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glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Baragov dan 2006
Baragov dan je bil kot spominski dan občine Trebnje 
sprejet s statutom 30. 6. 1995, prvič pa smo ga praz-
novali leta 1996 v Mali vasi, ko je bil nadškof in me-
tropolit Alojzij Šuštar imenovan za častnega občana 
občine Trebnje. Ob desetletnici praznovanja, ki je 
tudi letos trajalo tri dni, so se zvrstile naslednje pri-
reditve: slavnostna akademija in otvoritev razstave, 
pohod po Baragovi poti in slovesna maša v Mali vasi 
s kulturnim programom.

Nagrajenci Občine Trebnje (z desne proti levi): Marjan Kr-
melj, Tatjana Fink, Darinka Tomplak, Matjaš Branko; Veljko 
Kolenc pa se podelitve ni mogel udeležiti.

Slovesnost v počastitev dogodkov, ki so se odvijali na Medvedjeku v času osamosvajanja. (foto Jože Povšič)

Poraba pitne vode       Poraba pitne vode       
v sušnem obdobjuv sušnem obdobju
Vse uporabnike pitne vode na območju občine Treb-
nje prosimo, da v poletnem sušnem obdobju racio-
nalno ravnajo s pitno vodo iz javnih vodovodov. 
Javni hidranti so namenjeni izključno za gašenje po-
žarov in za posebne namene Civilne zaščite v izred-
nih razmerah. Iz njih ni dovoljeno uporabljati vode 
za druge namene, kot npr. čiščenje cest in pločnikov, 
polnjenje bazenov in podobno. Pitna voda je osnov-
no živilo in je preveč dragocena dobrina, da bi jo 
razlivali in uporabljali v take namene. 

JP Komunala Trebnje

Priznanja najbolj uspešnim

Skupaj v vojni, Skupaj v vojni, 
skupaj v miruskupaj v miru

Častitljiv jubilej občinskega pihalnega orkestra  (Foto: Tom Mežan)

Komandir Edvard Fišter 
in policist Miro Jakofčič 
dobitnika priznanj

»Pripadniki specialne in posebne enote milice ter slovenske voj-
ske ob sodelovanju ekip civilne zaščite so v dneh od 28. junija 
do 5. julija 1991 v vojašnici Mokronog na Puščavi v usklajeni 
akciji na psihološko – taktični način prisilili starešine JLA, da 
so odstopili od napovedanih groženj z izpustom motornih go-
riv in razstrelitvijo rezervoarjev. Napovedane grožnje so med 
prebivalstvom širše okolice povzročile velik preplah«.    D.M.

Direktor Policijske uprave Novo mesto mag. Anton 
OLAJ podeljuje priznanje policije Edvardu FIŠTER-
JU. Fotografija desnoMiro Jakofčič

Podžupan Jože Jevnikar je najbolj uspešnim učenkam, učencem 
in mentorjem podelil priznanja.
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Podeljevanje nagrad je kot vsako leto po-
tekalo v štirih sklopih, in sicer kot prvo so 
bile podeljene nagrade vsem tistim učen-
cem in učenkam ter njihovim mentorjem, 
ki so na uradnih tekmovanjih iz znanja v 
šolskem letu, ki se izteka, na državnem ni-
voju osvojili zlata priznanja. Iz vseh petih 
osnovnih šol občine Trebnje je bilo kar 37 
takih, ki so bili dobitniki knjižnih nagrad za 
tovrstne dosežke. 

Program se je nadaljeval s podelitvijo na-
grad, ki so si jih z uvrstitvijo med prve tri na 
državnem prvenstvu prislužili mladi šport-
niki. Tovrstne dosežke so beležili na dveh 
osnovnih šolah, in sicer na Osnovni šoli 
Mirna za doseženo prvo mesto v atletiki ter 
za tretje mesto v badmintonu, posamezno 
kot tudi ekipno, na Osnovni šoli Trebnje pa 
za dve ekipni uvrstitvi, in sicer za dosežek 
na šolskem plesnem festivalu in za dose-

ženo prvo mesto v veleslalomu. V tretjem 
sklopu so bili nagrajeni učenci in učenke ter 
njihovi mentorji, ki so v preteklem šolskem 
letu dosegli izjemne glasbene dosežke. 

Učenci so svoje znanje predstavili tudi s 
svojim glasbenim nastopom in tako pope-
strili svečani sprejem. Na koncu pa je pod-
župan Občine Trebnje nagradil še učenke in 
učence, ki so dosegli odličen uspeh v vseh 
letih osnovnega šolanja. Tovrstno nagrado 
v obliki graviranih plaket je letos prejelo 39 
učenk in učencev, in sicer 7 iz OŠ Mirna, 5 
iz OŠ Mokronog, 3 iz OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, 19 iz OŠ Trebnje in 3 iz OŠ Ve-
liki Gaber. 

Sledila je še zahvala vsem pet-
im ravnateljicam osnovnih šol v obči-
ni Trebnje in ravnateljici Glasbene šole 
Trebnje, sam sprejem pa se je zaključil s po-
gostitvijo in klepetom.       Damjana Ribič

Grenak priokus 
ob slovesnem trenutku

V trebanjski občini je še nekaj učencev 
poseglo po najvišjih priznanjih v državi, 
pa Občina Trebnje na srečanje z županom 
vseh ni povabila, čeprav sta vodstvi obeh 
prizadetih šol pravočasno opozorili, da 
je treba jemati tekmovanja na državnem 
nivoju in pridobljena najvišja priznanja 
enakovredno. Tako ni povabila dobitni-
kov zlatih priznanj za raziskovalni nalogi 
mladih zgodovinarjev OŠ Mirna in OŠ 
Trebnje, prav tako ne učenca, ki je dosegel 
1. mesto v šahu (OŠ Trebnje) in mažoret 
(OŠ Trebnje), ki so bile 2. na državnem 
tekmovanju.

Tudi ob uspehu nekateri že v mladosti 
občutijo grenak priokus. Le zakaj?

Ivanka Višček

Sprejem najuspešnejših učencev pri županu  
Zaključuje se še eno šolsko leto in tudi letos je župan Občine Trebnje učence nagradil za njihovo znanje in 
ustvarjalnost. Tradicionalni sprejem učencev ob zaključku šolskega leta je potekal v četrtek, 22. junija 2006, 
v dvorani Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Pohvale vsem 98-im učenkam in učencem ter njihovim 
mentorjem je podelil podžupan Občine Trebnje, Jože Jevnikar.  

Baragov dan 2006 
Baragov dan je bil kot spominski dan občine Trebnje sprejet s statutom 30. 6. 1995, pr-
vič pa smo ga praznovali leta 1996 v Mali vasi, ko je bil nadškof in metropolit Alojzij 
Šuštar imenovan za častnega občana občine Trebnje. Ob desetletnici praznovanja, ki 
je tudi letos trajalo tri dni, so se zvrstile naslednje prireditve: slavnostna akademija in 
otvoritev razstave, pohod po Baragovi poti in slovesna maša v Mali vasi s kulturnim 
programom.

Uvodne besede Franceta Barage (v sredini) o razstavi, ki jo je slovesno odprl finančni minister 
Andrej Bajuk (desno).

Boris Bizjak (flavta) in Zoltan Peter (klavir)

Romanu Globokarju je dobrodošlico zaželel domačin Damjan 
Smolič.

Cerkveni pevski zbor sv. Jurija iz Dobrniča.

Dan policije na Policijski 
upravi Novo mesto
Ob dnevu slovenske policije je Policijska uprava Novo mesto v 
sredo, 28. junija, v upravni stavbi pripravila proslavo, na kateri 
so podelili tudi priznanja zaslužnim policistom Dolenjske in Bele 
krajine. V svojem uvodnem nagovoru je prisotne pozdravil pred-
stavnik Generalne policijske uprave Bojan Bučinel, prebrana pa je 
bila tudi poslanica generalnega direktorja slovenske policije Jožeta 
Romška s čestitkami policistom ob prazniku. Zbrane je nato pred 
podelitvijo priznanj nagovoril direktor Policijske uprave Novo me-
sto mag. Anton OLAJ, ki se je v govoru zahvalil delavcem policije 
za dosežene dobre rezultate dela in nanizal izzive, s katerimi se 

bodo soočili v prihodnosti. 

Lahko smo ponosni, da smo 
Slovenci
23. junija 2006 je bila ob 20. uri 
v Baragovi galeriji v Trebnjem 
otvoritev razstave Baragovi bio-
grafi in baragoslovci, ki jo je v 
sodelovanju s kulturnim dru-
štvom Trebnje pripravil mag. 
France Baraga. Uvodne besede 
o velikem misijonarju, škofu, je-
zikoslovcu in piscu številnih del 
v slovenščini, nemščini in ota-
vščini Frideriku Ireneju Baragi 

je podal avtor razstave, ki je po-
udaril, da je Baragovo življenje 
in delo še danes izziv za mnoge 
evropske in ameriške pisce in 
raziskovalce, tako da je trideset 
vključenih avtorjev in njihovih 
del na razstavi le del obsežnega 
opusa ustvarjanja o tem velikem 
Slovencu, za katerega je v teku 
tudi proces beatifikacije. Obsež-
no zbrano gradivo za Baragovo 
beatifikacijo je  tudi na ogled. 
Ogled zanimive razstave s pred-
hodno najavo je možen še vse 
poletje. 

Razstavo je slovesno odprl 
finančni minister dr. Andrej 
Bajuk, ki je bil tudi osrednji 
govornik v nadaljevalnem delu 
na akademiji. Bajuk je nanizal 
osnovne vrednote, ki so odliko-
vale Barago, kakor tudi mnoge 
Slovence po svetu. Lahko smo 
ponosni, da smo Slovenci.

Ta misel ima ob 15-letnici 
osamosvojitve po besedah slav-
nostnega govornika še posebno 
težo.

Navzoče je pozdravil tudi 

podžupan Občine Trebnje Alojz 
Kastelic, ki je ob tej priložnosti 
podelil priznanja in plakete za-
služnim posameznikom in pod-
jetjem.
Priznanja Občine Trebnje sta 
prejela:
• Veljko Kolenc, učitelj športne 

vzgoje na OŠ Mirna, ki je za-
služen za športne dosežke na 
Mirni v zadnjih 30-ih letih;

• Marjan Krmelj, predsednik 
KS Trebnje, za resno zavze-

to in odgovorno opravljanje 
funkcije predsednika, še po-
sebej za aktivno vlogo v iz-
gradnji poslovilnega objekta v 
Trebnjem;

Plakete Občine Trebnje pa so 
prejeli:
• Tatjana Fink, glavna direk-

torica Trima d.d., za uspešen 
razvoj Trima, širitev tržne 
mreže in sodobni podjetniški 
strategiji Trima, ki je danes 
eden vodilnih evropskih pro-
izvajalcev ognjevarnih streh 
in fasad v Evropi;

• Darinka Tomplak, ki je sko-
raj dve desetletji uspešno vo-
dila Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje; z različni-
mi oblikami izobraževanja je 
sledila potrebam trga in tako 
nekajkrat povečala število 
programov in število slušate-
ljev; uspešno pa je izvedla tudi 
posodobitev starih in gradnjo 
novih prostorov CIK-a;

• Eurotek Trebnje d.o.o., ki ga 
že od ustanovitve pred dese-
timi leti uspešno vodi Branko 

Matjaš; 261 zaposlenih, 150 
vlačilcev, 180 priklopnikov, 
30 prikoličarjev 26 special-
nih vozil za transport vozil, 
3 cisterne za prevoz goriva, 
5 ostalih gospodarskih vozil 
– to je del uspešne izkaznice 
Euroteka.
Razstava in akademija sta bili 

prepleteni s skrbno izbrano vr-
hunsko glasbo iz domačih logov. 
V programu GŠ Trebnje so na-
stopili:  Kristina Gregorčič (flav-
ta), solopevke Mirjam Strmole, 
Simona Kukenberger in Mateja 
Humer, in nekdanji učenec GŠ 
Trebnje Boris Bizjak, flavtist, ki 
je sicer na podiplomskem izpo-
polnjevanju v Parizu, uspešen 
na mnogih državnih in medna-
rodnih tekmovanjih, a  je za to 
priložnost nastopil za domačo 
publiko skupaj s prof. Zoltanom 
Petrom. Ta odlični pianist je ob 
klavirju spremljal tudi vse ostale 
nastopajoče.

Od Trebnjega do Male vasi
Pohodniki sobotnega pohoda 

Po Baragovi poti so po uvodni 
predstavitvi idejnega nosilca 
poti Marka Kapusa na pot kreni-
li opremljeni z zloženkami Bara-
gova pohodna pot in zemljevidi. 
Prijetno gozdno pot so nekateri 
zaključili v Mali vasi, od koder 
jih je v Trebnje odpeljal avtobus, 
drugi pa so prepešačili celotno 
24 km dolgo pot. Na nekaterih 
točkah so bili pohodniki deležni 
informacij domačinov. Sicer se 

na pot mnogi odpravljajo tudi v 
drugih terminih, saj je prijetno 
speljana po gozdnih in travna-
tih površinah in dovolj uhojena, 
le nekatere oznake in table bo 
treba zamenjati.

»Ponosen sem na delež Do-
lenjske in njenih ljudi pri osa-
mosvajanju«

Slovesno nedeljsko mašo v 
Mali vasi je daroval domačin 
dr. Roman Globokar, direktor 
Zavoda sv. Stanislava, ki je opo-
zoril na pomanjkanje vrednot 
in posledično na pomanjkanje 

duhovniških poklicev. Sodelo-
vali so: dobrniški župnik Ivan 
Povšnar, še nekateri dekanijski 
duhovniki in gostje. 

Med mašo in kulturni pro-
gram po maši je oblikoval Cer-
kveni pevski zbor sv. Jurija iz 
Dobrniča, ki ga vodi Irena Za-
letel.

V celotni prireditvi se je 10-
letnica praznovanja Baragove-
ga dneva – spominskega dneva 

občine Trebnje – prepletala s 
15-letnico osamosvojitve, kar 
je bilo tudi težišče Peterletovega 
govora, ki ga je prebrala državna 
poslanka Marjeta Uhan:

»Preizkušnja je bila ob napa-
du JLA trda, vendar smo jo pre-
stali uspešno. Tiste dni smo bili 
enotni in smo zmagali. Svoboda 
nam ni bila podarjena, ampak 
smo si jo izbojevali. Z vami sem 
vesel, da nam je v vojni uspelo, 
da smo zmagali in tako obranili 
svobodo in demokracijo samo-
stojne slovenske države, ki je 
največji dosežek v politični zgo-
dovini slovenskega naroda. Od 
takrat naprej živimo svobodno 
in zavezani lastni politični volji. 
Sami izbiramo, s kom in kako 
bomo živeli. V tem duhu smo 

se polnopravno vključili v EZ in 
NATO. Sedaj nismo več provin-
ca drugih držav ali predstraža 
kakšnega ideološkega imperija. 

Živimo svobodni z dostojan-
stvom naroda z lastno držav-
nostjo.

Čez leto in pol bomo pred-
sedovali Evropski zvezi. Na 
političnem zemljevidu sveta 
nastopamo kot osebek s pre-
poznavnim obrazom in z našo 
istovetnostjo.  

Ponosen sem na delež Dolenj-
ske in njenih ljudi pri osamo-
svajanju in vam k temu deležu 
iskreno čestitam. Izražam hva-
ležnost vsem, posebej teritorial-
cem in policistom, ki so bili pri-
pravljeni storiti vse za svobodo 
domovine …

Proslava je potekala v sveča-
nem vzdušju ob glasbi pihalne-
ga kvarteta klarinetov orkestra 
slovenske policije in tambura-
ške skupine Klasje iz Novega 
mesta.

S svojo prisotnostjo so sve-
čanost počastili in dali proslavi 
poseben pomen zbrani visoki 
gostje: poslanka in poslanec 
Državnega zbora Republike 
Slovenije Marjetka Uhan in 
Ivan Gril, župani dolenjskih 
in belokranjskih občin, načel-
niki Upravnih enot Črnomelj, 
Trebnje in Metlika, vodja no-
vomeškega tožilstva, direktor 
novomeškega Davčnega urada, 
predstavnica okrajnega sodišča 
v Novem mestu, predstavniki 
vojske, predstavniki policije iz 

Republike Hrvaške, predsednik 
policijskega veteranskega dru-
štva Sever za Dolenjsko in Belo 
krajino, predstavnik Medna-
rodnega policijskega združenja 
IPA za Dolenjsko in predstavnik 
policijskih upokojencev društva 
Maks Perc.

Priznanja so prejeli: krimina-
listični inšpektor SKP PU Đorđe 
Vučkovič, komandir PP Trebnje 
Edvard Fišter, policist PP Treb-
nje Miro Jakofčič, policist PP 
Črnomelj Viljem Šikonja, de-
lavka službe za operativno pod-
poro PU Ana Kraševec.

Medaljo za požrtvovalnost 
pa je policistki PP Novo mesto 
Vesni Draginc podelil minister 
Dragutin MATE, na svečanosti 
v Ljubljani. 
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Ustvarjalne 
počitniške 
delavnice v juliju

Trebanjska območna izpostava je 
v počitniškem juliju organizirala šti-
ridnevne ustvarjalne delavnice pod 
mentorstvom Janje Štrukelj iz Novega 
mesta. Vsak dan so po dveh urah na-
stajali različni izdelki: prvi dan poletni 
svečnik, drugi dan peščena slika, nato 
nakit iz perlic v četrtek pa zanimive 
poslikave na tekstilu in predmetih, ki 
so jih udeleženci prinesli s seboj. 

Mojca F.

Skupaj v vojni, skupaj v miru
»Pripadniki specialne in posebne enote milice ter sloven-
ske vojske ob sodelovanju ekip civilne zaščite so v dneh 
od 28. junija do 5. julija 1991 v vojašnici Mokronog na 
Puščavi v usklajeni akciji na psihološko – taktični način 
prisilili starešine JLA, da so odstopili od napovedanih 
groženj z izpustom motornih goriv in razstrelitvijo re-
zervoarjev. Napovedane grožnje so med prebivalstvom 
širše okolice povzročile velik preplah«.

Svečani trak pri odkritju obeležja so skupaj prerezali Tone Gole, 
Igor Bavčar, Dušan Mežnaršič in Janez Bobnar.

Praznik KS Trebnje
Letos je Krajevna skupnost Trebnje praznovala še pose-
bej bogato, saj je bil ob tej priložnosti svojemu namenu 
predan poslovilni objekt štirih krajevnih skupnosti Treb-
nje, Račje selo, Velika Loka in Štefan. 

Trak so v četrtek, 22. junija, ob otvoritvi, svečano prerezali pod-
župan Jože Jevnikar, predsednik KS Trebnje Marjan Krmelj in 
predsednik gradbenega odbora Alojz Zupančič, blagoslov pa je 
opravil trebanjski župnik gospod Miloš Košir. 

Nagrajenke s predsednikom KS Trebnje Marjanom Krmeljem. 

Priznanje krajevne skupnosti za dolgoletno društveno in huma-
nitarno delo so prejeli: Dušan Mežnaršič, Majda in Stane Jarc za 
dolgoletno humanitarno delo, Janez Zupan za dolgoletno dru-
štveno delo ter posebno priznanje krajevne skupnosti za dolgo-
letno družbeno in kulturno delo Zvonka in Jože Falkner. 

Po otvoritvi se je praznovanje 
nadaljevalo v Kulturnem domu 
Trebnje s svečano akademijo, 
ki jo je povezovala Petra Krnc, 
s kulturnim programom pa so 
jo popestrili Trebanjski oktet, ki 
je sodeloval tudi na otvoritveni 
svečanosti, ter profesorji Glas-
bene šole Trebnje. 

Podelili so tudi zahvale in pri-
znanja. Zahvale za uspešno so-
delovanje pri izvedbi poslovil-
nega objekta je predsednik KS 
Trebnje podelil podjetju Trgo-
grad Litija in Komunali Trebnje, 

samostojnima podjetnikoma 
Janezu Zakrajšku in Jožici Uhan 
ter predsedniku gradbenega od-
bora Alojzu Zupančiču.  

Podelili so tudi priznanja kra-
jevne skupnostni za uspešno 
delo v šoli, interesnih dejavno-
stih in društvih. Najuspešnejše 
devetošolke, ki so poleg odlič-
nega uspeha vsestransko aktivne 
so: Sara Uhan, Mirjam Strmole, 
Urška Korelec, Petra Smolič in 
Tjaša Cesar. 

Foto in besedilo: Mojca F.

Razvitje prapora na Trebelnem
Vinogradniško turistično društvo Trebelno je v nedeljo, 4. juni-

ja 2006, razvilo svoj društveni prapor. Prapor nazorno simbolizira 
zgodovino, dejavnosti in sekcije v zelo aktivnem društvu. Člani dru-
štva so povabili tudi sosedna sorodna društva s prapori. Slavnostni 
govornik je bil  Jože Žura, predsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske, pridružila pa se mu je tudi cvičkova princesa Barbara 
Kramar. Zgodovino Trebelnega in delovanje društva ter opis pra-
pora je prikazal član društva in domačin Jože Povšič. Podelili so 
tudi medalje in diplome za pridelana vina, ki so jih prejeli na Tednu 
cvička v Novem mestu. Poleg dobre kapljice, ki so jo pridelali sami, 
so v lastni potujoči kuhinji skuhali tudi okusno malico za številne 
navzoče člane, harmonikarje, konjenike, pohodnike in goste. 

Jože Povšič

Župnik župnije Trebelno  Janez Novak je prapor blagoslovil, v 
skrb pa ga je prevzel član društva in  praporščak  Albin Verščaj.  
Foto: Rok Povšič

VVisoisokki jubilej i jubilej OObbččinskega pihalnega oinskega pihalnega orrkestrakestra
V okviru prireditev Iz trebanjskega koša je svojo 80-letnico delovanja obeležil tudi Občinski pihalni orkester, kate-
rega predsednik je Borut Kolenc, dirigent pa Srečko Devjak. 

Posebna čestitka na ustno harmoniko (orglice) evropskega po-
slanca gospoda Alojza Peterleta trebanjskemu občinskemu pi-
halnemu orkestru. Foto: Mojca F.

Glavni in odgovorni urednik Glasila Stane Peček in dolgoletni 
godbenik Ivan Hren sta bila na sobotnem večeru prireditev Iz 
trebanjskega koša v zanimivi družbi pevk domačinke Irene Trat-
nik in priljubljene Nuše Derenda, ki sta ta večer sodelovali na 
koncertu Zlobko big banda. Foto: Mojca F.

Viteška delavnica 
v avgustu
Kje: na gradu Speča lepotica na Mirni 
Kdaj: v sredo, 23. avgusta 2006, ob 16. uri
Trajanje delavnice: 3 ure, na koncu pa še dva 
dogodka

Kdo se lahko udeleži: vsi, ki jih ta program 
zanima. 
Maksimum udeležencev na delavnici: 80 

PROGRAM
izdelava čelad, tunik, orožja, konjička, gradu, 
gusarske ladje
Po delavnici bosta sledili še dve stvari:
spopad vitezov (na gradu) in gusarjev pod 
mentorjevim animacijskim vodstvom. Vitezi 
so namreč gusarjem ugrabili njihovo prin-
cesko. Gre za zabavno in simpatično vodeno 

igro, v kateri otroci zelo uživajo. Igra je pre-
predena tudi z glasbo in vodenimi skupinski-
mi plesi.
lutkovna igrica  z naslovom: Rešimo prince-
sko, 30 minut

MENTOR delavnice bo Boris Kononenko  
iz Ljubljane (lutkar, animator in glasbenik). 

Udeleženec naj s seboj prinese škarje, olfa 
nož in po možnosti vodene barvice ali floma-
stre, ostalo bo zagotovil organizator.  

CENA: 1.500 SIT na udeleženca. V ceno je 
vključen 20 % DDV in potrebni material ter 
predstavi; vse izdelke (popolna viteška opra-
va) po končani delavnici udeleženci odnesejo 
domov.

PRIJAVE zbira JSKD OI Trebnje na telefon 
07 348 12 50 ali 041 609 265 do 21. avgusta 
2006. 

(Prosimo za zanesljivo prijavo, ker nam bo 
število prijavljenih v pomoč pri pripravi ma-
teriala.)                                  JSKD OI  Trebnje

To je napisano na spomin-
skem obeležju v Mokronogu 
pred Kulturnim domom, ki so 
ga ob 15. letnici osamosvojitve 
dne 17. 6. 2006 postavili Policij-
sko veteransko društvo SEVER  
Dolenjske in Belo krajine, Dru-
štvo vojaških vojnih veteranov 
91 Trebnje in Štab za civilno za-
ščito občine Trebnje.

Odkritje spominskega obe-
ležja so se udeležili številni 
predstavniki obeh društev, pri-
padniki civilne zaščite in gasilci 
ter drugi povabljeni gostje in 
domačini. V kulturnem pro-
gramu je sodelovala trebanjska 
godba, mokronoški pevski zbor 
pod vodstvom Staneta Pečka, 
program pa je povezovala Bari-
ca Kraljevski. Slavnostni govor-
nik pa je bil tedanji Minister za 
notranje zadeve Igor Bavčar. V 
svojem govoru je poudaril po-
men dogodkov v občini Trebnje 
za osamosvojitev Slovenije ter 
pohvalil pripadnike TO, nekda-
nje milice in civilno zaščito, ki 
so enotno in odločno sodelovali 
pri preprečevanju starešin JLA, 
da bi uničili Mirnsko dolino. 

Vse prisotne je pozdravil tudi 
Tone Gole, predsednik društva 
SEVER ter hkrati predsednik 
organizacijskega odbora za po-
stavitev obeležja. Pri tem je še 

posebej poudaril, da so posa-
mezniki, ki želijo razvrednotiti 
svetle dogodke osamosvajanja 
pred 15 leti, so pa tudi posa-
mezniki, ki poudarjajo zasluge 
le eni komponenti, na druge pa 
pozabljajo. Hkrati je dejal, da 
»je ta vojna bila le sklepno deja-
nje vseh predhodnih in sedanjih 
Slovencev, ki so si vedno želeli 
imeti svojo samostojno državo. 
Zato je bilo v Mokronogu po-
stavljeno obeležje, ki združuje 
vse komponente pod geslom 
skupaj v vojni, skupaj v miru.«  
Krajevni skupnosti Mokronog 
pa je predlagal, da se prostor 
poimenuje v »Park vojnih vete-
ranov«, predlog je zatem v po-
zdravnih besedah predsednik 
KS Mokronog Tone Maver,  tudi 
sprejel.

Po svečani prireditvi so se vsi 
zbrani napotili pred Gasilski 
dom Mokronog, kjer so jih do-
mači gasilci pogostili z golažem, 
ki so ga skuhali in pripeljali vo-
jaki iz vojašnice Novo mesto.  

Ob živahnih pogovorih o do-
godkih izpred 15 let, je povelj-
nik občinskega štaba za civilno 
zaščito podelil 82 posamezni-
kom, gasilskim društvom in 
podjetjem priznanje za njiho-
vo aktivno angažiranje v času 
osamosvojitvene vojne.  D.M.        

Skozi 80-letno zgodovino se je zvrstilo 
kar nekaj predsednikov in dirigentov, ki so 
uspešno in smelo vodili zanimiv glasbeni 
sestav naše občine. Pred desetimi leti so 
ustanovili tudi sekcijo mažoret in tako po-
stali bolj številni in bolj zanimivi.

V okviru praznovanja obletnice se je na 
trgu pred občino odvijal mednarodni festi-

val godb in mažoretnih skupin, kjer je so-
delovalo skupaj 12 godb  iz sosednjih in iz 
naše občine ter iz Nemčije in Madžarske, 
sodelujoče mažoretne skupine pa iz Slove-
nije in iz Hrvaške; skupaj preko 600 nasto-
pajočih.  

Na jubilejni svečanosti so bile nekate-
rim godbenicam in godbenikom podelje-

ne Gallusove značke za dolgoletno delo na 
glasbenem področju, predsednik Zveze slo-
venskih godb, Ervin Hartman, pa je podelil  
Igorju Hribarju medaljo za zasluge CISM, 
Danielu Metelku bronasto medaljo Zveze 
slovenskih godb ter županu Cirilu Metodu 
Pungartniku. častni znak Zveze slovenskih 
godb.                                                   Mojca F.
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Uvodoma je pozdravila sklicateljica 
Uhanova, ki je povedala, da je Obči-
na Trebnje v letu 2004 dobila za reše-
vanje romske problematike 11,5 mio 
sredstev, lani pa zgolj za financiranje 
programov iz leta 2004. Neporabljena 
sredstva za letos bo možno koristiti s 
pripravo ustreznih programov oz. pri-
lagoditve razpisnim pogojem. 

Dušan Mežnaršič povedal, da je v 
trebanjski občini približno 300 Ro-
mov, ki živijo na Hudejah, Mali Loki, 
v Koritih in v dveh naseljih v Veli-
kem Gabru. Povedal je, da je izgrad-
nja osnovne infrastrukture v teku, da 
Občina lani ni dobila v ta namen vseh 
pričakovanih sredstev. Bil je kritičen 
do države, ki je zakonsko uvedla rom-
skega svetnika (v Trebnjem se že 2 leti 
ne udeležuje sej OS in tudi ob tej pri-
ložnosti ga ni bilo), vse drugo pa pre-
pušča občinam.

Matjaž Verbič, Zavod za zaposlova-
nje, je povedal, da je le nekaj Romov 
zaposlenih in 2 preko javnih del. Raz-
log –  socialna podpora, ki jo ob za-
poslitvi izgubijo, in nizka izobrazbena 
raven.

Izvedeli smo, da Romi neredno ob-
iskujejo osnovno šolo za odrasle na 
CIK-u, prav tako ne pošiljajo otrok v 
poseben oddelek vrtca. Ravnateljica 
OŠ Trebnje Roža Zakšek pa je podala 
spodbuden podatek, da je od 48 vpi-
sanih Romov v redno OŠ šolsko leto 
zaključilo uspešno 76 %.

Jože Povšič, direktor JP Komunala, 
je poudaril, da je Rome težko motivi-
rati za delo, da so tisti, ki delo le sprej-
mejo, šikanirani od ostalih. Hkrati je 
opozoril, naj bi bila podpora za po-
krivanje osnovnih življenjskih potreb-
ščin, torej tudi vode, ki bi jo morali 
redno plačevati kot ostali državljani. 

Podžupan Alojzij Kastelic je opo-
zoril na vrsto problemov, bil kritičen 
do novega zakona in poudaril, da je 

romska skupnost pri nas preveč zaprta 
in da nimamo dolgoročnih in usklaje-
nih programov. 

Gost okrogle mize Janez Obreza je 
poudaril, da bo novi zakon krovni za-
kon, ki bo urejal romsko problemati-
ko, ki je sicer že zajeta v 11 zakonih, 
podobno kot je rešeno za italijansko 
in madžarsko manjšino. Zakon bo 
pravna podlaga za delitev državnih 
sredstev, zave-
zoval pa bo tudi 
ministrstva, ob-
čine in vse ostale 
vključene insti-
tucije. Nakazal 
je možnost, da 
Občina dobi v ta 
namen 40 mio  s 
pripravo ustrez-
nih programov. 
Poudaril je, da 
mora občina od-
kupiti zemljo, 
jo razparcelirati 
in dati Romom 
možnost, da 
zgradijo hišo oz. 
jo legalizirajo. 
Vsak Rom pa bo 
moral k temu nekaj prispevati sam. Pri 
neplačevanju osnovnih življenjskih 
dobrin se lahko podpora brez soglasja 
prejemnika preusmeri, npr. v namen-
ske bone za hrano ali za plačevanje 
položnic za vodo.

Matija Hočevar je bil kritičen do 
države, zakaj ne nakaže sredstev, če so 
jih v drugih občinah v ta namen pre-
jeli. Anton Hudorovac, eden redkih 
redno zaposlenih Romov, pa je po-
udaril, da nočejo, da se jih obravnava 
kot manjšino. So avtohtona etnična 
skupnost,  del slovenske države, prav 
tako nočejo ločenih oddelkov vrtca in 
osnovne šole, ker to jemljejo kot di-
skriminacijo. Si pa želijo še nadaljnje-

ga spodbujanja izobraževanja, čeprav 
je na tem področju že veliko doseže-
nega. Hkrati so Romi poudarili, da 
Dolenjska in Bela krajina ne podpirata 
tega zakona. »Ne naredite nam geto!«

Zelo kritičen do novega zakona in 
do nesodelovanja občine s to KS je 
bil tudi Darko Pekolj, predsednik KS 
Račje selo, ki je opozoril na neureje-
nost v naselju Hudeje, na kupe železja 

ob in na cesti, na priseljevanje Romov 
in civilov v to naselje in v imenu regij-
ske civilne iniciative posredoval vrsto 
zelo konkretnih pripomb na novi za-
kon. 

Marjeta Uhan je tudi tokrat spretno 
vodila pogovor, tako da so lahko sode-
lovali vsi zainteresirani in si izmenjali 
poglede in kritične misli. Skupna ugo-
tovitev je, da si zakona – takšnega, kot 
je pripravljen – ne želijo niti Romi niti 
predstavniki ustanov, ki se srečujejo z 
romsko problematiko. Potreben pa je 
dolgoročni program, usklajeno delo 
služb in dosledno izvajanje sprejetega.

Ivanka Višček

24. seja občinskega sveta

24. seja občinskega sveta
Odvijala se je 6. 6. 2006, vodil jo je podžupan Jože Jev-
nikar. Na seji so svetniki ponovno »pogrešali« direk-
torja Komunale Trebnje. Svetniki so bili tudi mnenja, 
da je seja preobširna.

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na podlagi 80. f člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/2-ZDT-B), 40. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98, 
119/05) ter sklepov Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih na 24. redni seji dne 
6. 6. 2006, objavlja

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100;  faks 07/34-81-131.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, parc. št. 578, travnik v izmeri 3757 m2, vpisani v 
vl. št. 307 k.o. Mali Videm, last Občine Trebnje. Lokacija: Šentlovrenc

Osnovna namenska raba nepremičnine je območje za poselitev, podrobnejša na-
menska raba: stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi.

Nepremičnina se prodaja v stanju, v kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
3. Izklicna cena je 29.207.000,00 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000,00 SIT.
Davek na dodano vrednost v višini 20 % ni zajet v ceni in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tri-
desetih dneh po zaključku javne dražbe. 
5. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-010001-
6133 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe  v enkratnem znesku.

Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo 
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot 
lastnik kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi s postopkom prodaje plača kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje, 2. nadstropje – mala sejna soba, dne 26. 7. 2006 z začetkom ob 10. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne 
dražbe:
-vplačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu;
-če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno 
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in ki je notarsko over-
jeno;
-v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev; fizične osebe pa predložijo fotokopijo osebnega 
dokumenta.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne 
cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s sklicem, za na-
men javna dražba – Šentlovrenc.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se pla-
čana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Treb-
nje lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
10. Informacije o podrobnejših pogojih dražbe:

Dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje, tel. 07 
34 81 144.

Občina Trebnje
župan Ciril Metod Pungartnik

Reševanje romske problematike
Trebnje, 10. 7. 2006 – Na okrogli mizi z naslovom Reševanje romske problematike v občini Trebnje, ki 
jo je ob 17. uri v OŠ Trebnje organizirala državna poslanka Marjeta Uhan, so se zbrali predstavniki 
ustanov, katerih delo je povezano z Romi, pa tudi nekaj Romov. Gost srečanja je bil  Janez Obreza, 
direktor urada za narodnosti.

Marjeta Uhan, sklicateljica okrogle mize, Dušan Mežnar-
šič, predstavnik Občine Trebnje, in gost Janez Obreza. 
(Foto: Mojca Žnidaršič)

Pri svetniških vprašanjih 
je Marjan Zupančič dejal, da je 

potrebno v Osnovni šoli Trebnje 

zaposliti romskega pomočnika, 

saj se število Romov v šoli po-

večuje. Marjan Pavlin pa je dejal, 

da je potrebno šolo v Dobrniču 

obravnavati prednostno in da se 

izgradnja le-te preveč odmika.

V nadaljevanju je bil sprejet 

Odlok o spremembah in dopol-

nitvah odloka o komunalnem 

nadzoru na območju občine 

Trebnje, s katerim bodo po Za-

konu o prekrških izpolnjeni po-

goji za začetek dela občinskega 

inšpektorja, komunalnega nad-

zornika in občinskega redarja.

Svetniki so se seznanili z Za-

ključnim računom proračuna 

Občine Trebnje za leto 2005. 

V razpravi je svetnike predvsem 

motilo, da je bilo preveč sredstev 

preneseno v naslednje proračun-

sko leto; bili so mnenja, da so bili 

programi ob sprejemanju prora-

čuna nerealno planirani, na dru-

gi strani pa sredstev primanjkuje 

za potrebe krajevnih skupnosti 

(Tone Strah) in za komunalno 

infrastrukturo (Janez Kovačič). 

Kritično so ocenili delo Komu-

nale Trebnje, ker ni bila sposo-

bna izpeljati načrtovanih pro-

jektov, zato mora vodstvo z vso 

resnostjo pristopiti h kadrovski 

popolnitvi na investicijah. Podžu-

pan Alojz Kastelic je v opravičilo 

navedel nekatere objektivne vzroke 

za ostanek sredstev (nadomestne 

volitve župana), hkrati pa je pouda-

ril, da bo potrebna reorganizacija 

tako občinske uprave kot Komu-

nale. Zagotovil je, da v letu 2006 ne 

bo smelo ostati več kot 10 % nere-

aliziranih programov. Kljub kritič-

ni razpravi in grožnji, da zaključni 

račun ne bodo podprli (Marjan 

Pavlin), so svetniki zaključni račun 

proračuna za leto 2005, glede na to, 

da je bil tak tudi predlog nadzorne-

ga odbora občine Trebnje, potrdili 

po enofaznem postopku.

Direktor občinske uprave Ja-

nez Slak je v nadaljevanju svetnike 

seznanil že z drugim Rebalansom 

proračuna Občine Trebnje za leto 

2006. V uvodu je poudaril, da je 

rebalans predlagan predvsem za-

radi krajevnih skupnosti, ki svojih 

odhodkov v skladu s programsko 

klasifikacijo iz naslova nadomestil 

za uporabo stavbnih zemljišč ob 

prvem rebalansu, niso dovolj real-

no planirale. S tem bo omogočena 

prerazporeditev sredstev za potre-

be, ki jih izkazujejo potrebe krajev-

nih skupnosti. Svetniki so v razpra-

vi predlagali še druge spremembe, 

vendar jim je bilo pojasnjeno, da 

bo za celovite in vsebinske preraz-

poreditve znotraj proračuna potre-

ben rebalans proračuna takoj, ko 

bo znano, kje bodo sredstva ostala 

nerealizirana.

Svetniki so v nadaljevanju potrdi-

li Odlok o ustanovitvi javnega za-

voda Romski zaposlitveni center. S 

tem aktom se ustanovi javni zavod z 

namenom omogočanja lažjega do-

stopa Romov do trga dela in vrnitve 

vanj z razvojem programov zapo-

slovanja in programov za njihovo 

izobraževanje in usposabljanje, s 

ciljem odprave njihove neenakosti 

in diskriminacije na trgu dela.

Pri točki program prodaje ne-

premičnin se je pritoževal Franc 

Kozlevčar, ki ni zadovoljen z zame-

njavo zemljišča na Medvedjeku. Za-

hteval je, da se mora cestišče na nje-

govi zemlji najprej zakoličiti, potem 

pa se naj »kupčka«. Različna mne-

nja so bila tudi o prodaji zemljišča 

v Šentlovrencu, v k.o. Mali Videm, 

saj je parcela sorazmerno velika in 

primerna tako za stanovanjske na-

mene, kot za kmetijstvo.    

Sklep o začetku priprave strate-

gije prostorskega razvoja Občine 

Trebnje ter prostorskega reda Ob-

čine Trebnje je pojasnila strokovna 

delavka Vida Šušterčič   

Poudarila je, da je glede na stanje 

in težnje v prostoru kot tudi poli-

tiko urejanja slovenskega prostora 

priprava strategije prostorskega 

razvoja občine potrebna predvsem 

zaradi razvojnih potreb občin po 

novih stanovanjskih in poslovnih 

površinah ter turističnih območjih. 

Prostorski redi pa bodo določili po-

drobno namensko rabo in pogoje 

za gradnje in posege v prostor.

Svetniki so potrdili tudi predlog 

načrtovanih aktivnosti za prostor-

sko uredite v centra Trebnjega. Pri 

tem so podali tudi posamezne pred-

loge, nekateri pa se niso strinjali s 

parcialno rešitvijo, želijo celovito 

rešitev (Marjan Pavlin). Marjan Zu-

pančič se ni strinjal, da se Trebnje 

preveč zapolni, saj je mnenja, da ni 

potrebno, da je vse v centru. Pred-

vsem ga moti, da se krčijo zelene 

površine. Podžupan Alojz Kastelic 

pa je opozoril, da bo verjetno kar 

nekaj odpora krajanov, saj se neka-

teri čutijo ogrožene zaradi utesnje-

nosti v svojih sedanjih bivališčih.

V nadaljevanju so svetniki potr-

dili predlog razdelitve javnih sred-

stev za potrebe športa in nalog na 

področju socialnega varstva. Pri 

tem je Miran Jurak opozoril, da sla-

ba organiziranost Občinske šport-

ne zveze narekuje spremembe, ki bi 

delo te zveze povečalo.

Ponovno je bila polemična raz-

prava ob predložitvi Programa od-

voza odpadkov. Razprava je tekla 

predvsem o možnosti enkratnega 

oziroma dvakratnega odvoza od-

padkov v poletnem času. Ker na seji 

ni bilo direktorja Komunale Jožeta 

Povšiča (tudi na prejšnji je manj-

kal), ki bi lahko podal konkretne 

obrazložitve o finančnih posledi-

cah dvakratnega odvoza odpadkov 

iz vseh naselij v občini in ne samo 

iz večjih krajev, je bilo sprejemanje 

predloga ponovno prestavljeno na 

naslednjo sejo.      

Obrazložitev Dokumenta iden-

tifikacije investicijskega projekta 

za dozidavo in adaptacijo Zdrav-

stvenega doma Trebnje je podala 

direktorica Elizabeta Žlajpah. Po-

udarila je, da bo z adaptacijo omo-

gočen dostop za hendikepirane ose-

be do vseh služb v domu (dvigalo), 

dodatne prostore dobi laboratorij, 

uvedena bo ambulanta za sladkor-

ne bolnike, prostor za ortodonta, 

posebno pomembna pa bo pridobi-

tev prostorov za nujno medicinsko 

pomoč.

Živahna razprava se je odvijala 

ob obrazložitvi predloga Komisi-

je za podelitev priznanj Občine 

Trebnje, ki jo je podal predsednik 

komisije Ivan Gole. Svetniki so 

potrdili predloge, da se priznanje 

podeli Veljku Kolencu – učitelju 

športne vzgoje iz OŠ Mirna, Mar-

janu Krmelju – predsedniku KS 

Trebnje. Potrdili so tudi predlog, 

da se plaketa Občine Trebnje po-

deli Darinki Tomplak – nekdanji 

direktorici CIK-a Trebnje, glavni 

direktorici Trima d.d. Tatjani Fink 

ter Euroteku d.o.o. iz Biča, katere-

ga lastnik je Branko Matjaš.

Pri podelitvi priznanja častni ob-

čan Občine Trebnje, pa je komisija 

ocenila, da ga v tem letu ne podeli. 

Občinski svet je kljub temu izgla-

soval, da se priznanje častni občan 

podeli Lojzetu Peterletu. Ker bi bil 

s tem kršen Odlok o podeljevanju 

priznanj, iz katerega izhaja, da ob-

činski svet odloča o priznanjih na 

predlog komisije, je  župan občine 

ta sklep Občinskega sveta zadržal.

Svetniki so zatem potrdili pred-

loge Komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja, da se 

da soglasje k imenovanju direkto-

rice Zdravstvenega doma Trebnje 

Elizabeti Žlajpah,  da se Vinka Ri-

biča zaradi odhoda na drugo delo-

vno mesto razreši članstva v Svetu 

za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu ter se na njegovo mesto 

imenuje Tomaža Agniča. Svetniki 

so tudi potrdili, da se v Okrajno 

volilno komisijo imenujejo: Mitja 

Prijatelj, Nace Sila, Gregor Rogelj, 

Blaž Pavlin, Niko Borštnar ter 

Andrej Prijatelj.        

Kadrovskim zadevam je sledi-
lo Poročilo o reševanju romske 
problematike za leto 2005. Pri 
tem je bil Tone Zaletelj mnenja, 
da je vse premalo komunikaci-
je občine s Krajevno skupnostjo 
Račje selo, kritično pa je obra-
vnaval tudi poročilo Upravne 
enote glede prijave Romov. Du-
šan Mežnaršič mu je pojasnil, da 
Svet Krajevne skupnosti Račje 
selo ni niti enkrat povabil na sejo 
predstavnike občine, niti še niso 
ustanovili sosveta za reševanje 
problematike v svoji krajevni 
skupnosti. Več komunikacije s 
krajevno skupnostjo pa si želijo 
tudi Romi, vendar jih svet KS 
zavrača. 

Svetniki so se tudi seznanili z 
Informacijo o delu Policijske 
postaje Trebnje, ki jo je pred-
stavil komandir Edo Fišter. Na 
poročilo svetniki niso imeli bi-
stvenih pripomb, kar je dokaz, da 
Policijska postaja Trebnje dobro 
deluje.

Majda Ivanov je svetnike sez-
nanila z Investicijskim pro-
gramom izgradnje prizidka k 
Domu starejših občanov. Svet-
niki so se strinjali s predlaganimi 
rešitvami in podpirajo vse aktiv-
nosti, ki so povezane z izgradnjo 
prizidka. 

Svetniki pa so se seznanili tudi 
s sklepom župana o podelitvi so-
lidarnostne pomoči za odpravo 
posledic požara Evi Erjavec z 
Male Loke ter pomoči za od-
pravo posledic plazu pri stano-
vanjski hiši Janka Pogačarja iz 
Migolice.    

Ob koncu so svetniki, kot je 
običajno, občinski upravi posta-
vili vrsto vprašanj in pobud.

Dušan Mežnaršič 
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S strpnostjo in optimizmom 
v prihodnji mandat 

Iz poslanske pisarne

V Ob-
činskem 
o d b o -
ru SDS 
Trebnje 
smo v 

juniju 2006 pripravili več ak-
tivnosti. Delegacija našega Ob-
činskega odbora SDS Trebnje je 
24. junija 2006 položila venec 
k spomeniku na Medvedjeku 
v spomin žrtvam vojne za Slo-
venijo. Ob tem času je bila na 
Medvedjeku proslava Združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo 
ob 15. obletnici osamosvojitve 
Slovenije. Naša stranka SDS se 
je ves čas zavedala velikega po-
mena osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo v letu 1991. Takratni 
dogodki so pripeljali Slovenijo v 
samostojno državo in kasneje v 
članstvo Evropske unije in zveze 

Nato. Tako ugodnega položaja, 
kot je sedaj, nismo imeli Slo-
venci še nikoli v svoji zgodovini. 
Piko na i pa bo prinesel evro (€), 
kot ena od najmočnejših denar-
nih valut na svetu.

Teze pisateljev za slovensko 
ustavo in 57. številka Nove re-
vije, aretacija četverice, med ka-

Na spomenik na Medvedjeku sta predsednik Občinskega odbora 
SDS Trebnje Jože Povšič in podpredsednica Nada Pepelnak  ob 
dnevu državnosti položila cvetje v spomin žrtvam vojne za Slo-
venijo. Foto: Štefan Pepelnak.

Premalo 
konkretna 
utemeljitev 

Kulturno društvo Trebnje, 
Čebelarsko društvo Trebnje in  
»(ah) TE ORGLICE«, medna-
rodni festival ustnih harmonik 
v Mokronogu – torej tri društva 
so predlagala, da se evropskemu 
poslancu Lojzetu Peterletu po-
deli priznanje Občine Trebnje 
- častni občan Občine Trebnje. 
Društva so v skladu z javnim 
pozivom pripravila utemeljene 
obrazložitve, vendar je komisija 
za priznanja s preglasovanjem, 
(večina članov 5 od 7), predlog 
zavrnila, češ da niso konkretno 
prikazane zasluge, ki jih ima 
Lojze Peterle za občino Trebnje.

Prepričani smo, da se je več-
inski del odločil na osnovi ide-
oloških argumentov. Težko je 
namreč najti resne razloge, da 
Lojze Peterle, predsednik prve 
demokratične vlade Slovenije, 
ki je sodeloval že pri pripravah 
na osamosvojitev in pri obliko-
vanju nove demokratične drža-
ve, bil zunanji minister, občani 
občine Trebnje so mu zaupali 
in ga kar štirikrat izvolili v Dr-
žavni zbor, človek, ki je sodelo-
val v vrsti evropskih projektov 
in dobil številna mednarodna 
pa tudi državna priznanja, člo-
vek, ki s svojo širino, znanjem 
in izkušnjami pomaga in odpira 
pot mnogim ustanovam, gospo-
darskim organizacijam, dru-
štvom in posameznikom, tudi 
iz občine Trebnje, ni primeren 
za priznanje. Ob praznovanju 
15-letnice osamosvojitve in ju-
bileju slovenske samostojnosti 
bi nedvomno imelo priznanje še 
dodatno težo. Zakaj je komisi-
ja predlog zavrnila, bo pokazal 
čas, a madeža, ki ga je dejanje 
pustilo ne bo moč izbrisati.

Občinski svet kot najvišji 
organ v občini je s 17 glasovi ZA 
in 2 PROTI izglasoval, naj naziv 
Častni občan Občine Trebnje 
podelijo Lojzetu Peterletu. To se 
žal ni zgodilo, saj je župan Ciril 
Metod Pungartnik sklep občin-
skega sveta iz formalnih razlo-
gov zadržal. Pri takem ravnanju 

Po treh destletjih je bil 
Zakon o javnem redu in 
miru prenovljen.  Mediji 
so se razpisali in ga ozna-
čili kot „zakon o morali“, 
zaradi dodanega amand-
maja o zaščiti otrok pa 
kot „hora regalis“. Osnov-

ni namen zakona je, da se jasno in določno opre-
delijo nesprejemljiva družbena ravnanja in zanje 
določijo tudi primerne sankcije. 

Zakon določa, poleg že starih nesprejemljivih 
dejanj, še nove prekrške, kot so: nedovoljeno kam-
piranje, beračenje z nadlegovanjem, prenočevanje 
na javnem kraju, uporabo nevarnih predmetov, 
uporabo živali, vandalizem, vzbujanje nestrpno-
sti, lažno naznanitev prekrška, ponujanje spolnih 
uslug z vsiljevanjem in izključitev energetskih 
virov. Kot kršitev se opredeljuje vsiljivo, moteče, 
žaljivo ravnanje ene osebe nasproti posamezniku, 
oziroma družbi. 

Dodatno pa so bili sprejeti še amandmaji na 
predlog N.Si. in SLS glede varstva mladoletnikov 
v gostinskih obratih in na prireditvah. Tako je po 
novem otrokom do 16. leta med 24. uro in peto 
zjutraj dovoljen vstop v gostinske lokale in pri-
reditve, kjer se toči alkohol, le v spremstvu star-
šev ali skrbnikov. Zakaj gre? Predšolski otroci in 
osnovnošolci, če se nahajajo po polnoči v gostil-
nah, morajo biti pod nadzorom staršev. Tu država 
ne jemlje pravice staršem, le želela bi, da prevza-
mejo odgovornost za zdrav in nemoten razvoj 
svojih otrok. 

Država mora z učinkovitim delom pristojnih 
organov ljudem zagotavljati varnost tako na oseb-
nem kot premoženjskem področju. Postavlja pa 
se vprašanje, kako s čim manjšimi posegi v za-
sebnost posameznika, zagotoviti najvišjo možno 
stopnjo varnosti in dostojanstva posameznika. 

Javni red in mir pomenita stanje, v katerem 
je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic 
in dolžnosti, ki so zapisane v ustavi in zakonih, 
prav vsakega od prebivalcev ali pa samo obisko-
valcev Slovenije. Pravice in dolžnosti neločljivo 
izhajajo iz človekove svobodne narave, ki je po 
eni strani razumna in čustvena, po drugi strani 

pa tudi osebnostna in družbena. Zato ne more-
mo govoriti o pravici ločeno od dolžnosti, niti 
določati dolžnosti brez priznavanja vzporednih 
pravic. Pravice in dolžnosti so do take mere del 
človekove biti, ki so lastne vsaki osebi, da jih ne 
more nihče zatreti ali vzeti in se jim pravzaprav 
posameznik tudi ne more odpovedati. Vendar pa 
je potrebno tudi zavedanje, da ni mogoče zbežati 
pred odgovornostjo. 

Končno je Državni zbor po nekaj mandatih 
prerekanj dosegel dvotretjinsko večino, ki je po-
trebna za spremembo ustave in sicer v členih, ki 
omogočajo ustanovitev pokrajin. Kakšne pristoj-
nosti bodo imele pokrajine, koliko jih bo, njene 
naloge in finaciranje pa bodo opredeljevali zako-
ni. Vsekakor bomo v Novi Sloveniji pristali zgolj 
na pokrajine, ki bodo pomenile decentralizacijo 
države, enakomernejši razvoj pokrajin, občin, ki 
jih bodo sestavljale, in da pokrajine ne bodo zgolj 
dodatni politični ali birokratski aparat.

Sicer pa je zadnji teden v juniju minil v duhu 
praznovanju petnajste obletnice slovenske osa-
mosvojitve in samostojnosti slovenske države. 
Osrednja državna proslava se je pričela v par-
lamentu in nadaljevala na ploščadi pred parla-
mentom. Takratni razglasitvi slovenske države 
je sledila vojna za Slovenijo, za domovino. Po-
stavljajo se obeležja v spomin, obiskujejo kraji, 
kjer so padle žrtve za komaj razglašeno državo. 
V spomin in hvaležnost vsem tistim, ki so se bo-
rili za domovino in bili žrtve napada jugoslovan-
ske armade, se je tudi vodstvo Nove Slovenije ob 
obisku Dolenjske, Posavja in Bele krajine 1. julija 
poklonilo in obiskalo obeležje na Medvedjeku. 
Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologi-
jo dr. Jure Zupan, poslanci Mojca Kucler Dolinar, 
Anton Kokalj, Marjeta Uhan, generalna tajnica 
Maruša Novak, predsednik podmladka Robert 
Ilc in predsednik OO NSi. Trebnje Marjan Pavlin 
so položili venec k spomeniku na Medvedjeku in 
spregovorili o pomenu odpora ob  napadu JLA in 
izrazili  hvaležnost vsem akterjem za samostoj-
nost, kot tudi veselje, da živimo v svobodni in ne-
odvisni državi Sloveniji. 

Marjeta Uhan, poslanka DZ

Glede na vse 
probleme, ki 
so bili priso-
tni v občini 
Trebnje, smo 
večina naj-
bolj perečih 
rešili prav v 
zadnjem letu. 
Tako je prišlo 
do potrditve 
trase avtoce-

ste, ponovno izhaja Glasilo občanov, do obstruk-
cij  v občinskem svetu ne prihaja več, v obrtni 
coni imajo prvi investitorji gradbeno dovoljenje, 
industrijsko cono pospešeno pripravljamo pri 
Akripolu, tečejo priprave za izgradnjo telovadni-
ce v Dolenji Nemški vasi in Dobrniču. Strategija 
prostorskega razvoja je v obravnavi in če imate 
kakšen predlog, ga posredujte na naslov Občine 
Trebnje v čim krajšem času.

Seveda je še veliko drugih problemov in želja, 
ki jih bo v prihodnjem mandatu potrebno rešiti in 
zagotoviti sredstva. Pa vendar, kaj potrebujemo, 
da bomo uspešni, kot občina?

Strpnost in medsebojno sodelovanje vseh, kot  
so svetniki občinskega sveta in krajevnih svetov, 

delavci občinske uprave ter župan, potrebujemo 
pa seveda tudi vas, drage občanke in občani.

Prekiniti moramo s spori in delitvami in se z 
delom in znanjem zoperstaviti izzivom časa, v ka-
terem živimo.

  Iz občine Trebnje se po 1. 1. 2007 izloči ob-
čino Mokronog –Trebelno in občino Šentrupert.   
Obema novo nastalima občinama čestitam ob po-
trditvi in želim čim uspešnejše delovanje ter čim 
več sodelovanja na tem prostoru Dolenjske.

Občina Trebnje se bo po tem datumu zmanj-
šala predvsem po površini, po prebivalstvu pa ne 
toliko, saj ostane 13.500 prebivalcev. Geografsko 
gledano bo nova občina Trebnje zelo lepo zaokro-
žena s centrom v sredini. Nova občina pa bo tudi 
gospodarsko zelo močna in z velikimi potencia-
li razvoja. S pravim vodenjem bomo postali ena 
najmočnejših lokalnih okolij na Dolenjskem. Z 
opravljanjem podžupanske funkcije sem dobil 
vpogled v vse bistvene probleme vodenja in pri-
ložnosti, ki jih ta občina ima. Zato bom za funkci-
jo župana v prihodnjem mandatu tudi kandidiral, 
če bom zbral dovolj vaše podpore in sodelovanja.

Pozivam vas, da se na svetniških listah pridru-
žite, ne po politični  liniji, ampak ker želite pri-
spevati k hitrejšemu razvoju naše občine. 

Podžupan  Alojzij Kastelic

upravičeno pomislimo na poli-
tični interes.

OO N.Si v 
Šentrupertu

V nedeljo, 18. junija 2006, 
so v najmlajši dolenjski občini 
Šentrupert ustanovili Občinski 
odbor Nove Slovenije. Gostje 
ustanovnega zbora so bili: po-
slanka Marjeta Uhan,  Franci 
Vovk, župan Dolenjskih Toplic, 
Marjan Pavlin, predsednik OO 
N.Si Trebnje ter Lojze Zupančič, 
predsednik Regijskega odbo-
ra Nove Slovenije. Predsednik 
sedemčlanskega odbora N.Si 
Šentrupert je Peter Pavlin, pod-
predsednik Peter Kurent, tajnik 
pa David Kuhar. Odbor bo pri-
pravil program svojega delo-
vanja in se začel pripravljati na 
jesenske lokalne volitve.

Slovesno na 
Trebelnem

25. junija 2006 smo člani OO 
N.Si Trebnje in Lojze Peterle, 
poslanec v Evropskem parla-
mentu, s pomočjo prizadevnih 
krajanov, domačega župnika in 
gasilcev pripravili že šesto sre-
čanje – mašo  in kresovanje pri 
Sveti Rozaliji na Trebelnem.

Mašo za domovino sta daro-
vala domači župnik in župnik iz 
Mokronoga. 

V pozdravnem govoru je 
predsednik OO NSi Trebnje 
dr. Marjan Pavlin povedal, da 

»želimo s praznovanjem dne-
va državnosti pokazati, da smo 
ponosni na našo državo, zato 
izrekamo priznanje vsem, ki so 
pred 15 leti kakorkoli prispevali 
k temu, da danes živimo v samo-
stojni državi in si sami ustvarja-
mo svojo prihodnost.« Zahvalil 
se je vsem, ki so pomagali pri 
obnovi zanimive in duhovno 
bogate kapele Sv. Rozalije. Letos 
so naredili nova okna, restavri-
rali opečni tlak ter naredili lep 
nadstrešek, prostor pod njim pa 
tlakovali s kamnom.

Praznovanje v prelepem oko-
lju dolenjskih gričev smo nada-
ljevali s kulturnim programom. 
Splet slovenskih narodnih pes-
mi so nam zapeli pevci zbora 
Mladike iz Trebnjega.

Slavnostnega govornika, bri-
gadirja Antona Krkoviča je 
predstavil Lojze Peterle. Pouda-
ril je, da je Krkovič človek, ki je 
zastavil vse za našo svobodo in 
demokracijo, ter prvi načelnik 
slovenske vojske, saj je  proti 
JLA pred šestnajstimi leti ope-
rativno ustanovil manevrsko 
strukturo narodne zaščite.

 Tone Krkovič je v zanimivih 
zgodbah nanizal mejnike v zgo-
dovini osamosvajanja Slovenije 
in izrazil hvaležnost vsem Slo-
vencem, posebej teritorialcem 
in policistom Dolenjske, ki so se 
borili na Medvedjeku in v Kra-
kovskem gozdu.

Med gosti večera je bil tudi 
Robert Ilc, predsednik Mla-
de Slovenije, proti koncu pa se 
nam je pridružil tudi minister 
za delo, družino in socialne za-
deve mag. Janez Drobnič.

Ob kresu smo preživeli nepo-
zaben večer.

Zaradi razširitve pro-
izvodnega programa 
vabimo k sodelo-
vanju dinamične in 
perspektivne kandi-

date (m/ž)  za delo v proizvodnji, 
na delovnih mestih mizar I, II, III 
in pomožni delavec, in sicer:
-lesne tehnike
-mizarje
-obdelovalce lesa
-pomožne delavce

Kandidatom nudimo zanimivo, 
razgibano delo pri oblikovanju 
lesa in kerrocka
ter možnost dodatnega izobraže-
vanja in napredovanja.

Z  izbranimi kandidati oz. kan-
didatkami bomo sklenili delo-
vno razmerje za določen čas, s 
poskusnim delom 3 mesecev, z 
možnostjo sklenitve delovnega 
razmerja za nedoločen čas.

Oglasite se lahko osebno v družbi 
Hrast Šentlovrenc d.o.o. ali po-
šljete pisne prijave
nemudoma na naslov:
HRAST Šentlovrenc, d.o.o,, Šen-
tlovrenc 13 a, 
8212 Velika Loka
z oznako »za razpis«.

O izbiri bomo kandidate obvestili 
v 15 dneh po končanem zbiranju 
prijav.

terimi je bil sedanji predsednik 
Vlade RS in predsednik SDS g. 
Janez Janša (bil je politično ob-
sojen in zaprt celo v zaporih na 
Dobu pri Mirni), ustanovitev 
in dejavnost Odbora za varstvo 
človekovih pravic ter drugi do-
godki, povezani s slovensko po-
mladjo, so popeljali Slovenijo 
na pot demokracije in samo-
stojnosti. Vse te vrednote smo 
fizično zavarovali z vojno za 
Slovenijo leta 1991. Politične 
elite, ki so črpale svojo politično 
moč še iz starega režima, pa so 
tranzicijske procese v Sloveniji 
izkoriščale v svojo korist tudi 
v povsem novih okoliščinah in 
osamosvojitveno vojno omalo-
važevali.  

Na kresni večer, 23. junija 
2006, smo na Lanšprežu v po-
častitev dneva državnosti orga-

nizirali srečanje članov Ob-
činskega odbora SDS Trebnje. 
Prižgali smo kres v počastitev 
dneva državnosti, kot največjega 
državnega praznika v Sloveniji. 
Ob videoprojekciji različnih fo-
tografij smo obujali spomine na 
aktivnosti, ki smo jih izvedli v 
zadnjih nekaj letih. Srečanje, ki 

je postalo že tradicionalno, se 
je ob lepem in toplem vremenu 
zavleklo pozno v noč.

Simpatizerje naše stranke va-
bimo, da se včlanite v stranko 
SDS. To lahko storite tudi po 
internetu s pristopno izjavo, ki 
jo dobite na spletni strani: www.
sds.si   Informacije o aktivno-
stih našega Občinskega odbora 
SDS Trebnje pa lahko dobite na 
spletni strani www.joze-povsic.
com pod naslovom: SDS-Slo-
venska demokratska stranka. 
Vljudno vabljeni!

 Jože Povšič, predsednik
Občinskega odbora SDS 

Trebnje
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Učenci prvih razredov 
Osnovne šole Trebnje so skupaj 
z učiteljicami obiskali sodobno 
deponijo Globoko. Na deponiji 
so si učenci ogledali pomembne 
dele deponije in kako poteka so-
doben način ravnanja z odpad-
ki. Najbolj jih je zanimalo, kako 
pride papir spet nazaj v tovarne 
v predelavo in kako nam škodi-
jo nevarni odpadki. Veliko teo-
retičnega znanja so prinesli že s 
seboj, saj neutrudne mentorice, 
posebno pa še ga. Maja Kos, skr-
bijo, da se učenci čimbolj sez-
nanijo in naučijo varovati naše 
življenjsko okolje. Na koncu 
smo se soglasno dogovorili, da 
bodo učenci, ko pridejo domov, 
postali »mentorji« v krogu svoje 
družine in ozaveščali predvsem 
svoje starše in druge družinske 
člane. Varstvo našega okolja in 
zaščita pitnih voda je skrb vseh 
nas, koliko smo uspešni, pa je 
odvisno od našega znanja in 
ozaveščenosti posameznika.

Na Mirni 
gradimo 
kanalizacijo

Iz nove stanovanjske cone 
severnega dela Mirne in do 
čistilne naprave ob reki Mirni 
gradimo sodobno kanalizaci-
jo. Gradbena dela so v polnem 
teku, pred tem je bilo veliko 
težav z zemljišči, saj so bila v 
preteklosti narobe prepisana 
na Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov.  Kanalizacija je 
grajena po projektu oziroma 
po zadnjih veljavnih pred-
pisih, saj je zgrajena iz dveh 
vzporednih cevi, ena cev je 
namenjena za odvajanje me-
teorne vode (deževnice), ki 
se izteka v reko Mirno, druga 
cev pa je za fekalne odpadne 
vode, ki se odvajajo na čistil-
no napravo in nato očiščene v 
reko Mirno.          Jože Povšič

28. maja smo v avli Centra za izobraževanje in 
kulturo prisluhnili koncertu učenk solopevskega 
oddelka GŠ iz razreda prof. Doroteje Cestnik Spa-
sič. Nastopili so: Mirjam Strmole, Simona Kuken-
berger in Mateja Humar (ki je letos zaključila šola-
nje na glasbeni šoli in bo študij petja nadaljevala na 

srednji glasbeni šoli v Ljubljani), godalni komorni 
skupini in godalni orkester GŠ (pod vodstvom prof. 
Radivoja Spasiča), ki se je uspešno predstavil tudi 
na reviji godalnih orkestrov v Velenju. 

V Baragovi dvorani je 2. junija  nastopila sopra-
nistka Urška Urbanija (sicer učiteljica na glasbeni 
šoli), 3. junija pa soloklarinetist v Simfoničnem or-
kestru Slovenske filharmonije Jože Kotar ob sprem-
ljavi pianistke Mirjane Tumpej, sicer učiteljice na 
GŠ Trebnje. 

Na zaključnem koncertu učencev šole so se 7. ju-
nija v Kulturnem domu Trebnje predstavili solisti,  
klavirski duo in komorne skupine kljunastih flavt, 
saksofonov, trobil, kitarski ansambel, kvintet har-
monik.  Med nastopajočimi velja izpostaviti učence 
letošnjih glasbenih tekmovanj: solistko - učenko 
klarineta Ano Anderlič, ki je na mednarodnem tek-
movanju v Požarevcu prejela zlato priznanje (učitelj 
Boštjan Dimnik), člane tria saksofonov, ki ga sestav-
ljajo Jan Gričar, Bronja Nader in Maja Mežan,  ki je 
na regijskem tekmovanju prejel zlato, nato pa na dr-
žavnem tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov 
bronasto priznanje (učitelj David Kocijan), in trio 
kljunastih flavt: Kristina Gregorčič, Urška Cvetko, 

Brina Zoran, ki je na regijskem tekmovanju prejel 
zlato, nato pa na državnem tekmovanju še srebrno 
priznanje (učiteljica Jasenka Jelačič). Pihalni orke-
ster glasbene šole pod vodstvom Boštjana Dimnika 
je zaigral izbran program, ki ga je predstavil tudi na 
zelo uspešnem nastopu na reviji pihalnih orkestrov 

glasbenih šol Slovenije v Velenju, kjer je zanj prejel 
posebno priznanje.

11. junija so nastopili učenci glasbene šole v Kul-
turnem domu Dobrnič (koncert je organiziralo 
KTD Dobrnič).

12., 13. in 20. junija so bili v Baragovi dvorani 
nastopi učencev solistov, 22. junija pa so se v Kul-
turnem domu na svečani akademiji ob krajevnem 
prazniku (ki ga je organizirala KS Trebnje) predsta-
vili v skupinski igri učitelji: Vasja Burkat, Boštjan 
Dimnik, Miroslav Dizdarevič, Igor Hribar, David 
Kocijan in Žarko Živkovič.

Glasbena šola pa je z učenci in učitelji sodelovala 
tudi na drugih prireditvah, ki so potekale v juniju, 
in sicer:

17. junija na otvoritvi 39. mednarodnega tabora 
likovnih samorastnikov, 23. junija na slavnostni 
akademiji in otvoritvi razstave ob Baragovem dne-
vu, 24. junija pa na otvoritvi razstave 7. malega li-
kovnega tabora.

Na nastopih so se predstavili najboljši učenci šole 
in pokazali visok nivo glasbenega izvajanja.

tmg

Registracija istospolne partnerske skupnosti 

Osnovnošolci na deponiji Globoko

Učenci Osnovne šole Trebnje in njihove mentorice so pozorno 
poslušali direktorja Javnega podjetja Komunala Trebnje Jožeta 
Povšiča, kako moramo varovati naše okolje in kako je urejena 
deponija Globoko. 

XXXIX. 
Mednarodni tabor 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je 
tudi v tem letu gostila umetnike iz različnih 
držav. Vabilu umetniškega sveta in organizacij-
skega odbora tabora so se odzvali umetniki iz 
Italije, Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne gore. 
XXXIX. mednarodni tabor likovnih samorast-
nikov je odprl vrata 17. junija 2006 s sveča-
no otvoritvijo, ki so jo z glasbenimi prispevki 
obogatili učenci in profesorji Glasbene šole 
Trebnje. Goste je v imenu Občine Trebnje po-
zdravil podžupan Jože Jevnikar, dobrodošlico 
pa je v imenu organizatorja izrekla direktorica 
CIK Trebnje Patricija Pavlič. O pomenu umet-
nosti in galerije za čas in kraj, ki ga živimo, je 
kot slavnostni govornik spregovoril zgodovinar 
in sociolog ter predsednik programskega sveta 
RTV Slovenija dr. Stane Granda.

Umetniki so v času tabora delali in ustvarjali 

v prostorih Galerije likov-
nih samorastnikov Trebnje, 
od 9. do 19. ure. Obiskali so 
jih številni ljubitelji umetno-
sti, tudi učenci OŠ Trebnje 
ter si jih ogledali pri delu, z 
njimi pa so poklepetali tudi 
udeleženci Malega likovnega 
tabora. 

Tabor je svoja vrata zaprl v 
soboto, 24. junija 2006, ob 11. 
uri s svečano predajo likov-
nih del galeriji in razgovo-
rom s člani umetniškega sve-
ta: dr. Zoranom Kržišnikom, 
prof. dr. Mirkom Juterškom 
in Janezom Gartnarjem, ki se 
je kot predsednik organiza-
cijskega odbora umetnikom 

tudi zahvalil za njihovo udeležbo in dragocen 
prispevek zbirki trebanjske galerije.

Zbirka likovnih samorastnikov v Trebnjem, 
ki že sedaj šteje več kot 900 likovnih del, reli-
efov in skulptur, je z letošnjim letom bogatejša 
za 13 novih. Ustvarili so jih: Jan Bačur (olje na 
platnu), Alžbeta Čižikova (olje na platnu), Jan 
Glozik (olje na platnu), Zoppi Giuliano (olje na 
platnu), Eva Husarikova (olje na platnu), Zlat-
ko Huzjak (olje na platnu), Lidija Jelić (olje na 
platnu), Amadeo Marchetti (olje na platnu), 
Stane Novak (kip – kamen), Irena Polanec (olje 
na platnu), Giovanni Rossi (olje na steklu), Sava 
Stojkov (olje na platnu) in Drago Terzić (olje na 
steklu).

Tudi letošnji tabor likovnih samorastnikov ne 
bi uspel brez sodelovanja in podpore mnogih 
dolgoletnih sodelavcev in prijateljev galerije. 
Tabor so s svojimi prispevki omogočili Občina 
Trebnje, Javni sklad republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Treb-
nje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
in številni posamezniki.             Patricija Pavlič

Foto: Marko Kapus

Živahen utrip Glasbene šole Trebnje
Glasbena šola Trebnje je s svojimi javnimi nastopi pripomogla k živahnejšemu kultur-
nemu utripu v občini. Tako je bila organizatorica dveh koncertov bivših učencev, ki 
nadaljujeta glasbeni študij instrumenta. V avli Centra za izobraževanje in kulturo sta 
se s samostojnim recitalom predstavila: 10. marca pozavnist Matevž Sila (študent 4. 
letnika Akademije za glasbo v Ljubljani) ob klavirski spremljavi prof. Zoltana Petra, 
23. aprila pa klarinetist Samo Perko (dijak 4. letnika srednje glasbene šole v Ljublja-
ni) ob klavirski spremljavi mag. Damjane Zupan.

Viteške igre na Mirni
Učiteljice, ki delamo v podaljšanem bivanju na mirnski 
osnovni šoli, smo skupaj z učenci, ki bivanje obiskujejo, kot 
zaključek podaljšanega bivanja v tem šolskem letu pripravile 
viteške igre.

V mesecu maju smo se začeli pogovarjati o življenju na srednjeve-
ških gradovih. To smo še bolj podoživljali tako, da smo brali različne 
grajske zgodbe, si jih zmišljevali sami, predvsem pa smo izdelali kar 
veliko likovnih in praktičnih izdelkov na to temo: čelade, meče, ščite, 
krone, ogrlice, mošnjičke, cekine… Te izdelke so otroci na viteških 
igrah predstavili staršem.

Igre so se odvijale na šolskem dvorišču in bližnjem travniku. Otroci 
so se ob srednjeveški glasbi predstavili po skupinah. Potem pa so se 
imeli priložnost preizkusiti v mečevanju, lokostrelstvu, plesu srednje-
veških plesov, poskušali so potegniti meč iz tnala, nekateri so obiskali 
rablja in se dali zapreti v klado, vsi učenci pa so tudi obiskali vedeže-
valko in tako spoznali svojo usodo. Igre so se zaključile z bojem s kiji 
med skupinami.

Pa lepe počitnice!                                                            Petra Kiderič

S 23. 7. 2006 se v skladu z Zakonom o registra-
ciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list 
RS, št. 65/2005) in Pravilnikom o registraciji is-
tospolnih partnerskih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 55/2006) pričnejo na upravnih enotah voditi 
postopki za registracijo istospolne partnerske 
skupnosti. 

Osebi, ki imata namen registrirati istospol-
no partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred 
nameravano registracijo prijavita pri matičarju 
upravne enote, kjer želita registrirati skupnost  in 
priložita naslednje listine: 
- če je bodoči partner rojen v tujini in podatek o 

rojstvu ni vpisan v matični register, priloži iz-
pisek o rojstvu;

- če je bodoči partner v tujini že sklenil zakonsko 
zvezo ali registriral skupnost, ki je vpisana tudi 
v evidence v Republiki Sloveniji, in iz prilože-
nih listin ni razvidno, da je zakonska zveza ali 
skupnost prenehala ali bila razveljavljena, tudi 
listino, ki dokazuje njeno prenehanje;

- če eden od bodočih partnerjev ni  državljan 
Republike Slovenije, priloži izpisek o rojstvu, 
dokazilo o državljanstvu in o prebivališču ter 
dokazilo pristojnega tujega organa, da ni za-
držkov za registracijo skupnosti, oziroma da 
je samskega stanu in nima registrirane part-
nerske skupnosti. 
Registracijo istospolnih partnerskih skupnosti 

bo opravila matičarka upravne enote ob navzoč-
nosti obeh partnerjev.

Postopek registracije se bo v Upravni enoti 
Trebnje opravil v prostorih Galerije likovnih sa-
morastnikov v Trebnjem, v I. nadstropju poslovne 
stavbe, Goliev trg 1, Trebnje in na sedežu upravne 
enote v prostoru, kjer se vodi matični register in 
sicer v času uradnih ur. 

Po dogovoru oziroma na izrecno željo partner-
jev pa se bo postopek registracije opravil na sede-
žu upravne enote tudi na neuradni dan v okviru 
poslovnega časa.  

Za vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z registra-
cijo istospolne partnerske skupnosti, smo vam na 
voljo na sedežu Upravne enote Trebnje, Goliev 
trg 5, Trebnje, na Oddelku za upravne notra-
nje 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, ter v informacijski pisarni Upravne enote 
Trebnje, soba št. 4, tel. št. 07-3482-258

Upravna enota  Trebnje                               

Plačilo              
upravnih storitev 

V Upravni enoti Trebnje imamo zagotovljeno 
plačilo upravnih storitev na več različnih načinov 
in sicer:
- na sedežu upravne enote na blagajni, kjer je 

možno plačilo z gotovino ali s plačilnimi karti-
cami,

- z nakazilom na prehodni račun Upravne enote 
Trebnje preko plačilnega naloga, virmanskega 
naloga ali z elektronskim nakazilom preko raz-
ličnih bank,

- v pripravi je tudi uvedba plačila preko mobitela 
(MONETA), kar je povezano z ureditvijo teh-
ničnih pogojev za sprejem teh plačil.
Ko smo v Upravni enoti Trebnje uvedli novo 

aplikacijo za blagajniško poslovanje MPZT 
– BLAG (v letu 2004), smo na priporočilo takrat 
pristojnega organa za upravne enote Ministrstva 
za notranje zadeve, Direktorata za javno upra-
vo, kot večina upravnih enot prenehali prodaja-
ti upravne koleke, ker smo strankam omogočili 
plačilo upravnih storitev na več drugih načinov. 
Kljub temu pa sprejemamo plačilo upravnih 
storitev z upravnimi koleki, če stranka z njimi 
razpolaga (prodajajo jih tako kot sodne kole-
ke na vseh poštah). Upravna enota Trebnje



GLASILO OBCANOV 15.07.2006 C M Y K 7

Glasilo občanov 7Trebnje, 15. julij 2006

Romarska Žalostna gora pri 
Mokronogu je 9. julija gostila 
prvega od štirih koncertov, ki 
jih je v občino Trebnje povabil 
Festival Brežice. Vokalni an-
sambel Speculum Musicae iz 
Italije, v katerem poje osem iz-
rednih vokalistov ob sodelova-
nju še treh instrumentalistov, se 
je predstavil z mašo »Una Messa 
veneziana in Festo Beatissimae 
Mariae Virginis«. Uglajeni gla-
sovi, zvočna barvitost, slogovna 
prepričljivost z vrsto drobnih 

izraznih fines in seveda precizni 
in suvereni balet rok dirigentke 
Marine Malavasi, so že takoj na 
začetku pridobili poslušalce za 
skupno potovanje v veličastno 
razkošje duha, glasba imenova-
no. Izreden smisel za sodelova-
nje je razkrila tudi akustika cer-
kve Žalostne Matere Božje, kjer 
se je koncert odvijal. Skratka 
večer, ki ga želiš še doživeti. 

Naj dodam tudi, da je koncer-
te sofinancirala občina Trebnje.

Stane Peček

Koncerti pa bodo sledili 
še na lokacijah:

• grad Mirna Speča lepotica, 
14. julija, ob 20.30 uri Glasbo 
za Don Kihota bo izvajala sku-
pina Orfenica lyra (Jordi Dome-
nech – kontratenor, Fernando 
Paz – flavte, Rami Alqhai – vi-
ola da gamba, Alvaro Garrido 
– tolkala, Jose Miguel Moreno 
– vihuela, baročna kitara, Juan 
Antonio Quintana – igralec 

• cerkev sv. Ruperta Šentru-
pert, 1. avgusta, ob 20.30 uri  
Mozartove zgodnje sonate za 
čembalo in violino bosta izvaja-
la Timthy Haig (Kanda) – violi-
na in Valeria Montanari (Italija) 
– čembalo (Vstop prost.)

• cerkev Marijinega vnebov-
zetja na Zaplazu, 10. avgusta, 
ob 20.30 uri  skupina deklet Di-
alogos iz Francije bo v glasbe-
nem popotovanju odkrila svet 
vélikih duhov iz leta 1000, ka-
terih občutljivost se zdi včasih 
presenetljiva in obenem tako 
podobna naši (povzeto Katarina 
Livljanić). 

Vstop prost. 

Štirje vrhunski koncerti stare glasbe Mali tabor v Mokronogu
V sklopu Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov 
Trebnje so se letos družili mladi umetniki iz osnovnih šol 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja že sedmo leto v orga-
nizaciji trebanjske območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti. 

S šopkom se je v imenu poslušalcev dirigentki Marini Malavasi 
zahvalila dvorna dama.  

Udeleženci malega likovnega tabora pred gostilno Deu.

Povej naprej
Tudi letos – že četrtič - je 
prvi teden v juliju na Mirni 
potekal oratorij za otroke 
od 5. do 14. leta. Pod vse-
slovenskim geslom Povej 
naprej so otroci spoznavali 
življenje plemiča, ki se je 
posvetil ubogim, misijo-
narja Frančiška Ksaverja, 
ki je danes zavetnik vseh 
misijonarjev. 

Animatorji na poti z gradu v enotnih majicah in z geslom

Za tretje življenjsko obdobje
Na zaključnem srečanju animatorjev 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.

Pesem v domu 
starejših 

V nedeljo, 4. junija, je Dom sta-
rejših občanov Trebnje preplavila 
pesem upokojenskih pevskih zbo-
rov treh pokrajin Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja. V organizaciji 
trebanjske območne izpostave in 
Doma starejših občanov Trebnje, 
tudi gostitelja, je tako steklo  že 8. 
medobmočno srečanje upokojen-
skih pevskih zborov.  Na srečanju 
so iz Posavja sodelovali moški pev-
ski zbor društva upokojencev Bre-
žice pod vodstvom Ignaca Slakonje 
in mešani pevski zbor DU iz Sevni-
ce 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 Lidi-
jo Saje. Iz dolenjskega območja je 
zborovodja Mitja Bukovec za sre-
čanje pripravil mešani pevski zbor 
DU Straža, Sonja Pirc pa je pripe-
ljala iz vrst DU Novo mesto števi-
len mešani pevski zbor. Iz podro-
čja organizatorjev 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 vod-
stvom Katarine Makor.  Srečanje  
so pevsko otvorile pevke ženskega 
pevskega zbora Vesele Trebanjke, 
pevke doma gostitelja, ki sta jih 
za nastop pripravili Mateja Vid-
mar in Jožica Brajer.  Srečanje pa 
so popestrili še ljubiteljska ljudska 
pevka Marija Jerele, literarno pa 
so srečanje obogatili člani literarne 
sekcije DU Novo mesto in Jula, kot 
Barica Kraljevski, ki je bila na tem 
srečanju tudi v vlogi zanimive po-
vezovalke srečanja, saj je s svojim 
humornim nastopom obiskovalce 
nasmejala do solz.              Mojca F.  

Ob zaključku srečanja so združeni upokojenski zbori (preko 150 
pevk in pevcev) pod vodstvom Sonje Pirc zapeli skupno pesem 
Se davno mrači. Foto: Živa Zakšek

Glasbeni recital 
V avli CIK-a se je 29. maja v glas-

benem recitalu, ki sta ga organizi-
rali trebanjska območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti in Glasbena šola Trebnje 
predstavila nekdanja učenka GŠ 
Trebnje in obetavna violončelistka 
Kaja Kapus iz Mokronoga, sicer 
študentka 1. letnika Akademije za 
glasbo v Ljubljani pri profesorju 
Cirilu Škerjancu, ki jo je na kla-
virju spremljala profesorica Mojca 
Pucelj. V glasbenem večeru je so-
deloval še klarinetist Borut Turk iz 
Novega mesta ob klavirski sprem-
ljavi profesorja Zoltana Petra. 

Mojca F. Foto: M. Kapus

Udeležilo se ga je 26 učenk 
in učencev. Z njimi so bili tudi 
mentorji posameznih šol in 
vodja tabora Zdenka Bukovec. 
Udeleženci iz OŠ Frana Metel-

ka Škocjan, OŠ Šmarjeta, OŠ 
Mirna Peč, vseh petih osnovnih 
šol trebanjske občine ter dveh 
podružničnih šol Dobrniča in 
Dolenje Nemške vasi so sreča-
nje začeli v Trebnjem pri umet-
nikih 39. mednarodnega tabora 
likovnih samorastnikov, ki so 
cel teden ustvarjali v trebanjski 
galeriji. Ogledali so si nastaja-

nje njihovih likovnih umetnin, 
hkrati pa so si ogledali tudi stal-
no razstavo. Po obisku v Galeriji 
so se z avtobusom odpeljali na 
teren v Mokronog, kjer jih je 

sprejel predstavnik tamkajšnje 
krajevne skupnosti. To je bil go-
spod Stane Peček, ki je na zelo 
zanimiv način udeležencem 
predstavil kraj in jim tako že na-
kazal zanimive teme za njihovo 
ustvarjanje. Tudi na pravljičnega 
škrata Mokronožca ni pozabil. 
Vsi udeleženci so ga opazili, kar 
pomeni, kot je povedal Stane, da 

so vsi lepih misli, ker v naspro-
tnem primeru škrata ne bi vide-
li. Po simpatičnem uvodu so se 
mladi s slikarskim priborom in 
papirjem razpršili po Mokro-
nogu in okolici ter do 15. ure 
ustvarjali po različnih motivih 
in v različnih tehnikah. V do-
brih treh urah so nastala razno-
vrstna in zanimiva likovna dela. 
Strokovno jih je pregledal in o 
njih podal strokovno mnenje 
umetnostni zgodovinar, kustos 
in muzejski svetovalec gospod 
Jožef Matijevič na otvoritvi raz-

stave v soboto, 24. junija, v avli 
Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje. 

Razstava del 7. malega likov-
nega tabora je na ogled v avli 
Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje do 30. septembra 
2006, od ponedeljka do petka 
od 7. do 19. ure, ob sobotah pa 
od 7. do 12. ure.            Mojca F.

Članica uredniškega 
odbora Glasila občanov 
bo nekaj časa odsotna 

zaradi veliko bolj 
pomembnih opravil. 

Polona, čestitamo! Hči pa 
naj hitro in zdravo raste! 

Poslanstvo Univerze za tretje 
življenjsko obdobje je velikega 
pomena za upokojeno generaci-
jo iz socialnega in psihološkega 
vidika.

V Sloveniji že 19 let poteka 
izobraževanje starejših, ki svo-
jim prejšnjim znanjem dodajajo 
nova ali že osvojena nadgrajuje-
jo. To je izobraževalno gibanje, 
ki temelji na izmenjavi znanj, 
izkušenj članov študijskih sku-
pin. Znanje koristi osebni rasti, 
razumevanju sebe in položaja 
v družbi, za večjo zaposljivost 
ali povratek na trg dela, kakor 
tudi za delovanje v civilni druž-
bi. Odprtost Univerze se kaže 
v medsebojnem povezovanju, 
pripravljenosti skupin, sprejeti 
medse nove člane, v povezo-
vanju z lokalnim, narodnim in 
mednarodnim okoljem.

Starejši se večkrat počutimo 
kot breme, odvečne. A ni tako. 
Svoje znanje delimo, prenašamo 

na mlajše, učimo se od mlajših 
in tako gradimo medgeneracij-
ske mostove. Potrebno je razu-
mevanje. Tudi dohodki starejših 
največkrat končajo kot pomoč 
mlajšim, torej smo tudi tukaj 
koristni.

Raziskave evropskih držav 
kažejo, da države z različnimi 
pristopi v nevladnih organiza-
cijah opravijo ogromno dela in 
tako mladim družinam in mla-
dim 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 ba-
bice« in starši lahko brezskrbno 
opravljajo svojo službo.

V Britaniji v National Trustu 
skrbi za muzeje 60% zaposlenih, 
ki so starejši in delajo kot pros-
tovoljni kustosi.

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

Italijanski upokojeni mened-
žerji so naredili »valilnice pod-
jetij mladih«. Mlade spremljajo 
v prvih korakih podjetništva, so 
njihovi mentorji.

Četrtna podjetja – poznajo jih 
v Franciji – delujejo za lokalno 
zaposlitev in razvoj kraja.

Gre za oblike socialne ekono-
mije.

V pričakovanju delokacije 
industrije bo prišlo še do več-
je brezposelnosti, zato bodo 
potrebne krizne ekipe, sestav-
ljene iz andragogov, socialnih 
delavcev, psihologov, starejših 
izobražencev, ki bodo znali in 
zmogli iz posameznega člove-
ka izbrskati najboljša poklicna 
znanja in jim pomagati izdelati 
načrt zaposlitve.

Tudi v Trebnjem UTŽO ubira 
napredno in koristno pot. Raz-
novrstna predavanja (enkrat 
tedensko) do različnih krožkov, 
kažejo, da z upokojitvijo ni ko-
nec učenja ampak spoznavamo 
nove in drugačne snovi. Za ta 
letnik smo končali, v jeseni pa 
ponovno v nabiranje učenja in 
izkušenj. Pridružite se tistim, ki 
svojim znanjem dodajajo nova. 
Pogumno se pridružimo uče-
čim, obogatimo svoje znanje in 
izkušnje, spoznajmo nove ljudi, 
običaje, vključimo se v reko do-
gajanj odprto pa tudi koristno. 
To ni le učenje, je druženje, 
pohodništvo, obiski predstav, 
skratka, koristno in zabavno.

Nasvidenje v jeseni na Uni-
verzi za tretje življenjsko obdo-
bje!

Za UTŽO
Pavlina Hrovat

Otroci in mladi animatorji so 
se na župnijskem dvorišču zače-
li zbirati že malo po osmi uri, ob 
devetih so ob himni dvignili za-
stavo, zmolili jutranjo molitev, 
poslušali zgodbo o plemenitem 
misijonarju in imeli katehezo.

Približno ob pol enajstih so 
se otroci razkropili po delavni-
cah. Letos so jih pripravili osem: 
športno, novinarsko, odpadniki, 
ustvarjalne dogodivščine, mi 
ustvarjamo, za najmlajše, raču-
nalniško in pirografsko.

Po kosilu je bila na vrsti veli-
ka igra, kjer so otroci tekmovali 
po skupinah, potem pa so ponje 

prišli starši.

Kot posebnost velja omeni-

ti tudi sredin program, ko so 

otroci spoznavali različne po-

klice – gorski reševalec, vojak 

in misijonar, na parkirišču pred 

osnovno šolo pa so pripravi-

li tudi simulacijo o varnosti v 

prometu. In še petek: pohod do 

Drage pri Šentrupertu, kjer so 

imeli veliko igro, zvečer kviz, 

potem so prespali v telovadnici 

OŠ Šentrupert in naslednji dan 

so ponje prišli starši. 

Slovesni zaključek je bil na 

istem mestu kot prvo srečanje 

– na Gradu Mirna, ki tudi tako 

počasi začenja živeti.

Enotedensko druženje osnov-

nošolcev, dijakov in študentov 

je plod celoletnih priprav. 35 

srednješolcev in študentov se je 

srečevalo vsaj enkrat mesečno, 

da so pripravili nepozaben te-

den za 85 otrok.
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Veliko gradiva smo dobili pri 
družini Vavtar iz Krtine, ki ima 
balinišče že vrsto let. Pogovorili 
smo se tudi z nekaterimi občani, 
ki poznajo igro in tako izvedeli 
veliko zanimivega. Med drugim 
tudi, da so balinanje v naš kraj 
po prvi svetovni vojni prinesli 
italijanski priseljenci. Tako so se 
pri igri pogosto uporabljale itali-
janske besede. Primer je razviden 
iz naslova raziskovalne naloge 
(Bona, bona so navijali kibliči), 
kar pomeni »dobra je, dobra, so 
vzklikali navijači.« 

Veliko podatkov smo dobili 
tudi s pomočjo ankete, ki smo 
jo izvedli med stotimi domačini 
starejšimi od deset let. Tako smo 
lahko naredili primerjavo priljub-

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. 

     ObvestilaObvestila 

PGD Štatenberk 
Prva soboto v juliju gasilke in gasilci PGD Štatenberk 
že tradicionalno pripravljajo društveno prireditev. Že 
5. leto popestrijo prireditev z gasilskim tekmovanjem za 
pokal KS Trebelno. Letos pa je bila prireditev obogate-
na še s svečanim prevzemom novega gasilskega vozila 
GVM-1.  

Prehodni pokal je izročil predsednik Anton Cvetan.  Foto: Mojca 
Femec

Gasilci so tekmovali  
Preteklo leto je v  Gasilski zvezi Novo mesto potekalo re-
gijsko tekmovanje, kjer si je z doseženimi rezultati odprlo 
vrata na državno tekmovanje kar 7 ekip iz prostovoljnih 
gasilskih društev Gasilske zveze Trebnje. 

Dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah

Prireditve v Občini Trebnje

Datum Prireditev Lokacija

15. 7.
Planinski izlet: Vrata – Škrlatica – Vrata. 
Traja 8 ur, zelo zahtevna pot. 
Org. PD Polet Šentrupert.

15. – 16. 7

Planinski izlet: Kamniška Bistrica – 
Žmavcarji – Skuta – Grintavec - Kokrško 
sedlo – Kalška gora – Kalški greben – 
Krvavec. Zelo zahtevna pot. 
Org. PD Trebnje.

15. 7. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

15. 7., 18:00

1. tek po lovskih stečinah: tek bo dolg 7,5 
km, potekal pa bo okrog Trebelnega, več-
inoma po gozdnih poteh. Primeren pa je 
za vse. Pričetek in cilj pri lovski koči na 
Trebelnem.

Lovska koča 
Trebelno

15. 7.  Gasilska veselica Sela pri Šumberku
Sela pri  
Šumberku

17. 7., 17:00 Ura pravljic
Knjižnica 
Trebnje

21. 7., 18:00 Animacijska predstava Čudežna skrinjica
Mercator 
center 

21. 7. Nogometni turnir na mivki Center Vita

21. 7.

Festival gledališča, glasbe in plesa Le So-
leil: delavnica tolkal za začetnike, delavni-
ca swinga za začetnike, otroška delavnica 
za predšolske otroke, večer DJ Oski: retro 
glasba. Možnost kampiranja. Prijave na 
delavnice: Ana Rokvić.

Grad 
Mala loka

21. – 22.7.

ŠVIC-študentski vikend inteligence in 
cvička
Dnevni program: turnir v košarki, malem 
nogometu, odbojki na mivki, zanimive in 
zabavne igre med študentskimi klubi iz 
dolenjske regije, body painting, družabne 
igre, lovljenje v kopalkah, kupovanje srečk 
… Večerni program: Kingstoni, Pop De-
sign, Nina Pušlar, D'Neeb, Anavrin, Grin-
funkorkestra, zabava z ognjem.

Turistična 
kmetija 
Obolnar, 
Čatež

21. 7., 21:00
Poletje v Šentrupertu: koncert Vlada 
Kreslina in Beltinške bande.

Vesela Gora 

22. 7., 11:00
Spominska slovesnost ob spomeniku pa-
dlim herojem v Gorenjem Podšumberku 
s kulturnim programom.

Gorenji 
Podšumberk

22. 7. Turnir v nogometu na mivki Center Vita

22. 7.

Festival gledališča, glasbe in plesa Le 
Soleil: nadaljevanje petkovih delavnic, 
delavnica balkanske glasbe za vse. Od 17. 
ure naprej, na odru pred gradom in v gra-
du na hodniku: Teater Frnikula-Reykjavik 
(gledališka predstava), Minka Đonlić-sev-
dalinke, Jan Tomšič-pevec skupine Cami-
noigra, Igrišče-funky jazz, Santemi-solo 
plesni rerformans, Grad Teater-predstava 
o ljubezni, Fire show, Lange-Prekmurje, 
swing-plesna točka, Društvo gluhih in na-
glušnih Dol. in Bel. k.-gledališki predsta-
vi produkcije delavnic, Margo-igranje na 
žago, DJ Žiga in DJ Zois. Možnost kampi-
ranja. Prijave na delavnice: Ana Rokvić.

Grad 
Mala loka

22. 7. Gasilska veselica Velika Strmica
Velika 
Strmica

23. 7.
Festival gledališča, glasbe in plesa Le 
Soleil: nastop skupine Ragle, Dj Žiga, Dj 
Zois.

Grad 
Mala loka

24. 7., 17:00 Ura pravljic
Knjižnica 
Trebnje

28. 7., 18:00
Otroška ustvarjalna delavnica Ribice z 
magnetkom

Mercator 
center

31. 7., 17:00 Ura pravljic
Knjižnica 
Trebnje

1. 8., 20:30

Koncert: Timothy Haig (Kanada) in Va-
leria Montanari (Italija). V okviru Klasi-
kaa Slovenija. Program: Wolfgang Amadé 
Mozart (1756-1791): Sonate.

C. sv. Ruperta 
v Šentrupertu

2. 8., 11:00
Izobraževanje uporabnikov knjižnice: 
COBISS-Online javno dostopni katalogi.

Knjižnica 
Trebnje

5. – 6. 8.
Planinski izlet: dolina Malta – Hafner 
– Gmund. Traja 2×5 ur, zahtevna pot. 
Org. PD Polet Šentrupert.

6. 8.

Planinski izlet: Mangartska pl. – Slo-
venska pot – Mangart – Italijanska pot 
– Mangartsko sedlo. Zelo zahtevna pot. 
Org. PD Trebnje.

7. 8., 17:00 Ura pravljic
Knjižnica 
Trebnje

10. 8., 20:30

Koncert: Dialogos (Francija). V okviru 
Klasikaa Slovenija.
Katarina Livljanić (vodstvo), Marie Baren-
ton, Clara Coutouly, Aurore Tillac (glas), 
program: Abbo Abbas: Les polyphonies 
de l\'an mil… et un meurtre mystérieux.

Zaplaz

12. 8.
8.00 – 13.00

Sobotni sejem v Trebnjem
Sejem obogaten z domačimi izdelki in do-
brotami.

Park v 
Trebnjem

14. 8., 17:00 Ura pravljic
Knjižnica 
Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net 

BONA, BONA so navijali KIBLIČI
Člani zgodovinskega krožka OŠ Trebnje smo v letošnjem 
šolskem letu raziskovali zgodovino balinanja v Trebnjem 
in okolici. Krožek je obiskovalo 11 učencev iz 9. e, vodila 
pa nas je mentorica Nataša Hribar. 

Festival ŠVIC
21. in 22. julija bo na Turistič-

ni kmetiji Obolnar pri Čatežu 
že tradicionalni vikend festival 
ŠVIC, ki ga organizira Klub 
študentov občine Trebnje. Čez 
dan bodo potekale razne delav-
nice (paintball, bodypainting, 
žongliranje ...), športni turnirji 
(nogomet, odbojka na mivki, 
košarka, kolesarski maraton ...), 
zvečer pa se bodo  zvrstili kon-
certi na velikem odru in sicer
- v petek: Anavrin, ansambel 

Slučaj in skupina Kingston, 
-  v soboto: trebanjska  skupina 

D«neeb, Grinfunkorkestra in 
Pop Design.
Informacije: 040645252 (Mit-

ja Jarc), 040469093 (Luka Lin-
dič) in 031882754 (Damjan 
Kozlevčar- prijave na turnirje)

 Luka Lindič

ljenosti balinanja nekoč in danes, 
hkrati pa smo primerjali pravila 
igre in pripomočke. Glavna  ugo-
tovitev našega raziskovanja je, 
da so Trebanjci v preteklosti zelo 
radi balinali, predvsem pa v prvih 
desetletjih po 2. svetovni vojni. 
Takrat je veliko trebanjskih go-
stiln imelo balinišče. Danes pa je 
drugače. Balinišče vidimo le red-
ko. Bolj pogosto balinamo kar na 
domačem dvorišču s plastičnimi 
balinčki. Mladina pa se v največ-
ji meri zabava ob računalniških 
igricah. Med njimi najdemo tudi 
igro balinanje.

Z raziskovalno nalogo smo so-
delovali na srečanju mladih zgo-
dovinarjev Slovenije, ki ga že vr-
sto let organizira Zveza prijateljev 
mladine Slovenije. Letošnje sre-
čanje je potekalo 26. in 27. maja 
v Savudriji na Hrvaškem. Naša 
ekipa je bila zelo uspešna, saj smo 
za svoje raziskovalno delo prejeli 
zlato priznanje. Poleg izkušenj, ki 
smo si jih pridobili pri raziskova-
nju, je to še dodatna spodbuda za 
nadaljnje delo. 

Članica zgodovinskega krožka 
PETRA SMOLIČ

Na svečanosti so najprej 
opravili razglasitev rezultatov 
tekmovanja, ki se ga je udeležilo 
8 ekip, 3 ekipe članic in 5 ekip 
članov. Prve tri ekipe posamez-
ne kategorije so prejele pokale, 
ostale pa priznanja za sodelo-
vanje. Pri članicah so pokale za 
prva tri mesta prejele: PGD Šta-
tenberk, Korinj in Panova vas, 
pri članih pa so pokale prejele 
ekipe PGD Štatenberk, Prečna, 
Korinj, priznanja pa PGD Veli-
ka Strmica in  Panova vas.

Razglasitvi rezultatov je sledil 
svečani dogodek za štatenberške 
gasilce in krajane, kakor tudi za 
samo občino. 

Svojemu namenu so predali 
novo gasilsko vozilo, ki bo hi-
trejše pri posredovanju v  inter-
venciji in tudi več opreme bo v 
njem in v priklopniku.  

Pri zajetni investiciji so sode-
lovali gasilke in gasilci, krajani, 
Občina Trebnje in gasilska zve-
za ter številni sponzorji in do-
natorji.                           Mojca F.

Dopolnilna dejavnost je de-
javnost, ki jo opravljajo na kme-
tiji in omogoča boljšo izrabo 
njenih proizvodnih zmogljivo-
sti ter dela družinskih članov. 
Pri nas se najbolj razvijajo do-
polnilne dejavnosti, ki so tesno 
povezane s kmetijsko pridelavo. 
To so predelava in prodaja kme-
tijskih pridelkov in izdelkov, 
turistična dejavnost na kmetiji 
in domača obrt. Kot dopolnil-
no dejavnost opravljajo kmetje 
še različna dela zunaj kmetije, 
različne storitve s prostimi de-
lovnimi močmi ter storitve s 
kmetijsko in gozdarsko meha-
nizacijo. 

Dopolnilno dejavnost lahko 
opravlja lastnik, ki ima v lasti 
vsaj 1 ha primerljivih površin, 
ali zakupnik ki obdeluje vsaj 4 
ha primerljivih površin. To po-
meni, da lahko registrira do-
polnilno dejavnost tudi fizična 
oseba, ki ni lastnik kmetije, po-
membno je le, da ima soglasje 
lastnika ali zakupnika ter da živi 
in dela na kmetiji. Za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji mora nosilec pridobi-
ti dovoljenje, ki ga na njegovo 
zahtevo izda pristojna upra-
vna enota, seveda če izpolnjuje 
predpisane pogoje.

Zakon o kmetijstvu pravi, 
da se dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji lahko opravljajo največ 
v takšnem obsegu, da nosilec 
dopolnilne dejavnosti ne pre-
seže dohodka, ki ga določa za-
kon. Dohodek iz dopolnilne 
dejavnosti na polnoletnega dru-
žinskega člana ne sme presegati 
1,5 povprečne plače na zaposle-

nega v RS v preteklem letu, na 
območjih z omejenimi dejavni-
ki za kmetijsko pridelavo pa 3 
povprečnih plač na zaposlenega 
v RS.

Pri opravljanju dopolnilne 
dejavnosti pa je poleg pogojev 
za obratovanje treba izpolnje-
vati tudi davčne obveznosti. Za 
turistično dejavnost na kmetiji, 
domačo obrt, delo s kmetijsko 
in gozdarsko mehanizacijo je 
obdavčitev lahko poenostav-
ljena. Nosilec lahko izbira med 
normiranimi stroški, pri katerih 
se od vseh prihodkov odšteje 70 
% za stroške, od 30 % pa se pla-
čuje davek. Lahko pa se nosilec 
dejavnosti odloči za obdavčitev 
po dejanskem dohodku, kot 
velja za vse ostale dejavnosti. 
V tem primeru vodi enostavno 
knjigovodstvo. Svojo odloči-
tev mora sporočiti pristojnemu 
davčnemu uradu pred začetkom 
koledarskega leta.

Glede na to, da na občinskem 
razpisu za dodeljevanje sredstev 
za programe na področju kme-
tijstva, pod postavko subvenci-
oniranje dopolnilnih dejavno-
sti, ni bilo razdeljenih 3.000.000 
SIT, je podaljšan razpis. Prijave 
so možne še do 10. septembra 
2006. Dodatne informacije lah-
ko dobite na Kmetijsko sveto-
valni službi ali Občini Trebnje.

Kmetijsko svetovalna služba
  Silva Slak

ObvestiloObvestilo
Na KSS sprejemamo prija-
ve za regijsko tekmovanje 
oračev, ki bo potekalo v 
začetku avgusta.

Državno mladinsko tekmo-
vanje je potekalo 20. maja letos 
v Gasilski zvezi Starše. Iz naše 
zveze so sodelovale 3 ekipe. 
Ekipa mladink PGD Štatenberk 
je  zasedla 7. mesto od 45 ekip, 
ekipa mladincev  pa 29. mesto 
od 46 ekip. Kategorijo pionirjev 
so zastopali člani ekipe PGD 
Mokronog in dosegli 19. mesto 
od 49 ekip. 

V Žalcu je 9. in 10. junija po-
tekalo državno člansko tekmo-

vanje in tekmovanje starejših 
gasilcev. PGD Štatenberk se je 
z ekipo članov A uvrstil na 15. 
mesto od 32 sodelujočih ekip, 
člani B PGD Velika Strmica na 
21. mesto od 33 ekip, ekipa čla-
nic PGD Štatenberk pa na 13. 
mesto od 25 sodelujočih ekip 
v tej kategoriji. Starejši gasilci 
PGD Mirna so zbrali točke  za 
41. mesto od 45 ekip. 

Vsem sodelujočim za osvoje-
ne rezultate iskrene čestitke. 

PRISPEVKE  ZA NASLEDNJO 
8. ŠTEVILKO GLASILA OB-
ČANOV SPREJEMAMO DO 7. 
avgusta 2006 NA NASLOV: 
glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8230 Trebnje, 
s pripisom ZA GLASILO OB-
ČANOV

Anonimnih prispevkov ne ob-
javljamo.
Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo.


