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glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Tridnevni tabor sta letos že 
tretjič zapored organizirali štu-
dentki z Mirne, Julijana Ćosić 
in Petra Krnc. Na Turistični 

kmetiji Obolnar se je od 12. do 
14. maja 18 devetošolcev – 14 
deklet in 4 fantje, ki so jih za-
radi njihovih nadpovprečnih 
sposobnosti predlagale šolske 
svetovalne delavke v dogovoru 
z njihovimi starši, učilo druga-
če. Cilji programa so predvsem 
v spoznavanju geografskih, 
zgodovinskih, arhitekturnih in 
naravnih značilnosti v občini 
Trebnje, širjenje socialne mre-
že udeležencev, spoznavanje 
lastnih zmožnosti izražanja ter 

spoznavanje meja lastnih spo-
sobnosti.

Delo je bilo tudi letos raz-
deljeno na tri tematske sklope: 

prvi dan so udeleženci pod vod-
stvom Tomaža Kirma in Petre 
Jevnikar spoznavali občino (ob-
iskali grad Mirna, Veselo Goro, 
spomenik Gubčeve brigade na 
Trebelnem, grad Kozjek in eko-
loško kmetijo Marinček), zvečer 
pa so se z dr. Jožetom Ramov-
šem pogovarjali o nadarjeno-
sti. V soboto so imeli dopoldne 
kemijsko (vodila sta jo David 
Kralj in Alen Bizjak) in biološko 
(vodili sta jo Maja Pavlin in Teja 
Širec) delavnico, popoldne so z 

Ano Rokvič spoznavali temelje 
improvizacijskega gledališča, 
zvečer pa jih je Nina Cugelj v 
glasbeni delavnici popeljala v 
svet orffovih inštrumentov, did-
gerdooja in džembe. V nedeljo 
so ustvarjali z Majo Kastelic v 
likovni delavnici in z Majo Pov-
še v ustvarjalni, pripravili pa 
so tudi zaključno prireditev za 
starše in sponzorje, na kateri so 
na zabaven način prikazali svoje 
tridnevno delo. 

V juniju bo organizirano tudi 
strokovno izobraževanje za vse 
sodelujoče v projektu Trebnje, 
zdrava občina in občina dobrih 
medčloveških odnosov, kjer bo 
predavala dr. Katarina Kompan 
Erzar, terapevtka in predavate-
ljica na podiplomskem študiju 
Zakonske in družinske terapije 
na Frančiškanskem družinskem 
inštitutu v Ljubljani. 

Hkrati pozivamo vse občane, 
da se pridružite projektu ali po-
sameznim programom, saj tako 
lahko prispevate delček sebe v 
mozaik dobrih medčloveških 
odnosov. Za morebitne dodat-
ne informacije sta vam na voljo 
koordinatorka projekta na Ob-
čini Trebnje Mateja Vrabec ali 
predsednica Društva za zdravje 
in sožitje v družinah Trebnje 
Marinka Sila. 

Mateja Vrabec

PETEK, 23. junija 2006,
ob 20. uri v Baragovi galeriji

Razstava

BARAGOVI BIOGRAFI IN 
BARAGOSLOVCI
• beseda o razstavi – mag. Fran-

ce Baraga
• otvoritev razstave – dr. Andrej 

Bajuk, minister za finance

SLAVNOSTNA AKADEMIJA
OB BARAGOVEM DNEVU
• slavnostni govornik – dr. An-

drej Bajuk, minister za finance
• kulturni program – Glasbena 

šola Trebnje

SOBOTA, 24. junija 2006,
ob 8. uri izpred cerkve Mariji-
nega vnebovzetja v Trebnjem

POHOD PO BARAGOVI 
POTI
• na pot nas bo pospremil Ob-

činski pihalni orkester Trebnje
• ogled razstave Baragovi bio-

grafi in baragoslovci

NEDELJA, 25. junija 2006,
ob 11. uri v Mali vasi

SVETA MAŠA IN KULTURNI 
PROGRAM
• mašo bo daroval dr. Roman 

Globokar, 
 direktor Zavoda sv. Stanislava 

Ljubljana
• slavnostni govornik – Lojze 

Peterle, poslanec Evropskega 
parlamenta

• kulturni program – cerkveni 
pevski zbor župnije Dobrnič

9 do 11. junij 2006
»Zagotovljen prenos svetovnega prvenstva v nogometu !«

Kozolec, 
kdo bo tebe ljubil

Bo Simončičev toplar na Bistrici pri Mokronogu mogoče ohraniti 
na mestu nastanka ali pa ga bo potrebno prestaviti na drugo lokacijo? 
Odvisno od tega, ali se bo našel gospodar, ki bi ga želel uporabljati v 
kmetijske namene.  

Do takrat pa želimo preveriti vse možnosti za ohranitev kozolca na 
mestu nastanka. Zato pozivamo domačine in ostale zainteresirane, ki bi 
imeli resen interes Simončičev toplar uporabljati za sušenje in spravilo 
sena oz. ponujajo kakršnokoli sprejemljivo obliko njegove namemb-
nosti, da se nam v čim krajšem času javijo (najkasneje do sredine julija 
2006). Na ta način bi lahko pomagali Turističnemu društvu Šentrupert 
zadržati kozolec na Bistrici pri Mokronogu. Več v članku

Načrtovani prizidek DSO
Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Janez Drobnič 
je na povabilo poslanke Marjete Uhan obiskal Dom starejših ob-
čanov v Trebnjem in bil osrednji gost okrogle mize z naslovom 
Medgeneracijsko sožitje – skrb za ostarele, naša skupna skrb.

Skupaj v vojni, skupaj v miru
v soboto, 17. 6., ob 17.00 v Mokronogu
Pripadniki specialne in posebne enote milice, pripadniki slovenske vojske in ekipe civilne zaščite so v 
dneh od 28.6. do 5.7. 1991 v vojašnici Mokronog na Puščavi v usklajeni akciji na psihološko – taktični 
način prisilili starešine JLA, da so odstopili od napovedanih groženj izpusta motornih goriv in raz-
strelitve rezervoarjev. Kot pomnik temu dogodku bo odkrito spominsko obeležje, ki simbolizira eno-
tnost vseh treh formacij, sodelujočih v vojni za Slovenijo. Načrte zanj je izdelal arhitekt Rupert Gole. 
Slavnostni govornik ob odkritju bo Igor Bavčar, takratni minister za notranje zadeve.

Projekt Trebnje, zdrava občina 
in občina dobrih medčloveških 
odnosov
V okviru projekta Trebnje, zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnoso-
v˝ je letos potekal že 14. Tabor mladih raziskovalcev – nadarjenih otrok zaključnih 
razredov osnovnih šol v občini Trebnje. 

Skupni posnetek za zgodovino (na sliki z leve proti desni-stoji-
jo): Miran Jurak –predsednik kluba, Tatjana Pribožič, Biserka 
Petak, Silvana Belcijan, Katja Šribar, Anica Barbo, Ljuba Tkačič 
– selektorka, Milena Veber, Milan Kurelič – predsednik Keglja-
ške zveze Slovenije, Niko Goleš – trener in gl. sodnik; (čepijo): 
Slavica Hribšek, Brankica Pavlović, Angelca Dalmacija, Marika 
Kardinar, Brigita Strelec, Rozi Flisar, Irena Goleš in Lojzka Ška-
far.

35 let KK Trebnje

Direktorica DSO Trebnje Maj-
da Ivanov je ministru Drobniču 
in poslanki Uhanovi razkazala 
dom, ki je bil zgrajen leta 1999, 
in povedala, da je vsa leta polno 
zaseden, za stanovalce pa trenut-
no skrbi 68 zaposlenih. V delo-
vnem procesu doma sodeluje 
še 6 javnih delavcev, med letom 
pa priskoči na pomoč še okoli 

35 študentov. Glede na potrebe 
in trend staranja prebivalstva je 
dom postal pretesen, zato želijo 
k obstoječemu zgraditi prizidek. 
Naložba naj bi bila vredna okoli 
330 milijonov tolarjev. Minister 
je gradnjo prizidka načeloma 
podprl in direktorici doma za-
gotovil, da se bodo potrudili pri 
pripravi finančne konstrukcije
sofinanciranja.

Okrogle mize, ki jo je vodila 
poslanka Uhanova, so se ude-
ležili številni predstavniki zavo-
dov, lokalne skupnosti, predstav-
niki družbenega in političnega 
življenja. Minister Drobnič je 
govoril o medgeneracijskem so-
žitju, o vlogi in pomenu družine 
in posameznika ter njegovi od-
govornosti za blaginjo sebe in 

družine, kot tudi države, ki na-
stopi v trenutku, ko posameznik 
nima zagotovljene osnovne eks-
istenčne varnosti in poudaril, da 
ljudje potrebujejo dobre človeške 
odnose ne glede na leta.

Obširno področje in zakono-
daja, ki jo pokriva ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve-
je vzbudilo zanimanje udeležen-
cev okrogle mize.
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Že kar tradicionalno se člani 
in simpatizerji OO Nove Slove-
nije Trebnje v maju odpravimo 
na izlet. Letos nas je pot vodila 
na Štajersko. Skrbno pripravlje-
no ekskurzijo je vodila poslanka 
Marjeta Uhan. 

Najprej smo se ustavili v spo-
minskem parku Teharje, po-
svečenem pomorjenim žrtvam 
revolucionarnega nasilja ob kon-
cu druge svetovne vojne. Tu nas 
je sprejel in nam povedal svojo 
zgodbo gospod, ki je v Teharjih 
kot 15-leten čevljarski vajenec 
preživel tri mesece, polne groze 
in trpljenja, najhujšemu, smrti 
pa je na srečo ubežal.

Na Slomu pri Ponikvi smo si 
ogledali lepo urejeno hišo bla-
ženega Antona Martina Slom-
ška in prisluhnili predstavitvi 
Slomškovega življenja in dela. 
V prvi spominski 
sobi je prikazano 
Slomškovo otro-
štvo. Druga soba je 
soba duhovništva, 
tretja pa soba, ki 

Člani in simpatizerji Nove Slovenije Trebnje 
na izletu po Štajerski

V Občinskem odboru SDS 
Trebnje smo pričeli z aktivnost-
mi in pripravami na lokalne 
volitve, ki bodo v oktobru 2006. 
Letos jeseni bomo volili župana, 
občinske svetnike in svetnike 
krajevnih skupnosti. S prijet-
nim občutkom se zavedamo 
odgovorne vloge stranke SDS v 
občini Trebnje, saj naša stranka 
pridobiva na ugledu in popular-
nosti. Pridobivamo nove člane 
in simpatizerje. Vsekakor bomo 
pazili na to, da ne bi v naše vrste 
prišli tisti, ki mislijo le na svoje 
osebne koristi in osebne ambici-
je. Menimo, da naša stranka ne 
potrebuje povzpetnežev, ampak 
delovne, poštene in zanesljive 
ljudi, ki bodo skozi javno funk-
cijo delali za skupno 
dobro vseh nas in 
bodo tako opravičili 
naše skupno zaupa-
nje.  

Pred tedni je v ob-
čini Trebnje poteka-
la anketa na relativno velikem 
vzorcu, kar 800 anketiranih 
volivcev iz naše občine Trebnje, 
z vprašanjem: »Katero stranko 
oziroma listo bi volili na lokal-
nih volitvah?«. Prav naša stranka 
SDS je med desetimi strankami 
in listami dobila največ glasov 
vprašanih anketiranih volivcev. 
Druga anketa je bila izvedena 
na spletni strani trebanjskega 
mesečnika Cajtng pod  naslo-
vom: www.cajtng.com/ankete.
php  in z vprašanjem: »Če bi bile 
jutri volitve, bi moj glas dobil.« 
Vabimo vas, da si anketo ogle-
date. Za izrečeno zaupanje v 

anketah se vprašanim volivcem 
najlepše zahvaljujemo. Če bi na 
osnovi prve ankete bil tak tudi 
volilni rezultat na volitvah, bi 
naša stranka SDS v sedanjem 
občinskem svetu občine Treb-
nje imela 6 svetnikov, na pod-
lagi spletne ankete Cajtnga pa 
še več. To pa je bistvena razlika 
glede na sedanjo situacijo, ko 
imamo v občinskem svetu  samo 
dva svetnika, tretji pa je stranko 
SDS zlorabil, svetniško mesto 
pa obdržal. Zaradi takih in po-
dobnih zlorab je naša stranka 
SDS na državni ravni zaostrila 
pogoje in bo zato v prihodnje 
takih primerov manj ali pa jih 
sploh ne bo.                           

V občini Trebnje je nakopi-
čenih veliko pro-
blemov, ki jih bo 
potrebno na tak ali 
drugačen način re-
šiti. Vsak si naj pri 
sebi zamisli ali pa naj 
pogleda na določeno 

področje delovanja občine, kot 
so šolstvo, zdravstvo, socialno 
varstvo, komunalna opremlje-
nost, ceste ... V vsakdanjem 
življenju občank in občanov se 
to vidi, razpoloženje ni dobro. 
V vsaki demokratični družbi 
novi ljudje na javnih funkcijah 
prinesejo svežino in nov zagon. 
Verjamemo, da bodo volivke in 
volivci občine Trebnje tokrat iz-
koristili to priložnost.

Jože Povšič, predsednik 
Občinskega odbora SDS 

Trebnje

Občinski odbor SDS 

Trebnje se pripravlja na 
lokalne volitve 2006

Sporočilo za javnost Iz 
državnega 
zbora

Ekologija – poslovna priložnost 3

Štipendije padajo z neba
v tla namesto v žepe

Delavnica o bioplinu
Slovenski energetski forum in Društvo za razvoj in oživitev Trebnje-

ga sta pripravila delavnico o možnostih pridobivanja in izrabe biopli-
na, ki bo 19. junija 2006. v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

Priznani strokovnjaki iz Avstrije in Slovenije, med njimi tudi lastnik 
več let delujoče minielektrarne na bioplin, bodo posredovali svoja zna-
nja in izkušnje.

Delavnice so omogočili Ministrstvo za okolje in prostor, Občina 
Trebnje, kmečka strokovna društva , KGZS – Izpostava Trebnje, Kme-
tijska zadruga Trebnje kot prispevek k ekološkemu letu v Trebnjem.

V Mladi Sloveniji, Novi gene-
raciji in Slovenski demokratski 
mladini smo presenečeni nad 
današnjo izjavo Študentske 
organizacije Slovenije, ki kljub 
nedokončanim pogovorom z 
vlado vse svoje moči usmerja 
v demonstracije in govori le o 
tem, kaj  bi vlada morala nare-
diti.

Trije podmladki še vedno trd-
no verjamemo, da je dialog edi-
no orodje za uspeh in da se pri 
prihodnosti študentskih reform 
ne sme gledati samo na poveče-
vanje privilegijev, ampak na to, 
da imajo bodoči študenti mož-
nost končati kvaliteten študij 
in se zaposliti. Ravno to je cilj 
predvidenih reform in upamo, 
da tudi cilj Študentske organi-
zacije Slovenije. 

Verjamemo namreč, da je 
zadnji čas za reforme, navse-
zadnje nam to dokazujeta dolg 
študij in nezaposlenost mladih 
diplomirancev, ki se soočajo s 
konkurenco zaposlenih študen-
tov, ki so za podjetja finančno
ugodnejši.

Upamo, da se Študentska 

organizacija Slovenije zaveda, 
da je prihodnost in uspešnost 
prihodnjih študentskih genera-
cij odvisna ravno od sedanjih 
reform in da študent potrebuje 
predvsem kakovosten študij, ne 
pa privilegijev. Zato se moramo 
potruditi vsi in predlagati pa-
metne rešitve, ne zahtev. Bodoči 
slovenski diplomirani intelektu-
alci bodo namreč morali znati 
reševati probleme, ne pa zahte-
vati privilegije, ki jih drugi dr-
žavljani nimajo. 

Mlada Slovenija, Nova gene-
racija in Slovenska demokrat-
ska mladina, ki imamo v svojih 
vrstah preko pet tisoč dijakov 
in študentov, se zavedamo pro-
blemov študentske problemati-
ke, zato pozivamo Študentsko 
organizacijo Slovenije k strpne-
mu dialogu, saj je končni uspeh 
pomemben za bodoče gene-
racije.  Demonstracije so sicer 
legitimne, vendar ne bodo rešile 
ničesar.

Mlada Slovenija, 
Nova generacija, Slovenska 

demokratska mladina

PRISPEVKE 
ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO GLASILA OBČANOV 
SPREJEMAMO DO 5. julija 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.

Nekaj kratkih povzetkov iz dela 
zakonodajne veje oblasti v zadnjih 
dveh mesecih, od kar sem se za-
dnjič oglasila v Glasilu občanov.

Na področju kmetijstva je bil 
zakon o dohodnini tretjič po-
pravljen, tokrat v korist vinarjev, 
oljkarjev in čebelarjev. Vinograd-
niki, ki pridelujejo grozdje in to 
grozdje prodajajo, so obdavčeni 
zgolj po katastrskem dohodku. 
Tisti, ki pa iz grozdja proizvajajo 
vino in ga tržijo, pa se katastrski 
dohodek poveča za dvakrat. 

Čebelarjem smo končno ure-
dili status, ki ga lahko pridobi 
tudi tisti čebelar, ki nima kmetij-
skih površin. Čebelarji lahko tr-
žijo čebelje pridelke, ne da bi bili 
obdavčeni, če imajo manj kot šti-
rideset panjev, kar je več, se jim v 
osnovo za dohodnino šteje 5000 
tolarjev po panju.

Plačevanje vrtcev in uvrščanje 
v plačilne razrede je še vedno 
dodatno vezano na katastrski 
dohodek (KD), kljub nasproto-
vanju poslanske skupine Nove 
Slovenije (KD je upoštevan pri 
skupnih dohodkih in pomno-
žen s korekcijskim faktorjem, 
nato pa se ne glede na to pri-
spevek za plačilo vrtcev  določi 
glede na višino KD). Sporno se 
nam zdi predvsem to, da se pri 
tem ne upošteva število družin-
skih članov. Smo pa dosegli, da 
se je »omilil« kriterij na osno-
vi KD in da se ponovno izdajo 
odločbe za nazaj, ki upoštevajo 
nove kriterije. 

Novi zakon o medijih zago-
tavlja medijem s statusom po-
sebnega lokalnega pomena in 
študentskim radiem, da so so-
financirana iz sredstev prora-

čuna. Namerno ali nenamerno 
povzročene krivice v medijih se 
mora popraviti na enakovred-
nem mestu. To so t.i. popravki. 
Posebno poglavje v zakonu pa 
govori o zaščiti otrok in mladi-
ne pred vsebinami, ki prikazu-
jejo pornografijo in pretirano
nasilje. To naj bi bilo zanje ne-
dostopno. 

Spremenjen zakon o osnovni 
šoli prinaša šolam možnost, da 
se same odločijo v osmem in 
devetem razredu za obliko in 
organizacijo pouka. Do sedaj 
je bil uzakonjen zgolj nivojski 
pouk pri matematiki, sloven-
ščini in tujem jeziku. Sedaj se 
ponujajo poleg te možnosti, t.i. 
zunanje diferenciacije, ki uvršča 
učence po znanju, še nove mož-
nosti, kot so manjše heterogene 
skupine ali pa hkratno priso-
tnost dveh učiteljev v razredu, 
kot tudi  kombinacijo teh vari-
ant. O izbiri odloča svet šole na 
predlog ravnatelja, ki pa mora 
prej pridobiti mnenje učiteljev 
in staršev. Število ur in učiteljev 
ostaja nespremenjeno.

Novela o starševskem var-
stvu in družinskih prejemkih 
je prinesla pravico do krajšega 

delovnega časa tudi kmetom 
in samozaposlenim do tretjega 
leta starosti. Starš, ki neguje dva 
otroka, ima to pravico do šeste-
ga leta starosti mlajšega otroka. 
Poleg tega je nova tudi pravico 
do kritja prispevkov za socialno 
varnost enemu od staršev, če 
ima družina štiri ali več otrok 
in ostane zaradi nege doma. Dr-
žava mu krije prispevke do de-
setega leta starosti najmlajšega 
otroka.

Zakon o visokem šolstvu za-
gotavlja brezplačno prvo in 
drugo stopnjo študija. Minister 
zagotavlja več štipendij za štu-
dente. Študentsko delo ostaja, 
ministrstvo pa vztraja pri ome-
jevanju dela na račun zlorabe 
študentskega dela in porabi de-
narja s tega naslova. To bo med 
drugim tema na eni izmed pri-
hodnjih sej Državnega zbora.

Na zadnji seji je bilo brez »vro-
če krvi« ustanovljenih še pet ob-
čin v Sloveniji, med drugim tudi 
občina Šentrupert, ki se izloči iz 
občine Trebnje. Skupaj je v Slo-
veniji zdaj 210 občin. 

Marjeta Uhan, poslanka 
Državnega zbora

prikazuje Slomškovo delo v ob-
dobju škofovske službe. V sobi 
svetništva  so prikazane glavne 
stopnje procesa za blaženega in 
tri ustanove, ki Slomškovo mi-
sel nadaljujejo v naš čas; Mo-
horjevo družbo, Šolske sestre 
in Lazariste. 

Župnijska cerkev sv. Martina 
na Ponikvi ima bogato zgodo-
vino, sedanjo pa so v lepem 
baročnem stilu zgradili v 18. 
stoletju.

S Ponikve nas je pot peljala v 
Rogatec, občino, ki leži ob hr-
vaški meji. Tu nas je sprejel žu-
pan in poslanec Nove Slovenije 
Martin Mikulič. Najprej nas je 
popeljal na dvorec Strmol. Pre-
senečeni smo bili, kako je Občini 
Rogatec uspelo obnoviti osrednji 
del dvorca z okolico v tako krat-
kem času. V namensko urejenih 

prostorih (velika 
in mala dvorana s 
klasično poslikavo, 
poročna dvorana, 
grajska kapela z ba-
ročnimi freskami, 

črna kuhinja v nekdanjem sred-
njeveškem stolpu, razstava sodo-
bne evropske likovne umetnosti, 
grajsko gostišče z izbrano kuli-
narično ponudbo, izvirna preu-
reditev grajskih kleti z vrhunsko 
vinoteko) zgodbe iz preteklosti 
in nove vsebine dvorcu vračajo 
njegov življenjski utrip, Štajerski 
in Sloveniji pa ohranjajo nepre-
cenljiv kulturni biser. 

Ogledali smo si tudi konje in 
hleve Konjeniškega kluba Str-
mol ter izlet zaključili z ogledom 

Muzeja na prostem, ki ohranja 
srednještajersko ljudsko stavbno 
dediščino subpanonskega tipa in 
izročilo ljudi, ki so živeli na ob-
močju Obsotelja, južno od Dona-
čke gore in Boča v času od 19. do 
sredine 20. stoletja. 

Obisk teh krajev je bilo lepo 
doživetje in notranja obogatitev, 
torej dovolj razlogov, da se od-
pravimo na podobne poti tudi 
prihodnje leto.

Občinski odbor 
Nove Slovenije Trebnje

Dež v preteklih dneh me je 
vzpodbudil, da sem na spletnih 
straneh Urada za statistiko po-
iskal Statistični letopis Slovenije 
in si v njem pogledal podatke o 
količinah povprečnih letnih pa-
davin.

Najbližje Trebnjemu je Novo 
mesto in podatek pove, da v naših 
krajih pade po 30-letnem povpre-
čju 1.200 litrov vode letno na m2. 
Letos bo ta količina vsekakor višja.

Koliko pa je ta voda sploh vred-
na? Po trenutnem ceniku Komu-
nale Trebnje je cena kubičnega 
metra vode z vsemi obremenitva-
mi – kanalščino, ekološko takso, 
davkom na dodano vrednost, itd. 
– 422,50 SIT. Na m2 trebanjskih 
tal (ali streh) pade letno v povpre-
čju 507 SIT. Ali je to malo?

Poglejmo. Hiše na našem kon-
cu imajo kaj hitro več kot 100 m2 
streh, letno torej z njih odteče 
50.000 SIT ali malenkost več kot 
200 EUR. Malo?

Na kmetijah se streh nabere 
tudi do 1.000 m2. Znesek 50-
7.000 SIT na leto pomeni 42.250 
SIT mesečno – to pa je v današ-
njih razmerah solidna štipendija. 
Samo na strehah. Marsikatero 
dvorišče je prekrito z asfaltom. 
Ali pa, če dno kakšne kraške 
kotanje prekrijemo, se bo v njej 
zbralo veliko vode, ne samo za 
napajanje živali, pač pa tudi za 
zalivanje zelenjave in zelišč.

V bogatem Bruslju so obno-
vili palačo Evropske skupnosti 
tako, da vso kapnico zberejo in 
uporabijo za izpiranje stranišč 
in zalivanje rož in zelenic v stav-
bah in okoli njih. Pa jim pri vseh 
stotinah milijard EUR, ki jih de-
lijo in precej porabijo sami, ni 
ravno treba gledati na izdatek 
za vsak liter vode. V japonskih 
stanovanjih (zlasti v večnad-
stropnih stavbah) zbirajo vodo 
iz pralnih strojev, kopalnih kadi 
in umivalnikov in jo porabijo za 

izpiranje stranišč. Pa so Japonci 
med najbogatejšimi Zemljani. 

Pri nas z najkvalitetnejšo pitno 
vodo iz vodovodnih pip, ki nam 
jo zaradi čudovitega okusa zavi-
dajo vsi iz bogatejših dežel (ker 
teče iz vodovodne pipe) in iz rev-
nejših (ker je imamo, vsaj za zdaj 
še dovolj), izpiramo stranišča, 
dodajamo Calgon za obvarova-
nje pralnih strojev in uničevanje 
okolja, polnimo sisteme central-
nega ogrevanja in znova doda-
jamo mehčala, peremo avtomo-
bile, traktorje, ceste in pločnike, 
napajamo živino, zalivamo ze-
lenice, vrtove, njive, da ne ome-
njam velikih streh v industriji in 
obrtnih conah in porabo pitne 
vode za tehnološko namene.

In ravno v tem grmu tiči zajec. 
Bogatejši ko so ljudje, bolj skrb-
no izkoristijo vsak drobec, vsako 
kapljico naravnega bogastva. Ni 
naravno bogastvo samo voda, ki 
jo potegnemo iz zemlje ali vodo-
toka (kar moramo vedno dražje 
plačevati), bogastvo je tudi tista, 
ki pade z neba (brezplačno).

Igrajmo se: moja streha, tvoja 
streha, njihova streha, jaz vržem 
v tla 50.000 SIT, ti vržeš v tla 
50.000 SIT, oni vržejo v tla 5,00-
0.000 SIT … Kdo je bogatejši?

Ena štipendija na 1.000 m2 gre 
z vodo v tla …

Gorazd Marinček,
Društvo za razvoj in oživitev 

Trebnjega – DROT 
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Naj gredo gospodarstveniki v druge občine?
Koliko hoče občinska uprava zaslužiti na račun komunalnega prispevka obrtne cone?

Mesečno ugotavljanje zadovoljstva strank

V UE Trebnje  sklepamo zakonske zveze tudi 
izven uradno določenih prostorov

Sprememba zakona 
o vojnih veteranih

Državni zbor RS je na seji dne 29. 3. 2006 sprejel Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih. 
Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2006 z dne 
11. 4. 2006 in je pričel veljati 26. 4. 2006.

Pomembna novost spremenjenega zakona so zlasti nove 
kategorije upravičencev do statusa vojnega veterana in na-
čin dokazovanja teh dejstev.

Novi upravičenci do statusa vojnega veterana so tudi 
osebe, ki so v vojaški agresiji na RS v času od 26. 6. 1991 
do 18. 7. 1991 opravljali naloge ali dolžnosti pri obrambi 
RS kot:
- delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne za-

deve, ki je opravljal upravne in strokovne naloge s po-
dročja obrambe in zaščite v povečanem obsegu

- delavec, odgovoren za obrambne priprave v republiških 
upravnih organih

- oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki ta-
kratne JLA kot član ene izmed komisij

- delavec upravnega organa, pristojnega za upravne notra-
nje zadeve, ki je oborožen opravljal strokovne in upra-
vne naloge s področja obrambe in zaščite v povečanem 
obsegu

- oseba, ki je v času oboroženih spopadov po odredbi po-
licije postavljala in varovala barikade in druge ovire

- oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notra-
nje zadeve v tajnosti hranila oborožitev, opremo ali bila 
vključena v izvajanje oskrbe policijskih enot na terenu

- pripadnik oskrbne enote republiške koordinacijske sku-
pine

- pripadnik službe za opozarjanje in obveščanje, ki je 
opravljal obrambne naloge v vizualni opazovalnici

- član republiškega, mestnega ali občinskega štaba za ci-
vilno zaščito, člani njihovih specializiranih enot pa ob 
pogojih, da so opravljali obrambne naloge v času obo-
roženih spopadov (ne velja za štab CZ v okviru krajevne 
skupnosti)

- voznik ali zdravstveni delavec v reševalnih vozilih nujne 
medicinske pomoči, ki je opravljal naloge zaščite in re-
ševanja neposredno med oboroženimi spopadi

- obveznik delovnih dolžnosti v elektro podjetjih, v želez-
niškem gospodarstvu, v PTT podjetjih, v cestnih podjet-
jih, Aerodrom Ljubljana in RTV Slovenija, ki je dejansko 
opravljal naloge po odločitvah republiške koordinacij-
ske skupine

- predstojnik ali delavec zbirnega centra, ki je po odre-
dbah predstojnika opravljal naloge varovanja zbirnega 
centra, varovanja ali nadzora vojnih ujetnikov v zbir-
nem centru

- delavec carinske službe, ki je izvajal operativne naloge 
po odločitvah in navodilih republiške koordinacijske 
skupine.

Vsi upravičenci, ki izpolnjujejo enega izmed zgoraj na-
vedenih pogojev, lahko vložijo zahtevo za priznanje statu-
sa vojnega veterana, kjer bodo v postopku dokazovali pra-
vno pomembne okoliščine in priložili ustrezna potrdila po 
Zakonu o splošnem upravnem postopku.

Podrobne informacije o postopku priznanja statusa voj-
nega veterana skladno z novelo zakona lahko dobite pri 
referentki Simoni Končina, tel. št. 07/ 34 82 274 ali v infor-
macijski pisarni pri Darinki Mlakar Korpar, tel. št. 07/ 34 
82 258 v poslovnem času Upravne enote Trebnje.

UE Trebnje

Informacije 
JP Komunala 
Trebnje
Pitna voda

V dolini potoka Bratnica pri Žubini v KS 
Veliki Gaber smo v poskusni globoki vrtini 
našli pitno vodo. Ta izdatni vir pitne vode 
ima vodonosnik v gozdnatem področju, kar 
pomeni, da je pitna voda verjetno najboljše 
kakovosti. Seveda bodo kakovost potrdile 
temeljite analize Zavoda za zdravstveno var-

stvo. Ta vir pitne vode naj bi delno nadomestil 
glavni vir pitne vode iz vrtine Radanja vas, ki 
se nahaja v občini Ivančna Gorica, iz njega 
pa oskrbujemo okoli 8500 prebivalcev občine 
Trebnje.  Če bo šlo vse po sreči, bomo ta vir 
pitne vode iz Bratnice uporabljali za oskrbo 
mesta Trebnje in okolice. Treba bo zgraditi 
črpalnico, glavni vodovod, pripeljati elek-
trični kabel, urediti dostopno cesto, odkupiti 
zemljišče, pridobiti vsa dovoljenja in še kaj.  

Investicije v komunalno infrastrukturo
V tem obdobju smo zaključili dela na na-

slednjih investicijah:
•Kanalizacija Stari trg,
•Vodovod Dolenja Nemška vas – Gorenje 

Ponikve,
•Zamenjava azbestnih cevi na glavnem 

vodu, odsek Krtina-Šentlovrenc,
•Vodovod Veliki Gaber – Žubina (prido-

bljeno tudi uporabno 
dovoljenje),

•Sekundarna kanali-
zacija Čatež (opravljen 
tehnični pregled).

V letošnjem letu vo-
dimo dela še na 21 in-
vesticijah na celotnem 
območju občine Treb-
nje in sicer vodovodi, 
kanalizacijski sistemi, 
čistilne naprave in 
Zbirno sortirni center 
v Globokem.

Ekološki otoki
Vse prebivalce občine 

Trebnje ponovno obveščamo, da so ekološki 
otoki namenjeni za ločeno zbiranje frak-
cij (papir, steklo, plastika), kar posledično 
zmanjšuje mešane komunalne odpadke, ki 
nastajajo v gospodinjstvih. Ločeno zbrane 
frakcije so namenjene kot surovine za pre-
delavo ali reciklažo, vendar le pod pogojem, 
da v njih ni nečistoč. Nečistoče pa nastajajo 
izključno na izvoru (pri odlaganju v zaboj-
nike), zato občane ponovno prosimo,  da se 
držijo navodil, katera so nalepljena na posa-
meznih zabojnikih. Kot izvajalec javne službe 
opažamo, da  občani na ekološke otoke odla-
gajo tudi gospodinjske odpadke, ki ne sodijo 
tja, ravno tako  opažamo odlaganje rabljenih 
avtomobilskih gum in podobno. Te odpadke 
ni dovoljeno odlagati na ekološke otoke. 

Jože Povšič, direktor JP Komunala Trebnje

Pod takim naslovom je bil objavljen članek v 
aprilski številki Cajtng-a s strani prizadetih inve-
stitorjev nove obrtne cone Trebnje. 

Ja ubogi prizadeti investitorji, če je tako, imejte 
vsaj toliko poguma pa se pod članek podpišite. 
Vsi vaši izračuni so prilagojeni vašim željam. 
Realni stroški pa so vam bili predstavljeni na 
skupnem sestanku. Če vam je bivša županja ob-
ljubila (škoda, da je pred dokončnim obračunom 
investicije odstopila), da bo strošek komunalne-
ga urejanja 5 € po m2, je verjetno izhajala iz dru-
gačnih predpostavk. Koliko bo komunalno opre-
mljanje obrtne cone stalo je možno povedati po 
zadnji obračunski situaciji. 

Občina Trebnje z »županom v senci«, kot pri-
zadeti investitorji imenujete vodstvo občine po 
odstopu županje, je prepričano, da so razvojni 
pogoji za gospodarstvo v Trebnjem odlični. Ne 
samo s tem, da je drobnemu gospodarstvu omo-
gočena gradnja na 10 ha najbolj sodobno opre-
mljenih zemljišč v obrtni coni za zelo nizko ceno, 
temveč tudi zato, ker občina Trebnje ponuja ena-

ke možnosti tudi še v drugih krajih (Bič – 19 ha, 
Mirna – 3 ha..), ker ima občina Trebnje nasproti 
kompleksa Trimo pripravljeno industrijsko cono 
v velikosti 10 ha, v drugi fazi pa še 7 ha, ker ob-
čina Trebnje vsako leto subvencionira obrestno 
mero za najeti kredit podjetnikom, ker je občina 
vložila svoja sredstva v Garancijsko shemo Do-
lenjske, kjer podjetniki lahko dobijo kredite za 
naložbe, za garancijo in za nove zaposlitve.

Glede nenormalno visokega komunalnega pri-
spevka, ki ga je občinski odlok za obrtno cono 
določil v velikosti 11,36€ na m2 pa neprizadetim 
bralcem v razmislek in neodvisno sodbo.

Investitorji so bili pripravljeni kupovati kme-
tijska zemljišča (vse dokler niso komunalno 
opremljena se temu lahko tako reče) v obrtni 
coni po ceni od 30 € do 45 € na m2, pa verjetno 
za bodoče investitorje, če je vsa cona razprodana, 
to ni bila nenormalna visoka cena. Nenormalno 
visoka cena pa se investitorjem danes zdi odšteti 
11,36 € po m2 za komunalno opremljena zemljiš-
ča, kjer investitorju občina ponuja izvedbo ceste 

v asfaltu, pločnike, električno oskrbo s primerno 
napetostjo (dva transformatorja), javno razsvet-
ljavo, kanalizacijo, vodovod, telefonijo, kabelsko 
kanalizacijo in plinsko omrežje.

Prizadetim investitorjem pa bi svetoval, če že 
citirate moje izjave, jih citirajte tako, kot so bile 
izrečene. Na omenjenem sestanku je bilo po-
vedano, da v kolikor se investitorju računica v 
obrtni coni ne bo izšla, bo verjetno iskal druge 
cenejše možnosti. V tržni ekonomiji povsod po 
svetu je tako. Sem pa trdno prepričan, da noben 
lastnik zemljišča v obrtni coni, ki je imel iz vsega 
začetka namen investirati, ne bo zapustil obrtne 
cone zaradi po mnenju prizadetih investitorjev 
nenormalno visokega komunalnega prispevka.

Za zaključek pa še pojasnilo k zadnjemu od-
stavku vašega članka. Občina Trebnje razmišlja 
v interesu vseh prebivalcev občine, zato bi bilo 
nenormalno, da bi na eni strani obremenila in-
vesticijska sredstva proračuna s subvencijo ko-
munalnega prispevka (to se šteje kot državna 
pomoč), na drugi strani pa ne bi imela sredstev 

za opremljanje stanovanjskih con (mimogrede, 
stanovanja pri Domu starejših občanov bodo 
obremenjena s komunalnim prispevkom po 99 
€ na m2), gradnjo vrtcev, investicije v osnovno 
šolstvo, urejanje ostale cestne infrastrukture ….. 
Nezadovoljen bo občan Trebnjega, če bo imel de-
lovno mesto, pa ne bo imel urejenega stanovanj-
skega problema, ne bo imel zdrave pitne vode, 
ne bo imel oddati kam otroka v varstvo in njegov 
otrok ne bo imel ustreznih pogojev osnovnošol-
skega izobraževanja.

Vsekakor pa dragi prizadeti investitorji preve-
lika pooblastila ste mi pripisali v vašem članku. 
Občinski uradnik pa naj bo to tudi direktor ob-
činske uprave izvaja samo naloge, ki so mu na-
ložene z občinski predpisi, ki jih sprejema Ob-
činski svet in zakoni, od njega pa se pričakuje, da 
to dela zakonito in na transparenten način. 

  Direktor občinske uprave-
Mag. Janez Slak   

V skladu z novelo Uredbe o 
upravnem poslovanju smo v 
Upravni enoti Trebnje z majem na 
novo vpeljali, poleg že obstoječega 
letnega ugotavljanja zadovoljstva 
strank z delom Upravne enote 
Trebnje, tudi redno mesečno ugo-
tavljanje zadovoljstva strank. 

Za redno mesečno ugotavlja-
nje zadovoljstva strank je Minis-
trstvo za javno upravo pripravilo 
standardizirane vprašalnike, ki 
so anonimni, zato na njih ni no-

benih oznak, ki bi pripomogle k 
identifikaciji stranke. Vprašal-
nik temelji na posebnih sklopih 
vprašanj, kot so: kakovost dela 
javnega uslužbenca, ocena odno-
sa javnega uslužbenca do stran-
ke, hitrost opravljenega dela, 
urejenost in dostopnost organa, 
bodo pa stranke lahko podale 
tudi mnenje o drugih vprašanjih, 
ki niso izrecno zajeta. 

Vprašalniki so strankam na 
voljo na vidnem mestu na loka-

ciji upravne enote, kjer ima vsaka 
stranka možnost, da po oprav-
ljeni storitvi oceni delo upravne 
enote, izpolnjen vprašalnik pa 
odda v skrinjico ob izhodu iz 
stavbe. Prav tako bodo vprašal-
niki priloženi vsem odločbam 
oziroma sklepom, s katerimi se 
postopki zaključijo, kjer so bili 
postopki sproženi na zahtevo 
stranke, in sicer za vloge, vložene 
po 1. 5. 2006. Hkrati bo stranka 
prejela tudi pisemsko ovojnico za 

vrnitev odgovorjenega vprašalni-
ka s plačano poštnino.

Vprašalniki, oddani v skrinjico, 
in vprašalniki, prejeti po pošti, 
bodo mesečno obdelani, rezultati 
pa objavljeni na spletni strani.

Vse stranke Upravne enote 
Trebnje vabimo, da s pomočjo 
vprašalnikov ocenijo naše delo 
in nam s  svojimi pripombami in 
predlogi pomagajo, da ga še iz-
boljšamo.

Upravna enota Trebnje

V skladu z Zakonom o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 
69/2004- uradno prečiščeno besedilo) se za-
konska zveza sklene pred načelnikom upra-
vne enote ali od njega pooblaščene osebe ob 
navzočnosti matičarja. 

Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno 
v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih 
določi upravna enota po predhodnem soglas-
ju ministra, pristojnega za upravo. 

Zakonska zveza se sme skleniti tudi na dru-
gem mestu, če to zahtevata bodoča zakonca 
in navedeta za to pomembne razloge. Podo-
bno določbo vsebuje tudi Pravilnik o sklepa-

nju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/20-
03 in 73/2005). 

Zaradi izraženih želja bodočih zakoncev po 
sklenitvi zakonske zveze izven uradno dolo-
čenih prostorov je tudi Upravna enota Treb-
nje sledila zakonski možnosti in usmeritvam 
pristojnega ministrstva ter v nekaj primerih 
že dovolila sklenitev zakonske zveze tudi iz-
ven uradno določenih prostorov, vendar pod 
pogoji, za katere so se za vsako poroko pose-
bej dogovorili tako upravna enota kot bodoča 
zakonca. 

Odzivi udeleženih bodočih zakoncev na 
sklenitev zakonske zveze izven uradno dolo-

čenih prostorov so bili pozitivni, zato bomo s 
takšno prakso nadaljevali tudi v prihodnje.  

Za vse informacije in podrobnejša pojasni-
la v zvezi z sklepanjem zakonskih zvez izven 
uradno določenih prostorov smo vam na vo-
ljo na sedežu Upravne enote Trebnje, Goliev 
trg 5, Trebnje, na Oddelku za upravne no-
tranje zadeve Upravne enote Trebnje, soba 
št. 27

kontaktni osebi sta: Tadeja Merkun na tel. 
št. 07-3482-278  in  Vida Barle na tel. št. 07-
3482-277  

Upravna enota Trebnje 

Na sliki: Iz vrtine v dolini Bratnice je prite-
kla pitna voda. Po vrtanju je bil izveden čr-
palni preizkus, ki je trajal nepretrgoma 15 
dni s pomočjo mobilnega elektroagregata. 
Izdatnost vodnega vira je okoli 13 litrov na 
sekundo.  Foto: Jože Povšič 

Na sliki: Urejen ekološki otok. Za njegovo čistost in urejenost smo 
dolžni skrbeti vsi.  Foto: Jože Povšič 
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Narava ne 
prizanaša
Visoko narasli Temenica in 
Mirna poplavili naselja, ceste 
in polja

30. 5. 2006 je močno deževje, ki je v 
nekaterih območjih doseglo celo 150 
mm/m2,  v kratkem času dvignilo tok 
reke Temenice in Mirne, narasli so 
hudourni potoki, ki so hitro napolnili 
travnike ob rekah ter pričeli ogrožati 
stanovanjske in gospodarske objekte. 
Tako je reka Mirna zalila gospodarsko 
poslopje, staro stanovanjsko hišo ter 
ogrozila novo stanovanjsko hišo Milana 
in Cvetke Možina na Cesti na Gradec 
na Mirni. Hitri ukrepi civilne zaščite in 
gasilcev  Volčjih Njiv ter Mirne, so pre-
prečili veliko gospodarsko škodo. Žal 
pa so bili poškodovani tako vrt in njive 
z žitom kot tudi še nepokošena trava. 
Voda je tako narasla, da so gasilci gazili 
po 1 m visoki vodi. V nadaljevanju je 

reka Mirna zalila celotno območje svo-
jega toka ter s tem povzročila na kme-
tijskih območjih znatno škodo. Še huje 
je reka narasla na območju Migolice in 
mirnskega bazena ter ustavila promet 
na regionalni cesti.

Narasla Temenica je v zgornjem 
toku zalila območje vasi Stranje pri 
Velikem Gabru, tako je bil dostop do 
vasi skoraj neprevozen, zalila je doma-
čijo na začetku vasi kot tudi prostore 
Avtoprevozništva Uhan. Zaradi zalitja 
regionalne ceste v smeri Radohova vas 
je bil promet  začasno zaustavljen, saj 
se je voda na cesti poravnala s travniki 
ob Temenici. Prvič je voda zalila tudi 
kletne prostore OŠ veliki Gaber.

Kot že nekajkrat je voda zalila nase-
lje Šentlovrenc, tako so imeli domači 
gasilci veliko dela, saj so morali črpati 
vodo iz številnih objektov, pred posa-
meznimi objekti pa so postavljali vre-
če s peskom. Veliko dela so imeli tudi 
prevozniki za odvoz avtomobilov, saj 
kar pet voznikov ni upoštevalo zapore 
ceste, ki so jo postavili cestarji in do-
mači gasilci. Voda je bila tako visoka, 
da dostop do posameznih bližnjih vasi 
ni bil mogoč. Promet je Temenica za-

časno zaustavila tudi pri vasi Krtina.
V poznih večernih urah se je voda 

Temenice pričela dvigovati tudi v 
spodnjem toku, zato marsikateri do-
mačin ni imel nočnega počitka.

Močno deževje je sprožilo tudi ne-
kaj novih plazov, ki so si jih že ogledali 
predstavniki občine ter sprejeli ustrez-
ne ukrepe. 

Zaradi neupoštevanja pripomb obči-
ne DARS-u glede potrebnega nadvoza 
pri gradnji avtoceste pri vasi Korenitka, 
je bil podvoz zalit, voda pa je odnašala 
še neutrjene bankine ceste.

Štab civilne zaščite Občine Treb-
nje je bil ves čas poplav na terenu ter 
s pomočjo dežurne službe, Policije in 
Centra za obveščanje usmerjal ukrepe 
reševanja in zaščite prometa. Hkrati pa 
ponovno ugotovil, da bi bilo škode po 
razlitju rek veliko manjše, če občani ne 
bi zasipavali območje razlitje rek ter 
gradili stavbe na poplavnem območju. 
V svoji dolgoletni zgodovini sta si reki 
napravili svoje poplavno območje, kar 
so znali v preteklosti ljudje razumeti in 
graditi objekte na vzpetinah, sedanji 
čas pa ...

Dušan Mežnaršič

Za tretje 
življenjsko 
obdobje

Na zaključnem srečanju animator-
jev krožkov UTŽO Trebnje, je gospa 
Cvetka Bunc, ki je predsednica odbora 
UTŽO, razložila opažanja in izkušnje 
drugih Univerz, o katerih so govorili 
na posvetu v Ljubljani.

Poslanstvo Univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje je velikega pomena za 
upokojeno generacijo iz socialnega in 
psihološkega vidika.

V Sloveniji že 19 let poteka izobra-
ževanje starejših, ki svojim prejšnjim 
znanjem dodajajo nova ali že osvojena 
nadgrajujejo. To je izobraževalno giba-
nje, ki temelji na izmenjavi znanj, izku-
šenj članov študijskih skupin. Znanje 
koristi osebni rasti, razumevanju sebe 
in položaja v družbi, za večjo zaposlji-
vost ali povratek na trg dela, kakor tudi 
za delovanje v civilni družbi. Odprtost 
Univerze se kaže v medsebojnem po-
vezovanju, pripravljenosti skupin, 
sprejeti medse nove člane, v povezo-
vanju z lokalnim, narodnim in med-
narodnim okoljem.

Starejši se večkrat počutimo kot bre-
me, odvečne. A ni tako. Svoje znanje 
delimo, prenašamo na mlajše, učimo 
se od mlajših in tako gradimo medge-
neracijske mostove. Potrebno je razu-
mevanje. Tudi dohodki starejših naj-
večkrat končajo kot pomoč mlajšim, 
torej smo tudi tukaj koristni.

Raziskave evropskih držav kažejo, 
da države z različnimi pristopi v nev-
ladnih organizacijah opravijo ogrom-
no dela in tako mladim družinam in 
mladim prihranijo čas in denar.

Na Danskem so ustanovili društvo 

Babica na posodo. Starejše gospe se 
izobražujejo in ponudijo svoje usluge 
staršem z majhnimi otroki. Ko otroci 
zbolijo, pridejo »posojene babice« in 
starši lahko brezskrbno opravljajo svo-
jo službo.

V Britaniji v National Trustu skrbi 
za muzeje 60 % zaposlenih, ki so sta-
rejši in delajo kot prostovoljni kustosi.

Na Nizozemskem so vzgojili 1000 
ambasadorjev interneta. So starejši in 
učijo uporabo interneta druge starejše 
in mlajše v odročnih krajih.

Italijanski upokojeni menedžerji so 
naredili »valilnice podjetij mladih«. 
Mlade spremljajo v prvih korakih pod-
jetništva, so njihovi mentorji.

Četrtna podjetja – poznajo jih v 
Franciji – delujejo za lokalno zaposli-
tev in razvoj kraja.

Gre za oblike socialne ekonomije.
V pričakovanju delokacije industri-

je bo prišlo še do večje brezposelno-
sti, zato bodo potrebne krizne ekipe, 
sestavljene iz andragogov, socialnih 
delavcev, psihologov, starejših izobra-
žencev, ki bodo znali in zmogli iz po-
sameznega človeka izbrskati najboljša 
poklicna znanja in jim pomagati izde-
lati načrt zaposlitve.

Tudi v Trebnjem UTŽO ubira na-
predno in koristno pot. Raznovrst-
na predavanja (enkrat tedensko) do 
različnih krožkov, kažejo, da z upo-
kojitvijo ni konec učenja, ampak spo-
znavamo nove in drugačne snovi. Za 
ta letnik smo končali, v jeseni pa po-
novno v nabiranje učenja in izkušenj. 
Pridružite se tistim, ki svojim znanjem 
dodajajo nova. Pogumno se pridruži-
mo učečim, obogatimo svoje znanje in 
izkušnje, spoznajmo nove ljudi, obi-
čaje, vključimo se v reko dogajanj od-
prto pa tudi koristno. To ni le učenje, 
je druženje, pohodništvo, obiski pred-
stav, skratka, koristno in zabavno.

Nasvidenje v jeseni na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje!

Za UTŽO Pavlina Hrovat

Kozolec, kdo bo tebe ljubil
Najbolj znan in spomeniškovarstveno najkva-

litetnejši dolenjski kozolec Simončičev toplar na 
Bistrici pri Mokronogu (kulturni spomenik držav-
nega pomena), ponovno buri strokovno in laično 
javnost zaradi morebitne prestavitve.  

V letu 2002 je bil prvič močno ogrožen. Njegova 
prejšnja lastnica ga je želela zaradi socialne stiske 
prodati najboljšemu kupcu. Obstajala je resna ne-
varnost, da bi ga morebitni kupec brez pogojev in 
soglasja pristojne spomeniškovarstvene službe pre-
stavil v neustrezno okolje in ga uporabil za kakršne 
koli namene in s tem nepopravljivo prizadel njego-
ve spomeniške lastnosti. Uveljavljanju predkupne 
pravice so se takrat odpovedali Ministrstvo za kul-
turo, Občina Trebnje in Krajevna skupnost Šentru-
pert. Na srečo se je na javni poziv spomeniškovar-
stvene službe po reševanju kozolca še pravočasno 
odzvalo Turistično društvo Šentrupert, ki je v njem 
prepoznalo kakovost in izjemen pomen za sloven-
sko narodno identiteto. S pomočjo ustanove »Poti 
kulturne dediščine« in njenega projekta »Slovenski 
kozolec« mu je uspelo v letu 2003 organizirati  pro-
jektno skupino, ki naj bi zbrala denar za odkup ko-
zolca, in s tem poskrbeti za njegovo ohranitev na 
mestu njegovega nastanka. En del kupnine je pro-
jektna skupina zbrala in predala lastnici že kmalu 
po podpisu pisma o nameri za odkup kozolca na 
Bistrici, ki ga je leta 2003 podpisalo šest podpisni-
kov (Občina Trebnje, Mestna občina Novo mesto, 
Ustanova »Poti kulturne dediščine Slovenije«, pro-
jekt »Slovenski kozolec«, Turistično društvo Šen-
trupert, Krajevna skupnost Šentrupert in Projekt 
»Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«. 
Drugi, večji del kupnine, je zbralo Turistično dru-
štvo Šentrupert in kozolec dokončno odplačalo v 
jeseni 2005. Na ta način je omenjeno društvo sicer 
postalo lastnik kozolca, ni pa mu doslej uspelo ko-
zolca vključiti v turistično ponudbo, kot so prvot-
no nameravali.  

Aprila 2006 je pristojna območna enota Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije od Tursi-
tičnega društva Šentrupert prejela vlogo za izdajo 
kulturnovarstvenih pogojev oz. kulturnovarstve-
nega soglasja k prestavitvi Simončičevega toplarja 
z Bistrice pri Mokronogu na 10 kilometrov odda-
ljeno Šrovinovo domačijo na Drečjem Vrhu. Za 
prestavitev naj bi bil zainteresiran tudi lastnik ome-
njene domačije, ki želi kozolec obnoviti v skladu s 
kulturnovarstvenimi pogoji in mu nameniti javno 
namembnost.

V dopisu navaja društvo štiri bistvene razloge, 
zaradi katerih se nagibajo k takšni odločitvi: 

1. Društvo ugotavlja, da kot lastnik kozolca nima 
dovolj finančnih sredstev, da bi kozolec celovito 
obnovilo v skladu z zahtevami spomeniškovarstve-
ne stroke. Ocenjujejo, da je potrebno k prenovi pri-

stopiti v čim krajšem času, saj so na njem že vidne 
poškodbe, ki ogrožajo spomenik.  

2. Lokacija kozolca z neurejeno infrastrukturo 
onemogoča društvu izvajanje   javnega programa, 
zaradi katerega je kozolec odkupilo od prejšnje 
lastnice. Navedli so problematiko bližine regional-
ne ceste, ki ogroža varnost obiskovalcev ter neure-
jenega dostopa oz. parkirišč. 

3. Kozolec nima več prvotne namembnosti, po-
trebno je poskrbeti za novo namembnost. Z novo 
namembnostjo, ki bi jo kozolec dobil v okviru Šro-
vinove domačije (turistični ogledi gostov in obis-
kovalcev Šrovinove domačije in različne kulturne 
prireditve), vidijo v društvu pogoje za nadaljnji ob-
stoj oz. njegovo ohranitev. 

4. Degradirano vplivno območje spomenika z 
novogradnjo leta 2005.

V turističnem društvu Šentrupert so prepričani, 
»da bo selitev kozolca in obnova potekala strokovno 
in celovito in da bo objekt v prihodnosti služil name-
nu, zaradi katerega se je TD pravzaprav odločilo, da 
ga zavaruje z nakupom«.

Pristojna spomeniškovarstvena služba je k ome-
njeni pobudi društva na podlagi poznavanja pro-
blematike varstva in ohranjanja Simončičevega 
toplarja v Bistrici pri Mokronogu podala naslednje 
mnenje:

Simončičev toplar v Bistrici pri Mokronogu je 
zavarovan kot enota kulturne dediščine Bistrica pri 
Mokronogu – Simončičev toplar (EŠD  8078) razgla-
šen za kulturni spomenik državnega pomena (Od-
lok o razglasitvi Župančičevega toplarja za kulturni 
spomenik državnega pomena, Ur. list RS, št. 66/20-
01, str. 6731-6732). V 4. členu omenjenega odloka 
je v zvezi z varovanjem kozolca naveden naslednji 
varstveni režim:

- varovanje spomenika v celoti, v njegovi izvirnosti 
in neokrnjenosti,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spome-
nik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeni-
ških lastnosti v celoti,

- omogočanje predstavitve spomenika in dostop-
nost javnosti v meri, ki ne ogroža spomenika in nje-
gove namembnosti. 

Za njegovo vplivno območje velja varstveni re-
žim, ki določa:

- prepoved posegov, ki bi prizadeli obstoječe vedute 
na varovane elemente kozolca.

V odločbi o varovanju kulturnega spomenika, ki 
jo je izdalo Ministrstvo za kulturo (dopis št. 617-
94/2002 z dne 24. 05. 2002) je v 3. točki (Posegi na 
spomeniku, ki so dovoljeni) navedeno med drugim 
tudi možnost prestavitve kozolca, vendar samo v 
skrajnem primeru: »Spomenik je izjemoma možno 
prestaviti na drugo lokacijo, in sicer le v primeru, ko 
so izčrpani vsi možni ukrepi za njegovo varovanje 

in to samo na lokacijo na območju ravninskega dela 
Mirnsko-Mokronoške kotline.«

Ker gre za kozolec, ki je s spomeniškovarstve-
nega vidika izjemno pomemben v državnem in 
svetovnem merilu, je pristojna območna enota Za-
voda za varstvo kulture dediščine dne 8. maja 2006 
sklicala sestanek strokovne komisije etnologov 
konservatorjev, ki je bila za to priložnost razširje-
na z zunanjimi člani izr. prof. dr. Vitom Hazlerjem 
(Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kul-
turno antropologijo), Jernejo Batič (Ministrstvo za 
kulturo, Inšpektorat za kulturno dediščino), Majo 
Oven (Restavratorski center, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije in Slavkom Mežkom 
(Ustanova »Poti kulturne dediščine« Slovenija, 
Projekt »Slovenski kozolec«). Slavko Mežek se 
edini od zunanjih članov zaradi obveznosti sestan-
ka strokovne komisije ni mogel udeležiti. Namen 
sklica sestanka strokovne komisije je bil pridobiti 
strokovno stališče do ohranjanja kozolca na mestu 
nastanka in do pobude za prestavitev kozolca na 
drugo lokacijo ter izoblikovanje predlogov stro-
kovnih postopkov za nadaljnje ukrepanje. 

Na podlagi obstoječega stanja kozolca in pred-
stavljenih dejstev je komisija zaključila naslednje:

1. Simončičev toplar v Bistrici pri Mokronogu 
predstavlja kvalitetno ohranjeno stavbno dedišči-
no, ki je nekdaj  s svojo gospodarsko funkcijo soob-
likovala del slovenske kulturne krajine in kot taka 
prispevala svojstven delež k njeni prepoznavnosti.

2. Izvirnost, neokrnjenost in prepoznavnost Si-
mončičevega toplarja je pogojena prav z njegovo 
umeščenostjo v avtentično okolje, kar bi krajina s 
prestavitvijo spomenika izgubila.

3. Kozolec trenutno fizično še ni ogrožen. Je pa 
že več let brez namembnosti, kar lahko dolgoročno 
vpliva na poslabšanje fizičnega stanja. Potrebna so 
stalna vzdrževalna dela.

4. Dolgoročno varovanje in ohranjanje kozolca je 
neposredno povezano z zagotavljanjem njegove na-
membnosti. Zaradi hrupa, ki ga povzroča promet z 
bližnje regionalne ceste, zaradi neurejenega parkiriš-
ča in dostopa do kozolca, Turistično društvo Šentru-
pert ne more pri, ob ali pod njim zagotoviti javne 
funkcije oz. dejavnosti, ki so bili razlog odkupa.

5. Kozolec je ogrožen na simbolni ravni. Z njegovo 
prestavitvijo bo kraj izgubil pomemben identitetni 
simbol.

6. Pred izdajo kulturnovarstvenih pogojev naj no-
vomeška območna enota prioritetno poskrbi za izde-
lavo konservatorskega programa, v njem predstavi 
dejansko fizično stanje spomenika in izdela presojo 
morebitnih vsebin, brez katerih je njegov obstoj de-
jansko vprašljiv. Prav tako naj predstavi problemati-
ko izvajanja vsebin, ki jih je Turistično društvo Šen-
trupert želelo izvajati. Namen tega strokovnega dela 
naj bo preveritev vseh možnosti za ohranitev kozolca 
na mestu nastanka, kot to določa odločba o varstvu 
kulturnega spomenika.

7. V varstvo in zaščito Simončičevega toplarja na 

mestu samem je potrebno vključiti lokalno skupnost, 
državo in zainteresirano javnost. V tem kontekstu 
naj novomeška območna enota pridobi jasna stališ-
ča občine Trebnje, Krajevne skupnosti Šentrupert in 
Ustanove »Poti kulturne dediščine« Slovenija, Pro-
jekt »Slovenski kozolec«, do pobude za prestavitev 
kozolca. 

8. Po izdelavi konservatorskega programa z oceno 
ogroženosti kozolca naj novomeška območna enota 
pridobi še uradno stališče Ministrstva za kulturo.

9. Na vlogo Turističnega društva Šentrupert naj 
novomeška območna enota odgovori s predhodnim 
mnenjem, z obrazložitvijo, da se bo lahko konkretno 
opredelila do prestavitve kozolca takoj, ko bo prio-
ritetno pripravila konservatorski program z oceno 
ogroženosti kulturnega spomenika ter pridobila re-
levantna stališča zainteresirane javnosti. Do takrat 
pa naj lastnik počaka s kakršnimikoli aktivnostmi za 
prestavitev kozolca.

Na podlagi predstavljenih stališč strokovne ko-
misije bo novomeška območna enota Turistične-
mu društvu Šentrupert lahko podala jasno stališče 
do prestavitve kozolca in izdala kulturnovarstvene 
pogoje v skladu s 45. členom Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Ur. list RS, št. /1999) šele po 
izdelanemu konservatorskemu programu z oceno 
ogroženosti kulturnega spomenika. K njegovi iz-
delavi je pristojna spomeniškovarstvena služba že 
pristopila. Namerava ga prioritetno izdelati v naj-
krajšem možnem času (okvirno do sredine julija 
2006). Na podlagi izdelanega konservatorskega 
programa bomo lahko izdali konkretno stališče s 
kulturnovarstvenimi pogoji. 

Dušan Štepec Dobernik, 
višji konservator Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, OE Novo mesto

Otroci Šentlovrenca so izkoristili trenutek poplav ter čol-
narili  pa cesti.

Prevoz na lastno odgovornost v vasi Stranje pri Velikem 
Gabru. 
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PETEK, 9. junij 2006
GLAVNI ODER:

17.00  OTROŠKI PROGRAM
Lutkovna predstava TRIJE PUJSKI, Balinkugla
D´ NEEB & NINA PUŠLAR

18.30  POVORKA DRUŠTEV

19.00  KULTURNI PROGRAM IN SLAVNOSTNA  
 OTVORITEV
Slavnostni govornik: direktor Slovenske turistične organiza-
cije mag. DIMITRIJ PICIGA 

20.30 ZABAVNI VEČER - ANSAMBEL LOJZETA  
 SLAKA
Povezovalec programa: JANEZ ŠKOF

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
15.00 - 24.00 VELIKI ZABAVIŠČNI PARK (parkirišče za pošto  
 in nasproti gostilne Šeligo)
15.00 - 19.00 Galerija likovnih samorastnikov, ogled stalne   
 zbirke naivne umetnosti
16.00 - 19.00 Ladina Korbar, Razstava figur iz barvane žgane   
 gline: »GLINENA OBLAČILA« (Baragova galerija)
16.00 - 20.00 Prodajno-razstavni sejem z domačimi izdelki in  
 etnografskim programom (pred pošto)
16.30 - 17.00 Prihod godb iz Nemčije in Madžarske (parkirišče  
 za  CIK-om)
16.00 - 20.00  Humanitarna akcija, zbiranje sredstev 
 »SVET ZA DARFUR«, pod častnim    
 pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije  
 dr. Janeza DRNOVŠKA (osrednje prizorišče)
18.00 - 23.00 Demonstracija projekcij – RIBERA d.o.o. (mestni  
 park)
18.00 - 24.00 Turnir v FUN BALLU – sodelujejo društva iz   
 otvoritvene povorke (mestni park)
18.00 - 24.00 Paint ball (travnik nasproti gostilne Šeligo)
20.00 - 24.00 Srečelov (osrednje prizorišče)
22.00 -           Ekcibicijski turnir v FUN BALLU »politične   
 stranke Občinskega sveta Občine Trebnje«   
 (mestni park) 

SOBOTA, 10. junij 2006
GLAVNI ODER:

16.00 MEDNARODNI FESTIVAL GODB IN 
 MAŽORETNIH SKUPIN
Festival mažoret
Povorka vseh sodelujočih godb in mažoretnih skupin 
Skupni nastop vseh godb in mažoretnih skupin

19.00 SVET  ZA  DARFUR
Slavnostni gost predsednik Republike Slovenije dr. JANEZ 
DRNOVŠEK

19.30 Nastop godbe iz Madžarske

20.30 Svečanost ob 80. letnici 
 Občinskega pihalnega orkestra Trebnje 
22.00 Nastop godbe iz Nemčije

23.00 ZABAVNI VEČER - ZLOBKO BIG BAND Z  
 GOSTI IN NUŠO DERENDA
povezovalec programa: LOJZE BOJANC

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
08.00 - 11.00 
in od 
16.00 – 18.00 Ladina Korbar, Razstava figur iz barvane žgane   
 gline:»GLINENA OBLAČILA«  (Baragova  galerija)
08.00 - 19.00 Prodajno-razstavni sejem z domačimi izdelki in  
 etnografskim programom (pred pošto)
10.00 - 12.00 Ekologija - Stroji in naprave za lesno biomaso in  
 sodobno ogrevanje (Obrat Žaga v Veliki Loki, KZ  
 Trebnje)
10.00 -  Igranje nemške godbe iz Lauingena 
 (Mercator center Trebnje)
10.00 -  Igranje madžarske godbe iz Sarvarja, 
 (SPAR Trebnje)
10.00 -  Dan odprtih vrat in tekmovanje v elementih   
 igre golfa, Golf & Country Club Trebnje 
 (vadišče Blato)
10.00 -  Odprti turnir v odbojki na mivki (ŠC Vita)
11.00 -  Igranje nemške godbe iz Lauingena 
 (Dom starejših občanov Trebnje)
11.00 -  Igranje madžarske godbe iz Sarvarja 
 (Kmetijska  zadruga Trebnje)
11.00 - 24.00 Veliki zabaviščni park (parkirišče za pošto in   
 nasproti gostilne Šeligo)
15.00 - 23.00 Demonstracija projekcij – RIBERA d.o.o. 
 (mestni park)
15.00 - 24.00 Paint ball (travnik nasproti gostilne Šeligo)
16.00 - 20.00 Predstavitev poklica vojaka, Slovenska vojska 
 (pred pošto)
15.00 - 20.00 Jumicar – avtošola za otroke – poligon z   
 avtomobilčki za vožnjo po mini mestni ureditvi  s  
 semaforji, znaki …, preventivna vzgoja otrok v   
 cestnem prometu, kjer vsak otrok doživi pravi   
 svet prometa skozi voznikove oči (parkirišče med  
 Občino in Policijo) 
15.00 - 20.00 Predstavitev dela POLICIJE (parkirišče med   
 Občino in Policijo)
15.00 - 20.00 Mednarodni projekt za spodbujanje uporabe   
 otroških sedežev EUCHIRES, Republiški svet za  
 preventivo in vzgojo v cestnem prometu (parkirišče  
 med Občino in Policijo)
17.00 - 19.00 Galerija likovnih samorastnikov, ogled stalne   

 zbirke naivne umetnosti
15.00 - 24.00 Odprti turnir v FUN BALLU (mestni park)
16.00 - 20.00 Humanitarna akcija, zbiranje sredstev 
 »SVET ZA  DARFUR«, pod častnim    
 pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije   
 dr. Janeza DRNOVŠKA (osrednje prizorišče)
16.00 - 20.00 Prodaja unikatnih izdelkov za dobrodelne namene  
 LEO KLUB TREBNJE (pred pošto)
19.15 -  Igranje godb iz klopi (osrednje prizorišče)
20.00 - 24.00 Srečelov (osrednje prizorišče)
21.00 -  Ekcibicijski turnir v FUN BALLU med ekipami   
 »godb« (mestni park)

NEDELJA, 11. junij 2006
GLAVNI ODER:

10.00 Kolesarski maraton po občini Trebnje -  
 START, 26 km in 65 km (Kolesarsko društvo  
 Gorenje Ponikve)
12.00 
- 14.00 Kolesarski maraton po občini Trebnje - CILJ 

15.00 Otroški program 
 »ZA ZDRAV OTROŠKI NA SMEH«
Lutkovna skupina PTIČJA GRIPA, Gaberčani
Otroški program VRTEC TREBNJE
Otroški ŽIV ŽAV Andreje Stare in zaključek akcije »Za zdrav 
otroški nasmeh«
Akrobatska skupina FLIP Piran – zabava za vse generacije!!!

18.00 ZABAVNI VEČER - GAŠPERJI
povezovalka programa: IRENA TRATNIK

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
08.00 - 11.00 
in od 
16.00 – 18.00  Ladina Korbar, Razstava figur iz barvane žgane   
 gline: »GLINENA OBLAČILA« (Baragova galerija)
08.00 - 11.00 Tekmovanje »RIBIŠKI CAR«, ribnik Blato (Ribiška  
 družina Novo mesto, pododbor Temenica)
10.00 - 14.00 »Kolesarjenje po trebanjskih gričih«, 
 26 km in 65 km 
10.00 -  Odprti turnir v odbojki na mivki (ŠC Vita)
10.00 - 24.00 Veliki zabaviščni park (parkirišče za pošto in   
 nasproti gostilne Šeligo)
11.30 - Podelitev pokalov »RIBIŠKI CAR« družabno   
 srečanje ob 60. letnici Ribiške družine Novo   
 mesto, možnost nakupa ribolovne dovolilnice po  
 polovični ceni (Ribnik Blato)
15.00 - 23.00 Demonstracija projekcij – RIBERA d.o.o. 
 (mestni park)
15.00 - 22.00 Paint ball (travnik nasproti gostilne Šeligo)
15.00 - 19.00 Jumicar – avtošola za otroke – poligon z   
 avtomobilčki za vožnjo po mini mestni   
 ureditvi s semaforji, znaki …, preventivna vzgoja  
 otrok v cestnem prometu, kjer vsak otrok doživi  
 pravi svet prometa skozi voznikove oči (parkirišče  
 med Občino in Policijo) 
15.00 - 19.00 Galerija likovnih samorastnikov, ogled stalne   
 zbirke naivne umetnosti
15.00 - 19.00 Prodajno-razstavni sejem z domačimi izdelki in  
 etnografskim programom (pred pošto)
15.00 - 20.00 Prodaja unikatnih likovnih izdelkov za nakup   
 dežnikov in palerin VRTEC TREBNJE (pred pošto)
15.00 - 20.00 Prodaja unikatnih izdelkov za dobrodelne namene  
 LEO KLUB TREBNJE (pred pošto
15.00 - 16.00 Otroški turnir v  FUN BALLU, ekipe 
 »ZA OTROŠKI NASMEH« (mestni park)
16.00 - 20.00 Odprti otroški turnir v  FUN BALLU, 
 ekipe od 6–8, 9–10, 11–12, 13–15 let (mestni park)
20.00 - 24.00 Srečelov (osrednje prizorišče)
20.00 - 23.00 Turnir v  FUN BALLU med ekipami gasilskih   
 društev in krajevnih skupnosti  občine Trebnje   
 (mestni park)

PRILOGA tradicionalne prireditve v Trebnjem »Iz trebanjskega koša 2006«

Sponzor tiska priloge IZ TREBANJSKEGA KOŠA je
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Dobrodelna akcija Svet za Darfur
Trebnje za Darfur

Zadnjih pet let smo v prireditev Iz trebanjskega koša vključevali 
tudi razne humanitarne akcije. Letošnje leto smo se odločili poma-
gati pri akciji Svet za Darfur.

Pri izvedbi humanitarne akcije pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije dr. Janeza DRNOVŠKA nam bodo 
pomagali Krožek UNICEF OŠ Trebnje, prostovoljci OŠ Mirna, tre-
banjske mažoretke, trebanjski skavti, taborniki in Leo klub Trebnje. 
Sredstva bomo zbirali v petek in soboto med 16.00 in 20.00. 

Prostovoljci – trebanjske mažorete, skavti, taborniki in Leo klub 
… bodo med občinstvom prodajali razglednice Svet za Darfur po 
500 in 1000 sit.

V soboto, 10. 6., ob 19.00 Svet za Darfur bo na glavnem odru  
slavnostni gost predsednik Republike Slovenije dr. Janez DR-
NOVŠEK.

Prosimo Vas, da odprete srce in roke; saj veste -  
»Goro bo premaknil le tisti,
ki je v začetku premikal kamenčke«
(kitajska modrost)
Spoštovani,
situacija v Darfurju se dramatično slabša. V Darfurju in okolici je 
že več kot 3 in pol milijona pomoči potrebnih. V Sloveniji smo si 
skupaj z našimi humanitarnimi organizacijami začrtali cilj, da oskr-
bimo tiste, ki so pomoči najbolj potrebni, z vodo, s hrano, zdravi-
li, medicinskim osebjem, šolanjem otrok, psihosocialno pomočjo. 
Prebuditi moramo svet, zbuditi njegovo vest. Spomnimo se, kako 
smo bili vsi pripravljeni pomagati ob lanskoletnem katastrofalnem 
cunamiju. Razsežnosti katastrofe v Darfurju pa utegnejo biti še večje.  
Čas je za akcijo. Nehajmo nemo in apatično opazovati, kako umira-
jo otroci in številni nedolžni ljudje, ki želijo le mirno živeti na tem 
svetu. Zato vas prosim, da pomagate še danes. Jutri bo prepozno. 
Pridružite se skupni slovenski akciji za pomoč.

Verjamem, da bomo z vseslovensko akcijo rešili tisoče, morda 
milijone ljudi. Skupaj bomo zmogli. 

Hvala.
dr. Janez Drnovšek, 
predsednik republike

 

Fun ball (v mestnem parku)
Fun ball je tekmovanje, ki se je zadnja leta uveljavilo po vsej Slo-

veniji in je zelo zanimivo in atraktivno za ljudi vseh starosti in obeh 
spolov. Tekmovanje se izvaja na igrišču, ki je z vseh strani zaprto, 5 
igralcev (4+1 golman) pa so zavezani z elastičnimi vrvmi. Na prvi 
pogled je to kopija vsem znanega namiznega nogometa v naravni 
velikosti. Vsaka tekma traja 5 minut. Zmagovalci dobijo nagrade in 
pokale. Prijavnina za turnir znaša 5.000 SIT/ekipo. Otroški turnir 
v celoti sponzorira Turistično društvo Trebnje, zato prijavnine za 
ekipe ni!

Ker bi radi, da nas takšne in podobne prireditve čim bolj povezu-
jejo, želimo, da se nam pridružite v čim večjem številu in da tudi vi 
pravočasno prijavite svojo ekipo. 

Prijave zbiramo na številki 041 726 679, Andrej Grandovec, 
imex.grandovec@siol.net, tictrebnje@volja.net ali po pošti: Turi-

stično društvo Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje

Petek, 09. 06. 2006
18.00 – 24.00 turnir v fun ballu – sodelujejo društva z otvoritvene 
povorke (mestni park) 
Prijave zbiramo v parku!!!
22.00 – eksibicijski turnir v fun ballu – politične stranke Občinske-
ga sveta Občine Trebnje (mestni park) 

Sobota, 10. 06. 2006
15.00 – 24.00 odprti turnir v fun ballu (mestni park) 
Prijave zbiramo v parku!!!
22.00 eksibicijska tekma v fun ballu  med ekipami godb (mestni 
park)

Nedelja, 11. 06. 2006
16.00 – 20.00  otroški turnir za zdrav otroški nasmeh (mestni 
park)
16.00 – 20.00  odprti otroški turnir v fun ballu, ekipe od 6–8, 9–10, 
11–12, 13–15 let (mestni park) Prijave zbiramo v parku!!!
20.00 – 23.00  turnir v fun ballu -  gasilska društva in  krajevne 
skupnosti  občine Trebnje (mestni park) 
Prijave zbiramo v parku!!!

2. kolesarski maraton po 
Občini Trebnje

Kolesarjenje bo potekalo v nedeljo, 11. junija, s pričetkom ob 
10.00 uri izpred glavnega odra prireditve Iz trebanjskega koša. 
Organizator je Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve. Start kolesar-
jenja jepred glavnim odrom v Trebnjem. Vsi udeleženci maratona 
se lahko prijavijo na dan prireditve od 8.30 do 9,45 na startnem 
prostoru. 
Prijavnina je 2500 sit. 
Trasa malega maratona – 26 km: 
Trebnje – Štefan – Pluska – Medvedjek - Veliki Gaber – Radohova 
vas – Šentlovrenc -  Velika Loka – Štefan – Trebnje 
TRASA VELIKEGA MARATONA – 65 km:
Trebnje – Štefan – Pluska – Medvedjek – Veliki Gaber – Radohova 
vas – Šentlovrenc - Velika Loka – Štefan – Trebnje – Dol. Nemška 
vas – Rodine – Gomila – Mirna – Rakovnik – Mokronog – Pijavice 
– Hrastovica – Rakovnik – Mirna – Gomila – Dol - Trebnje
Na progo po poskrbljeno za okrepčila, na cilju pa za malico.

Vsak udeleženec, ki bo upošteval splošne predpise in prispel na 
cilj do 14. ure bo dobil kolesarski dres.

Za zdrav otroški nasmeh
Nasmeh odpira vsa vrata in nič ne stane, veliko pa pomeni tiste-

mu, ki mu je namenjen. Za lep nasmeh pa so najpomembnejši zdra-
vi, čisti zobje, zato je v letošnjem letu skupaj z učitelji na razredni 
stopnji potekala akcija v organizaciji Zdravstvenega doma Trebnje 
– Bernarde Sever, Nasmejte se z nami. 

Otroški trud pa seveda ni bil zaman. Na zaključni priredit-
vi, ki bo potekala v okviru prireditve Iz Trebanjskega koša, 
otroke čaka veliko zabave, športa in drugih presenečenj. Tudi 
lepe nagrade. 
NEDELJA, 11. 06. 2006
15.00 Otroški program Za zdrav otroški nasmeh
 Lutkovna skupina Ptičja Gripa, Gaberčani
 Otroški ŽIV ŽAV Andreje Stare in zaključek akcije  
 Za zdrav otroški  nasmeh
 Akrobatska skupina FLIP Piran – zabava za vse 
 ge neracije!!!
15.00 - 16.00 otroški turnir v fun ballu, ekipe Za zdrav otroški  
 nasmeh
15.00 - 19.00 Jumicar, avtošola za otroke

Ne pozabimo – zdravje se začne v ustih. In nič na svetu ni lepšega 
kot lep in iskren otroški nasmeh. V nedeljo se nasmehnite z nami!

Paint ball
Paint ball je razburljiv, adrenalinski šport, ki ga lahko enakovred-

no igrajo tako moški kot ženske in kjer uspešnost igralca ni pogoje-
na s starostjo ali fizično močjo.

Igra se bo odvijala na travniku nasproti gostilne Šeligo, ograjena 
bo z mrežo, spominjala pa na igro iz otroštva kavbojci in indijanci. 
Več si lahko ogledate na strani www.paintball-spar.com.
Paint ball se bo vsak dan v času prireditve na travniku nasproti 
gostilne Šeligo:
- petek,     9. 6. 2006 od 17.00 do 24.00
- sobota, 10. 6. 2006 od 15.00 do 24.00
- nedelja, 11. 6. 2006 od 15.00 do 24.00 

Vabljeni, da nas obiščete v čim večjem številu, kajti vsi dobri 
strelci boste nagrajeni. 

Sklad vrtca Trebnje v sodelovanju z 
otroki in vzgojiteljicami 

Prirejajo dobrodelno akcijo za nakup otroških dežnikov in pale-
rin v vrtcu Trebnje, ki so nepogrešljivi del opreme v deževnem in 
snežnem času. Prireditev in program se bosta odvijala na  tradicio-
nalni prireditvi Iz trebanjskega koša dne, 11.  junija 2006, od 15. ure 
dalje na glavnem prireditvenem prostoru pred Občino Trebnje.

Otroci in strokovne delavke vrtca Trebnje se bodo predstavili s 
kratkim kulturnim programom in s svojimi likovnimi izdelki, ki 
bodo tudi naprodaj na stojnici vrtca Trebnje, ki bo v neposredni 
bližini prireditvenega prostora.

Z udeležbo le-te bomo dokazali, da podpiramo delo in prizade-
vanja naših otrok in vzgojiteljic, ki si skupaj s skladom vrtca Trebnje 
prizadevajo za napredek vrtca Trebnje.

Sklad vrtca Trebnje

Jumicar
Sobota, 10. 6., in nedelja,11. 6. 2006,
na parkirišču med Policijo Trebnje in Občino Trebnje
Brezplačno!!!!!!!

15.00 - 19.00 Jumicar, avtošola za otroke – poligon z 
 avtomobilčki za vožnjo po mini mestni ureditvi  
 s semaforji, znaki … preventivna vzgoja otrok v  
 cestnem prometu, kjer vsak otrok doživi pravi svet  
 prometa skozi voznikove oči 
 (parkirišče med Občino in Policijo)
15.00 - 20.00 Predstavitev dela Policije (parkirišče med Občino  
 in Policijo)
15.00 - 20.00 Mednarodni projekt za spodbujanje uporabe   
 otroških sedežev – Euchires Republiški svet 
 za preventivo in vzgojo v cestnem prometu   
 (parkirišče med Občino in Policijo)

Program Jumicar je namenjen preventivni vzgoji otrok (od 7 
– 12 let) v cestnem prometu na malo drugačen način (skozi igro, 
praktično, kjer vsak otrok podoživi pravi svet prometa). V teoretič-
nem delu otroke opozorimo na nevarnosti, ki jim pretijo v cestnem 
prometu, poučimo jih o vedenju ter pravilih, ki so za njih pomemb-
na kot za udeležence v cestnem prometu (pešec, kolesar). V prak-
tičnem delu pa se po mini poligonu (cca.300 – 400m2) popeljejo z 
avtomobilčki po mini mestni ureditvi s semaforji, znaki, itd.

Program nudi otroku videnje dogajanja v cestnem prometu na 
drugačen način. Poleg prometnega znanja pa pridobijo tudi moto-
rične sposobnosti, saj morajo biti pozorni na vožnjo, znake, pešce 
ter druge udeležence v prometu. Program po svetu deluje že 16 let 
in je zelo uspešen.

EKOLOGIJA – Stroji za lesno 
biomaso in sodobno
10.00 - 12.00 Ekologija - Stroji in naprave za lesno bioma-
so in sodobno ogrevanje (Obrat Žaga v Veliki Loki, KZ Trebnje)

Kmetijska zadruga Trebnje se v trebanjsko ekološko leto vključuje s 
prikazom strojev in naprav za pripravo in uporabo lesne biomase za 
ogrevanje. Pri žagi v Veliki Loki bodo predstavili svoje izdelke: Stihl 
in Husquarna ( verižne motorne žage ); Vitli Krpan, Tajfun Planina, 
Bider in Ulysess ( gozdarski vitli, cepilniki, drobilniki....); KWB iz 
Gornjega Grada, Biomasa iz LUČin WVTERM iz Maribora (peči 
za centralno ogrevanje na polena in sekance).

80. letnica občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje
in
mednarodni festival godb in 
mažoretnih skupin
Sodelujoče godbe: Lauingen (Nemčija), Sarvar (Madžarska), 
Godba Stična, Mestna godba Metlika, Pihalni orkester Sv. Ruper-
ta, Godba Dobrepolje, Pihalni orkester Kočevje, Godba Črnomelj, 
Pihalni orkester Kostanjevica, Pihalni orkester Šentjernej, Mestna 
godba Novo mesto, Ribniški pihalni orkester, Občinski pihalni or-
kester Trebnje
Sodelujoče mažoretne skupine: Udruga turopoljskih mažoret-
kinja – Kuče, Ansambel kranjskih mažoret, Mažorete iz Logatca, 
Mažorete iz Horjula, Mažorete z Jesenic, Trebanjske mažorete in 
mažorete OŠ Trebnje

 
Sobota, 10. junij 2006
10.00 -  Igranje nemške godbe iz Lauingena 
 (Mercator center Trebnje)

PRILOGA tradicionalne prireditve v Trebnjem »Iz trebanjskega koša 2006«
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10.00 -  Igranje madžarske godbe iz Sarvarja, (SPAR   
 Trebnje)
11.00 -  Igranje nemške godbe iz Lauingena (Dom starejših  
 občanov Trebnje)
11.00 -  Igranje madžarske godbe iz Sarvarja (Kmetijska  
 zadruga Trebnje)

Glavni Oder:
16.00 mednarodni festival godb in mažoretnih skupin
 Festival mažoret
 Povorka vseh sodelujočih godb in mažoretnih   
 skupin 
 Skupni nastop vseh godb in mažoretnih skupin
19.30 Nastop godbe iz Madžarske
20.30 Svečanost ob 80. letnici Občinskega pihalnega  
 orkestra Trebnje 
22.00 Nastop godbe iz Nemčije
23.00 Zabavni večer - Zlobko Big band z gosti in Nušo  
 Derenda
povezovalec programa: LOJZE BOJANC

KUD 
Občinski pihalni orkester Trebnje
1926 – 2006

Zgodba se začenja leta 1926, ko je bila v Godnjavčevi gostilni v 
Starem trgu na pobudo gostilničarja Franca Godnjavca ustanovlje-
na Trška godba. Leta 1930 je godba prenehala delovati. Kljub njene-
mu razpadu pa je v ljudeh ostala želja po novi godbi, ki so jo tešili 
z malim trobentaškim zborom, ki je deloval v okviru trebanjskega 
gasilskega društva pod vodstvom Antona Hrena st. Zamisel o god-
bi je ponovno oživela v začetku leta 1938. Zaslugo za to pa je imel 
tedanji trebanjski dekan Ivan Tomažič. Vodenje godbe je prevzel 
organist Martin Ulaga. Zaradi vojne vihre je godba prenehala delo-
vati. Inštrumente, ki so jih zaplenili italijanski vojaki, pa sta takoj 
po osvoboditvi leta 1945 začela zbirati Anton Hren st. in Anton 
Hren ml. Pod vodstvom organista Martina Ulage je godba ponovno 
začela delovati.

Godba je resnično zaživela, ko je leta 1954 postal njen kapelnik 
Jože Prpar, ki je godbi dal poseben pečat. Pri delu pa so mu po-
magali Franc Zakrajšek, Stane Černe in Lado Požes, ki so opravljali 
funkcijo predsednika. Po odhodu Jožeta Prparja je vodstvo godbe 
prevzel Franc Zakrajšek, dokler ni v jeseni leta 1964 dirigentske pa-
lice prevzel Jože Teršar, strokovnjak na glasbenem področju.

Jože Teršar se je dela lotil z veliko vnemo. Za potrebe godbe je 
ustanovil glasbeno šolo, ki je bila sprva oddelek glasbene šole v 
Novem mestu. Izobrazil je veliko mladih fantov, ki so postali je-
dro godbe. V njegovem času so opravljali vlogo predsednika godbe 
Lado Požes, Janez Tratnik in Nace Škoda st. Pod dirigentsko palico 
Jožeta Teršarja je godba začela tudi koncertno nastopati. Izkazal pa 
se je tudi kot dober organizator, saj je godba z njegovo pomočjo 
dobila nove uniforme. Jože Teršar je maja leta 1973 godbo zapu-
stil. Godba ni razpadla, za kar sta poskrbela prizadevni predsednik 
Nace Škoda st. in Stane Prijatelj, ki je godbo vodil strokovno, dokler 
ni v jeseni leta 1973 postal dirigent Ivo Matoš.

Ivo Matoš je vodil godbo šestnajst let. Godbo je s pomočjo Na-
ceta Škode st., ki je bil predsednik godbe vse do leta 1977. Istega 
leta pa se je godba registrirala kot samostojno društvo pod imenom 
Občinski pihalni orkester Trebnje. V okviru pihalnega orkestra je 
pričel delovati mladinski orkester pod vodstvom Iva Rančigaja.

Septembra leta 1977 je mesto predsednika orkestra prevzel Mit-
ja Prijatelj. Dobili so nove letne in zimske uniforme. Leta 1980 so 
trebanjski godbeniki gostovali pri prijateljski godbi Sandrik na Slo-
vaškem. V istem letu je trebanjska občina navezala prijateljske stike 
z italijanskim mestom Guastalla, pihalni orkester pa s tamkajšnjo 

godbo. Leta 1981 je gostoval v pobrateni občini Obrenovac v Srbiji, 
leta 1982 pa v italijanskem mestu Guastalla.

Konec leta 1983 je vodstvo orkestra prevzel Franc Jevnikar, ki je 
začel orkester urejati tudi organizacijsko. Obnovil in poglobil je od-
nose s trebanjsko glasbeno šolo in sklenil pogodbo o sofinanciranju
šolnine za mlade godbenike. Orkester je še vedno strokovno napre-
doval in veliko nastopal tudi izven občinskih meja, v Veliki Gorici 
na Hrvaškem in Ilijašu v BiH. Prof. Ivo Matoš je leta 1990 godbo 
zapustil.

Predsednik Nace Škoda ml., ki je prevzel to funkcijo leta 1989, 
je zaprosil Matoševega učenca in sina Jožeta Teršarja, takrat še štu-
denta glasbe, Igorja Teršarja, da prevzame orkester. Pod njegovim 
vodstvom se je orkester začel v letu 1990 ponovno razvijati strokov-
no in tudi organizacijsko. Igor Teršar je takoj imenoval za svojega 
pomočnika Igorja Hribarja. Začel je s tradicionalnimi novoletnimi 
koncerti, sprva še v prostorih trebanjskega kulturnega doma, kas-
neje pa v telovadnici OŠ Trebnje. Leta 1992 je orkester slavil 65. ob-
letnico delovanja in ob tej priliki posnel svojo prvo glasbeno kaseto 
z naslovom Triglav moj dom.

V tem času je orkester pričel tekmovati na tekmovanjih Zveze 
slovenskih godb in dosegel odlične rezultate. Dobil je tri zlate pla-
kete, in sicer leta 1992 v tretji težavnostni stopnji, leta 1995 v drugi 
in leta 1998 v prvi stopnji. Orkester se je leta 1995 udeležil revije 
in svetovnega tekmovanja godb v norveškem mestu Hammar na 
festivalu Janitsjarfestivalen Hamar in v III. kategoriji osvojil tret-
je mesto. Leta 1995 je orkester navezal stike z godbo Lauingen iz 
Nemčije.

Dirigent profesor Igor Teršar in predsednik Nace Škoda ml. sta 

navdušila učiteljico športne vzgoje Darjo Korelec, da je postala 
mentorica trebanjskim mažoretam, ki so ob koncu leta 1995 že pri-
čele z vajami. Mažorete so organizacijsko postale sekcija pihalnega 
orkestra, leta 1996 pa so že prvič nastopile skupaj z njim. Udeležile 
so se državnih ter evropskih tekmovanj, in sicer na Hrvaškem, Če-
škem, Poljskem, Slovaškem, v Angliji in leta 2005 tudi v Romuniji.

Orkester je leta 1997 organizacijsko prevzel Daniel Metelko, ki 
je že prej sodeloval pri navezovanju stikov z godbo iz Nemčije, kot 
predsednik pa je godbi še tesneje povezal. Godbi sta si potem še 
nekajkrat izmenjali obisk. Pod okriljem orkestra je ponovno začel 
delovati mladinski orkester pod vodstvom Igorja Hribarja in po-
zneje Primoža Kravcarja. 

Leta 1999 je bil prvič organiziran mednarodni festival godb in 
mažoretnih skupin, na katerega je orkester povabil godbe in mažo-
retne skupine iz domovine in tujine. Festival je postal tradicionalna 
prireditev, ki se odvija vsako drugo leto.

Septembra 2002 je dirigentsko palico prevzel Tomaž Zlobko, vse-
stranski in vrhunski glasbenik. S svojimi izkušnjami in sodelavci je 
uspešno izpeljal že tradicionalni novoletni koncert.

Septembra 2003 pa je dirigentsko palico prevzel Srečko Devjak. 
Istega leta se je orkester udeležil 2. tekmovanja pihalnih orkestrov v 
koncertnem tekmovanju v Velenju in dosegel srebrno priznanje.

Leta 2004 je predsedniški stolček prevzel Borut Kolenc Leta 2005 
se je orkester udeležil XXV. tekmovanja slovenskih godb v 1. težav-
nostni stopnji v Desklah, kjer je dosegel srebrno listino.

Danes v društvu sodeluje 66 godbenic in godbenikov ter 17 ma-
žoret.

Dirigent: Srečko Devjak
Predsednik: Borut Kolenc

 

Turistične zanimivosti v času 
prireditve
Mesto Trebnje
- Arheološka območja Trebnje: arheološka najdišča Praetorium 

Latobicorum, Pristava in Benečija
- Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje, 

inf.: CIK Trebnje, tel.: 07/34-82-100, 031/250-347, fax: 07/34-82-
102, e-mail:info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

- Stalna razstava Rastoča knjiga, CIK Trebnje, Kidričeva ul. 2, 
Trebnje, tel.: 07/34-82-100, 07/34-82-101, fax:07/34-82-102, e-
mail: info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

- Goliev spominski kotiček, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidri-
čeva ul. 2, Trebnje, tel.: 07/34-82-110, 07/34-82-111, fax: 07/34-
82-112, e-mail: infosiktre@nm.sik.si, www.tre.sik.si; odprto: pon., 
sre., pet.: 11.00-19.00, tor., čet.: 8.00 -16.00, sob. 8.00 -13.00

- Baragova galerija, Baragov trg 3, Trebnje, tel.: 07/30-41-358 
(Marjan Zupančič), 07/30-44-001(župnišče Trebnje); odprto po 
dogovoru

- Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja in podružnične cer-
kve v Brezi, Dečji vasi, Gradišču, Gradišču pri sv. Ani, Grmu, 
Lukovku, Jezeru, Račjem selu, Škovcu, Štefanu, Vini Gorici 
in na Vrhtrebnjem, inf.: Žup. urad Trebnje, Baragov trg 1, 8210 
Trebnje, tel.: 07/ 30-44-001, e-mail: zupnija.trebnje@rkc.si, http://
zupnije.rkc.si/trebnje 

- Trebanjski grad
- Kamnito obeležje 15. poldnevnika nad Vrhtrebnjem (zelo lepa 

razgledna točka)
- Železnodobno gradišče Kunkelj na Vrhtrebnjem
- Toplar na Blatu, inf.: družina Okorn, Blato 22, Trebnje, tel.: 07/

30-44-859
- Ponori reke Temenice pri Ponikvah, Dolenje Ponikve
- Velika in mala jama nad Trebnjem
- Dolnje dolenjska vinska cesta
- S kolesom ob Temenici in Mirni

PRILOGA tradicionalne prireditve v Trebnjem »Iz trebanjskega koša 2006«
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- Baragova pohodna pot (07/30-45-739)
- Gozdna učna pot Trebanjsko bukovje (07/304-57-87)
- Učna pot po ponorih reke Temenice
- Pohod iz Trebnjega na Vrhtrebnje (07/30-44-210)
- Pohod iz Mirne Peči na Vrhtrebnje (07/30-44-210)
- Pohod iz Trebnjega na Debenec
- Valentinov pohod (041/204-702)
- Internet kotiček KŠOT, Gubčeva c. 16, Trebnje, tel.: 040/645-

252, 07/30-41-322, e-mail: ksot.ksot@gmail.com, www.klub-ksot.
si, vsak dan po 18. uri in med vikendom, na voljo 7 računalnikov 
z dostopom do interneta

- Internetni kotiček v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem, Kidričeva 
ul. 2, Trebnje, tel.: 07/34-82-110, 07/34-82-111, fax: 07/34-82-
112, e-mail: infosiktre@nm.sik.si,  www.tre.sik.si; odprto: pon., 
sre., pet.: 11.00 -19.00, tor., čet.: 8.00 -16.00, sob. 8.00 -13.00

- Jahanje s kmetijo Marn, Hudeje 13, Trebnje, tel.: 031/260-312
- Izletniška turistična kmetija Brezovar Anton, Repče 9, Trebnje, 

tel.: 07/30-45-192
- Sadjarska kmetija Uhan, Rodine 25, Trebnje, tel.: 07/34-66-050 
- Možen je ogled Pražarne Opara, Goliev trg 13, Trebnje, inf.: tel.: 

07/30-44-005 (nakup kave, čajev)
- Koala športni center Vita, Studenec 19, Trebnje, tel.: 07/30-44-

988, 031/286-619, e-mail: grega.brzin@koala.si, www.koala.si, 
tenis na umetni travi (4 igrišča), otroško igrišče, košarka, mali 
nogomet, namizni tenis, badminton, odbojka, jogging ter mož-
nost izposoje 4 koles

- Golf & country club Trebnje, Blato 27, 8210 Trebnje, tel. 07/30-
44-858, 041/377-958 (Tone Zaletel), golf vadbišče

        
Mirna
- Staro trško jedro
- Posest Petra Pavla Glavarja s kapelo in kozolcem z desetimi 

stebri na Lanšprežu, inf.: g. Vehar: 07/34-65-507, 031/819-219
- Grad Mirna – speča lepotica, inf.:  Marko Marin, tel.: 07/30-47-

092, 01/42-55-401, 041/822-294
- Atelje Sandija Leskovca, Roje 18, Mirna, tel.: 07/30-47-203 
- Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, inf.: Žup. urad Mirna, tel.: 

07/30-47-073
- Kamniti most na Mirni
- Podružnična cerkev sv. Helene in starejše bakrenodobna naselbi-

na Gradec (07/30-47-073)
- Prazgodovinsko naselje in grobišče Kincelj
- Možen je tudi nakup v prodajalnah Dana, tel.: 07/34-62-242 in 

Greda, tel.: 07/34-81-200, kjer lahko kupite njihove izdelke (so-
kovi, degustacije …) 

- Vinogradniški turizem Opara, Stara gora, 8210 Trebnje, tel.: 
07/30 44 005, fax: 07/34 61 451, e-mail: opara.trebnje@siol.net , 
www.opara-trebnje.si; po dogovoru za zaključene skupine

- Paintball Športno društvo Spar, Lunačkova ul. 22, Mirna, tel.: 
031/898-343, e-mail: paintball@dolenjska.com, www.paintball-
spar.co-m (poligon se nahaja v bližini Gorenje vasi) 

 
Mokronog
- Staro trško jedro
- Etnološka zbirka v gostilni Deu, Razstavljena bogata zbirka iz 

začetka tega stoletja, inf.: Gostišče Deu, Stari trg 3 Mokronog, tel.: 
07/34-99-640, fax: 07/34-99-427, e-mail: gostisce.deu@siol.net

- Cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni Gori  in svete stop-
nice, inf.: žup. urad Mokronog, tel.: 07/34-99-430

- Župnijska cerkev sv. Egidija, inf.: žup. urad Mokronog, tel.: 07/
34-99-430

- Razvaline gradu Mokronog in Čretež
- Arheološka pot pri Sv. Petru
- Šola jahanja Viktorija, Slepšek 10, Mokronog, tel.: 041/941-120 
- Kozjerejska kmetija Gorišek, Križni Vrh 2, Mokronog, tel.: 07/

34-99-182
- Sirarna Gorišek, Križni Vrh 2, Mokronog, tel.: 031/763-630
 
Šentrupert
- Staro trško jedro

- Vesela Gora – romarska cerkev sv. Frančiška Ksaverja, križev 
pot in kapela Žalostne matere božje, inf. Župnijski urad Šentru-
pert, tel.: 07/30-40-038

- Župnijska cerkve sv. Ruperta in ostale cerkvice, inf.  Župnijski 
urad Šentrupert, tel.: 07/30-40-038

- Zbirka etnoloških predmetov, slovenskih slikanic za otroke in 
izvirnih ilustracij mladinskih del, OŠ dr. Petra Lunačka Šentru-
pert, Šentrupert 57, tel.: 07/34-34-790, 07/34-34-780

- Roženberk – Kregljev mlin (07/34-99-319)
- Simončičev toplar (07/34-34-600)
- Kamniti most na Bistrici
- Gornjedolenjska vinska cesta
- Steklasova pohodna pot, Bojan Brezovar, Šentrupert, tel.: 041/

541-077  
- Romarska pot z (Žalostne Gore) Vesele Gore na Zaplaz (041/

601-485)
- Turistične kmetija Pri Deželanu, Hrastno 5, Šentrupert, tel.: 

07/30-40-025
- Turistične kmetija Pri Vidi, Okrog 11, Šentrupert, tel.: 07/30-

40-054, 041/396-157 
- Izletniška kmetija Nebesa, Hom 23, Šentrupert, tel.: 050/331-

559
- Hiša vina, Šentrupert 35, Šentrupert, tel.: 07/30-40-026
- Izletniška kmetija Možina (ribogojnica), Draga 25, Šentrupert, 

tel.: 07/30-40-239 
- Vinotoč družine Brcar, Hom 42, Šentrupert, tel.: 07/30-40-176, 

051/322-496, e-mail: peter.brcar@siol.net 
- Vinogradniški turizem Kovačev hrib, Peter Jaklič, Šentrupert 

31, tel.: 07/30-40-030, 041/720-212, e-mail:gostilna.jaklic@siol.
net

Trebelno
- Kostnica v Gorenjem Mokronogu
- Župnijska cerkev sv. Križa in podružnični cerkvi: sv. Anton 

Padovanski na Blečjem vrhu in sv. Martin v Štatenberku (07/
34-99-430)

- Kmečki muzej Štatenberk, Štatenberk 13, Trebelno, tel.: 07/30-
49-798, 041/554-650

- Arheološko najdbišče Brezje – železnodobno gradišče Karlin in 
pozno bakreno gradišče Šumeje

- Urbanova pohodna pot (041/663-847)
- Vorančeva pot od Mokronoga do Pijane gore (041/614-880)
- Turistična kmetija Lamovšek, Mirna vas 18, Trebelno, tel.: 07/

30-49-627

Čatež pod Zaplazom
- Romarska cerkev Marijinega vnebovzetja na Zaplazu, »dolenj-

sko Brezje«, v gozdu poleg je Marijin studenec; inf.: župnijski 
urad Čatež – Zaplaz, tel. : 07/34-89-014

- Župnijska cerkev sv. Mihaela, inf.: Župnijski urad Čatež - Za-
plaz, tel. : 07/34-89-014

- Grad Mala Loka (07/30-48-750)
- Popotovanje po Levstikovi poti (07/34-89-913)
- Vinogradniške pešpoti po obronkih čateškega vinorodnega 

območja (031/614-699)
- Štefanov pohod (041/615-295)
- Turistična kmetija Obolnar, Dolenja vas pri Čatežu 17, Velika 

Loka, tel.: 07/34-89-076 
- Paintball Čatež, Dolenja vas pri Čatežu 16, Velika Loka, tel.: 031/

657-193, 031/312-915, e-mail: paintball.catez@gmail.com , www.
paintball-catez.tk

Dobrnič
- Trško jedro
- Baragova rojstna hiša z dvema spominskima sobama, Domači-

ja Lah, Mala vas – Knežja vas 21, Dobrnič, tel.: 07/34-65-163
- Spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske 

zveze v Dobrniču (041/241-794)
- Župnijska cerkev Sv. Jurija, Župnijski urad Dobrnič, tel.: 07/34-

65-083
- Jurjeva domačija – muzej na prostem, Občine 11, Dobrnič
- Razvaline gradu Kozjek, inf.: Gorazd Marinček, tel.: 07/34-65-

493, e-mail:gorazd.marincek@siol.net
- Gradišče Cvinger pri Dobravi
- Arheološko območje obsega gradišči Cvinger in Makovec nad 

Zagorico ter gomilna gradišča Reva, Korita in Dobrava
- Podružnični cerkvi sv. Ane in sv. Mavricija v Šmavru, Župnijski 

urad Dobrnič, tel.: 07/34-65-083
- Vinogradniški pohod na Lisec
- Pohod po poti Mare Rupene, krak evropske pešpoti E7 (041/

241-794)
- Čebelarska kmetija Franc Vehar (prodaja čebeljih izdelkov), 

Dolenji Vrh 3, Dobrnič, tel.: 031/819-291 
- Ekološka kmetija Marinček, Dol. Selce 18; Dobrnič, tel.: 07/34-

65-493, e-mail: gorazd.marincek@siol.net
Sela pri Šumberku
- Vaško jedro
- Razvaline gradu Šumberk, inf.: Stane Trunkelj, tel.: 041/743-

152
- Podružnična cerkev sv. Katarine na Šumberku, inf.: žup. urad 

Sela Šumberk, tel.: 07/30-87-344
- Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, inf.: Žup. urad Sela Šum-

berk, tel.: 07/30-87-344

Veliki Gaber
- Župnijska cerkev sv. Urha, inf.: Žup. urad Veliki Gaber, tel.: 07/

34-69-150
- Arheološko najdišče na Medvedjeku
- Podružnična cerkev Sv. Križa v Stehanji vasi, inf.: Žup. urad Ve-

liki Gaber, tel.: 07/34-69-150
- Spominsko obeležje bojem za osamosvojitev na Medvedjeku

Informacije:
TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 TREBNJE, tel.št. 07/30-44-717,  
fax: 07/34-81-131, www.trebnje.si, www.slovenia.info, www.slove-
nia-heritage.net
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»Po starem ljudskem izročilu, 
nekoč znanem po celi Evropi, 
morata deseti sin ali deseta hčer 
zapustiti dom in se podati na 
večno popotovanje po svetu. 
Desetemu bratu pripisujejo na 
splošno nekakšno imenitnost, 
saj velja med ljudstvom za nekaj 
posebnega, človeka s posebnimi 
močmi in sposobnostmi. Deset-
nica pa je obsojena na večno be-
račenje in prebijanje skozi težko 
življenje, čeprav tudi ona ni brez 
magičnih moči.

V pesmi Desetnica obljubi 
svoji materi, da se bo vrnila čez 
sedem let, vendar je takrat mati, 
zanemarjene od dolge poti, ne 
prepozna in ji ne da prenočiš-
ča, saj pričakuje imenitne go-
ste. Desetnica se poslovi, mati 
pa spozna napako in od žalosti 
umre.«

27. maja 2006 je bil večer v 
Kulturnem domu Trebnje na-
polnjen s tihim pričakovanjem. 
Z magično močjo, z dušo v pes-
mih in srcih so Ragle priredile 
Večer s slovensko ljudsko pes-
mijo ob 10-letnici delovanja 
pevske skupine RAGLE.

Ragle znajo presenetiti še 
tako zahtevnega poslušalca oz. 
obiskovalca njihovih koncertov. 
Zgodilo se je tudi tokrat tako. 
Neponovljiv, izviren, ustvarja-
len in čudovito izpeljan koncert. 
S prepletom igranih odlomkov 
Desetnice in prepevanju ljud-
skih pesmi od začetka delovanja 
do danes so RAGLE popelja-
le ljubitelje ljudskih pesmi na 

koncertu v vsakoletni tematski 
koncert in čudovito sklenile 10-
letno delovanje. 

Poudariti je potrebno najpo-
membnejše, da Ragle svojo od-
ločitev pred desetimi leti vztraj-
no gojijo dalje in z njo živijo. 
Lahko bi dejali, da je zbiranje in 
petje slovenskih ljudskih pesmi 
njihov način življenja. Zbira-
jo in pojejo slovenske ljudske 
pesmi takšne, kakršne so: pre-
proste, a bogate, na videz okor-
ne, a polne raznih spoznanj in 

modrosti, pa tudi veselja in še-
gavosti. Nič prirejanj, nič poso-
dabljanj. Izvirnost ostaja takšna, 
kot jo slišijo pri svojih starših, 
sorodnikih, prijateljih, v svojem 
okolju in na posnetkih iz drugih 
krajev. 

Začetki delovanja Ragel se-
gajo v dekliška leta osnovno-
šolskih klopi in do današnjih 

čudovitih deklet, študentk in že 
tudi mamic. Deset deklet je za-
čelo, zvrstilo se jih je dvanajst, a 
zadnja leta jih vztrajno poje pet: 
Karolina Gliha, Jera Rot, Neža 
Rot, Zala Rot in Marjana Saje.  

Slovensko ljudsko pesem so 
Ragle  ponesle po celi Sloveniji 
in izven nje. Zapele so več kot 
290 krat. Organizirale deset Slo-
venskih večerov, deset žegnanj v 
Dečji vasi, sodelovale v projektu 
Rastoča knjiga, s strokovnjaki 
in priznanimi skupinami ljud-

ske glasbe, v programih radiev, 
največkrat radia Ognjšče in ra-
dia Slovenija, na dobrodelnih 
koncertih. Ljudsko pesem so 
predstavljale šolarjem, snemale 
za arhiv Radia Slovenija, izdale 
dve kaseti in zgoščenki ter knji-
go … Ponosne so na 15 temat-
skih koncertov in na 270  pesmi, 
ki jih rade zapojejo na prazno-

vanjih in vsem, ki jim polepšajo 
vsakdan in povrnejo delček ču-
dovite mladosti. 

Velika bera – zaklad. Ali se 
kdaj vprašamo, kolikokrat so se 
zbrale Ragle na prepevanju? Ko-
liko odrekanj in mladostniških 
brezskrbnih uric je zamenjalo 
potovanje in petje na vabljene 
koncerte? Koliko ur priprav te-
matskih koncertov? Vse lahko 
le ugibamo, vendar verjamemo, 
da se bo dosedanje 10-letno de-
lovanje nadaljevalo in preneslo 
tudi v mlajše generacije, kajti 
le tako bo ostala ljudska pesem 
živa. Temelj, na katerem gradijo 
Ragle od vsega začetka, sta za-
konca Zvonka in Pavle Rot, ki 
živita in sta zavezana slovenski 
ljudski pesmi kot poslanstvu 
svojega življenja v Društvu Ra-
gle. Čestitamo vsem ob 10-let-
nici, ki izpričuje popolno na-
sprotje Desetnice.

Po koncertu se je večer na-
daljeval z odprtjem razstave v 
Baragovi galeriji Glinena ob-
lačila, figure iz barvane žgane
gline avtorice Ladine Korbar. 
Na razstavi, ki si jo lahko ogle-
damo še do 18. junija 2006 so 
predstavljene figure z različnimi
oblačili slovenskih pokrajin, kot 
tudi Trebanjcev iz konca 19. in 
začetka 20.stoletja. Prav tako je 
tudi tukaj velikega pomena so-
delovanje posameznikov Dru-
štva Ragle pri zbiranju gradiva 
za glinene figure, ki štejejo za
izdelke umetnostne obrti.

A.  Tomažin

Amade – 250 V Evropskem parku

Generalka pred nastopom.

Desetnica  in  desetletnica delovanja pevske 
skupine Ragle

Razstava 
in knjižna 
uganka v 
knjižnici 
Pavla Golie 
Trebnje

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje 
smo obeležili evropski dan parkov 
ter biotsko raznovrstnost z razstavo 
v čitalnici knjižnice, ki je bila od 24. 
do 27. maja. Ali veste, da Sloveniji 
pripada manj kot 0,004 % celotne 
površine Zemlje? A vendar gostimo 
več kot 1 % vseh znanih vrst živih 
bitij in več kot 2 % celinskih vrst. 
Na ozemlju Slovenije živi več kot 
22.000 različnih vrst živih organiz-
mov, kar uvršča tako majhen prostor 
med naravno najbogatejša območja 
Evrope. O Sloveniji lahko govori-
mo kot o evropskem biotskem par-
ku. Tako si je bilo v okviru razstave 
možno ogledati nekaj primerov par-
kov, predvsem pa so se obiskovalci 
seznanili z biotsko raznovrstnost-
jo, obenem pa tudi s pojmi, kot so 
habitat, biodiverziteta in podobno. 
Na kratko je bilo predstavljeno tudi nekaj 
zaščitenih ali zavarovanih rastlin in živali v 
Sloveniji.

Obenem smo 29. maja 2006 v naši knjiž-
nici zaključili s prvo knjižno uganko, ki so 
jo uporabniki, predvsem mladi bralci, re-
ševali ves mesec maj. Odziv je bil res velik, 
saj smo k sodelovanju vključili tudi učence 
iz osnovnih šol v trebanjski občini (torej OŠ 
Trebnje, OŠ Mokronog, OŠ Šentrupert in 
OŠ Mirna). Uganka je bila sestavljena tako, 

Mojca Mandelj in Elizabeta Vovko Ozimek, fotografije:
Vanja Mercina

Veselo ob tretjem 
rojstnem dnevu 
trgovine Spar v 
Trebnjem 

V petek, 2. junija je bilo pred supermarketom Spar Trebnje 
veselo in pestro popoldne. V trgovini namreč praznujejo tretjo 
obletnico odprtja in zato so v goste povabili številne nastopajo-
če ter poskrbeli za prijetna presenečenja. Prav tako so pripravili 
donacijo za tamkajšnji vrtec in Osnovno šolo Trebnje.  

Supermarket Spar Trebnje je vrata odprl junija leta 2003. Že 
takrat je trgovina štela 24 zaposlenih in dobra volja, s katero so 
zasnovali poslovanje, je obrodila sadove. Tako beležijo lepe po-
slovne uspehe, najpomembnejši je ta, da se mnogo kupcev iz 
Trebnjega in okolice rado vrača k njim.

Petkova rojstnodnevna zabava se je pričela ob pol petih popol-
dne. Ansambel Novi spomini je poskrbel za glasbeno vzdušje, 
v goste je prišel tudi Občinski pihalni orkester Trebnje, seveda 
pa pravega praznovanja ni brez prigrizkov, pijače in slavnostne 
torte. Najmlajše je zabavala maskota zajčka Sparky, lahko bodo 
zavrteli tudi Sparkyjevo kolo sreče. 

Za zaupanje so se lokalni skupnosti ob obletnici zahvalili z do-
nacijo, ki so jo namenili Osnovni šoli Trebnje. Za pomoč učen-
cem pri nabiranju novih znanj so jim podarili TV sprejemnik 
in DVD predvajalnik. Otrokom iz vrtca Najdihojca pa je zajček 
Sparky že podaril paket izdelkov Sparky za risanje. Lepo vab-
ljeni na ogled njihovih risbic, ki so bile na dan obletnice že raz-
stavljene v supermarketu.  

Dopolnilo k članku 
Srečanje z Nejko Omahen (iz prejšnje številke)

Poročali smo že o koncertu Amadé – 250,  ki 
so ga v okviru mokronoškega festivala »(ah), TE 
ORGLICE« in v organizaciji JSKD OI Trebnje 
in Celje januarja pripravili v čudoviti dvorani 
Narodnega doma v Celju, ter se tako poklonili 
spominu velikega glasbenega genija Wolfganga 
Amadeusa Mozarta. »Koncert je morda tudi v 
evropskem formatu lahko edinstven«, je zapi-
sal znani glasbeni kritik Franc Križnar. Gotovo, 
saj je Mozartovo glasbeno misel podoživel v 
drugačnih zasedbah in z ustnimi harmonikami 
kot izpostavljenimi nosilci ideje. Svojo nalogo 
so izvrstno opravili: solista Vladimir  Hrovat, 
ki je tudi pripravil vse priredbe,  in Miro Bo-
žič, pa komorni ansambel ustnih harmonik, 
kvartet Quartettulipan, harfistka Tina Žerdin, 
Enrö Sebastian s koncertnim akordeonom in 
otroški zbor Junior CS iz Maribora. Vodilno in 
povezovalno vlogo so seveda imeli Simfoniki 
Radiotelevizije Slovenija z dirigentom Mar-
kom Munihom, ki je z izrednim občutkom za 

Mozarta povezal profesionalne in ljubiteljske 
zmožnosti. 

Brez dvoma je tudi odličnost izvedbe pri-
spevala k odločitvi našega evropskega poslan-
ca Alojza Peterleta, nosilca častnega priznanja 
Ambasador orglic, da je koncert povabil kot 
osrednjo prireditev v projekt Slovenska vas, ki 
se je v počastitev petnajste obletnice sloven-
ske samostojnosti med 26. majem in 6. juni-
jem odvijal v Evropskem parku v Rustu blizu 
Freiburga (Nemčija). 28. maja je Amade – 250 
ogrel srca in dlani čez tristo poslušalcem, več-
ina povabljenih gostov raznih diplomatskih in 
gospodarskih predstavništev. V sklepni točki 
koncerta je kot solistka suvereno nastopila tudi 
simpatična četrtošolka Ana Penca iz Mokrono-
ga. Skupaj s komornim ansamblom ustnih har-
monik, v katerem je igral tudi Alojz Peterle, je 
zapela Mozartovo Uspavanko v slovenskem in 
nemškem jeziku.  

s. p. 

da so si reševalci lahko pomagali s knjigo. Re-
šitev je bila beseda regrat, pri žrebanju pa smo 
upoštevali le slovnično pravilne rešitve (regrad 
torej ni pravilna rešitev). Izmed mladih bralcev, 
ki so svoje rešitve oddali v Knjižnici Pavla Go-
lie Trebnje, je bila izžrebana Fationa Berisha, 
izmed učencev OŠ Šentrupert Veronika Frelih 
ter Miha Pogačar iz OŠ Mokronog. Izžrebanci 
bodo prejeli knjižne nagrade.

S knjižno uganko bomo nadaljevali tudi med 
počitnicami.

Joža Vidmar, učiteljica in knjiž-
ničarka na OŠ Trebnje, je nosil-
ka bralne značke na trebanjski 
osnovni šoli že več kot trideset 
let. V teh letih je ob koncu  vsa-
kega šolskega leta za  tekmoval-
ce za bralno značko pripravljala 

zanimiva srečanja z besednimi 
ustvarjalci in ilustratorji. Tako 
so po njeni zaslugi v aprilu bral-
ci zadnjega triletja prisluhnili  
predstavitvi mlade pisateljice 
Nejke Omahen.
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V Velikem Gabru v športni dvorani 
tamkajšnje osnovne šole  je 27.  maja 
potekala že 13. prireditev Pesem nas 
druži, ki jo je pripravilo domače 
kulturno društvo dr. Petra Držaja s 
prizadevno predsednico Mojco Žef-
ran v tesnem sodelovanju s krajevno 
skupnostjo in ostalimi kulturnimi de-
javniki v kraju. Letos so na prireditvi 
sodelovale domače skupine in  gostje s  
Primorske. Rdečo nit je imela v rokah 
povezovalka in gostja Darja Krkoč 
iz Kopra. Prireditev je bila zanimi-
va, tako da je kar škoda, da je imela 
tako skromen obisk krajanov. (Foto: 
A. H.)

Že vrsto let se v mesecu maju 
srečujemo učenci in učitelji 
podružničnih šol z manjšim šte-
vilom učencev iz občin Šmart-
no, Ivančna Gorica in Trebnje. 

V letošnjem letu je organizacijo 
srečanja prevzela naša šola. Po-
tekalo je 26. 5. 2006. Na igrišču 
so se nam pridružili učenci z 
učitelji podružničnih šol Štan-

garske Poljane, Primskovo, Ko-
strevnica in Temenica. Srečanja 
so se udeležili tudi ravnatelji 
omenjenih šol in župana občin 
Šmartno in Ivančna Gorica. Po-
grešali pa smo župana naše ob-
čine, ki se vabilu ni odzval. 

V kulturnem programu so 
učenci naše šole predstavili živ-
ljenje in delo na šoli ter uspeš-
no izvedena projekta, ki sta bila 
izpeljana v tem šolskem letu. 
Razstavo, ki je nastala v okviru 
Unicefovega projekta Poglej me, 
modri medvedek, pa so si obis-
kovalci lahko ogledali v razstav-
nih prostorih šole.

Nato pa smo se vsi skupaj 
podali na pohod k lovski koči 
Veliki Gaber, kjer so potekale 
družabne igre.

Ob slovesu smo si segli v roke 
z željo, da se drugo leto spet sre-
čamo na eni od omenjenih šol.

Marija Šušteršič, 
vodja PŠ 

Šentlovrenc
                                                    

Vsi smo z veseljem pričakovali 
dni, ko se bo naša narava začela 
prebujati, ko bodo topli sončni 
žarki prebudili živali in rast-
line. Končno! Prišla je pomlad. 
Vlila nam je novo energijo, pre-
pojila nas je s srečo, veseljem, 
navdušenjem … In prav te stvari 
so nas popeljale v pripravo na 
prireditev. Želeli smo praznovati 
pomlad med nami.

Otroci in učiteljice OŠ Mokro-
nog in podružnične šole Trebelno 
vsako leto pozdravimo pomlad s 
prireditvijo in se ji na ta način za-
hvalimo za vso barvitost, vonjave 
in dodatne moči. Prireditev smo 
poimenovali Cvetoča pomlad. 
Na prireditvah, ena se je odvijala 
v Kulturnem domu Mokronog, 
druga pa na igrišču podružnične 
šole Trebelno, so nastopili prav 
vsi učenci od prvega do petega 
razreda devetletke.

Prireditveni prostor, poln 
staršev in ostalih gostov, je 
izžareval pomladno razpoloženje 
in otroško igrivost.

S šopki plesa, petja, igranja … 

so na oder prihajali posamezni 
učenci in celotni razredi. Njihove 
točke so nas popeljale na cvetoče 
pomladne travnike, s plesnimi 
gibi in petjem so nas popeljali 
med stare ljudske plese, razgreli 
so nas z modernimi in hitrimi 
ritmi, poigravali so se s toni na 

glasbeni lestvici in pokazali, da 
jim tudi nemščina ni tuja.

Vsi nastopajoči so poželi velik 
aplavz, ki mu je sledil nagovor 
ravnateljice Zvonimire Kost-
revc. Pozdravila je starše, goste 

in nenazadje učence in njihove 
učiteljice. Zahvalila se jim je, saj 
so bili ravni ti najbolj zaslužni za 
prelepo, prav praznično popold-
ne. 

Res, za vse nas je bil to praz-
nik in prav vsak dan je lahko 
praznik, če v sebi prebudimo le 

veselje, domišljijo, izvirnost in s 
tem polepšamo trenutke ljudem 
okoli sebe.

Učiteljice Šaša, Andreja, 
Maruša, Janja in Maja

Koncert 
Kvarteta Arahne

Gospodinjski dan v Pekarni Bistrica
Za zadnji gospodinjski dan smo učenci vseh petih oddelkov 9. razreda OŠ Trebnje 
obiskali Pekarno Bistrica pri Šentrupertu. Ker nas je veliko, je vsak oddelek po-
sebej obiskal pekarno in se seznanil z delom v pekarni in mlinu. Lastnika Pekarne 
Grebenc Janja in Milan Grebenc sta si vsakič vzela za nas celo dopoldne, da smo 
dobili zelo jasno predstavo, kakšna je pot od zrna do kruha, hkrati pa smo se vsa-
kič pogostili s svežimi pekarskimi izdelki.

Cvetoča pomlad v OŠ Mokronog 
in podružnični šoli Trebelno

Koncert 
PZ OŠ 
Trebnje

V sredo, 31. maja 2006,  je bil 
na Osnovni šoli Trebnje koncert 
pevskih zborov Osnovne šole 
Trebnje.
Nastopili so štirje pevski zbori, in 
sicer:
• otroški in mladinski pevski 

zbor Osnovne šole Trebnje, ki 
ju vodi zborovodkinja Jožica 
Stanič;

• otroški pevski zbor podružnič-
ne šole Dobrnič, ki ga vodi uči-
teljica Bojana Kastigar in

• otroški pevski zbor podružnič-
ne šole Dolenja Nemška vas, ki 
ga vodi učiteljica Ivanka Ven-
celj.
Ob klavirju je učence spremljal 

pianist Zoltan Peter, ob klaviaturi 
pa učitelj Franci Rakar.

Ravnateljica šole Roža Zakšek  
je v uvodu pozdravila vse priso-
tne, posebej pa vabljene upokoje-
ne učitelje in starše otrok, ki poje-
jo v pevskih zborih. Poudarila je, 
da petje druži otroke in odrasle in 
širi dobre misli.

 Zahvalila se je učiteljem, ki so 
pripravili nastop.

Program sta z lepo besedo po-
vezovali učenki 8. razreda Janja 
Gorjanec in Špela Kravcar.

Nastop pevcev so prisotni na-
gradili z velikim aplavzom.Pripis uredništva: Dekleta, posredujemo vam zahvalo publi-

ke za čudovit večer!

Srečanje podružničnih šol 
v Šentlovrencu

Upokojenci so prepevali

Kako neizmerna je želja
slišati tvojo pesem. 
Da bi vedela po čem hrepeniš,
kaj želiš in o čem sanjaš. 
Da bi vedela, če sem tvoja pe-
sem …
                                (T. Dolenc)

20. maja smo v Baragovi 
dvorani v Trebnjem dekleta 
Škofijske klasične gimnazije
v Ljubljani priredile koncert. 
Obiskovalcem smo se pred-
stavile s skladbami iz ljudske 
in moderne zakladnice. Z 
gosti smo po mnenju drugih 
ustvarile lep in sproščajoč 
večer. 

Koncert je bil naša projektna 
naloga, ki je šolsko obvezna, 

na koncu leta ocenjena in je 
enakovredna ostalim šolskim 
predmetom. Naslov projektne 
naloge in delo smo si izbrale 
same, vendar nas je moral pri 
tem podpreti tudi naš mentor, 
direktor Zavoda svetega Sta-
nislava Roman Globokar. 

Skupaj smo se našla štiri 
dekleta, ki nas druži petje pri 
komornih zborih naše gim-
nazije in ljubezen do samega 
petja. S koncem letošnjega leta 
se naša projektna naloga sicer 
zaključuje, vendar želimo naš 
kvartet ohraniti, še naprej so-
delovati in ustvarjati. 

Barbara Grm 

 V ponedeljek, 25.5.2006, se je naš oddelek - 
9.D skupaj z učiteljicama Mileno Kaplan in Ireno 
Višček odpravil proti Bistrici. Oba lastnika sta nas 
prijazno sprejela in nam razkazala potek delova-
nja njihove pekarne. Njihov kruh lahko kupimo 
po vseh trebanjskih pekarnah in trgovinah. Ko-
ruzni kruh pa prodajajo Pekarni Grosuplje, ki ga 
nato razvozi vsem večjim trgovinam v Sloveniji 
(Mercator, Interspar, Spar). Pekarna ima 12 zapo-
slenih in delajo v dveh izmenah: popoldanska in 
nočna. Že ob prihodu smo zamesili testo. Osnov-
ne sestavine za kruh so: moka, sol, voda in kvas, 
mi pa smo jim dodali še nekaj dodatkov. Vsak je 
naredil 3 pekarska peciva (to so vsi pekarski iz-
delki, ki tehtajo manj kot 8 dag). Naši izdelki so 
bili zelo izvirni. Naredili smo od makovk, sirovk, 
žemelj, pletenic do rožic, ptičkov, parkeljnov ter 
»malih pic«.  Po želji smo jih potresli z makom, 
sirom, sezamom ter drugimi različnimi semeni. 
Ko so bili izdelki končani, smo jih dali v vzhajal-
no komoro. 

 Medtem pa smo si ogledali njihov mlin, ki pre-
haja iz roda v rod. Pred kakim desetletjem pa so 
ga posodobili. Danes dnevno zmeljejo namesto 3 
ton 15 ton. Pšenico kupujejo od bližnjih kmetov 
in iz Prekmurja. Včasih pa so jo dobivali tudi z 
drugih kontinentov. Zvedeli pa smo tudi veliko 
zanimivega o postopku, ko iz pšeničnega klasa 
dobimo moko, s katero mama speče kruh.

 Po končanem ogledu smo dali izdelke v peč za 
15 minut, nam pa so postregli z njihovimi slastni-
mi dobrotami. Lastnika sta nam podarila veliko 
devetko, ki smo si jo nato razdelili in pojedli. S svo-
jimi izdelki smo se zadovoljni odpravili proti »mo-
dri konzervi«, ki kraljuje nad mestom Trebnje.                                                             

Takšni gospodinjski dnevi so bili izvedeni za 
vseh pet oddelkov 9. razreda trebanjske osnovne 
šole. 

Za pozornost in predstavitev se Pekarni Gre-
benc zahvaljujemo.    

Sara Uhan, Jasmina Ilnikar, Damjana Kek 
OŠ Trebnje

V nedeljo, 4. junija, je Dom starejših občanov 
Trebnje preplavila pesem upokojenskih pevskih 
zborov treh pokrajin Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. V organizaciji trebanjske območne iz-
postave in Doma starejših občanov Trebnje, tudi 
gostitelja, je tako steklo  že 8. medobmočno sreča-
nje upokojenskih pevskih zborov.  Na srečanju so 
iz Posavja sodelovali moški pevski zbor društva 
upokojencev Brežice pod vodstvom Ignaca Sla-
konje in mešani pevski zbor DU iz Sevnice pod 
vodstvom Milene Krajnc. Iz Bele krajine je pod 
vodstvom Ani Jankovič Šober zapel mešani zbor  
DU Črnomelj in ženski pevski zbor DU Metlika 
z zborovodkinjo Lidijo Saje. Z dolenjskega ob-
močja je zborovodja Mitja Bukovec za srečanje 
pripravil mešani pevski zbor DU Straža, Sonja 

Pirc pa je pripeljala iz vrst DU Novo mesto šte-
vilen mešani pevski zbor. Iz trebanjske občine pa 
so sodelovali pevke in pevci mirnskega društva 
upokojencev v treh sestavih. Ženski pevski zbor 
je zapel pod vodstvom Valerije Rančigaj, moški in 
mešani pevski zbor DU Mirna pa pod vodstvom 
Katarine Makor.  Otvoritev srečanja pa so  izvedle 
pevke ženskega pevskega zbora Vesele Trebanjke, 
pevke doma gostitelja, ki sta jih za nastop pripra-
vili Mateja Vidmar in Jožica Brajer.  Srečanje pa 
so popestrili še ljubiteljska ljudska pevka Marija 
Jerele, literarno pa so srečanje obogatili člani lite-
rarne sekcije DU Novo mesto in Jula, ki je bila na 
tem srečanju tudi v vlogi zanimive povezovalke 
srečanja, saj je s svojim humornim nastopom na-
smejala obiskovalce do solz.
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Hip hop 
Državnega prvenstva Šolskega 
plesnega festivala v hip hopu, 
latinu in popu v Novi Gorici 
dne 26. 5. 2006 so se  uspešno 
udeležile tekmovalke OŠ 
Trebnje z mentorico Darjo 
Korelec in vseh šest  je prejelo 
zlato priznanje Plesne zveze 
Slovenije, ki je tekmovanje 
pripravilo v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za šolstvo v sklopu 
Šolskih športnih tekmovanj. 
(Foto spodaj)

Kulturni program bodo soob-
likovali Eko-šola Veliki Gaber 
kot edina ekošola v naši občini 
in Ragle, ki letos praznujejo 10 
let plodnega delovanja.

Žive naj vsi narodi
je naslov slavnostne priredit-

ve V. slovenskega večera, ki bo 
na predvečer praznika  v sobo-
to, 24. 6., ob 21.00 na trgu v 
Šentrupertu s Prešernovo vizijo 
»Žive naj vsi narodi …« na slo-
venski način zaobjela Slovenijo 
in svet. Praznični program so-
oblikujejo: Pihalni orkester sv. 
Ruperta, pritrkovalci iz Šentru-
perta, Mešanji pevski zbor Krka, 
Moški pevski zbor Ponikva, 
Ženski pevski zbor Kulturno-
turističnega društva Dobrnič, 
Eko-šola Veliki Gaber, Karmen 
in Neli Kos – citre, Franc Kor-
bar – trobenta, Alenka Godec 
in drugi.

Iz Šentruperta se bo na ta po-
sebni večer v slovenski prostor 
razlilo praznično voščilo – kot 
vezilo in dramilo Slovencem 
doma in po svetu. 

Hvala, dobri ljudje!

Maja Kos

Mirna je 
praznovala
Ob praznovanju krajevnega praznika KS 
Mirna je v petek, 2. junija, na gradu Spe-
ča lepotica potekala svečana akademija 
s podelitvijo priznanj zaslužnim v kraju. 
Priznanje KS Mirna je njen predsednik 
Dušan Skerbiš podelil Dušanu Zakraj-
šku, Lovski družini Mirna in Unitehni 
Mirna. Podelili so tudi prvo priznanje 
častnega krajana Mirne, ki ga je prejel 
dr. Marko Marin. V pestrem kulturnem 
programu so sodelovale članice ženske-
ga pevskega zbora Zimzelen Mirna in 
gostje Veseli kosci iz Domžal. 
(Foto: M. F.)

Sloveniji ob prazniku

V trebanjskem kulturnem domu je bil Trebanjski oktet gostitelj in organizator 5. srečanja oktetov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Prvo srečanje je začel oktet Lipa iz Trebnjega po ideji vodje 
Toneta Strmoleta.  Sodelovalo je 9 oktetov, ki so se predstavili s po tremi skladbami. Ob zaključku 
srečanja sta izzveneli tudi skupni pesmi pod vodstvom Janeza Gostiše. Poseben čar je srečanju dal 
voditelj Slavko Podboj, na svojstven način, kot ga on najbolje zna. Nadaljevanje srečanja (neurad-
no) je potekalo v vinski kleti pri Kresalovih na Veliki Ševnici. Ob zaključni pesmi vseh 9 oktetov na 
odru trebanjskega kulturnega doma ob bogati cvetlični sceni Vrtnarstva Cvelbar. (Foto: M. F.)

Na Čatežu so v petek, 2. junija, tamkajšnji člani moškega pevskega zbora vinogradnikov pripravili 
koncert pod vodstvom njihove zborovodkinje Jožice Stanič; gostje večera pa so bile članice pev-
skega zbora KTD Dobrnič pod vodstvom Mateje Glivar. Koncertni večer je povezoval Luka Bregar. 
Pripravili so tudi tombolo, katere glavni dobitek je izvlekel vinski kralj pred dvema letoma – vinar 
gospod Kresal iz Velike Ševnice. (Foto: M. F. ) 

Barica Kraljevski (povezovalka programa), 
Dušan Skerbiš in dr. Marko Marin. Alja Vencelj, Jasna Karahodžič, Barbara Popovič, 

Vesna Kresal, Elvira Mikec in Glorija Meglič. 

15. maja so v mestnem parku v Trebnjem borci Cankarjeve bri-
gade obeležili 62-letnico osvoboditve mesta Trebnjega. Slav-
nostni govornik je bil Jaka Rozman – Čiko, udeleženec bojev za 
osvoboditev Trebnjega. V kulturnem programu sta sodelovala 
moški pevski zbor KUD Emil Adamič Mokronog in ženski pev-
ski zbor Zimzelen Mirna pod vodstvom zborovodje in režiserja 
svečanosti Staneta Pečka; program je povezovala Barica Kra-
ljevski. (Foto: M. F.)

V Gračišču v hrvaški Istri je 21. maja potekal sorodni festival 
ustnih harmonik »Zasopimo na organić«, kjer so sodelovali tudi 
nekateri člani mokronoškega festivala »(ah), TE ORGLICE«  - na   
sliki Veseli kosci iz Domžal. (Foto: A. H.)

Na sklepni prireditvi medobmočnega srečanja odraslih gledali-
ških skupin v petek, 26. maja, v Krškem,  so bila podeljena tudi 
priznanja posameznim skupinam in posameznikom za izjemne 
gledališke uspehe. Med prejemniki je bila tudi Ana Rokvič iz 
Trebnjega, ki je prejela posebno priznanje medobmočnega se-
lektorja za avtorstvo in filmsko stripovsko postavitev igre Gre-
va lahko na morje? v izvedbi gledališke skupine KD Šentrupert. 
(Foto: M. F.)

Festival 
Sredi zvezd

V Žalcu od leta 2003 poteka festival Sredi 
zvezd.  Prireditev je edina tovrstna v Slo-
veniji, na kateri se zbere večina slovenskih 
»accapella« skupin, ki se pretežno ukvarjajo 
z izvajanjem modernejših glasbenih zvrsti, 
kot so jazz, swing, gospel in pop ... Letos so 
se prvič udeležili tega festivala, 4. po vrsti,  
19. in 20. maja 2006 tudi člani skupine Stil 
kvartet. 

Njihovo prvo sodelovanje je bilo nadvse 
uspešno: 2. mesto strokovne žirije, 3. na-
grada občinstva in posebna nagrada stro-
kovne žirije za najboljšo debitantsko sku-
pino festivala. 

Ob tem nimamo besed, le ISKRENE ČE-
STITKE!! 

V letošnjem rožniku (juniju) 
praznujemo 15 let razglasitve 
neodvisnosti naše domovine 
in 15 let, ko smo enotni – ene-
ga srca in edinstvenega duha 
– zmagali v vojni ZA Slovenijo!

Čas med velikim travnom 
(majem) 1990 in vinotokom 
(oktobrom) 1991 je bil čas mo-
gočnega finala slovenske osvo-
boditve pod geslom: »Žive naj 
vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan …«

Zato naj ti veliki dnevi 19-
90/1991 in tisočletno slovensko 
hrepenenje pred njimi po »ko 
rojak, prost bo vsak« znova za-

gorijo v teh prazničnih junijskih 
dneh v naši notranjosti. Naj se v 
nas prebudijo novo upanje, za-
nos in pogum, ki se naj napajajo 
iz osamosvojitvene enotnosti in 
duhovne moči slovenskega na-
roda. »Slovenski večeri« so izraz 
hvaležnosti našim prednikom 
za vso izvirno dediščino, ki so 
nam jo predali; in so darilo Slo-
veniji ob prazniku z željo, da bi 
slovenstvo spet postajalo način 
življenja vsakega in vseh!

III. slovenski večer z naslo-
vom Bodi zdrava, domovina 
s prikazom sedmih cvetov slo-
venske duhovne, naravne in 

kulturne dediščine je bil prva 
izvedba našega projekta izven 
naše občine. V soboto, 27.5.20-
06, smo z 62 nastopajočimi iz 
občine Trebnje izvedli odlično 
gostovanje v Kulturnem domu 
Bilje pri Novi Gorici.

Skupaj v vojni, skupaj v miru
je zgovorno sporočilo in na-

slov IV. slovenskega večera. 
Turistično društvo Trebnje, 
Turistično društvo Šentrupert, 
Planinsko društvo Polet Šentru-
pert, Planinsko društvo Trebnje, 
Kulturno društvo Šentrupert, 
Policijsko veteransko društvo 
Sever Dolenjske in Bele krajine, 
Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Trebnje in 
Štab civilne zaščite občine Treb-
nje vabimo na dva praznična, 
dolgo pričakovana večera pod 
skupnim naslovom 
Skupaj v vojni, skupaj v miru
v petek, 16. 6., ob 20.00 v Kul-
turnem domu Trebnje

V besedi, sliki in pesmi bomo 
obudili ključne mejnike sloven-
ske osamosvojitve 1989/1991 
in vojne za Slovenijo: Poganci, 
Medvedjek, Vojašnica Mokro-
nog, Dob. Sodelujejo aktivni 
udeleženci slovenske osamosvo-
jitve in vojne za Slovenijo: Janez 
Bobnar – predsednik OZVVS 
Trebnje, Anton Gole – pred-
sednik PVD Sever Dolenjske 
in Bele krajine, Pavlina Hrovat 
– predsednica OORK Trebnje 
(1991), Dušan Mežnaršič – na-
čelnik OŠCZ Trebnje in Andrej 
Kotar – komandant 3. bataljona 
(1991).              



GLASILO OBCANOV 9.0 6.2006 C M Y K 12

Glasilo občanov12 Trebnje, 9. junij 2006

V Strelskem društvu Trebnje smo ob 
zaključku sezone 2005/2006 zelo zado-
voljni, saj smo kar s tremi ekipami med 
prvimi najboljšimi v državi. Seveda je 
najbolj razveseljiv pogled  na lestvico 
1. lige za pionirje, ker naša ekipa v se-
stavi David Udovič, Darjan Progar in 
Žiga Falkner zaseda odlično 2. mesto. 
Mladinska ekipa s standard zračno pu-
ško v sestavi Rok Judež, Evgen Lunder 
in Aljaž Uhan je zasedla 3. mesto, eki-
pa mlajših mladincev s standard zračno 
pištolo v sestavi Urban Gabrijel, Matej 
Mlakar in Jernej Marolt pa je ravno tako 
zasedla 3. mesto.

Na državnem prvenstvu invalidov v 
streljanju s serijsko zračno puško, ki je 
letos potekalo v Trzinu, pa je kar s 369 

doseženimi krogi postal državni prvak 
naš član Franc Cugelj.

Ti rezultati so v skladu z letom 2004 
začrtano vizijo Strelskega društva Treb-
nje, ki od takrat deluje na osnovi začrta-
nih dolgoročnih ciljev. Mnogi poznaval-
ci vedo, da pot do vrhunske uspešnosti 
ni enostavna in lahka, kar zahteva ve-
liko potrpežljivosti, časa in podpore na 

različnih ravneh. Razveseljuje nas, da 
se nekoliko veča peščica občanov, ki se 
zaveda pomena strelskega športa, ki se 
vse bolj uveljavlja med slovenskimi pr-
voligaši.

Na športnih prizoriščih pa še vedno 
ni opaziti kaj prida gospodarstvenikov, 
predsednikov uprav, ki so kot predstav-
niki donatorjev vpeti v dogajanja strel-
skega športa v Trebnjem.

Strelsko društvo Trebnje pa ne pred-
stavljajo samo rezultati ekip v prvi ligi, 
velik pomen predstavljajo mlajše sku-
pine otrok, ki so člani društva. Nekateri 
bodo postali vrhunski športniki, mnogi 
pa naj bi imeli predvsem pozitivne iz-
kušnje in pridobili osnove za športni 
način življenja. Uspešnost mlajših kate-

gorij kaže na 
velike poten-
ciale, katerim 
dajemo v dru-
štvu največ 
pozornost i , 
Ver j amemo 
tudi, da se bo 
vse več ob-
čanov in go-
spodarstveni-
kov vključilo 
v delovanje 
društva bo-
disi v smislu 
tehnične ali 
finančne pod-
pore.

Na koncu 
sezone bi se 
radi zahvalili 
našim dona-
torjem, brez 
katerih za-
gotovo ne bi 

bilo tako uspešne sezone; Tinde d.o.o., 
Trimo d.d., Matija Štepec Šoko d.o.o., 
Jože Udovič, Nova Ljubljanska banka, 
Loging d.o.o., Tilia d.d., Droga Kolinska 
d.d., DZS knjigarna Trebnje, Trgovina 
Pleskar, Gostišče Hribar, vsem staršem 
in članom društva, ki so kakorkoli pri-
pomogli k uspešni sezoni.

Franc Progar

Abonmajski izlet

Gasilci so tekmovali

Trebanjski strelci uspešni 

Stojijo od leve F.Cugelj-trener, R.Judež, A.Uhan, E.Lunder, 
M.Mlakar, U.Gabrijel, J.Marolt, čepijo od leve D.Udovič, Ž.Falk-
ner, D.Progar.

Praznovanje 35. 
obletnice KK Trebnje

Vsi trije naslovi na Mirno
Mirnski badmintonisti so v letošnji sezoni dokazali, da se na Mir-

ni igra zelo dober badminton, saj so osvojili vse tri naslove ekipnih 
državnih prvakov – do 13 let, do 17 let in v članski 1. ligi. Po drama-
tičnem odločilnem dvoboju v igri mešanih dvojic sta Urška Silve-
ster in Aleš Murn priborila ekipi TOM naslov članskega državnega 
prvaka, saj je zmaga z rezultatom 2:1 prinesla skupni rezultat 3:2 
proti ekipi Olimpije iz Ljubljane, ki je sicer veljala za prvega favori-
ta. Predhodno so že zmagali: Urška Silvester proti Maji Kersnik 2:0 
in dvojica Aleš Murn in Dušan Skerbiš prav tako z 2:0 proti dvojici 
Miha Šepec st. in Miha Plevnik. Badmintonisti TOM so na turnirju 
premagali še ekipo Medvod s 4:1 in ekipo Mladosti iz Lendave s 
3:2. Nekaj dni pred tem je na prvenstvu do 13 let Badmintonske-
mu klubu TOM tri naslove državnega prvaka prinesel dvanajstletni 
Urban Turk. Pri fantih posamezno do 17 let pa je slavil letos odlični 
Matevž Bajuk (TOM); mešane pare sta dobila Aljoša Turk (TOM) 
in Ana Kovač.

Na fotografiji ekipa mirnskih badmintonistov pred odhodom v
Friedrichsafen na enega najmočnejših evropskih mladinskih turni-
rjev, na katerem so se najbolje odrezali Aljoša Turk in Matevž Bajuk 
z 2. mestom v dvojicah do 17 let in Urban Turk in Mitja Šemrov s 3. 
mestom v dvojicah do 13 let.RK Trimo Trebnje 

Pet let Golf kluba 

Odlični nastopi 
V soboto, 13. maja 2006, je v športni dvorani OŠ 

Ivana Cankarja na Vrhniki  v organizaciji Karate zve-
ze Slovenije in domačega KK Vrhnika kot tehnične-
ga organizatorja potekalo Državno prvenstvo za ml. 
kadete, ml. kadetinje, kadete, kadetinje, mladince in 
mladinke, in sicer v katah posamično in ekipno ter v 
športnih borbah. Prvenstva se je udeležilo 48 klubov 
s skupno 240 tekmovalci.

Iz KK Trebnje so se tekmovanja udeležili: Iztok 
Bevec, Klemen Grebenc in Primož Bahun, ki so na-
stopali v borbah. V katah sta nastopala Tjaša Armič 
in Andraž Rajkovič. Iztok Bevec se je v kategoriji 
mladincev do 75 kg odlično boril in se uvrstil v fina-
le, kjer se je srečal z aktualnim državnim prvakom in 
dobitnikom 5. mesta na Evropskem prvenstvu (od 5. 
do 7. maja 2006 na Nizozemskem), Matijem Matije-
vičem.

Iztok se je z Matijevičem suvereno boril in po iz-
enačeni borbi izgubil z 1:0, tako da je osvojil 2. mesto 
in postal podprvak Slovenije. Odlično se je odrezal 
tudi Klemen Grebenc, ki je osvojil 3. mesto. Dobre 
borbe je prikazal tudi Primož Bahun, vendar je v bor-
bi za tretje mesto izgubil zaradi premočnih kontaktov 
in osvojil končno 5–6  mesto. Tjaša in Andraž sta v 
prvem kolu izgubila.

V soboto, 6. maja 2006, se je sedem članov KK 
Trebnje udeležilo mednarodnega karate turnirja za 
Pokal Postojnske jame v Postojni, kjer je sodelovalo 
570 tekmovalcev iz 64 klubov iz petih držav, in sicer 
Velike Britanije, Nemčije, Italije, Hrvaške in Sloveni-
je.

Na močnem mednarodnem turnirju sta bili osvo-
jeni dve medalji. Klemen Grebenc je osvojil 1. mesto 
v borbah v kategoriji ml. kadeti do 53 kg. Ženska eki-
pa v katah Lara Zupančič, Tina Štefančič in Nina 
Armič pa so osvojile 2. mesto. Zvone Breznikar

Klemen Grebenc (3. mesto), Tjaša Armič, Iztok 
Bevec (2. mesto), zadaj Zvone Breznikar (trener) 
in Primož Bahun (5-8 mesto).

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. 

V nedeljo, 14.5.2006, se je 
na golf vadišču Blato odvijal 
redni občni zbor Golf klu-
ba Trebnje. Člani kluba smo 
praznovali peto obletnico 
uspešnega dela na področju 
golfa. Po težkih začetnih ko-
rakih danes Golf klub Trebnje 
deluje uspešno, saj se njegovi 
člani redno udeležujejo golf 
turnirjev, Dolenjske lige, Zla-
te lige. Klub organizira tečaje 
golfa ter skrbi za širjenje golfa 
med mladimi.

Po preteku petletnega 
mandata smo se člani zahva-
lili dosedanji ekipi ter izvolili 
novega predsednika, Marka 
Gerdena, sekretarja Toneta 
Zaletela, blagajničarko Slavko 
Markelj ter nove člane ostalih 
organov kluba. Sprejet je bil 
program dela za letošnje leto, 
organiziranih bo šest klub-
skih turnirjev, poudarek bo 

dan izobraževanju mladih. 
Prav v tem času poteka tečaj 
golfa za predmetne učitelje 
iz OŠ Trebnje (šest učiteljev), 
ki bodo prenašali znanje na 
učence. Vsako drugo nede-
ljo v mesecu, s pričetkom ob 
15. uri je dan odprtih vrat, na 
katerem je prisoten profesio-
nalni učitelj golfa. Udeleženci 
občnega zbora so bili sezna-
njeni z načrtovanjem in pri-
pravami na ureditev igrišča. 
O našem delu bomo vse za-
interesirane obveščali preko 
oglasne table (pri knjigarni in 
papirnici Pingo, Goliev trg) 
in naše spletne strani. Vse 
ljubitelje golfa vabimo k včla-
nitvi in igranju golfa. 

Občni zbor smo zaključili 
s tekmovanjem v elementih 
igre golfa ter družabnim sre-
čanjem.

                         Tone Zaletel

Mokronoški gasilci so bili 13. 
maja gostitelji občinskega ga-
silskega tekmovanja mladine in 
starejših gasilcev, kjer je sode-
lovalo 51 ekip; od tega 19 ekip 
pionirjev in 4 ekipe pionirk, 
20 ekip mladincev in 4 ekipe 
mladink ter 4 ekipe starejših 
gasilcev. Med pionirji so se na 
prva tri mesta uvrstili PGD Ve-
liki Gaber, Vrhe in Šentrupert, 

pri pionirkah PGD Štatenberk, 
Trebnje in Lukovek, pri mla-
dincih PGD Štatenberk, Velika 
Strmica in Šentrupert – ekipa 2, 
pri mladinkah pa PGD Štaten-
berk, Občine in Dobrnič. Med 
starejšimi gasilci so bili najboljši 
ekipa PGD Mokronog (na sliki 
pri vaji raznoterosti), Mirna in 
Trebnje. 

V soboto, 3. junija, je Zveza 
kulturnih društev Trebnje orga-
nizirala abonmajski izlet za ob-
iskovalce otroških abonmajskih 
predstav v tej sezoni. Povabilu 
se je odzvalo kar lepo število 
otrok in njihovih staršev. 

Napolnili smo avtobus in se 
odpravili proti Celju, kjer smo 
imeli prvo postojanko v Her-
manovem brlogu. Nato smo od-

šli še pod Olimsko goro v Deže-
lo pravljice in domišljije ter na 
Jelenov greben na ogled jelenov 
in muflonov. Na grebenu smo
imeli priložnost se spoznati 
tudi s keramičarjem, ki nam je 
v kratkem predstavil svojo de-
javnost. V Čokoladnici pa smo 
imeli priložnost nabaviti sladke 
omame. 

je v nedeljo 4.6.2006 s sre-
čanjem vseh članov, staršev in 
simpatizerjev kluba zaključil 
sezono 2005/2006, ki je bila ena 
najuspešnejših v zgodovini klu-
ba. Članska ekipa Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje je osvojila 
odlično četrto mesto v držav-
nem prvenstvu in se uvrstila v 
evropsko tekmovanje za pokal 
EHF v sezoni 2006/2007. 

Zelo uspešne pa so bile tudi 
mlajše selekcije kluba, ki kažejo 
na to, da se za prihodnost ro-
kometa v Trebnjem ni bati. Ro-
kometaši mlajših selekcij kluba 
so namreč osvojili prvi naslov 

državnih prvakov, tretje, četrto, 
peto, deveto, deseto in šestnaj-
sto mesto v državi.  

Rezultati vseh selekcij RK 
Trimo Trebnje: člani 1. mr liga 
4. Trimo Trebnje, mladinci (l. 
85-88), 1. liga 3. Trimo Treb-
nje, kadeti (l. 89-90) 10. Trimo 
Trebnje, starejši dečki a (l. 1991) 
1. Trimo Trebnje, starejši dečki 
b (l. 1992) 16. Trimo Trebnje, 
mlajši dečki a (l. 1993) 4. Trimo 
Trebnje, mlajši dečki b (l. 1994) 
9. Trimo Trebnje, mini rokomet 
(l. 1995), Zasavje cup 4. Trimo 
Trebnje

Na novomeškem kegljišču 
Vodnjak je s svojim nastopom 
počastila ženska članska držav-
na reprezentanca Slovenije proti 
Trebanjkam, ki so uspešno do-
končale sezono, osvojile naslov 
v 2. ligi zahod in se uvrstile v 1. 
B ligo. Po pričakovanju je zma-
gala izbrana vrsta selektorke 
Ljube Tkalčič in s 3269 podrti-
mi keglji krepko izboljšala žen-
ski ekipni rekord kegljišča. Čast 
slavljenk sta rešile Katja Šribar, 
ki je presenetljivo premagala 
svetovno prvakinjo Silvano Bel-
cijan in Irena Goleš proti Mileni 
Veber, ki je prvič nastopila za 

reprezentanco. Prisotne je raz-
veselila najboljša slovenska ig-
ralka Marika Kardinar z novim 
rekordom objekta, ki sedaj zna-
ša 585 podrtih kegljev.

TREBNJE – SLOVENIJA 2:6 
(8,5:13,5, 2993:3269)

Katja Šribar – Silvana Belcijan 
1:0 (3:1, 535:554), Irena Goleš – 
Milena Veber 1:0 (2:2, 504:481), 
Angelca Dalmacija – Brigita 
Strelec 0:1 (2:2, 484:537), Lojzka 
Škafar – Brankica Pavlović 0:1 
(1,5:2,5, 496:541), Anica Barbo 
– Marika Kardinar 0:1 (0:4, 498:
585), Slavica Hribšek – Biserka 
Petak 0:1 (0:4, 476:571)


