tovarna v Mokronogu 
28. aprila je bila v Mokronogu slovesno odprta nova tovarna, najlepše darilo za de-
lavski praznik. Z dobrimi željami so jo na pot pospremili g. Franc Frelih – direktor 
Plaste, Anton Maver v imenu KS Mokronog, s pesmijo pa mokronoški pevski zbor. 
Podjetje je dobitnik Zlate gazele 2003 za »najboljše hitro rastoče podjetje v Sloveni-
ji« in Zlate gazele 2005 v dolenjsko – posavski regiji.  Direktor podjetja je g. Edmund 
Pal.

 

Dobrodelni 
koncert na 
Mirni
21. maja 2006 bo ob 18. uri v dvora-
ni osnovne šole na Mirni dobrodelni 
koncert za obnovo koče na Debencu. 
Nastop so že potrdili Nuša Deren-
da, Natalija Kolšček, Tanja Žagar, 
Dvojčici z Janezom, ansambli Pogon, 
Brodniki, Jasmin, Svit, Saša Djukić 
(Mama Mamka), Brajdimir z Berto 
in solisti na harmoniki. Karte so že v 
predprodaji na KS Mirna, v mirnskih 
gostilnah in v gostilni Javornik.
Vabljeni.

Družba S.E.P d.o.o. je nastala 
leta 1994 z idejo, proizvajati si-
steme za čiščenje avtomobilskih 
stekel. Sprva so se sicer ukvar-
jali zgolj s sestavljanjem teh si-
stemov, kmalu pa so se izdelave 
lotili tudi sami in do danes po-
stali dobavitelj Opla, Renaulta, 
Peugeota in Forda, če naštejemo 
le najpomembnejše. Podjetje je 
prvih 5 let poslovalo po načelih 
podjetniške logike in organiza-
cijsko gledano po filozofiji eden
za vse. Ko so v letu 2000 presto-
pili mejo malega podjetja, se je 
začel proces specializacije po-
slovnih funkcij, ki je pomenilo 
tudi prenašanje odgovornosti 
na strokovno ekipo, sposobno 
prevzemati širše obveznosti in s 
tem zahtevnejše projekte. Iz tega 
je sledila sprememba usmeritve, 
da so se iz podjetja, ki je sledilo 
navodilom, razvili v podjetje, ki 
samo ustvarja navodila in jih 
potrjuje pri končnih kupcih. 

Danes je podjetje komercialno 
in tehnično povezano s špansko 
skupino Ficosa, in začenja novo 
pot v Mokronogu, v tovarni, ki 
jo je s SEP-om zgradila tovarna 
PLASTA iz Šentruperta.  

Osemdeset odstotkov pro-
izvodnje je namenjene avto-
mobilski industriji, preostalih 
dvajset pa izdelovalcem bele 
tehnike, kot je Gorenje iz Vele-
nja. V dobrih 10 letih obstoja je 
podjetje dokaj hitro raslo in ima 
danes že preko sto zaposlenih. 
Ker je delovalo na dveh lokaci-
jah in delalo v prostorski stiski, 
so se odločili, da postavijo in se 
preselijo v nove, dovolj velike 
prostore v Mokronogu. 

»Prihodnost podjetja je v še 
modernejši tehnologiji,« je pre-
pričan direktor Edmund Pal, 
»zato bo posodabljanju name-
njenih tudi večina investicij v 
prihodnjih letih. Okrepili bomo 
razvojni oddelek in še povečali 

odzivnost do kupcev. S tem se 
bomo iz poddobavitelja kom-
ponent razvili v razvojnega do-
bavitelja funkcije – tako ime-
novanega dobavitelja »TIR 1«, 
kar bo omogočilo neposredne 
dobave novemu ciljnemu part-
nerju – avstrijskemu avtomobil-
skemu gigantu Magna Steyr in 
ostalim proizvajalcem na nem-
škem trgu, kjer danes še nismo 
prisotni.« 

Povejmo tudi, da vsak sodela-
vec, ki je v podjetju odgovoren 
za določen proces, sodi med 
strokovnjake, saj se teh speci-
alnih znanj ne učijo v šoli, tem-
več jih pridobivajo ob notranjih 
analizah procesov in izdelkov 
ob preverjanjih kupcev. Avto-
mobilska industrija sodi med 
najbolj razvite veje industrije, 
zato je nenehno izobraževanje 
zaposlenih nuja.

Stane Peček

Srečanje čebelarjev na Lanšprežu
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Aktivnosti v občinskih odbo-
rih strank so že stekle. Vodilni 
in člani so polni idej in načrtov, 
ki jih bodo morali speljati, da 
bodo prišli do izraza projekti, ki 
so potrebni in seveda pomemb-
ni za občino kot celoto.

Nekatere stranke že javno 
razglašajo svoje kandidate za 
župane, drugi še izbirajo, tretji 
svoje orožje skrbno skrivajo.

V občinskem odboru Nove 
Slovenije Trebnje se bomo 
trudili, da bo način delovanja 
stranke prepozna-
ven. Izhajali bomo 
iz programa, ki ga 
je Nova Slovenija 
sprejela na kon-
gresu v novembru 
leta 2005. Občani morajo čuti-
ti, da Novi  Sloveniji ni vseeno, 
na kakšen način bomo reševali 
probleme v občini.

Podoba Nove Slovenije v naši 
občini je namreč pomemben 
element razpoznavnosti stran-
ke v slovenskem prostoru.

Za Novo Slovenijo je nadvse 
pomembno, da utrjuje vsebino 
in način svojega delovanja, saj 
je njena temeljna prepoznav-
nost prav v njenem izhodišču, 
zaradi katerega je leta 2000 tudi 
nastala.

Taka mora biti stranka tudi 
v Trebnjem, kjer se je relativno 
dobro usedla v politično zavest 
Trebanjcev, kar kažejo rezultati 
na zadnjih državnozborskih vo-
litvah. To nam narekuje, da po-

stavimo jasne cilje, ki ne bodo 
merili samo na eno volilno 
obdobje, ampak bomo z njimi 
prebivalcem občine Trebnje po-
vedali, kako si v OO Nove Slo-
venije zamišljamo prihodnost 
občine in življenje njenih pre-
bivalcev.

Prizadevali si bomo, da bo 
Nova Slovenija v Trebnjem ob-
likovala jasen pogled na ključne 
probleme, ki tarejo občino, ne 
glede na to, kako nanje gleda-
jo druge stranke, in da bomo 

istočasno poveda-
li, kateri problemi 
morajo biti rešeni 
prej, kateri pa lahko 
nekoliko počakajo. 
Storili bomo vse, da 

bo politika v občini Trebnje de-
lovala z zavestjo, da je potrebno 
probleme v občini reševati, ne 
pa z njimi politično mešetariti.

Nova Slovenija, ki se prav po 
načinu svojega delovanja more 
in mora razlikovati od drugih 
političnih strank, bo na ta na-
čin tudi v Trebnjem ne le po-
membna, ampak tudi potrebna 
stranka.

Upamo, da nam bo skupaj 
uspelo, saj  občinski odbor 
Nove Slovenije Trebnje s svojo 
sestavo omogoča, da zaznamo 
in spremljamo življenje občine 
v vseh njenih delih. 

Marjan Pavlin, predsednik 
OO NSi Trebnje

Od blata do zlata
ali ekologija – poslovna priložnost (2)

Obvestilo
o javni obravnavi 

Predloga sprememb 
in dopolnitev Zazidalnega 

načrta Stari trg – DSO, 

ki bo v sredo, 24. maja 
2006, ob 17. uri  v veliki 

sejni sobi 
Občine Trebnje.

V času javne razgrnitve, ki 
bo trajala 15 dni, in sicer od 
15. maja dalje, ima javnost 
možnost posredovati mnenja 
in pripombe na Predlog spre-
memb in dopolnitev Zazidal-
nega načrta Stari trg - DSO.

Javna razgrnitev in vpogled 
v dokumentacijo je zagotov-
ljena na Občini Trebnje, Od-
delek za okolje in prostor, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

Pripombe, mnenja in pred-
loge na razgrnjen predlog za-
interesirani lahko podajo v 
času javne razgrnitve ali na 
javni obravnavi. Pripombe je 
možno pisno posredovati na 
naslov Občina Trebnje, Odde-
lek za okolje in prostor, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje.

 Ciril Metod Pungartnik, 
 župan ObčineTrebnje

Javni natečaj za izbor spominkov za pridobitev znamke 

»Emina romarska pot«

Občinski odbor SDS Trebnje

Čiščenje ponorov reke Temenice pri Dolenjih Ponikvah, 22. 
aprila 2006. Oba ponora, kjer gre Temenica v podzemlje, sta bila 
(spet) zabita z lesom, plastiko in drugimi odvrženimi odpadki v 
naravo. Foto: Rok Povšič

Nov izziv – 
lokalne  volitve

DESUS, Občinska organizacija  Trebnje 
in 

Društvo upokojencev  Trebnje

VABITA
na predavanje Zdravo življenje s pomočjo zdravilnih 
rastlin mag. farm. Jožeta Kukmana in na pogovor s 
poslancem DeSUS-a v DZ mag. med. Franca  Žnidar-
šiča  o socialnem varstvu starejših občanov, ki bo v ne-
deljo, 21. maja, ob 8. uri v prostorih KS Dobrnič.

Občni zbor
V petek, 21. aprila, je Gasilska zveza Treb-

nje realizirala 51. občni zbor zveze. Pregledali 
so poslovanje zveze v preteklem letu in sprejeli 
delovni in finančni plan za tekoče leto. Podelili
so tudi dve posebni priznanji zveze. Prejemnika 
sta bila poslanka DZ Marjetka Uhan in posla-
nec DZ mag. Franc Žnidaršič za uspešno kre-
pitev požarne varnosti v občini.

Poslanca državnega zbora, Marjetka Uhan in Franc Žnidaršič med gasilci. (Foto: M.F.)

1. Predmet javnega natečaja je pridobitev 
znamke »Emina romarska pot«.

2. Pogoji natečaja:
•Na natečaju se bodo ocenjevali spominki 

oziroma izdelki za promocijo Emine romar-
ske poti (Interreg IIIA Slovenija-Avstrija); to 
je romarska pot, ki bo potekala po naslednjih 
območjih: Koroška, Štajerska, Dolenjska, Go-
renjska. Vključevala bo naslednje točke: Črna 
na Koroškem, Javorje, Slovenj Gradec, Dra-
vograd, Sv. Ema, Olimje, Kozje, Pilštanj, Pod-
sreda, Planina pri Sevnici, Grad Brestanica, 
Videm pri Krškem, Grad Škrljevo v Mirenski 
dolini, Šentrupert na Dolenjskem, Mirna, 
Mokronog, Trebnje, Šumberk, Stična, Škofja
Loka, Bled, Bohinj, Poljanska dolina, Ledini-
ce pri Žireh, Podljubelj. Spominki oz. izdelki 
morajo biti povezani z zgodovino Eme Breže 
Selške (987-1015), ki je v tistem času močno 
zaznamovala slovenski prostor in se kot iz-
redno dobra in mogočna vladarica ohranila v 
spominu ljudi, predvsem v legendah, izročilu 
in kulturni dediščini, ki jo je zapustila. Leta 
1938 je bila kanonizirana. Pokopana je v krški 
stolnici na avstrijskem Koroškem, kamor so 
namenjeni romarji Emine romarske poti. 

•Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pra-
vne osebe.

•Vlagatelj mora predložiti pisno vlogo, ki 

vsebuje naziv izdelka, tehnične podatke iz-
delka in podatke o vlagatelju.

•Hkrati z vlogo predloži 1 primerek izdelka 
oz. spominka.

3. Predložitev vlog: Vlogo predložite na na-
slov: Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 
45, 3257 Podsreda, s pripisom: »Ne odpiraj 
– javni natečaj za pridobitev znaka »Emina 
romarska pot«. V levem zgornjem kotu ovoj-
nice mora biti naveden polni naslov vlagate-
lja. Enako mora biti označen paket, v katerem 
boste pošiljali spominke oz. izdelke.

4. Rok za sprejem vlog: Vloge se bodo spre-
jemale do 15. junija 2006. Šteje se, da je vlo-
ga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka 
oddana  na upravi Javnega zavoda Kozjanski 
park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, najkasneje 
do 15. ure. 

5. Odpiranje vlog bo v petek, 16. junija, ob 
11. uri v prostorih Javnega zavoda Kozjanski 
park. Odpiranje vlog ni javno.

6. Izbor spominkov: Vlagatelji bodo obveš-
čeni o izboru spominkov najkasneje do 23. 
junija 2006.

Javni zavod Kozjanski park, 
Podsreda 45, 3257 Podsreda

Člani Občinskega odbora 
Slovenske demokratske stran-
ke SDS Trebnje vsako leto iz-

vedemo čistilno akcijo ob reki 
Temenici. Tako so naše vsako-
letne čistilne akcije na tej zna-

meniti reki ponikalnici postale 
že tradicionalne. V strugi Te-
menice, na njenem obrežju in 
v ponorih smo nabrali kar pre-
cej raznih odpadkov, ki smo 
jih pobrali v vreče in odložili 
na odjemna mesta za odvoz.  
Ugotavljamo, da je večjih ko-
sovnih odpadkov v Temenici 
iz leta v leto manj, kar pomeni, 
da se ekološka zavest pri lju-
deh povečuje.

Program naše stranke SDS 
ima jasno definirano stališče 
glede varstva okolja in varstva 
zaščitenih območij. Program 
določa, da se člani 
SDS prizadevamo za 
visoko raven varstva 
in izboljšanja kako-
vosti okolja. Odnos 
do okolja utemelju-

jemo na načelih previdnosti in 
preventive. Okoljsko škodo je 
ceneje in učinkoviteje prepre-
čevati, kot zdraviti njene posle-
dice. Slovenija mora ohranjati 
in negovati avtentično pokra-
jinsko identiteto, poselitvene 
in pokrajinske značilnosti in 
podpirati smiselno nadalje-
vanje varstva zaščitenih ob-
močij - naravnih, regionalnih 
in nacionalnih parkov. Reka 
Temenica in ponori te reke pri 
Dolenjih Ponikvah so naravne 
vrednote državnega pomena, 
ki izhajajo iz obveznih izhodišč 
dolgoročnega plana Republike 
Slovenije. V zemljevidu ob-
čine Trebnje pa je spodnji del 

Temenice vrisan kot 
krajinski park oziro-
ma naravni rezervat. 

 Občinski odbor 
SDS Trebnje

Saj poznate tisti značil-
ni srečni konec marsikatere 
pravljice: »…. in kraljica ga 
je nagradila tako, da ga je po-
stavila na eno stran tehtnice, 
na drugo stran pa so vsipali 
zlatnike, dokler se ni tehtnica 
umirila …« Odtehtala ga je z 
zlatom.

Prav to počne 120 glav 
(goveje) živine, uhlevljene  v 
Letušu pri Polzeli (v Slove-
niji, zdaj in ne v pravljici) za 
svojega gospodarja. S svojim 
blatom, speljanim skozi elek-
trarno v tleh dvorišča kmetije, 
ga bodo odtehtale z zlatom. 
Letno vsujejo na drugo stran 
tehtnice najmanj 5 kg cekinov 
iz najčistejšega zlata po dnev-
nih cenah Banke Slovenije.

Jeseni leta 2003 so pogna-
li minielektrarno na bioplin 
moči 2 x 62 KW, ki daje poleg 
električne energije še dvakrat 
toliko toplotne energije. Su-
rovino za pridobivanje bio-
plina lastnik dobiva iz svojega 
hleva, dodaja pa prej toplotno 
obdelane kuhinjske odpadke, 
ki mu jih brezplačno vozijo 

iz komunalnega podjetja ene 
manjših slovenskih občin. 

Bioplin, ki ga sestavlja 70 
% metana, zgoreva kot po-
gonsko gorivo v motorjih, ki 
poganjajo generatorje za pri-
dobivanje električne energije. 
Ena tretjina toplote, pridoblje-
ne s hlajenjem motorjev, se 
porabi znotraj sistema, ostalo 
je za ogrevanje hiše, sušilnic, 
rastlinjakov, itd. Gnojevka na 
izhodu iz sistema ne vsebu-
je amoniaka in drugih hitro 
hlapljivih, neprijetno dišečih 
in za rastline ožigajočih se-
stavin. Dušik v njej je počasi 
topen in je primerljiv s tistim 
v umetnem gnojilu KAN. Na 
kmetiji dušičnih gnojil za 35 
ha travnikov ne kupujejo več, 
sosedom in hmeljarjem gno-
jevko celo razdeljujejo.

Eno z drugim, investicija v 
višini 100 milijonov SIT bo 
povrnjena prej kot v petih 
letih, tudi brez pričakovanih 
podražitev elektrike. Samo 
mesečni prihodek od proda-
ne elektrike znaša preko 1,5 
milijona SIT, ob brezplačni 

lastni porabi elektrike in pri-
hrankih za ogrevanje in za 
umetna gnojila. Življenjska 
doba naprav je do 20 let. Pri 
današnjih cenah elektrike in 
zlata se bo kmetovalec v Le-
tušu odtehtal z zlatom, prido-
bljenim iz govejega blata, prej 
ko v 15 letih. (medklic: prav-
zaprav kar solidna pokojnina)

Gospodar bo v kratkem več 
kot podvojil elektrarno z no-
vim postrojenjem moči 150 
KW. Tako bo, tudi s pomočjo 
repov iz bližnjih hlevov v vasi, 
poskrbel, da bosta z zlatom 
odtehtana še žena in sin.

Kar ste ravnokar prebrali, ni 
pravljica za lahko noč. Je pri-
poved za dobro jutro, pred-
vsem pa zgodba za dober 
dan !

Popestrite si ta dan in si na 
internetu s pomočjo iskalnika 
Google poiščite v slovenskem 
jeziku vse, kar sliši na geslo 
»bioplin«. 

V srednjem veku so ne-
uspešno iskali »kamen mod-
rosti«, s katerim bi blato 
spreminjali v zlato. Danes to 
znamo.
(Opomba avtorja: V občini 
Trebnje je vsaj 10  kmetij z do-
volj blata.)
Gorazd Marinček, DROTDruštvo 

za razvoj in oživitev Trebnjega

V soboto, 13. maja, je Gasilska zveza Trebnje 
organizirala občinsko gasilsko tekmovanje 
mladine in starejših gasilcev v Mokronogu na 
šolskem igrišču, parkirišču Doreme in pri gasil-
skem domu.  

V soboto, 20. maja, se bodo državnega mla-
dinskega tekmovanja  za memorial Matevža 
Haceta 2006 v Staršah udeležili ekipi mladink 
in mladincev PGD Štatenberk in ekipa pionir-
jev PGD Mokronog. 
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V marcu in aprilu so po ce-
lotni občini Trebnje potekale 
čistilne akcije v organizaciji 
krajevnih skupnosti, društev, 
zvez in strank. Poziv, ki smo 
ga naslovili na organizatorje in 
ozaveščene udeležence, je uspel. 

Udeležba na teh akcijah je bila 
presenetljivo dobra, akcij so se 
udeleževali tudi otroci. Udele-
ženci so pobrali na desetine ton 
odpadkov, ki so jih nepridipravi 
odmetali po gozdovih, samo-
tnih poteh, travnikih, ob rekah 
in potokih in v raznih globelih. 
Kdor zna opazovati naravo in 
vse njene lepote, prav v tem času 
vidi, v kako čudovitem okolju bi 
lahko živeli: polno cvetja, zele-
nih travnikov, lepih goric, obde-
lanih polj in čistih vod v izvirih, 
potokih in rekah. Samo v takem 
okolju je naše življenje zdravo 
in smiselno. Le kdo ima srce, 
da tako lepo okolje in naravo 
brezbrižno onesnažuje ali celo 
zastruplja!

Ugotavljamo, da je ekološka 
zavest pri večini ljudi na čedalje 
višjem nivoju, odpadke v nara-

vo pa odmetuje manjše število 
ljudi, ki so toliko bolj agresivni 
do narave. Ne zavedajo se ne-
gativnih posledic takega početja 
ali pa to počenjajo iz čiste zlobe. 
Drugače se njihovega početja ne 
da razlagati, saj imajo možnost 

brezplačne oddaje na deponiji 
Globoko, ekoloških otokov je 
več kot 60 v celotni občini, vsa-

ko leto odvažamo kosovne in 
nevarne odpadke iz vseh naselij 
v občini.

Onesnaževalci okolja se ne 
zavedajo, da škodijo tudi same-
mu sebi, saj negativne posledice 
onesnaženja okolja dobijo po-
sredno spet nazaj v obliki one-
snažene hrane ali pijače, torej 
na krožniku ali v kozarcu. Čis-
tost okolja je neposredno po-
vezana s kvaliteto pitne vode in 
pridelane hrane. Prav smešno 
je, da morajo cele skupine ljudi 
čistiti za peščico neozaveščenih 
ljudi in da se jih to nič ne prime. 
Ali so res za njih visoke denarne 
kazni edina rešitev? Prepričani 
smo, da bo v prihodnje bolje in 
da bomo naš življenjski prostor 
ohranili čist in urejen za po-
znejše rodove. Znani rek pravi, 
da Zemlja ni naša last, ampak 
smo si jo le sposodili od naših 
prednikov in jo bomo morali 
vrniti našim potomcem.

Jože Povšič, direktor
Javnega podjetja Komunala 

Trebnje

Florjanovo
V nedeljo, 7. maja,  so se zbrali gasilci naše ob-

čine že na petnajstem srečanju gasilcev – Florijan 
na Račjem selu. Vsako nedeljo po godu sv. Flori-
jana (4. maj), pridejo predstavniki društev s svoji-
mi prapori, da počastijo svojega zavetnika. Letos 
je bilo prisotnih preko 80 gasilcev iz 19 društev.

Čistilne akcije in varstvo okolja v 
občini Trebnje

Čistilna akcija v Dolenji Nemški vasi, udeleženci so nabrali za 
dva kontejnerja odpadkov, ki so bili razmetani v naravi. Foto: 
Jože Povšič 

Zapuščen in odvržen avtomobil v Gorenjih Ponikvah, nekaj me-
trov stran od naselja, ob poti proti Repčam. Odvrženi avtomobi-
li so nevarni odpadki, vsebujejo nevarne snovi, ki onesnažujejo 
prst in  podtalnico pitne vode. Kdo ga bo odstranil? Foto: Jože 
Povšič

Odpadek ni samo odpadek

Ekokviz 
OŠ Veliki Gaber se že tretje leto ponaša z nazi-

vom ekošola. Za pridobitev ekozastave moramo 
vsako šolsko leto na ravni šole izvesti najmanj 
pet ekodejavnosti. Letos smo se odločili za na-
slednje:
1. Izvedba ekodneva na temo TLA
2. Sodelovanje na razpisu za izbor novoletnih 
motivov na ekovoščilnicah
3. Sodelovanje v projektu Megakoš 2006 
4. Sodelovanje v projektu zbiranja izrabljenih 
kartuš, tonerjev in trakov na slov. ekošolah

Med zvončki do slapa Bena

Kulturni program je vodila Maja Kos, ki je 
predstavila sv. Florijana in nekaj pomladnih 
kmečkih običajev, obenem pa nas je spomnila na 
15-letnico samostojnosti naše države. Program je 
popestril pevski zbor Mladike. Po končanem pro-
gramu pa se je sprevod gasilcev in gostov povzpel 
k cerkvici sv. Florijana k maši. Po njej je sledilo 
družabno srečanje.

 Uroš Zaletel

Dne 1. 4. 2006 smo se člani 
planinskega krožka udeležili 5. 
planinskega pohoda. Naš cilj je 
bil tokrat  slap Bena nad Šentru-
pertom.

Z avtobusom smo se pripeljali 
do Šentruperta, do ribogojni-
ce Možina. Od tu pa se je naša 
številčna četica podala na s son-
cem obsijano pot. Hodili smo 
po makadamski cesti, gozdnih 
kolovozih in celo po brezpotju. 
Dvakrat smo prečkali čisto in 
zelo živahno reko Bistrico. Tu so 
se izkazali naši vodniki in mo-
ški del pohodnikov.  Z njihovim 
znanjem, iznajdljivostjo in moč-
jo smo varno in srečno prišli na 
drugo stran. Otroška radoživost 
pa naredi svoje in zaradi nje je 
bilo tudi nekaj zmočenih nog.

Ob poti smo opazovali cele 
preproge navadnih zvončkov, 
močvirskih zvončkov ali kronic 
in ostalega pomladnega cvet-
ja.  Blagi vonj po česnu pa nas 
je opozoril tudi na rastišče zelo 
zdravilnega čemaža. Na žalost 
pa smo ob poti opazili tudi pre-
cej  odpadkov, ki jih  kar s svojih 
dvorišč odmetavajo slabo oza-
veščeni prebivalci.

Na poti smo videli tudi dr-
varje, ki so pripravljali les za 
oglársko kopo. Del naše poti je 
namreč potekal po znameniti 
oglarski poti, ki smo jo nekateri 
planinci že prehodili.  Z nekaj 
kratkih postankov smo po sko-
raj treh urah prispeli do izredno 
lepega  in v tem času še posebno 
vodnatega slapu BENA. Z višine 
kakih dvajset  metrov  pa ma-
hovitih skalah pada v tolmun in 
nato razpenjen odteče v strugo. 
Zares smo bili presenečeni nad 
lepoto tega slabo  poznanega 

slapa in tudi nad tamkajšnjo ne-
okrnjeno naravo.

Naše nahrbtnike smo olajšali 
še za nekaj hrane in pijače, po-
tem pa smo se utrujeni, a z lepi-
mi vtisi vrnili domov. 

Hvala našim mentoricam in 
vodnikom PD Trebnje za orga-
nizacijo teh lepih izletov, saj 
obiščemo tiste zanimive točke, 
ki jih večina od nas, sama ne bi 
nikoli obiskalA.

Darinka in Matevž Bregar, 
OŠ Trebnje

Na OŠ Trebnje smo 14. 4. iz-
vedli tehniški dan, na katerem 
smo učenci povezali svoja zna-
nja o izrabljenih napravah, iz-
delkih, odpadkih … z novimi 
spoznanji o različnih možnostih 

ponovne predelave, v nekaterih 
skupinah pa smo izdelovali raz-
lične uporabne predmete

Ena od skupin se je z  men-
torico Mileno Kaplan odpravila 
na JP KOMUNALO, kjer nas je 
prijazno sprejel direktor Komu-
nale Jože Povšič, ki nam je pred-
stavil delovanje tega javnega 
podjetja.

Komunala Trebnje ima 391 
km vodovodov, 35 vodohramov, 
26 črpalk in črpališč, 4600 vo-
domerov, 455 hidrantov, 53 km 
kanalizacijskih omrežij in 65 
ekoloških otokov. Zaposlenih je 
62 delavcev.

Javno podjetje Komunala 
Trebnje opravlja naslednje de-
javnosti:
- preskrba s pitno vodo
- vzdrževanje vodovodov 
- vodovodno inštalaterstvo

- pregledi, popisi in instalacija 
vodomerov

- vodenje katastra vodovodov, 
kanalizacij, ekoloških oto-
kov…

- pobiranje, odvoz in deponira-
nje komunalnih odpadkov 

- vzdrževanje čistilnih naprav in 
deponij 

- vzdrževanje kanalizacij 
- komunalna in gradbena vzdr-

ževalna dela 
-  strojne in prevozne storitve 
-  upravljanje s stanovanji in 

stanovanjskimi hišami 
-  plakatiranje na javnih mestih 
-  urejanje zelenic, parkov in 

javnih površin
-  pogrebne in pokopališke sto-

ritve.
Izvedeli smo, da  bodo na 

novo prišli v Trebnje digitalni 
plakati.

5. Sodelovanje na ekokvizu Raziskovanje okolja 
Evrope za OŠ

Šolsko tekmovanje smo pod mentorskim 
vodstvom Vanje Marolt izvedli 14. marca 2006. 
Tekmovanja se je udeležilo 17 učencev iz 7., 8. 
in 9. razreda.

Največ točk je dosegla NINA ŠKRABEC, ki 
je tako postala šolska ekoprvakinja. Državnega 
tekmovanja se je skupaj s 121 prvaki slovenskih 
ekošol udeležila 26. aprila 2006 na OŠ Apače, 
kjer se je tudi izkazala.

         Vanja Marolt,   mentorica in Lidija Šajn,  
ekokoordinatorica
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Rodila se je 21. 4. 1916 kot šesti otrok družine 
KORELC na Čatežu pri Veliki Loki, kjer so jo kr-
stili in ji podelili ime ANGELA. Za njo so bili ro-
jeni še trije, vendar je od vseh živa samo še ona. 

Osnovno šolo je končala na Čatežu in to z od-
ličnim uspehom. Ker ni bilo denarja za nadaljnje 
šolanje, je ostala kar doma. Tako je že kot otrok 
hodila delat na velike kmetije in v gostilne. 

Jeseni 1940, je odšla v Trbovlje za boljšim za-
služkom, kjer se je zaposlila kot natakarica. Tam 
jo je zalotila vojna. Trbovlje je bilo takrat pod 
nemško, Čatež pa pod italijansko okupacijo. Tako 
da je za vsak obisk domačega kraja morala preko 
okupacijske meje.

Leta 1941 je spoznala moža Edija SMUKA in se 
leta 1942 poročila, Tri mesece po poroki so moža 
internirali v delovno taborišče v Avstrijo, kjer je 
novembra 1942 v nesreči izgubil obe nogi. Za-
nimivo in tragično je bilo to, da je prvi sin Edi 
shodil ravno tisti dan, ko je njegov oče izgubil obe 
nogi, tako da se je veselje obrnilo zvečer v veliko 
žalost. Po zdravljenju se je mož vrnil v Trbovlje, 
kjer se je leta 1945 rodil sin Ivan. Ko je bil star 
eno leto, se je cela družina leta 1946 preselila v 
Trebnje. Ivan je tu poznan kot veseljak, kljub svoji 
invalidnosti od rojstva. Skupno je Angela rodila 
šest otrok, tri fante in tri dekleta.

Preživeti tako številno družino je bilo hudo, 
zato je vzela v najem tako imenovane grajske 
njive, kjer je pridelala pšenico, koruzo, krompir, 
fižol, zelje, repo, solato in drugo; vse, kar je dru-
žina potrebovala. V trgovini je kupovala res naj-
osnovnejše potrebščine za družino. Z otroki je v 
gozd hodila po drva za zimo za grajsko krušno 
peč, kjer je dvakrat na teden pekla kruh za svojo 
družino. Zaradi velikosti peči je pekla tudi kruh 
za druge družine. 

Življenje je bilo težko, a vendar sta z možem 
zgradila novo hišo in se leta 1966 vanjo tudi pre-
selila. V hiši nista dolgo skupaj uživala, bolezen ji 
je 1977 vzela moža. 

Smukova mama je ponosna na svojih šest otrok, 
ki vsi lepo, vsak po svojih zmožnostih skrbijo za-
njo. Ima že 4 vnuke in 4 vnukinje, 5 pravnukov in 
6 pravnukinj.

Smukova mama je čila in dokaj trdnega zdrav-
ja, le noge je ne nosijo in pri hoji uporablja bergle. 
Sama skrbi zase, le kosila ji vozijo iz Doma sta-
rejših občanov. Redno in z velikim zanimanjem 
spremlja politična dogajanja, zanima jo šport in 
vreme vsak dan prebere dnevni časopis Delo in 
rešuje križanke (pravi, da ji bistri um). Rada ima 
čistočo in cvetje in vse to se vidi, ko prideš k njej 
na obisk.

V veliko veselje so ji rožice, kjer jih vsak dan 
še sama z veliko ljubeznijo in veseljem neguje in 

ogleduje. Zato so ji sorodniki in otroci ob hiši za 
praznik nasadili rožni vrt, katerega bo lahko ob-
čudovala. 

Poznamo jo kot: veselo, skrbno, delovno, dobro, 
skromno, prijazno in pošteno do svojih otrok in 
drugih ljudi, s katerimi se srečuje. 

Otroci so ji pripravili praznovanje. Na pred-
večer so ji pele podoknico cerkvene pevke, zaple-
sale mažoretke, obiskal in čestital ji je podžupan 
občine Trebnje g. Jože Jevnikar, predsednik KS 
Trebnje g. Marjan Krmelj, prišli so predstavniki 
Društva invalidov Trebnje, Društva upokojencev, 
Turističnega društva Trebnje – sekcije za pomoč 
sočloveku, sosedje  in drugi znanci z darili in šop-
ki cvetja.

Na samem praznovanju, ki je bilo v kulinarični 
zidanici Opara v Stari Gori pa ji je zaigrala Tre-
banjska godba, plesala je plesna skupina iz Mo-
kronoga, vnuki pa so ji pripravili presenečenje z 
opernim pevcem Nacetom  Junkarjem.

Zaradi viharjev poženejo hrasti globoke kore-
nine (verz Georga Herberta)  in tudi v življenju 
Smukove mame je bilo kar nekaj viharjev, od tod 
verjetno taka moč za visok jubilej. Naj vam bo ta 
moč dana tudi v naslednjem desetletju.

Srečanje z Nejko Omahen

V začetku letošnjega šolskega 
leta sva se Melita Barle in Urška 
Korelec iz OŠ Trebnje odločili, 
da izdelava raziskovalno nalo-
go z naslovom Strešne kritine. 
Za to področje sva se odločili 
predvsem zato, ker se v šoli ne 
učimo veliko o gradbeništvu in 
arhitekturi. Poleg tega sva želeli 
ugotoviti, katere kritine so naj-
bolj primerne za posamezne 

objekte, katere so najbolj občut-
ljive na kisel dež, ter katere naj-
bolj vzdržijo ob morebitni toči.

Podatke sva iskali na spletu in 
v prospektih različnih podjetij, 
knjižne literature na to temo pa 
skoraj nisva našli. Povezali sva 
se s podjetjem Trimo, kjer so 
nama ponudili veliko prospek-
tov in vzorcev njihovih kritin. 

Sledilo je eksperimentalno 

delo. ki sva ga opravili v labo-
ratoriju podjetja Trimo in v 
kemijskem laboratoriju na naši 
šoli. Vse sva strnili v pisni del 
raziskovalne naloge. Izdelali 
sva še plakat in maketo s pre-
izkušanci. V nalogi sva podali 
še nekaj predlogov za nadaljnje 
raziskovanje.

Pisni del naloge sva poslali na 
ZOTKS v Maribor, kjer je pote-
kal prvi krog. Težko sva čakali 
odgovor. Najina naloga je bila 
izbrana za drugi krog. V pet-
ek, 7. aprila, smo se že zgodaj 
zjutraj odpeljali na Pedagoško 
fakulteto v Maribor na državno 
srečanje mladih raziskovalcev 
– tehnična področja .

Nalogo sva predstavili in za-
govarjali pred strokovno ko-
misijo. Po končanih zagovorih 
vseh nalog in ocenjevanju je 
strokovna komisija razglasila 
rezultate. Prejeli sva zlati prizna-
nji. Veselja in presenečenja še ni 
bilo konec. Povabili so naju na 
podelitev posebnega priznanja 
naslednji dan v Ljubljano.

V soboto, 8. 4.2006, sva na Fa-
kulteti za elektrotehniko prejeli 
posebno priznanje kot najbolj-
ši mladi raziskovalki Slovenije 
– tehnična področja – izmed 
osnovnih šol. 

Podelil nama ga je minister za 
visoko šolstvo, znanost in teh-
nologijo dr. Jure Zupan.

S tem se je zaključila najina 
raziskovalna dejavnost na OŠ 
Trebnje. Posebna zahvala gre 
mentorici Mariji Strah, ki nam 
je vsa tri leta, odkar raziskuje-
mo, pomagala pri raziskovanju 
in nas vzpodbujala.

Šola v naravi za trebanjske osnovnošolce
Učenci 2. a centralne šole in drugih razredov Podružničnih šol Dobrnič in Dol. Nemška vas so en 
teden (od 10. do 14. 4.) preživeli v CŠOD Domu Burja, kjer so se seznanjali z značilnostmi pri-
morskega sveta in veliko časa preživeli v naravi.

Najboljši osnovnošolci na TCP

Osnovnošolki Melita in Urška 
najuspešnejši mladi raziskovalki 
Slovenije

Raziskovalki Urška in Melita  z mentorico pred Pedagoško fa-
kulteto.

V šoli in doma
Pod tem naslovom so 25. aprila učenci Osnovne 

šole Trebnje pripravili kulturni program za 
oskrbovance Doma Starejših občanov Trebnje.

Učenci 3. c z mentorico Alenko Kolar so ob-
iskovalce razveselili z vrsto pesmi, ki so jih za-
peli, deklamirali ali zaplesali. Za kratek predah 

Portret Smukove mame iz Trebnjega
Ob njeni devetdesetletnici

Ptički pod milim nebom je bil naslov letoš-
njega tekmovanja iz materinščine za Cankarjevo 
priznanje, tema pa je bila odraščanje. Učenci so 
brali knjigi Frana Milčinskega Ptički brez gnezda 
in Dese Muck Pod milim nebom.

Na tekmovanju so učenci v testnem delu doka-
zovali poznavanje in razumevanje prebranih del, 
v pisni nalogi pa so razmišljali o literarnih junakih 
in njihovih težavah, povezanih z odraščanjem.

Najboljši učenci na šolskih tekmovanjih so se 
udeležili državnega tekmovanja 18. 3., ki je za Do-
lenjsko potekalo v Črnomlju.

Zlato priznanje sta z OŠ Trebnje dosegli Sonja 
Zupančič in Tjaša Čibej, srebrno priznanje pa 

Suzana Perko, Melita Barle in Sara Uhan. Učen-
kam sta bili mentorici učiteljici Mojca Bahun in 
Ivanka Višček.

Z OŠ Mokronog je dobitnica zlatega priznanja 
Elizabeta Jevnikar (mentorica Vesna Magovec 
Regent), srebrno priznanje pa sta osvojili Katja 
Vode in Maja Zupančič (mentorica Marija Za-
gorc).

Med tekmovalci mirnske osnovne šole sta pri-
dobila srebrno priznanje Nina Železnik in Jure 
Novak (mentor Janez Gregorčič).

Z OŠ Veliki Gaber pa je srebrno priznanje 
osvojila Tina Verbič, ki jo je na tekmovanje pri-
pravljala mentorica Olga Podpadec.

so poskrbeli člani Rdečega križa, ki so z mento-
rico Sonjo Kolenc razdelili pomladne cvetlične 
aranžmaje vsem prisotnim.

Člani Gledališkega kluba Osnovne šole Treb-
nje, ki ga vodi Mojca Bahun, pa so zaigrali nekaj 
prizorov iz domačega in šolskega življenja.

Učenci so bili veseli te priložnosti, saj so začu-
tili, da so njihovi mladostni razposajenosti odra-
sli z zanimanjem in hvaležnostjo prisluhnili.

V ponedeljek, 10. 4. 2006,  so 
se učenci 7.,  8. in 9. razreda OŠ 
Trebnje,  ki so v tem šolskem 
letu brali za bralno značko, sre-
čali z mladinsko pisateljico Nej-
ko Omahen. 

Knjige Nejke Omahen so zelo 
brane, zato so učenci z zanima-
njem prisluhnili mladi, prepro-
sti, živahni in prepričljivi pisate-
ljici, ki je sicer študentka in piše 

takrat, ko uživa, ko ima zamisel, 
ko čuti, da mora pisati.

Po njeni knjigi Življenje kot v fil-
mu je posnet tudi istoimenski film.

Ker je Nejka Omahen kot 
osnovnošolka igrala klavir, smo 
obogatili prireditev z glasbeni-
mi točkami. Na klavir sta igrali 
učenki Glasbene šole Trebnje 
Kristina Gregorčič in Suzana 
Perko.

Učenci so postavili pisateljici 
tudi veliko vprašanj v zvezi z 
njenim ustvarjanjem in ji želeli, 
da še veliko piše.

Nejka Omahen pa je zapisala 
v šolsko kroniko:

»Obisk na OŠ Trebnje je bil 
zelo prijeten. Veseli me, da ima-
te veliko vprašanj, ste radovedni 
in polni življenja! Upam, da se 
še kdaj srečamo. Uživajte!«

Smukova mama nazdravlja z obiskovalci
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Na sliki z leve: Janez Rugelj, Jože Zupan, Anton Kotar, Franc Hočevar, France Novak in Janez Ga-
brijelčič. Foto: Marko Kapus 

Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije

Revija Mentor

razpisuje

Literarni natečaj za srečanje seniorskih piscev 2006

Državno srečanje lutkovnih skupin bo potekalo v Kranju 12. maja letos. Za to srečanje je bila na 
medobmočnem srečanju izbrana tudi lutkovna skupina Gaberčani OŠ Veliki Gaber s predstavo Ptičja 
gripa režiserke Klavdije Korevec in mentorice Helene Kolar. Čestitamo! (Foto: A. H.)

Območno srečanje 
otroških pevskih zborov
20. april,  Kulturni dom Mokronog Na območnem srečanju otroških pevskih zbo-
rov je sodelovalo je 8 otroških in 2 mladinska pevska zbora. 

Izbrana otroška pevska zbora za medobmočno pevsko revijo: OPZ OŠ Trebnje z zborovodkinjo 
Jožico Stanič in OPZ OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert z zborovodkinjo Natašo Brcar. (Foto: Mar-
ko Kapus)

Gremo na abonmajski izlet 3. junija
V soboto, 3. junija 2006, Zveza kulturnih 

društev Trebnje organizira v okviru otroškega 
abonmaja enodnevni izlet za vse obiskovalce 
abonmajskih predstav (abonmajce in neabon-
majce). 

Lani so bili tovrstni izletniki na Gorenjskem. 
Letos je pot usmerjena v Celje – Hermanov 
brlog, edini otroški muzej v Sloveniji, ki svo-
jo vsebino črpa tako iz preteklosti kot tudi iz 
sedanjosti, iz vsakdanjosti in prazničnosti. Zbi-
ra, hrani, raziskuje in razstavlja slovensko pre-
mično kulturno dediščino. Otroci bodo aktivni 
tudi v likovni ustvarjalnici, kjer bodo izdelovali 

mavčne odlitke. Poleg tega bo potekalo še raz-
iskovanje vrsto zanimivosti, ki jih skriva Her-
manov brlog. 

Iz Celja se potuje še v Olimje v Deželo prav-
ljice in domišljije. Pod Olimsko goro, v koči 
pri čarovnici boste vstopili v svet slovenskih 
pravljic in ponovno spoznali Kekca, Bedanca, 
... Na ogled je tudi zbirka spominkov iz poto-
vanj v Deželo pravljice k čarovnici. 

Prijave zbiramo v pisarni ZKD Trebnje do 
19. maja ali po telefonu 07 348 12 50 oz. GSM 
041 609 265. 

Obvestilo
Uvedba biometričnih potnih listov

Upravna enota Trebnje obvešča vse državlja-
ne in državljanke, da bomo z 28. 8. 2006 pričeli 
z izdajo biometričnih potnih listov, ki bodo 
imeli v prvi fazi na čipu, ki bo nevidno vgrajen 
v polikarbonatno biografsko stran, zapisan bio-
metrični podatek o podobi obraza.

Biometrični element dveh prstnih odtisov se 
bo v potne liste implementiral šele v drugi fazi, 
to je predvidoma v letu 2009.

Ne glede na navedeno pa državljankam in 
državljanom trenutno veljavnih potnih listov 
ne bo potrebno menjati do poteka njihove ve-
ljavnosti.

Razpis je namenjen upokojencem in starejšim 
piscem, ki pišejo v slovenščini.
Pogoji:
1. Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neob-
javljenimi pesniškimi, proznimi, gledališkimi 
in esejističnimi besedili, ki jih še niso poslali na 
dosedanja srečanja seniorskih piscev.
2. Obseg poslanega gradiva naj ne presega 10 
pesmi ali ene avtorske pole (16 strani oz. 30.000 
znakov) proze ali drame. Prispevki naj bodo 
natipkani, in to samo enostransko.
3. Vsak prispevek  mora biti označen z avtorje-
vim imenom, priložiti pa je treba še kratko bio-
grafijo (ta naj se nanaša predvsem na ukvarja-
nje s pisanjem), točen naslov (tudi elektronski) 
in telefonsko številko.
4. Prispela besedila bodo prebrali strokovni 
ocenjevalci, ki bodo na medobmočnih sreča-
njih vodili pogovor o poslanih besedilih in lite-
rarnem ustvarjanju nasploh.
5. Medobmočnih srečanj bo šest. Pripravili jih 
bomo junija 2006 na Jesenicah, v Mariboru in 
Velenju, v  septembru  v Trebnjem (1. septem-

bra 2006) in Ajdovščini, oktobra pa v Ribnici; 
gostiteljice srečanj bodo Območne izpostave 
JSKD Jesenice, Maribor, Velenje, Trebnje, Aj-
dovščina in Ribnica.
6. Organizatorji krijejo stroške strokovnega 
dela srečanja  in prehrane.
7. Izbrani avtorji z medobmočnih srečanj bodo 
povabljeni na dvodnevno literarno delavnico 
starejših piscev, ki jo bo JSKD pripravil skupaj s 
svojo izpostavo 10. in 11. novembra v Lendavi.
8. Izbor iz poslanih besedil bo objavljen na 
spletnih straneh JSKD. Prispevkov ne vračamo, 
zato naj avtorji obdržijo zase kopije. Objav ne 
honoriramo.
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 
01 2410 516 ali 01 2410 500 in e-pošti: dragica.
breskvar@jskd.si.

Prispevke je treba poslati do 20. maja 2006 
na naslov: Revija Mentor, Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »seniorji 2006«.

Dragica Breskvar, urednica revije Mentor

Letos bo državno srečanje otroških gledali-
ških skupin Slovenije potekalo v Novem mestu 
17. in 18. maja na treh različnih lokacijah v do-
poldanskem času. Vabljeni k ogledu, ker gre za 

edinstveno priložnost na enem mestu videti pre-
rez ljubiteljske otroške gledališke ustvarjalnosti v 
Sloveniji.

Republika Slovenija tudi izpolnjuje trenutno 
zahteve za potne liste ob vstopu v ZDA (strojna 
čitljivost in digitalizirana fotografija), zato tudi 
za vstop v ZDA po 26. 10. 2006 starih potnih 
listov ne bo potrebno zamenjati pred pote-
kom njihove veljavnosti.

Podrobnejša pojasnila in ostale informacije v 
zvezi z novostmi na področju uvedbe biome-
tričnih potnih listov lahko zainteresirani dobijo 
v pritličju poslovne stavbe, Goliev trg 5, Treb-
nje, na Oddelku za upravne notranje zadeve 
Upravne enote Trebnje, soba št. 37; kontaktni 
osebi sta: ga. Danica Rman in ga. Branka Ajdič 
(tel.  07-3482-279) ter v informacijski pisarni 
Upravne enote Trebnje, soba št. 4 (tel.  07-3482-
258)

Upravna enota Trebnje                               

Zborovodkinja Valerija Rančigaj je iz Osnovne 
šole Mirna pripeljala en mlajši in en starejši otro-
ški zbor. Iz OŠ Veliki Gaber so se pod vodstvom 
Tadeje Jaklič predstavili člani otroškega pevskega 
zbora. Na podružnični šoli Trebelno OŠ Mokro-
nog je zborovodkinja Mateja Lisec pripravila za 
nastop člane otroškega pevskega zbora te šole, z 
matične šole Mokronog pa je prav tako sodelo-
val otroški pevski zbor pod vodstvom Fani Anž-
lovar. Ista zborovodkinja je za revijo pripravila 
tudi mladinski pevski zbor OŠ Veliki Gaber. Tre-
banjska osnovna šola je bila na reviji zastopana 
s tremi zbori: s podružnične šole Dobrnič so se 
predstavili tamkajšnji otroški pevski zbor z zbo-
rovodkinjo Bojano Kastigar, matično šolo Trebnje 

pa sta zastopala otroški in mladinski pevski zbor 
pod vodstvom Jožice Stanič. Iz šentruperske šole 
se je predstavil otroški pevski zbor z zborovod-
kinjo prof. Natašo Brcar. Vsak zbor se je pred-
stavil s tremi skladbami. Vsi  zbori so peli ob 
klavirski spremljavi pianistov prof. Mirjane 
Tumpej in Zoltana Petra ter mag. Damjane 
Zupan. Srečanje je strokovno spremljala prof. 
Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki je za medobmoč-
no srečanje, ki bo potekalo 11. maja v Črnomlju, 
izbrala otroški pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert pod vodstvom Nataše Brcar in otroški 
pevski zbor OŠ Trebnje z zborovodkinjo Jožico 
Stanič. Prijetno povezovanje pa je imela v rokah 
Barica Kraljevski.  

Rastoča knjiga
V okviru letošnjega spominskega dne občine 
Trebnje – Golievem dnevu,  je bila na svečani 
akademiji predstavljena tudi širitev stalne raz-

stave Rastoča knjiga v avli CIK Trebnje. V raz-
stavo so bile na novo vključene osebe, rojene v 
občini Trebnje, z različnih področij ustvarjanja, 
ki so dale pečat v širšem slovenskem prostoru: 
Pavle Kogej, Gorazd Sottler, Janez Rugelj, An-
ton Kotar, France Novak in Franc Hočevar. 
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V ponedeljek, 17. aprila 2006, 
je bil ustanovljen Leo klub Treb-
nje in s tem postal eden izmed 
sedemnajstih Leo klubov, čla-
nov Leo distrikta 129, Slovenija. 
Prvi takšen klub je bil ustanov-
ljen leta 1993 v Ljubljani, po 
več kot desetih letih delovanja 
leoizma v Sloveniji pa je tudi 
Trebnje dobilo svoj Leo klub. 
Dvanajst mladih iz Trebnjega, 
Mirne in okolice je s pomočjo 
svojega matičnega Lionsa Kluba 
Trebnje in ob prisotnosti članov 
Leo klubov Domžale, Kamnik 
in Murska Sobota ustanovilo 
prvi Leo klub na Dolenjskem. 
Leo klubi so svetovna, dobro-
delna, nepolitična in nereligioz-
na organizacija, podmladek Li-
ons klubov in združujejo mlade 
med 16 in 30 letom starosti, ki 
so pripravljeni pomagati tistim, 
ki so pomoči potrebni. Leo čla-
ni skozi dobrodelne akcije in 

srečanja tako na slovenski kot 
tudi na mednarodni ravni pri-
dobivajo izkušnje iz vodenja in 
organiziranja na osnovi ponuje-
nih možnosti. Takšnega dela se 

bodo sedaj lotili tudi člani Leo 
kluba Trebnje. Vsak Leo klub 
namreč deluje v svojem ožjem 
in širšem okolju tako, da orga-
nizira različne akcije, kot so 
delavnice, tečaji, koncerti, plesi, 
dražbe, razstave in podobno, 
vse z namenom zbiranja denar-
nih ali materialnih sredstev. Na 
takšne načine so slovenski Leo 
člani zbrali skupno več milijo-
nov slovenskih tolarjev ter tako 
pomagali veliko ljudem. Klubi 
se tudi vključujejo v vzgojno iz-
obraževalne programe zavodov 
in pomagajo njihovim varovan-
cem. Takšnemu delu bo služil 
tudi novo ustanovljen Leo klub 
v Trebnjem. Na ustanovnem 
srečanju sta prisotnim prva 
podpredsednica Leo distrikta 
Anja Cipot, sicer članica Leo 
kluba Murska Sobota, in Peter 
Ribič, član Leo kluba Domža-
le v prijetnem vzdušju pobližje 

predstavila Leo gibanje in po-
dala nekaj praktičnih nasvetov 
ob ustanovitvi in k samemu de-
lovanju kluba. Ustanovne člane 
sta v imenu Lions kluba Trebnje 

z velikim navdušenjem sprejela 
tudi predsednica Lions kluba 
Trebnje ga. Zdenka Bukovec ter 
bodoči mentor mladih Leo čla-
nov gospod Miro Kurent, s či-
mer sta izrazila veliko mero pri-
pravljenosti na sodelovanje Leo 
ter Lions kluba, obojestransko 
pomoč pri izvajanju projektov 
ter veselje nad podmladkom. 
Prisotna sta bila tudi Uroš Sili 
ter Petra Jevnikar, oba člana Leo 
kluba Kamnik in hkrati pobud-
nika za ustanovitev Leo kluba v 
Trebnjem ter vsi ustanovni člani 
Leo kluba Trebnje; Tanja Jevni-
kar, Julijana Ćosić, Jasmina Ga-
brijel, Matej Zaplotnik, Teja Ši-
rec, Jare Gačnik, Vanja Jakopin, 
Žiga Zaplotnik, Mojca Lindič, 
Sabina Ribič, Aida Murćehajić 
in izvoljeni predsednik kluba 
Tomaž Kirm. Člani kluba že 
vihajo rokave, saj se bodo zdaj, 
ko imajo ustanovni sestanek za 

sabo, z veliko vnemo lotili svoje-
ga poslanstva pod skupnim slo-
ganom leoizma »pomagamo«. 
Držimo pesti, da bo mlademu 
klubu uspelo.                       A.M.        

Vedno v formi
Od 21. do 23. aprila 2006  je v Športni dvorani 

Cerknica potekalo 6. odprto državno prvenstvo 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije (MTZS). 
Udeležile so se ga tudi Trebanjske mažorete, sek-
cija KUD OPO Trebnje in mažorete OŠ Trebnje. 
Zadnji dan je potekala razglasitev rezultatov in 
podelitev pokalov, medalj in priznanj. Drugih 
mest so bile deležne tudi nekatere naše mažore-

te: Anja Janc in Maša Zarabec sta v disciplini B 
(prosti program) – pari  v kategoriji senior do-
segli 2. mesto in za to prejeli srebrni medalji. Ma-
žorete OŠ Trebnje v disciplini B – skupine prosti 
program so v kategoriji junior prejele za 2.  me-
sto  pokal in vsaka srebrno medaljo. Trebanjske 
mažorete so v disciplini C (figurativa in parada)
v kategoriji senior dosegle 2. mesto in pokal ter 
srebrne medalje. V osnovnem korakanju je tek-
movalo tudi 23 mlajših mažoret. 21 posameznic 
je prejelo srebrno paličico in 2 bronasti paličici. 

Mešani pevski zbor vinogradnikov Trebnje (ustanovljen septembra lani)  je prvič nastopil na ob-
močni reviji odraslih pevskih zborov. ( Foto: Marko Kapus )

Območno srečanje odraslih 
pevskih zborov
Kulturni dom Trebnje, sobota, 22. aprila, nepozaben pevski dogodek, ki ga je povezoval Matej 
Mlakar.  

Za to zahtevno nalogo so mažorete pripravljale: Darja Korelec, Vanja Šeničar, Nina Cugelj, Tanja 
Jevnikar, Lea Ribič, Katja Selevšek, Aida Murčehajič in Teja Širec.Foto: M. F.

Prvi Leo klub na Dolenjskem

RK Trimo  Trebnje 

Prikaz enoletnega dela v zbo-
rovskih in oktetovskih zased-
bah so ta večer pokazali: moški 
pevski zbor Zagriški fantje KUD 
Marija Kmetova Šentlovrenc z 
zborovodjem Ladom Stoparjem, 
ženski pevski zbor Kulturno 
turističnega društva Dobrnič z 
zborovodkinjo Matejo Glivar, 
moški pevski zbor KUD Emil 
Adamič Mokronog z zborovod-
jem Stanetom Pečkom, ki je za 
to srečanje pripravil tudi ženski 
pevski zbor Zimzelen z Mirne. 
Pod vodstvom Valerije Ranči-
gaj so zapele članice ženskega 
pevskega zbora DU Mirna ter 
mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Mirna pod vod-

stvom Katarine Makor, ki je za 
pregledno revijo pripravila v do-
brih šestih mesecih, kolikor pač 
obstaja novi zbor,  mešani pevski 
zbor vinogradnikov Trebnje. Iz 
Velikega Gabra je zborovodkinja 
Fani Anžlovar pripeljala mešani 
pevski zbor KUD dr. Petra Dr-
žaja. Na srečanju se je predstavil 
tudi moški pevski zbor vino-
gradnikov Čatež pod vodstvom 
Jožice Stanič. Zborovodkinja 
Katja Jarm je bila na čelu dveh 
mešanih pevskih zborov: Strune 
iz Šentlovrenca in Kres s Čateža. 
Tudi Trebanjski oktet z umetni-
škim vodjem Janezom Gostišo 
in Oktet Lipa pod vodstvom 
Toneta Strmoleta so navdušili 

zbrane poslušalce. Za prijeten 
zaključek pa so kot zadnji zbor 
tega večera poskrbeli člani mo-
škega pevskega zbora vinograd-
nikov Šentrupert z zborovodjem 
Venčeslavom Zadravcem.

Srečanje je strokovno sprem-
ljal prof. Milivoj Šurbek, ki je 
predlagal mešani pevski zbor 
Strune iz Šentlovrenca in Kres 
Čatež za sodelovanje na 2. re-
gijskem tekmovanju Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja v No-
vem mestu novembra letos ter 
Trebanjski oktet in Oktet Lipa 
Trebnje, ki se bosta lahko prija-
vila na razpis državnega srečanja 
izbranih oktetov Slovenije, ki bo 
potekalo oktobra v Brežicah.  

V rokometnem klubu Trimo Trebnje so do-
gajanja v letošnji sezoni skladna z načrti. Ob le-
pih uspehih vseh mlajših selekcij je razveseljiv 
tudi pogled na lestvico v 1. MRL Telekom. Tre-
banjci trenutno zasedajo četrto mesto. Uspeh 
se še višje vrednoti, če vemo, da je ekipa ena 
mlajših v prvoligaški konkurenci. Nekajletna 
prizadevanja vodstva kluba v smeri uveljavlje-
nja domačih igralcev so torej obrodila sadove. 
Predvsem Sebastijan Skube, Anže Korelec, Blaž 
Radelj, Jure Sušin, brata Sever in še nekateri 
mlajši postajajo vse pomembnejši člani ekipe. 
Nekateri so se uveljavi še prej. Gregor Pekolj 
velja za enega boljših obrambnih igralcev v Slo-
veniji. Marko Radelj pa iz tekme v tekmo de-
monstrira, kako se igra s srcem za svoj klub in 
je pravi lik kapetana ekipe. 

Po daljšem času ima Trimo Trebnje spet re-
prezentante (v mladinski reprezentanci igrata 
Skube, Sever; v kadetski pa Blaž Rojc).  Po odzi-
vih na tekmah pa lahko sklepamo, da tudi Tre-
banjci, ki prihajajo na tekme in veljajo za dobre 
poznavalce rokometa, to vse bolj prepoznavajo 
in priznavajo vrednost mlade ekipe. Prizadeva-
nja RK Trimo Trebnje gredo tudi s smeri vse 
boljšega sodelovanja z »občino«. Tudi v najbolj 
razvitih evropskih državah je v veljavi praksa, 
da občina ali okraj trdno stoji za svojimi prvo-
ligaškimi ekipami. Prvoligaška tekma v kraju 
ni več zgolj športni dogodek, ampak marsikje 

prerašča v mesto za družabna in poslovna sre-
čanja. Za dosego tega cilja v Trebnjem bo po-
trebno še veliko volje in energije, predvsem pa 
je prepotrebno obnoviti športno dvorano, kajti 
takšna kot je, občini ni v ponos. Prevečkrat po-
slušamo ugotovitve poznavalcev, da imajo vse 
prvoligaške in tudi 1. b ligaške ekipe, boljše, 
bolj urejene dvorane, kot je trebanjska. Klubu 
in občini pa je lahko v ponos več kot sto otrok, 
ki so vključeni v delovanje kluba in dosega-
jo res lepe tekmovalne dosežke. V RK Trimo 
Trebnje se povezujejo zainteresirani otroci še 
iz nekaterih sosednjih šol, v zadnjem obdobju 
pa tudi dekliška ekipa.   Sodelovanje in vpetost 
v družbeno dogajanje bo klub letos prikazal 
tudi z organizacijo poletnega športnega tabora, 
ki bo potekal takoj po zaključku šolskega leta. 
Zainteresirani otroci oz. njihovi starši lahko 
informacije dobite v klubu in na šoli. Vodstvo 
kluba pa se intenzivno ukvarja s sestavljanjem 
ekipe za naslednje leto. Glede na to, da je vse 
težje pridobivati sponzorska sredstva, je vpra-
šanje, če bo klub tudi v bodoče lahko vzdržal 
dosedanjo raven v vse kakovostnejši prvi ligi.  
Veliko je odvisno od tega, če bo TRIMO glavni 
sponzor rokometašev tudi v bodoče, in če bo 
nasploh v občini dovolj posluha za šport otrok 
in mladine Le ta pa se v občini verjetno najbolj 
množično in organizirano odvija prav v RK Tri-
mo Trebnje.   

Uspešni zaključki sezone za 
mlajše selekcije RK Trimo Trebnje

Medtem ko članska ekipa igra zaključne tekme 
v ligi za prvaka lige Telekom, so mladinci s tek-
mami v svoji kategoriji že zaključili in osvojili 
odlično tretje mesto. V težki tekmi v predza-
dnjem kolu s škofjeloškim Termom v gosteh  so
v zadnjih sekundah dosegli gol in iztržili remi 
ter točko, s katero bi si ob morebitni zmagi doma 
proti Slovanu v zadnjem kolu še zagotovili me-
sto med tremi najboljšimi v državi. Slednjega so 
z atraktivno igro pred domačimi gledalci pre-
magali in bronasta medalja je bila zagotovljena. 
Po treh sušnih letih brez stopničk v mladinski 
kategoriji, je po generacijah ¨79, ¨80  ter ¨81 to 

nov uspeh trebanjskega rokometa. Z medaljo se 
je tako od mladinske lige »poslovila« generacija 
¨85, ki je v preteklosti lepe rezultate že dosegala 
(2. mesto v kadetski ligi). Njihove igre pa bomo 
v bodoče z veseljem spremljali tudi na članskih 
tekmah. 

S tem pa možnosti za osvajanje medalj za 
»trebanjske leve« še ni konec, saj so se tako 
mlajši in starejši dečki A uvrstili na zaključni 
turnir četverice. Slednji se bodo za najboljšega 
v državi 13. in 14.5. potegovali na domačem te-
renu, v dvorani OŠ Trebnje. 

Marko Mežnaršič
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Moto klub KAMERAD
prireja 2. moto zbor »KAMERAD WEEKEND 2006«, ki 
se bo odvijal v Obrtni coni Trebnje. 

V petek, 2. junija, bo ob 19. uri panoramska vožnja, od 
20. ure dalje pa zabava s skupinama PODŽLEJBN in D 
NEEB. Za dvig temperature bo poskrbela vroča plesalka. V 
soboto, 3. junija, bo ob 16. uri panoramska vožnja, od 18. 
ure dalje pa se bomo zabavali ob moto igrah. Za dobro voljo 
in povezovanje programa bo poskrbel Franci Kek, za žur in 
dober rock and roll pa glasbene skupine KREMA, ZGREŠE-
NI PRIMERI IN DAY OUT. Brez nastopa vročih deklet tudi 
tokrat ne bo šlo. Poleg tega smo pripravili tudi presenečenja 
ter dobro hrano in pijačo. Vstop je prost tako za motoriste 
kakor tudi za ostale obiskovalce. Vabljeni!

Prireditve v občini Trebnje
Datum Ura Prireditev Lokacija

Maj Prodajna razstava slikarke Tatjane Vrbinc v Hiši vina v Šentrupertu Hiša vina

15.5. 700-1400 Krvodajalska akcija, vljudno vabljeni redni krvodajalci in vsi, ki želite stopiti mednje.  
Danes kri darujete vi, jutri jo bo daroval nekdo za vas. Gasilski dom Trebnje

15.5. 16.00
65. obletnica osvoboditve Trebnjega: slovesnost bo povezovala Barica Kraljevski, slav-
nostni govornik bo Jaka Rozman, nastopila pa bosta MoPZ KUD E. A. Mokronog in 
ŽePZ Zimzelen Mirna.

Park v Trebnjem

15.5. 17.00 Razstava in delavnica Dan podnebnih sprememb Knjižnica Trebnje

15.5. 19.00 Literarni večer z Iztokom Osojnikom Knjižnica Trebnje

16.5. 700-1300 Krvodajalska akcija OŠ Mirna

17.5. 700-1200 Krvodajalska akcija KD Mokronog

18.5. Dan muzejev – obisk  muzeja Knjižnica Trebnje

18.5. 15.30 Delavnica izdelava unikatnega nakita Ben Art Trebnje

19.-20.5. Tečaj keramike se bo odvijal zadnja 2 vikenda v maju ob dogovorjenih urah. Ben Art Trebnje

19.5. 18.00 Igrana predstava Sneguljčica: zlobna mačeha bo zastrupila Sneguljčico s strupenim ja-
bolkom, palčki bodo žalostni, prišel bo krasen princ …

Mercator center 
Trebnje

20.5. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

20.5. 8.00

Pohod po Urbanovi pohodni poti bo potekal po dolini Krajinskega parka Radulja, pre-
ko Trigonometrične geodetske točke Zglavica, skozi gozdove in vinske gorice do Vinske-
ga vrha, kjer bo zaključek pohoda. Na zaključku vas bodo pričakali harmonikarji. Pohod 
bo trajal 3 do 4 ure in je skoraj krožen, saj je od starta in cilja samo 0.5 km.

Cerkev sv. Martina, 
Štatenberk pri 
Trebelnem

20.5. 8.00
Enodnevni izlet za obiskovalce abonmaja in njihove spremljevalce:ogled Otroškega 
muzeja Hermanov brlog v Celju z delavnico za otroke in razstavo za spremljevalce ter 
ogled Dežele pravljic v Olimju. Odhod iz Trebnjega ob 9.00.

20.5. 20.00 Rokometna tekma: playoff 2006, liga za prvaka, 7. krog
RK Trimo Trebnje:RK Celje Pivovarna Laško ŠD OŠ Trebnje

21.5. Planinski izlet: Pokljuka-Pl. Lipanca-Lipanska vrata- Debela peč-Brdo-Pokljuka. Za-
htevna pot. V org. PD Trebnje

21.5. 15.00 5. srečanje oktetov Dolenjske, Bele krajine in Posavja KD Trebnje
21.5. 18.00 Dobrodelni koncert za obnovo koče na Debencu OŠ Mirna
21.5. 20.00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 4. kolo, igra se pod reflektorji Šentlovrenc
22.5. 17.00 Dan biotske raznovrstnosti, delavnica raziskovanje okolja Knjižnica Trebnje
22.5. 19.00 Igor Bahor: Slovanska keramika, plastično oblikovanje Knjižnica Trebnje
24.-27.5. Razstava Evropski dan parkov Knjižnica Trebnje
25.5. Glasbena pravljica Zlata roža (Melita Osojnik) KD Mokronog
26.-27.5. Tečaj keramike se bo odvijal zadnja 2 vikenda v maju ob dogovorjenih urah. Ben Art Trebnje
26.5. 18.00 Otroška ustvarjalna delavnica Slike iz slanega testa Mercator Trebnje
27.5. 10.00 »Vita opening 2006« turnir odbojke na mivki z zabavnim programom Koala ŠC Vita

27.5.-18.6. 19.30
Koncert Desetnica pevske skupine Ragle ob 10-letnici delovanja ob 19.30 uri v KD Treb-
nje; po koncertu otvoritev razstave Ladine Korbar, Glinena oblačila 
Razstava poteka do 18.6., med tednom 16.00-19.00, sob.- ned. 8.00-11.00

KD Trebnje in 
Baragova galerija

27.5. 20.00 Rokometna tekma: playoff 2006, liga za prvaka, 9. krog
RK Trimo Trebnje: RK Prevent ŠD OŠ Trebnje

27.5. 20.00 13. srečanje Pesem nas druži z razstavo in pokušino dobrot Aktiva kmečkih žena Veliki 
Gaber OŠ Veliki Gaber

28.5. 20.00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 5. kolo, igra se pod reflektorji Šentlovrenc
29.5. 17.00 Ura pravljic O povodnem možu (slovenska narodna pravljica) Knjižnica Trebnje
29. 5. 20.00 Glasbeni koncert Kaje Kapus (violončelo) in Boruta Turka (klarinet) avla CIK
2.6. 18.00 Pričetek košarkaške lige »Koala 2006« Koala ŠC Vita
2.6. 20.00 Koncert MoPZ vinogradnikov Čatež KD Čatež
3. 6. 8.00 Enodnevni izlet za obiskovalce abonmaja in njihove spremljevalce Celje, Olimje

3.6. 10.00
Kolesarjenje v okviru TOM teka: kolesarki maraton dolg 45 km, bo potekal na tra-
si Mokronog-Tržišče-Krmelj-Mokronog-Mirna-Šentrupert-Mokronog. Možna je tudi 
krajša trasa dolga 18 km.

TOM Mokronog

3.6. 20.00 Čateška cvičkarija z otvoritvijo vinogradniškega doma in okroglo mizo na temo vino-
gradništva Čatež

4.6. 9.00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 6. kolo Šentlovrenc
4.6. Tradicionalni pohod na Vrhtrebnje Trebnje-Vrhtrebnje

4.6. 10.00 5. TOM tek, tradicionalna prireditev, tek na 10 km open, otroci in paraplegiki na 500, 
1000 in 1500 m  TOM Mokronog

4.6. 15.00 8. medobmočno srečanje upokojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja DSO Trebnje

5.-9.6. Dan okolja, Razstava Varstvo okolja Knjižnica Trebnje

7.6. 17.00 Izobraževanje uporabnikov knjižnice: COBISS online katalogi Knjižnica Trebnje

8.6. 17.00 9. abonmajska predstava za otroke Najboljši par KD Trebnje

9.-11.6. Iz trebanjskega koša, tradicionalna prireditev v Trebnjem z bogatim kulturnim in za-
bavnim programom, stojnicami … Center Trebnjega

10.6. 8 -13 Sobotni sejem v Trebnjem, obogaten z domačimi izdelki in dobrotami Park v Trebnjem

10.6. Festival godb in mažoretnih skupin: sodelovalo bo okoli 20 godb in mažoretnih sku-
pin Središče Trebnjega

10.6. Regijske kmečke igre 2006: tekmovanje društev podeželske mladine iz Dolenjske in 
Bele krajine v kmečkih igrah. Trebelno

10.6. 20.00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 7. kolo, igra se pod reflektorji Šentlovrenc
11./12.6. Turnir odbojke na mivki Koala ŠC Trebnje

Nepremičnine – naše 
bogastvo ali prekletstvo

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net  

Kaj sploh je nepremičnina? 
Je to košček zemlje, je to stano-
vanje ali soba v njem, je to hiša, 
morda vikend, gozd ali travnik?  
Če naštejemo vse to in še kaj bi 
se našlo, bo odgovor pravilen. 
Po črki zakona pa je definicija
jasna: »Nepremičnina je pros-
torsko odmerjen del zemeljske 
površine skupaj z vsemi se-
stavinami.« Poenostavljeno to 
pomeni, da gre po namenu za 
trajno povezanost zemljišča in 
objekta, ki stoji na njem. 

Ljudje pa smo socialna bit-
ja, ki po svoji naravi želimo in 
hočemo posestvovati oziroma 
imeti v lasti določen predmet, 
stvar ali živo bitje. Tudi nepre-
mičnine niso nikakršna izjema. 
Ravno nasprotno. Zgodovina 
nas uči o nekdaj velikih premi-
kih ljudi, plemen, narodov, da-
nes je to migracija. Najprej so se 
ljudje selili zaradi iskanja boljših 
življenjskih pogojev in si prisva-
jali najboljša zemljišča. Začelo 
se je lastninjenje, lastnina pa je 
postala predmet trgovanja, na-
kupa, prodaje in menjave. Že 
nekoč je vladala logika močnej-
šega, bogatejšega in vplivnejše-
ga. Za nepremičnine – ozemlja 
– so  se odvijali spori,  bile bitke, 
celo vojne. Na koncu vedno ne-
kdo dobi, drugi zgubi.

Prav zato je zelo pomembno, 
da se pred vsako nameravano 
odločitvijo o pridobitvi ali od-
tujitvi nepremičnine, najprej 
temeljito poučimo, kakšen je 
postopek, kako se zadeve lotiti, 
na kaj moramo biti še posebej 
pozorni. V Sloveniji kar nekaj 
predpisov ureja nepremičninsko 
pravo, npr. Obligacijski zakonik, 
Stvarnopravni zakonik, Zakon 
o zemljiški knjigi, Stanovanjski 
zakon … Poleg tega moramo 
biti pozorni še na druge predpi-
se (Zakon o kmetijskih zemljiš-
čih, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o varstvu kulturne dediš-
čine …), ki urejajo širše interese 
in posegajo v promet nepremič-
nin, za kar je potrebno pridobiti 
še dodatna potrdila pristojnih 
organov.  

Tudi zvrst, oblika in sestava 
pogodbe se razlikuje po name-
nu in zapisu. V osnovi lahko po-
godbe razvrstimo v dve skupini: 
pogodbe, ko izvršimo prenos 
lastninske pravice v takojšno 
last in posest, in pogodbe, ko se 
ta pravica prenese z določenim 
pridržkom  ali pogojem. Pozna-
mo pa še menjalne in najemne 
pogodbe. 

Zapis je lahko običajen, ko 
gre za tipično kupoprodajno 
pogodbo, npr. če kupujete hišo, 
stanovanje …, potrebna je le 
overitev prodajalčevega podpisa 
pri notarju. V nekaterih prime-
rih pa mora biti pogodba skle-
njena v obliki notarskega zapi-
sa, npr. darilna pogodba med 
zakoncema, izročilna  pogod-
ba potomcem, pogodba o do-
smrtnem preživljanju ... Seveda 
mora vsaka pogodba imeti toč-

no določene sestavine, in sicer: 
podatke o lastniku oz. prodajal-
cu, predmet prodaje oz. naku-
pa,  ceno, roke plačil, pravice in 
obveznosti pogodbenih strani 
… Nikoli pa ne gre prezreti in-
tabulacijske klavzule oziroma 
zemljiškoknjižnega dovolila, s 
katerim se dejansko in brezpo-
gojno dovoli prenos lastninske 
pravice na nepremičnini s pro-
dajalca na kupca. 

Posebno poglavje v prometu 
z nepremičninami pa je njiho-
va obdavčitev. Kdaj se obračuna 
davek na dodano vrednost po 
stopnji 8,5 % ali 20 % oziroma 
kdaj se odmeri 2 % davek na 
promet nepremičnin in ali je 
potrebno pogodbo predložiti 
davčnemu uradu v pregled in 
odmero davka,  bomo predsta-
vili ob vsaki vrsti kupoprodajne 
pogodbe posebej.

Torej še enkrat, zelo po-
membno je, da se vedno, ko na-
meravate opraviti kakršenkoli 
promet z nepremičnino, o vseh 
podrobnostih predhodno teme-
ljito podučite. Seveda pa lahko 
prepustite skrb za kakršnokoli 
nameravano dejanje v  prometu 
z nepremičninami za to usposo-
bljeni osebi z licenco nepremič-
ninskega posrednika oz. nepre-
mičninski agenciji.

Trenutno je v Sloveniji morda 
najbolj izrazito povpraševanje 
po stanovanjih, novih in rab-
ljenih. V urbanih naseljih so 
stanovanja tudi zelo dobra na-
ložba, ki s časom na vrednosti 
samo pridobiva, investicija je 
relativno varna in donosna.

Vzemimo le primer nemške 
marke in sedanjega obračunske-
ga EUR-a. Ob uveljavitvi enotne 
evropske valute je marka imela 
v Sloveniji skoraj polovico nižjo 
menjalno vrednost, torej bi za 2 
DEM dobil 1 EUR. Zgodilo pa 
se je, da se vrednosti nepremič-
nin niso prilagodile menjalni 
vrednosti, temveč se je njihova 
tolarska vrednost enostavno 
podvojila, v zadnjem času pa se 
cene še dvigujejo, po napovedih 
pa se bo njihova rast stopnjevala 
tudi v bodoče.

Tudi zaradi donosnosti na-
ložb v nepremičnine vse več 
ljudi razmišlja o nakupu novega 
stanovanja. Na kaj vse pa mora 
biti kupec pozoren ob sklenitvi 
kupoprodajne pogodbe za novo 
stanovanje, da se izogne po-
znejšim nevšečnostim, sporom 
in sodnim epilogom, pa bomo 
podrobneje predstavili v nasled-
nji številki Glasila občanov. Do 
takrat pa lahko vaša morebitna 
vprašanja posredujete na ured-
ništvo glasila ali se za konkret-
no pomoč ali le nasvet obrnete 
na SKLOP NEPREMIČNINE, 
Agencijo za posredovanje in za-
stopanje, Slavko Nahtigal s.p., 
e-mail: sklop@email.si ali tel. 
041/671-361.

Sklop Nepremičnine
Slavko Nahtigal 
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Znan je bil po poštenosti in 
strogosti, ljudi je izobraževal in 
jim materialno pomagal. 

2. maja 2006 je minilo 285 
let od rojstva Petra Pavla Gla-
varja in v njegov spomin je na 
ta dan ponovno zapel zvon v 
obnovljeni kapeli na Lanšpre-
žu, kjer tudi počiva. 

Večja slovesnost je bila v ne-
deljo, 7. maja, in naj bi postala 
tradicionalna. 

Med drugo svetovno vojno 
so nune uršulinke, ki so živele 
v gradu Lanšprež, zdravile in 
oskrbovale ranjene partizane, 
zato se nam zdi danes še manj 
razumno, zakaj je bil grad nekaj 
let po končani vojni porušen.

Tudi ime Petra Pavla Glavarja 
ni našlo pravega mesta v zgo-
dovini, niti v strokovnih krogih 
kmetijstva, gospodarstva, vi-
nogradništva, niti čebelarstva. 
Zato se mi zdi potrebno opisati 
delo in življenje tega pomemb-
nega moža. 

Peter Pavel Glavar se je rodil 
2. maja 1721 v Ljubljani. Bil je 
nezakonski sin komendatorja 
barona Petra Jakoba Testafer-
rate z Malte in domačinke, ki je 
novorojenčka pustila na pragu 
komendske graščine. Dali so 
ga v rejo družini Basaj v Vrh-
polje pri Cerkljah, vzeli so ga 
za svojega in skupaj je odraščal 
z domačim sinom Jernejem. 
Skupaj sta se šolala na jezuitski 
gimnaziji v Ljubljani. Glavar je 
gimnazijo končal z odličnim 
uspehom in nato nadaljeval šo-
lanje v Gradcu, kjer je z odliko 
končal magisterij bogoslovja in 
modroslovja. 

V mašnika, kar si je močno 
želel, pa po cerkvenih zakonih 
ni mogel biti posvečen, ker je bil 
nezakonski otrok. To je bil zadr-
žek, ki bi mu ga lahko spregledal 
samo papež, za pot do njega pa 
je bilo potrebno vplivnih posre-
dovalcev in priprošnjikov.

Odpravil se je k očetu Teste-
ferrati v Italijo, ki je bil takrat 
papežev guverner. Po mnogih 
prošnjah je 31. julija 1743 dobil 
papeževo odvezo, čez poldrugo 
leto pa je bil po velikih težavah 
posvečen v duhovnika.

Testeferrata ga je nastavil kot 
pomočnika oskrbnika Komen-
de, v pomoč ostarelemu žup-
niku Roglju. Po smrti župnika 
Roglja je bil Glavar 8. aprila 
1751 imenovan za njegovega 
naslednika, obnovili so najem-
no pogodbo, ki je veljala vse do 
leta 1766. Bil je dober gospodar. 
V času njegovega službovanja v 
Komendi je ustanovil zasebno 
šolo z internatom za revne, na-
darjene otroke, uredil in dozidal 
je knjižnico v beneficijski hiši in 
dokupil knjige. V Tunjicah je 
leta 1762 začel zidati romarsko 
cerkev svete Ane, v spomin svo-
ji neznani materi. Pred smrtjo 
je v svoji oporoki namenil pre-
moženje za zgraditev bolnišnice 
v Komendi, kjer naj bi zdravili 
revne ljudi iz Komende in Lan-
špreža. 

Posestvo v Komendi je vzel v 

zakup, a mu malteški viteški red 
leta 1765 ni hotel podaljšati za-
kupne pogodbe. Glavar je zapu-
stil Komendo in kupil od grofa 
Alojza Auersperga graščino 
Lanšprež pri Trebnjem.

Tukaj se je Glavarju odprlo 
velikansko polje delavnosti, na 
katerem je lahko v veliki meri 
pokazal svoje izredne sposo-
bnosti.

Graščina in zemlja sta bili 
zanemarjeni, tako da je Glavar 
dobil takoj polne roke dela. Se-

zidal je opekarno, postavil mo-
derni mlin in dva velika vezana 
kozolca, veliko klet in kaščo za 
žito. Prvi je na Kranjskem uve-
del mlatilni stroj. Dal je nasaditi 
nov, velik vinograd in za prista-
vo nakupil plemensko živino. 
Dal je na novo nasaditi sadov-
njak, vrt za zelenjavo, pogozditi 
goličave in zgraditi novo cesto 
do Nemške vasi mimo Lan-
špreža na mirensko cesto. Vsa 
ta dela je izvršil s svojim denar-
jem, ne da bi od svojih tlačanov 
zahteval kaj pomoči. Svojim tla-
čanom je bil pravi oče, ki jim je 
vedno rad pomagal z besedo in 
denarjem. 

To se je pokazalo, ko je bila na 
Kranjskem ustanovljena kme-
tijska družba, ki se je trudila za 
napredek kmetijstva in je redno 
spraševala Glavarja kot izkuše-
nega kmetovalca za njegov na-
svet. 

V posebni vlogi je opozoril 
na revščino Dolenjske, saj imajo 
podaniki tako malo rodovitne 
zemlje, kakor dokazujejo re-
gistri. Dolenjec pridela komaj 
petino pridelka kot Gorenjec na 
isti površini. Protestiral je pro-
ti dajatvi na vino, ki bi zadela 
samo Dolenjce, Gorenjce pa ne. 
Vinogradništvu pa bi se moralo 
pomagati s tem, da bi se vino-
gradniki učili trte cepiti in si 
tako pridelek izboljšali. Vino, ki 
ga pridelajo iz običajne trte »lip-
na« je tako slabo, da se v kleti 
čez eno leto popolnoma skisa, 
kar jemlje vinski desetini vsako 
vrednost.

Prav posebno pa je deloval za 
napredek čebelarstva na Kranj-

skem. Leta 1768 je kranjska 
kmetijska družba dobila pred-
loge od dunajske vlade, naj na 
Kranjskem povzdignejo čebe-
larstvo. Te predloge je poslala 
Glavarju in ga prosila, da poda 
svoje mnenje. V glavnem je za 
umno čebelarstvo potrebno tro-
je: sredstva, strokovni pouk ter 
vztrajnost in marljivost kot pri 
vseh drugih opravilih.

Na Dolenjskem, ko je prišel 
Glavar, skoraj ni bilo čebelar-
stva, ker je bil kmet tako izmoz-

gan, da ni imel niti za vsakdanji 
kruh, kaj šele, da bi si kupil če-
bele; če pa jih je že imel, ni znal 
z njimi prav ravnati. Zato naj bi 
vlada dala kmetom vsaj po tri 
panje čebel v rejo. Glavar naj bi 
jih na Gorenjskem kupil in jih 
dal svojim kmetom, ter jih ob 
nedeljah in praznikih po maši 
ustno poučeval in jim tudi prak-
tično pokazal, kako se s čebela-
mi ravna. To je storil ne samo iz 
ljubezni do tlačanov, ampak do 
te »nedolžne živalce«, ker je to 
njegova edina prava zabava. 

Napisal bi tudi knjigo o čebe-
larjenju, toda v zimskem času, 
ker je poleti preveč drugega 
dela. S temi predlogi je Glavar 
deloma uspel. Iz leta 1773 je 
ohranjeno njegovo pismo pre-
zidiju kmetijske družbe, v kate-
rem prosi, naj mu kmalu izplača 
onih 200 goldinarjev, ki so do-
ločeni za nakup čebel, ker mora 
kmalu oditi na Gorenjsko po 
raznih poslih.

Medtem je Glavarja doletela 
čast, da je moral podati stro-
kovno mnenje o čebelarstvu za 
inozemstvo. Ljubljanski mestni 
kirurg Humel je leta 1771 spo-
ročil lužiškemu čebelarskemu 
društvu svoje odkritje, da se 
matica opraši zunaj panja na 
poletu od trotov. Društvo se je 
zaradi te ugotovitve obrnilo na 
Kranjsko kmetijsko družbo, 
naj vpraša Glavarja za njego-
vo mnenje. Glavar je v svojem 
dopisu kmetijski družbi Hum-
lovo odkritje v polnem obsegu 
potrdil in omenil, da že spisuje 
čebelarski poduk, v katerem bo 
še marsikaj novega, kar je opazil 
v 27 letih odkar se peča s čebe-
larstvom. 

Lužiška čebelarska družba je 
Glavarju podelila Častno član-
stvo dne 5 junija 1772 v Malem 
Budyšinu. Rokopis prvega slo-
vensega učbenika za čebelar-
je »POGOVOR O ČEBELJIH 
ROJIH« je leta 1774 odposlal 
Kranjski kmetijski družbi, naj 
ga dajo komu v presojo in nato 

v tisk. Ta želja se Glavarju ni iz-
polnila, knjiga ni izšla, rokopis 
pa se je izgubil. Po večkratnih 
opominih, kaj se dogaja s tek-
stom in zakaj ga ne natisnejo, ni 
dobil nobenega odgovora, zato 
se da sklepati, da je takratna ob-
last lažje vladala neukim ljudem 
in se bala gospodarsko in kul-
turno naprednih.

Leta 1951 so ta rokopis našli 
v Arhivu Slovenije v Ljubljani. 
Upam, da se bo našel človek, 
ki bo to delo pregledal in dal 
v tisk in po nekaj stoletjih po-
pravil krivico takratne oblasti. 
Zanimiv bi bil prevod tega dela, 
saj bi se ugotovilo, ali je to sa-
mostojno Glavarjevo delo, ali 
je prevod Janševe knjige z do-
datnimi teksti o čebelarstvu na 
Kranjskem.

Marija Terezija je izdala če-
belarski patent z navodili za 
čebelarske učitelje in pozva-
la, naj ustanavljajo čebelarske 
šole. Glavar je to idejo podprl 
in v pisnem mnenju Kmetijski 
družbi v Ljubljani sporočil, da 
bo izdelal učni program čebe-
larjenja, ter ponudil 130 panjev 
čebel za praktični pouk, sam pa 
se je ponudil za učitelja.

Leta 1770 je bila ustanovljena 
prva čebelarska šola na cesarsko 
kraljevem vrtu v Loki ob Dona-
vi, kjer je poučeval Slovenec, če-
belarski mojster Anton Janša.

Glavar pa ni čakal na odlo-
čitev vlade, ampak je leta 1771 
sam ustanovil na Lanšprežu 
PRVO ČEBELARSKO ŠOLO na 
Kranjskem. Šolanje naj bi traja-
lo dve leti od začetka marca do 
konca oktobra. Začel je ustanav-
ljati vaške čebelarske zadruge.

Po smrti prijatelja Basaja se ga 
je lotilo malodušje in je zbolel. 
Domači padar mu je puščal kri 
tako nerodno, da se mu je rana 
na nogi prisadila. Zdravje se mu 
je slabšalo in 24. januarja 1784 
je umrl. Pokopali so ga v grajski 
kapeli poleg prijatelja Basaja, na 
Lanšprežu, na lepem in mirnem 
kraju, obkroženem z gozdovi. 

In vendar njegovo delo živi, 
čeprav ni nikjer zapisano, da je 
Glavarjevo. Po vsem, kar danes 
o njem vemo, ga lahko imenuje-
mo poleg Janše, celo pred njim, 
med očete umnega kranjskega 
čebelarstva. Saj je celih štiride-
set let z besedo in z zgledom po-
učeval kranjske čebelarje,  nje-
govo delo je obsegalo Dolenjsko 
in Gorenjsko, osnoval je šolo za 
čebelarje, zato lahko trdimo, da 
je njegov vpliv neprimerno več-
ji kot pa Janševa knjiga, ki ni 
mogla prodreti do slovenskih 
čebelarjev.

Morda se bo kdaj našel člo-
vek, ki bo ocenil Glavarja kot 
naprednega in zaslužnega čebe-
larja.

Naj zaključim z Glavarjevimi 
besedami, katere je rad pravil: 
»Grdo gledam, pa imam dobro 
srce.« Ta izjava je resnična, o 
tem ni treba dvomiti – nam je 
lahko kot okence za pogled v 
njegov značaj. Samo ne more-
mo reči, ali je bil že po rojstvu 
in naturi tak, ali pa ga je tako 
trdo skovala njegova mladost 
in poznejša leta, ko se je boril, 
da bi enako nesrečnim otrokom 
omogočil lažje in prijetnejše 
življenje.

Povzeto po zapisih iz 
Kranjske čebele

Vida Koželj

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. 

PRISPEVKE ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO GLASILA OB-
ČANOV SPREJEMAMO DO 5. junija 2006 NA NASLOV: 
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.

     Obvestila 
Ob 285 letnici rojstva Petra Pavla Glavarja
Le malokdo od mladih ve, da je v trebanjski dolini na Lanšprežu živel mož, ki je s svojim neutrudnim delom ve-
liko pomagal ljudem, saj pravijo, da ni bil lačen tisti, ki je hotel delati. 

Drugi javni razpis za ukrep 
naložbe v kmetijska gospodarstva

Natečaj Pravice otrok v 
Evropski uniji

Evropskega natečaja za izdelavo plakata o varstvu, spoštovanju 
in promociji otrokovih pravic v EU, ki ga je organiziral zavod PIP 
v sodelovanju z Evropsko komisijo v Republiki Sloveniji, se je ude-
ležila tudi Osnovna šola Trebnje z dvema ekipama z razredne in 
predmetne stopnje.

Učenke 7. d OŠ Trebnje, ki so se 5. maja udeležile prireditve ob 
zaključku natečaja v avditoriju Centra Evropa v Ljubljani.

Obvestilo KSS Trebnje
Kmetijska svetovalna služba Trebnje obvešča vse članice Dru-

štva kmečkih žena Trebnje, da je s 3. majem 2006 Gregor Rogelj 
odšel na drugo delovno mesto. Na to delovno mesto je bila ime-
novana Silva Slak.

Gregorju Roglju se zahvaljujemo za uspešno delo v naši službi  
in mu želimo uspešno delo na novem delovnem mestu.

EPD za leto 2006
Predmet javnega razpisa je 

delitev nepovratnih sredstev iz 
ukrepov skupne kmetijske in ri-
biške  politike Enotni program-
ski dokument Republike Slove-
nije za obdobje 2004 – 2006   (v 
nadaljevanju EPD) za naložbe 
v kmetijska gospodarstva, ki 
prispevajo k izboljšanju  konku-
renčnosti in tržne naravnanosti 
kmetijskih gospodarstev.

Končni prejemniki  za dode-
litev nepovratnih sredstev po 
tem razpisu so kmetijska go-
spodarstva ter pašne skupnosti 
po predpisih, ki urejajo kmetij-
ska zemljišča in imajo naslov v 
Republiki Sloveniji.
Predmet podpore so naslednje 
naložbe v primarno kmetijsko 
proizvodnjo:
- naložbe v hleve s pripadajočo 

notranjo opremo (opremo za 
krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka in mesa;

- naložbe v skladišča za krmo s 
pripadajočo opremo za potre-
bo lastne prireje;

- naložbe v objekte, vključno s 
pripadajočo opremo za pride-
lavo, skladiščenje in pripravo 
kmetijskih proizvodov za trg;

- naložbe v novogradnjo ali 
adaptacijo gospodarskih po-
slopij in objektov, vključno s 
pripadajočo opremo za pre-
delavo mleka, in naložbe v 
ureditev pitne vode za potre-
be predelave mleka na plani-
nah, ki so v zasebni lasti;

- nakup kmetijske mehanizaci-
je;

- nakup kmetijskih zemljišč;
- prvi nakup plemenske črede v 

živinoreji ter prvi nakup čebe-
ljih matic in čebeljih družin;

- obnova trajnih nasadov;
- nakup in postavitev rastlinja-

kov, vključno s pripadajočo 

opremo za rastlinsko pride-
lavo;

- nakup in postavitev mrež proti 
toči;

- naložbo v namakalno infra-
strukturo za namakalne siste-
me, ki so v zasebni lasti.

Merila za dodelitev sredstev so 
razdeljena na tri sklope in sicer:
1. Skupna merila upravičenosti, 

ki so nadalje razdeljena na: 
a) skupne pogoje za vse končne 

prejemnike sredstev;
b) dodatne pogoje, kadar kot 

končni prejemnik nastopa 
kmetija;

c) dodatne pogoje, kadar kot 
končni prejemnik nastopa 
pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, posameznik;

č) dodatne pogoje, specifične za
nosilca kmetijskega gospo-
darstva, kadar kot končni pre-
jemnik nastopa kmetija.

2. Specifična merila  upraviče-
nosti glede na posamezno vr-
sto upravičenosti naložb.

3. Specifična merila in upravi-
čene naložbe po posameznih 
sklopih.
Vsa omenjena merila so ob-

javljena v Uradnem listu (UL 
RS, št7/06) in v prilogi Kmečke-
ga glasa z dne, 3. maja 2006.

Vse zainteresirane vlagatelje 
naprošamo, da se čimprej ogla-
sijo na svetovalni službi, kjer 
bomo evidentirali vse interesen-
te, obrazložili vse pogoje razpi-
sa, analizirali točkovnik  razpisa 
in v kolikor bi po točkovnem 
sistemu dosegli nad 60 točk, je 
smiselno pristopiti k pripravi 
investicijskega programa za do-
ločen namen razpisa.

Rok za oddajo vloge je zelo 
kratek, saj je zadnji dan za od-
dajo 29. maja 2006.

Kmetijska svetovalna služba 
Trebnje Zaletel Tone, ing. agr.


