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Glasilo občine Trebnje, št. 8/19. avgust 2006/elektronski naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali Občina Trebnje, Goliev trg 5

glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

V razmislek
V vročih poletnih mesecih, 

čeprav nam je narava zdaj 
naklonila kar nekaj dežja in so se 
temperature znižale, bi se goto-
vo marsikateremu občanu prilegla 
osvežujoča vodna ohladitev. Časi, 
ko so se Trebanjci lahko kopali v Te-
menici, so mimo, saj je ta že kar ne-
kaj časa preveč onesnažena. A tudi, 
kot ugotavlja gospod Bukovec, je 
Trebanjcem priložnost, da bi v ure-
dili dober in ustrezen bazen, spolze-
la iz rok, saj niso poslušali nasvetov 
izkušenega graditelja skakalnic in 
bazenov inženirja Bloudka. Tako 
je bilo kopališče primerno le za dve 
kopalni sezoni. Investicija in trud 
sta ostala brez učinka in rezultata. 
A kljub temu, da je od tega minilo 
že nekaj desetletij, v Trebnjem ni-
mamo bazena. Tisti na Mirni, ki 
je bil svoje čase obiskan, pa same-
va, saj bi bil potreben temeljite ob-
nove, zdaj v njem pa ni niti vode. 
Projekt, da bi mirnski bazen oživili, 
ostaja zaprašen nekje globoko v pre-
dalu, saj bi bilo treba vložiti precej 
finančnih sredstev, da bi vse načrte 
ustrezno izpeljali. 

Vendar v trebanjski občini ne 
pogrešamo samo bazena, kjer 

bi se lahko zbirale vse generacije. 
Mnogim ljubiteljskim kolesarjem 
in tekačem ne bi bile prav nič od-
več kolesarske oziroma tekaške poti, 
speljane ob cestah, saj so te izjemno 
prometne. Gotovo bi jih bile vesele 
tudi mlade mamice in drugi spre-
hajalci. 

A da ne bomo govorili samo o 
športu, poglejmo še občinsko 

kulturno plat. Dogajanj je kar nekaj 
in za vsak okus, a trebanjska občina 
z 18.000 prebivalci nima ustreznega 
kulturnega in večnamenskega pros-
tora, kjer bi na primer lahko pri-
redili medobmočno revijo pevskih 
zborov, poslušali koncert simfoni-
kov, ali kjer bi si lahko ogledali film 
na udobnih stolih in z ustreznim 
ozvočenjem.  

To je le nekaj idej, ki bi popestri-
le, olajšale in oživile življenje v 

Trebnjem. 

Toda, naj mi bo dovoljeno: brez 
velikih želja ni velikih idej in ne 

uresničenih projektov.
Valerija Š. Jarm            

FOTO JOŽE POVŠIČ

Zlati Stil QuartetZlati Stil Quartet
Pred kratkim se je vokalni kvartet iz 
Trebnjega okitil z dvema nagradama  na 
mednarodnem festivalu a-cappella glasbe 

Vokal.Total 2006 v avstrijskem Grazu - 1. 
nagrada žirije in s tem 1. nagrada  »Ward 
Swingle Award« in zlato priznanje, sku-
paj s skupino Stouxingers iz Nemčije in 
Riversi iz Hrvaške.

Pomoč naših gasilcev na Krasu
V sušnem obdobju letošnjega poletja se je na območju Krasa zanetilo vrsto požarov, ki so postali 

neobvladljivi za tamkajšnje gasilce. Zato so na pomoč poklicali gasilce celotne Slovenije. Tudi Do-
lenjska regija (GZ Novo mesto, Šentjernej in Trebnje) so se odzvali na dva klica pomoči. Prvič se 
je iz naše občine odpravilo na pot 36 gasilcev v soboto, 22. julija. Ker je ogenj še kar napredoval, so 
klicali na pomoč še v ponedeljek, 24. julija, ko se je zbralo kar 38 gasilcev. Udeleženi gasilci so bili iz 
15-ih gasilskih društev: Čatež, Dobrnič, Lukovek, Mirna, Mokronog, Občine, Ponikve, Sveti Rok, 
Ševnica, Štatenberk, Trebelno, Trebnje, Vrhe, Vrhtrebnje in Zabukovje. Vsi so imeli izredno težav-
no delo. Izpostavljeni so bili visoki temperaturi, druga največja ovira pa sta bili zagotovo nepozna-
vanje terena in delo ponoči. Vendar kljub zelo nevarnemu delu so se naši gasilci zelo dobro izkazali 
in na srečo vrnili brez hujših poškodb (ožuljki, ena zastrupitev z dimom, ki pa je hitro minila).

Ob tej priložnosti se Gasilska zveza Trebnje (poveljstvo in predsedstvo) zahvaljuje vsem ude-
leženim gasilcem pri gašenju na področju Komna in tudi vsem, ki so pomagali pri obveščanju in 
zbiranju gasilcev, da so se tako hitro zbrali in odpotovali na pomoč.

Obvestilo
V skladu s sklepom Uprave RS za zaščito in reševa-

nje o predhodni oceni škode na kmetijskih pridelkih 
zaradi suše z dne 28. 7. 2006 in v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oceno škode (Ur. l. RS št. 67/03, 79/04 
in 81/06), obveščamo kmetovalce na območju občine 
Trebnje, da lahko prijavijo škodo, ki je nastala zaradi 
poletne suše na kmetijskih pridelkih.

Predhodna ocena škode mora biti izvedena na pred-

pisanem obrazcu, ki je priloga Uredbe o metodologiji 
za ocenjevanje škode in ga je mogoče dobiti na Upravi 
občine Trebnje – oddelku za gospodarstvo ali sprejem-
ni pisarni, Goliev trg 5, Trebnje, na Enoti za kmetij-
sko svetovanje Trebnje, Temeniška pot 1, Trebnje in na 
spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si od 4. 8. 
2006 naprej. 

Predhodno prijavo lahko dajo prizadeti za površi-
ne, kjer ocenjujejo večji izpad pridelkov. Upravičenci 
so kmetje, ki obdelujejo več kot en hektar primerljivih 
površin, za kar se šteje:

• 1 ha njiv ali vrtov ali

• 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali

• 4 ha pašnikov ali

• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali 
hmeljišč ali

• 0,2 ha drevesnic
Škodo je potrebno prijaviti najkasneje do 25. 8. 2006 

na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. 
Za izpolnjevanje prijave škode je potrebno natančno 

izpolniti obrazec: Priloga 9: Obrazec 2: Ocena škode v 
tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena 
po naravni nesreči, s pomočjo podatkov, ki so urejeni v 
seznamu kultur v: Priloga 8: Nova priloga 8 - Seznam 
kultur.

Direktor občinske uprave
mag. Janez SLAK

PRISPEVKE  ZA NASLEDNJO 9. ŠTEVILKO 
GLASILA OBČANOV SPREJEMAMO DO 8. 
septembra 2006 NA NASLOV: 
glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8230 Treb-
nje, 
s pripisom ZA GLASILO OBČANOV

Anonimnih prispevkov ne objavljamo.
Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vra-
čamo.

Molče trpi ta štirna stara,

dvorišča kmečkega nekdaj ponos,

sodobnost, žal, je več ne mara,

še mar ji ni, da rja ji nažira nos.

In čudi se, brez zlobe v duši,

kako ne vidi gospodar,

da bi mu v prvi hudi suši

vrnila trud in ves denar.
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25. seja Občinskega 
sveta z dne 24. 7. 2006

Sprememba Statuta Občine Trebnje. Zmanjšanje 
števila svetnikov, novim občinam večinski volilni si-
stem. Svetniki ponovno sprejeli sklep o podelitvi na-
ziva častni občan Občine Trebnje Lojzetu Peterletu  

Že uvodoma se je na seji zapletlo, saj je Marjan 
Pavlin predsedujočega podžupana Alojza Kastelica 
opozoril, da sta volilni komisiji za novi občini Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno nezakonito sestavlje-
ni, saj niso bile pozvane politične stranke, da podajo 
predloge. Ker je »zagrozil«, da bo svetniška skupina 
N.Si zapustila sejo in s tem onemogočila spreje-
manje spremembe Statuta, za katerega je potrebno 
dvotretinjsko soglasje, so se predstavniki svetniških 
skupin po kratkem posvetu dogovorili, da se sklepi o 
imenovanju občinskih volilnih komisij umaknejo z 
dnevnega reda in se postopek kadrovanja ponovi.

V nadaljevanju seje so svetniki zaradi prihajajo-
čih jesenskih volitev, na katerih bodo prvič izbirali 
župana in občinske svetnike tudi v novih občinah 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno, po hitrem po-
stopku sprejeli spremembe Statuta nove, zmanjša-
ne občine Trebnje, ki se bo od 18.800 prebivalcev 
zmanjšala na 13.450 prebivalcev. Hkrati se je zmanj-
šalo tudi število občinskih svetnikov od 26 na 21 
svetnikov, predstavnik Romov se voli po večinskem 
sistemu. Glede na zmanjšanje števila svetnikov in 
odcepitve treh krajevnih skupnosti od »stare« ob-
čine je bila potrebna tudi sprememba volilnih enot 
ter določitev novega števila izvoljenih svetnikov 
po posameznih volilnih enotah: Dol. Nemška vas 
je priključena k volilni enoti skupaj s KS Mirna, kjer 
se bo volilo 6 svetnikov; v volilni enoti, ki združuje 
KS Dobrnič, Knežjo vas, Račje selo, Svetinja, Štefan 
in Trebnje se bo volilo 9 svetnikov in v volilni enoti, 
ki združuje KS Čatež, Sela pri Šumberku, Šentlov-

renc, Veliki Gaber in Velika Loka pa se bo volilo 5 
članov (kot že doslej); Romi pa bodo volili svojega 
predstavnika v svoji volilni enoti.

Nova občina Šentrupert bo imela 9-članski svet, 
občina Mokronog-Trebelno bo imela 11 svetnikov, 
v obeh občinah pa se bodo svetniki volili po več-
inskem sistemu.  

 Kamnolom Brezje  

Široka razprava se je odvijala pri potrditvi lokacij-
skega načrta za kamnolom Brezje. Namen priprave 
lokacijskega načrta je pridobitev pravne podlage za 
pridobitev ustreznih dovoljenj za koriščenje in sa-
nacijo kamnoloma, za katerega je zaprosilo Cestno 
gradbeno podjetje Novo mesto. Posamezni svetniki 
so bili skeptični glede sanacije kamnoloma, saj kot 
je dejal Marjan Pavlin, se vidi, kakšno je stanje v 
kamnolomu Sv. Ana. Zato je predlagal, da naj o tem 
odloča nova občina Trebelno-Mokronog. Posamez-
ni svetniki (Strah, Zaletel ter Maver, predsednik KS 
Mokronog) pa so prepričevali svetnike, da bo spre-
jem lokacijskega načrta pospešil priprave, o dokonč-
ni odločitvi koriščenja kamnoloma pa bodo odloča-
li svetniki v novi občini. Posebej je bila poudarjena 
komponenta sanacije obstoječega peskokopa, ki jo 
mora glede na zakonodajo opraviti lokalna skup-
nost, ki pa brez dodatnih posegov ob istočasni natu-
ralizaciji ni mogoča. Ker je prevladalo mnenje, da bo 
kamnolom v veliko korist novi občini, je bil Odlok 
o lokacijskem načrtu sprejet v prvi obravnavi.

Pri programu prodaje nepremičnin svetniki niso 
imeli bistvenih pripomb, zapletlo se je le pri proda-
ji zemljišča ob poslovni stavbi CGP Novo mesto v 
Starem trgu. Prevladalo je mnenje, da se s prodajo 
ne hiti, saj je na tem območju predvidena prevezava 
mirnske ceste na H-1. Občinski svet je potrdil tudi 
nakup in ceno za zemljišča, ki so potrebne za izgrad-
njo cestne infrastrukture v novi industrijski ter tr-
govski coni nasproti Trima.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili razdelitev sred-

stev subvencioniranja obrestne mere za pospeše-
vanje obrti in podjetništva  ter razdelitev sredstev 
za programe na področju kmetijstva.

Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenj-
ske lekarne je dobila Zofija Vitkovič, saj dosedanja 
dolgoletna direktorica Janja Fortuna odhaja v po-
koj.

Potrjene so bile tudi nove cene programov v 
javnih vrtcih občine Trebnje. Povečanju cen je bo-
trovala zakonodaja, ki zahteva v enotah vrtcev pri 
osnovnih šolah zagotoviti pedagoško vodenje, zato 
se imenuje pomočnik ravnatelja. 

Občinski svet je s tesno večino potrdil imenova-
nje posebnega revizorja v JP Komunala.  Namen po-
sebne revizije je ugotoviti pravilnost knjiženja po-
sameznih poslovnih dogodkov v bilancah podjetja 
za leto 2004. V kolikor bo posebna revizija ugotovila 
napako v knjiženju poslovnih dogodkov v letu 2004, 
je javno podjetje izkrivljeno prikazovalo izgubo v 
višini približno 23 mio. 

Že tretjič so svetniki obravnavali program od-
voza odpadkov v občini Trebnje. Kljub precej po-
lemični razpravi so program sprejeli. Tudi tokrat 
so razpravljali le o tem, ali bodo v Trebnjem in na 
Mirni v poletnih mesecih odpadke odvažali dvakrat 
tedensko, tako kot zadnjih nekaj let, ali pa le enkrat 
kot v ostalih krajih občine. Posamezni svetniki so 
menili, da so strnjeni kraji tudi Mokronog, Šentru-
pert ter drugi večji kraji, pa niso priviligirani; večina 
svetnikov je menila, da enkrat tedenski odvoz za-
dostuje in da bi bilo potrebno raje ljudi spodbujati 
k ustreznejšemu ravnanju in ločevanju odpadkov. 
Pomembni novosti novega programa sta ločeno zbi-
ranje bioloških odpadkov in dvakratni letni odvoz 
kosovnih odpadkov.               

Brez razprave je bilo potrjeno Poročilo o izvrše-
vanju proračuna v prvem polletju 2006.  

Ponovno pa se je razprava »segrela« zaradi za-
držanja sklepa o podelitvi priznanja častnega obča-
na Lojzetu Peterletu, ki ga je po zadnji seji zadržal 

župan občine, ker je občinski svet mimo komisije 
za podeljevanje priznanj odločil o podelitvi naziva 
častnega občana. Svetniki niso želeli razpravljati o 
predlogu župana, da se spoštuje Odlok o podelje-
vanju občinskih priznanj, in da se njihovo pobudo 
z dodatno obrazložitvijo posreduje v ponovno odlo-
čanje pristojni komisiji. Župan je z zadržanjem skle-
pa želel opozoriti na nespoštovanje odloka s strani 
občinskih svetnikov. Zadržanje sklepa mu narekuje 
Zakon o lokalni skupnosti, po katerem je za zakoni-
tost izvajanja predpisa odgovoren in nima nikakrš-
nih političnih motivov, kot se mu v zadnjem času 
podtika. Občinski svet je kljub takšni obrazložitvi 
ponovno potrdil že izglasovani sklep, župan ima za 
uveljavitev zakonitosti možnost začeti postopek pri 
Upravnem sodišču.

Svetniki so se tudi seznanili z višino solidarnostne 
pomoči, ki jo je župan podelil Cvetki Možina z Mir-
ne za ublažitev škode, ki jo je povzročila narasla reka 
Mirna ter za sanacijo plazov pri kmečkem turizmu 
Lamovšek v KS Trebelno ter sanacijo plazu na javni 
poti odseka Sela pri Hrastnem v KS Šentrupert.

Ob koncu seje so svetniki zastavili Občinski 
upravi vrsto vprašanj ter pripomb in zahtevali od-
govore do naslednje seje. Branko Rus je razpravljal 
o črnih odlagališčih oziroma kosovnih odpadkih, 
saj ga moti, da so odpadki še vedno na istih mestih, 
kljub akcijam čiščenja okolja v maju. Tone Zaletel 
je opozoril na slabo vzdrževanje brežin na odseku 
proti trebanjskemu gradu ter na uničeno ograjo 
preko reke Temenice; Marjan Zupančič je občinski 
upravi postavil vprašanje, kako so bila pridobljene 
dokumentacije za gradnjo objektov, oziroma ali so 
bila pridobljena vsa soglasja za blok v Štefanu, grad-
njo vile Rakar na Ponikvah ter za nove objekte, ki se 
gradijo v Štefanu ob reki Temenici. Seveda je pravi 
naslovnik za taka vprašanja organ, ki po zakonu skr-
bi za izdajanja gradbenih dovoljenj in ne občinska 
uprava.     

M. D. 

Na podlagi 15. člena Odloka o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 30/01) in 19. 
člena Statuta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet 
Občine Trebnje na 25. seji, dne 24. 07. 
2006 sprejel

Program odvoza odpadkov 
na območju občine Trebnje

I. Predmet in cilji programa
1. člen

Program celotne dejavnosti vključno 
z odvozom temelji na principih gospo-
darnega ravnanja s komunalnimi od-
padki in ima naslednje perspektivne 
cilje:
- zmanjšanje količine odpadkov z 

ukrepi minimizacije,
- ločeno zbiranje posameznih vrst od-

padkov na izvoru nastajanja ter nji-
hova reciklaža,

- izločanje nevarnih odpadkov in 
ustrezno ravnanje z njimi,

- preprečevanje divjega odlaganja od-
padkov.
V skladu s temi cilji se bo izvajalo 

ločeno zbiranje in odvoz odpadkov na 
naslednji način:
1. Odvoz mešanih komunalnih odpad-

kov iz naselij, nastalih po ločenem 
zbiranju na izvoru,

2. Vzpodbujanje za lastno komposti-
ranje bioloških in zelenih odpadkov 
na območju celotne občine za vsa 
gospodinjstva, ki imajo ustrezne po-
goje,

3. Ločeno zbiranje in odvoz biološkega 
in zelenega odpada, ki nastaja v go-
spodinjstvih, ki nimajo pogojev za 
lastno kompostiranje bioloških od-
padkov,

4. Ločeno zbiranje papirja in drobne 
lepenke, stekla, plastike in kovinske 
embalaže na ekoloških otokih,

5. Ločeno zbiranje in odvoz (2 x letno) 
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,

6. Odvoz in oskrba ločeno zbranih 
frakcij odpadkov v okviru okoljskih 
čistilnih akcij (2 x letno),

7. Ločeno zbiranje gospodinjskih od-
padkov  z nevarnimi sestavinami 
(nevarni odpadki) in odvoz (1 x let-
no),

8. Odlaganje drugih, ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov v zbir-
no-sortirnem centru Globoko.

2. člen
Program odvoza odpadkov na ob-

močju občine Trebnje je v skladu s 
Strateškimi usmeritvami Slovenije na 
področju ravnanja z odpadki, Pravilni-
kom o ravnanju z odpadki, Pravilnikom 
o odlaganju odpadkov, Pravilnikom o 
ravnanju z embalažo in odpadno em-
balažo, Odredbo o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, Odlokom o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občini Trebnje ter 
upošteva vse veljavne tehnične predpise 
in okoljevarstvene normative in stan-
darde Republike Slovenije in Evropske 
skupnosti, kar zadeva naprave, priprave 
in tehnologijo dela za uspešno izvajanje 
te dejavnosti.

II. Nosilec programa
3. člen

Nosilec programa odvoza odpadkov 
na območju občine Trebnje je izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju občine Trebnje; 
Javno podjetje Komunala Trebnje, 
d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje (v nadalje-
vanju: izvajalec).

III. Vsebina in izvajanje programa

4. člen
Glede na osnovni namen, se na ob-

močju občine Trebnje ločeno zbira in 
končno oskrbi naslednje frakcije od-
padkov:
-  ostanek odpadkov,
-  biološki odpadki,
- sekundarne surovine (steklo, papir, 

plastika),
-  kosovni odpadki,
-  odpadki z nevarnimi sestavinami,
-  druge frakcije, ki se zbirajo v zbirno 

sortirnem centru Globoko.
Delež posameznih frakcij odpadkov 

je oblikovan na podlagi statističnih in 
izkustvenih podatkov, ki kažejo, da po-
sameznik letno proizvede cca 350 kg 
odpadkov.

Sestava odpadkov, ki nastajajo v go-
spodinjstvih, je naslednja:
- ostanek odpadkov   69 %,
- bio odpadki  20 %,
- steklo   1 %,
- papir   1 %,
- plastika   1 %,
- kosovni odpadki  7 %,
- nevarni odpadki  1 %.

5. člen
Za zbiranje posameznih frakcij od-

padkov iz gospodinjstev je predvidena 
najmanjša enota (tipska posoda) pros-
tornine 120 l, sicer pa se uporabljajo 
glede na potrebe povzročiteljev tudi 
tipske posode prostornine 240, 770 l ter 
zabojniki volumna  5 in 7 m3. 

Povzročitelji, za katere se ugotovi, da 
ne morejo uporabiti tipske posode iz 
prejšnjega odstavka, zbirajo odpadke v 
namenskih vrečkah z oznako izvajalca 
javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki.

Povzročitelji iz gospodinjstev lahko 
glede na lastne potrebe uporabljajo tip-
ske posode iz prvega odstavka tega čle-
na. Menjavo tipskih posod se izvrši na 
stroške povzročitelja.

6. člen
Posamezne frakcije zbranih odpad-

kov bo izvajalec odvažal v naslednjih 
frekvencah:
-  ekološki otoki   1 x /2 tedna 
   oziroma 
   po potrebi,
-  ostanek odpadkov 1 x /teden,
-  biološki odpadki 1 x /teden,
-  kosovni odpadki 2 x /leto,
-  nevarni odpadki 1 x /leto.

Terminski plan odvoza iz posamez-
nih naselij je priloga tega programa. Iz-
vajalec ga  objavi na krajevno običajen 
način (Glasilo občanov, letaki …).

IV. Zbiranje in  odvoz posameznih 
vrst odpadkov

7. člen
Ostanek odpadkov

Ostanek odpadkov predstavlja meša-
ne komunalne odpadke, ki so ostali po 
ločenem zbiranju posameznih frakcij na 
izvoru in se odložijo na deponijo nene-
varnih odpadkov Globoko (v nadaljeva-
nju: deponija nenevarnih odpadkov).

Za zbiranje ostanka odpadkov sta 
primerna dva sistema:
• zbiralni sistem; povzročitelji odpad-

kov le te odlagajo v tipske posode, ki 
so locirane v neposredni bližini na-
stanka odpadkov in je namenjen za 
individualna gospodinjstva,

• prinašalni sistem; zbirno oz. odjem-
no mesto je namenjeno več povzro-
čiteljem skupaj, ki odpadke odlagajo 
v skupne tipske posode, in je name-
njen predvsem gospodinjstvom v 
večstanovanjskih stavbah, pokopa-
liščem, javnim objektom ter območ-
jem razpršene poselitve (objekti za 
sekundarna bivanja, vinogradniška 
območja).
Za zbiranje ostanka odpadkov se 

uporabljajo tipske posode volumna 120, 
160, 240 in 770 l ter kovinski zabojniki 
volumna 5 ali 7 m3.

Končna oskrba ostanka odpadkov je 
odvoz na deponijo nenevarnih odpad-
kov.

8. člen
Biološki odpadki                                                 

Biološki odpadki predstavljajo organ-
ski del gospodinjskih odpadkov, kamor 
spadajo: kuhinjski odpadki, ki so biolo-
ško razgradljivi, odpadki z vrtov (listje, 
trava, vejevje) in drugi primerni odpad-
ki za kompostiranje.

Za ravnanje z biološkimi odpadki sta 
primerna naslednja sistema:
- kompostiranje v lastnem vrtu,
- zbiranje bio odpadkov v tipskih po-

sodah in odvoz v zbirno sortirni cen-
ter Globoko. 
Kompostiranje v lastnem vrtu je 

predvideno pri vseh individualnih sta-
novanjskih stavbah na območju občine 
Trebnje, kjer prostorski pogoji to do-
puščajo. Z navodili za kompostiranje bo 
občane seznanil izvajalec javne službe 
ravnanja z odpadki. Na teh območjih 
se omogoči tudi ločeno zbiranje in od-
laganje bio odpadkov v tipske posode 
za tiste uporabnike, ki se ne odločijo za 
kompostiranje v lastnem vrtu.

Ločeno zbiranje in odlaganje bio od-
padkov v tipske posode je obvezno za 
gospodinjstva v večstanovanjskih stav-
bah in gospodinjstva v individualnih 
stanovanjskih stavbah, kjer ni prostor-
skih pogojev za kompostiranje, ter za 
dejavnosti, kjer tovrstni odpadki nasta-
jajo v proizvodnem procesu.

Končna oskrba bioloških odpadkov 
je do izvedbe platoja za kompostiranje 
v sklopu zbirno sortirnega centra Glo-
boko, na odlagališču nenevarnih od-
padkov.

9. člen
Ekološki otoki

Ekološki otok je enotno urejena in 
opremljena površina, ki je namenjena 
ločenemu zbiranju tistih frakcij komu-
nalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so 
primerni za predelavo in ponovno upo-
rabo (sekundarne surovine). Na območ-
ju občine Trebnje je lociranih 61 otokov, 
katerih število se bo dopolnjevalo glede 
na ugotovljene potrebe.

Ekološki otoki so opremljeni s tip-
skimi posodami volumna 770 ali 1100 
l, ki so namenjeni zbiranju odpadnega 
papirja, odpadnega stekla in odpadne 
plastične embalaže iz gospodinjstev 
vključno s pločevinkami.

Pravne osebe sklenejo za zbiranje, 
odvoz in končno oskrbo sekundarnih 
surovin z izvajalcem posebno pogod-
bo in ne uporabljajo ekoloških otokov. 
V pogodbi se določi velikost posod na 
dejanske količine, ki nastajajo v dejav-
nosti.

Končna oskrba odpadnega papirja, 

odpadnega stekla, odpadne plastične 
embalaže in pločevink od raznih pijač, 
izvajalec posreduje v predelavo podjet-
jem, ki so za to registrirana.

10. člen
Kosovni odpadki

Kosovni odpadki, ki nastanejo v go-
spodinjstvih, so odpadki, ki po klasifi-
kaciji ne spadajo med nevarne ali po-
sebne odpadke in se jih zaradi volumna 
in teže ne more in ne sme odlagati v 
posode za ostale frakcije gospodinjskih 
odpadkov. Ločijo se na kovinske in ne-
kovinske kosovne odpadke.

Način zbiranja kosovnih odpadkov:
Zbiranje kosovnih odpadkov iz go-

spodinjstev se izvaja dvakrat letno po 
načelu »od vrat do vrat«, v skladu z do-
ločenim terminskim planom, ki ga izva-
jalec objavi na krajevno običajen način 
(Glasilo občanov, letaki ...).

Zbiranje in odvoz kosovnih odpad-
kov, ki nastanejo pri pravnih osebah, 
se izvaja na osnovi posebne pogodbe, 
sklenjene med povzročiteljem in izva-
jalcem.

Končna oskrba kosovnih odpadkov:
- kovinske kosovne odpadke posreduje 

izvajalec v predelovalno industrijo,
- lesene kosovne odpadke, ki ne vsebu-

jejo nevarnih snovi, izvajalec pripelje 
v zbirno – sortirni center Globoko, 
jih razvrsti in odda v kurilnice lese-
nih odpadkov,

- ostale nekovinske kosovne odpadke, 
ki niso primerni za snovno rabo, iz-
vajalec odloži na deponijo nenevar-
nih odpadkov.

11. člen
Odvoz odpadkov v okviru okoljskih 
čistilnih akcij

V letnih programa dela občine Treb-
nje, kot subjekta ravnanja z odpadki, se 
izvajajo tudi akcije čiščenja okolja, ki 
terminsko sovpadajo z odvozom ko-
sovnih odpadkov. V okviru teh akcij se 
zbira kosovne in komunalne odpadke, 
ki so s strani povzročiteljev odloženi v 
naravnem okolju.

Odpadki, zbrani na čistilnih akcijah, 
se zbirajo po ločenih frakcijah. Za od-
voz odpadkov izvajalec, glede na vna-
prej napovedane termine in lokacije, 
zagotovi tipizirane zabojnike in namen-
ske vreče za ločeno zbiranje kosovnih in  
komunalnih odpadkov ter sekundarnih 
surovin.

Končna oskrba ločeno zbranih frak-
cij odpadkov iz čistilnih akcij:
- kovinske kosovne odpadke posreduje 

izvajalec v predelovalno industrijo,
- lesene kosovne odpadke izvajalec 

razvrsti in odda v kurilnice lesenih 
odpadkov,

- nevarne odpadke odda izvajalec v 
predelavo ali uničenje pooblaščenim 
organizacijam,

- izrabljena motorna vozila izvajalec 
preda izvajalcu javne službe ravnanja 
z izrabljenimi motornimi vozili,

- odpadne gume izvajalec preda poob-
laščeni izvajalcem,

- ostale komunalne odpadke izvajalec 
odloži na deponijo nenevarnih od-
padkov.

12. člen
Odvoz izrabljenih motornih vozil

Izvajalec mora izvajati ukrepe za pre-
prečevanje obremenjevanja okolja zara-
di izrabljenih motornih vozil, njihovih 
materialov in snovi. Za vsako tovrstno 
onesnaženje je dolžan obvestiti in orga-
nizirati odvoz izrabljenih vozil preko iz-

vajalca javne gospodarske službe za rav-
nanje z izrabljenimi motornimi vozili. 

 
13. člen

Nevarni odpadki
Nevarni odpadki iz gospodinjstev so 

ostanki običajnih sredstev in pripomoč-
kov, ki se v gospodinjstvu dnevno upo-
rabljajo. Zaradi nevarnih sestavin se ne 
smejo odlagati na deponijo nenevarnih 
odpadkov.

V gospodinjstvih nastajajo naslednji 
odpadki, ki vsebujejo nevarne sestavi-
ne:
- olja, masti, zdravila,
- baterije, akumulatorji,
- fluorescenčna svetila,
- kozmetika, aerosoli,
- pralna in čistilna sredstva,
- fotokemikalije,
- sredstva za zaščito rastlin,
- barve, laki, lepila,
- topila, kisline, lugi,
- neidentificirani odpadki.

Na območju občine Trebnje se bodo 
nevarni odpadki iz gospodinjstev zbira-
li enkrat letno v okolju, kjer nastajajo, 
in sicer s posebno prirejeno in opre-
mljeno mobilno postajo, ki jo bo za to 
registrirani izvajalec po posameznem 
programu lahko premeščal po naseljih. 
Nevarni odpadki se zbirajo v posodah, 
ki morajo izpolnjevati iste pogoje kot 
posode, v katere se zbirajo nevarni od-
padki iz industrije. Zbiranje bo potekalo 
v skladu z določenim terminskim pla-
nom, ki ga izvajalec objavi na krajevno 
običajen način (Glasilo občanov, letaki 
…).

Zbiranje in odvoz nevarnih odpad-
kov, ki nastanejo pri pravnih osebah 
se izvaja na osnovi pogodbe, sklenjene 
med povzročiteljem in izvajalcem.

Izvajalec odda ločeno zbrane nevar-
ne odpadke v predelavo ali uničenje 
pooblaščenim izvajalcem na območju 
države. Za začasno skladiščenje teh od-
padkov poskrbi izvajalec.

14. člen
Gradbeni in inertni odpadki

Nedejavne gradbene in inertne od-
padke lahko povzročitelji sami pripe-
ljejo v zbirno sortirni center Globoko 
ali pa prevoz naročijo pri izvajalcu. Po 
vhodni kontroli, tehtanju in evidentira-
nju jih izvajalec deponira pri pooblašče-
nih izvajalcih za ravnanje z gradbenimi 
odpadki.

15. člen
Zbirno sortirni center Globoko

Zbirni center je urejen in opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
vseh vrst ločeno zbranih frakcij odpad-
kov.

V zbirno sortirni center lahko pov-
zročitelji sami pripeljejo ostale vrste od-
padkov, kot so:
- papir in lepenka vseh vrst in veliko-

sti, vključno z odpadno embalažo iz 
papirja in lepenke,

- steklo vseh velikosti in oblik, vključ-
no z odpadno embalažo iz stekla,

- plastiko, vključno z odpadno emba-
lažo iz plastike in sestavljenih mate-
rialov,

- odpadki iz kovin, vključno z odpad-
no embalažo iz kovin,

- oblačila in tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole, 
- detergente,
- baterije in akumulatorje,
- električno in elektronsko opremo,
- kosovne odpadke,

- avtomobilske gume.
Stroške končne oskrbe teh odpadkov 

plačajo povzročitelji v skladu z veljav-
nim cenikom.

Upravljalec zbirno sortirnega centra 
s poslovnikom določi režim zbiranja 
in odlaganja odpadkov v zbirno sortir-
nem centru. Z določili poslovnika, ki so 
pomembni za povzročitelje odpadkov 
(obratovalni čas, možnost dostave od-
padkov, itd.), izvajalec seznani povzro-
čitelje na krajevno običajen način (Gla-
silo občanov, letaki ...).

V. Druge določbe

16. člen
Čiščenje odjemnih mest in razkuževa-
nje posod

Odjemna mesta, okolico odjemnih 
mest ter razkuževanje posod za odpadke 
pri individualnih stanovanjskih stavbah 
in poslovnih prostorih so dolžni čistiti 
povzročitelji sami. V kolikor izvajalec 
ugotovi, da je določeno posodo potreb-
no razkužiti, o tem obvesti povzročitelja 
in hkrati določi datum razkuževanja.

Odjemna mesta, okolico odjemnih 
mest ter razkuževanje posod za od-
padke pri večstanovanjskih stavbah in 
ekoloških otokih je dolžan izvajati izva-
jalec. Pogostost čiščenja odjemnih mest 
in   razkuževanja posod določi izvajalec 
glede na potrebe, obvezno pa pri vsako-
kratnem odvozu odpadkov.

17. člen
Osveščanje povzročiteljev odpadkov

Za čim boljše osveščanje in sezna-
nitev občanov z načinom in pomenom 
ločenega zbiranja odpadkov ter obvez-
nostmi, ki izhajajo iz Odloka o ravnanju 
z odpadki v občini Trebnje, bo izvajalec 
izvajal naslednje aktivnosti:
- razdelitev navodil za kompostiranje 

gospodinjstvom, ki bodo komposti-
rala v lastnem vrtu,

- izdaja in razdelitev zloženk z navodili 
za ločeno zbiranje odpadkov vsem 
povzročiteljem,

- obveščanje povzročiteljev o zbiranju 
in odvozu kosovnih in nevarnih od-
padkov, vključno z razporedom od-
vozov,

- obveščanje povzročiteljev o njihovem 
nepravilnem ravnanju z odpadki,

- ostale aktivnosti za doseganje čim 
boljšega izvajanja Odloka o ravna-
nju s komunalnimi odpadki v občini 
Trebnje.
- 

18. člen
Stroški za izvajanje programa

Stroške ravnanja z odpadki po tem 
programu krijejo povzročitelji po nače-
lu »povzročitelj plača«.

Stroške končne oskrbe odpadkov (iz-
rabljena vozila, gume, nevarni odpadki) 
zbranih v okviru čistilnih akcij, ki jih 
mora izvajalec plačati drugim izvajal-
cem javnih služb, ki so pooblaščeni za 
oskrbo omenjenih odpadkov, se krijejo 
iz proračuna Občine Trebnje. 

19. člen
Program odvoza odpadkov na ob-

močju občine Trebnje se objavi v Gla-
silu občanov, veljati pa začne  s spre-
jemom na Občinskem svetu Občine 
Trebnje. Z uveljavitvijo tega programa 
preneha veljati »Plan odvoza odpadkov 
iz gospodinjstev, vikendov in zidanic v 
občini Trebnje«, sprejet na 21. redni seji 
Občinskega sveta, dne 25. 07. 2001. 

 
župan Ciril Metod Pungartnik 
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Iz poslanske pisarne
Na področju kmetijstva je bila po pol leta tra-

jajoči razpravi na ministrstvu za kmetijstvo spre-
jeta shema za razdelitev finančnih sredstev, ki 
so namenjena za kmetijstvo. To so neposredna 
plačila v kmetijstvo, do sedaj imenovana EKO 0 
plačila. Slovenija bo v obdobju od 2007 do 2013 
imela na voljo letno 140 milijonov evrov regio-
nalnih plačil, ki jih mora razdeliti obdelovalcem 
zemlje. Potreben je še žegen iz Bruslja. 

Tako bodo prejemniki dobili  za ha obdelane 
njive 332 evrov, za travnike in pašnike pa 137 ev-
rov, poleg tega se bodo iz tega naslova uveljavlja-
le še premije za mleko, sladkor, za poseben način 
reje živali, posebne premije za bike, vole, ovce, 
koze, plačila za hmelj, za stročnice, energetske 
rastline, lupinarje, medtem ko se trajne nasade: 
vinograde in sadovnjake ne sofinancira. Podlaga 
za oblikovanje razdelilne sheme in opravičenost 
do sredstev je evropska uredba, vpis površin v 
Gerke, obdelanost, oddana vloga za subvenci-
je...

Drugi pomembni dokument, ki se pripravlja 
na MKGP pa je Nacionalni strateški načrt raz-
voja podeželja za obdobje 2007 do 2013, kjer gre 
za vlaganja v izboljšanje konkurenčnosti agro-
živilstva in gozdarstva, spodbujanje ohranjanja  
kulturne krajine  in varovanja okolja (spodbu-
janje pridelovanja hrane na naravi prijazen na-
čin: SIPS, ekološki načini), izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželju (vlaganja v  infrastruktu-
ro), gradnja lokalnih zmogljivosti na podeželju, 
turizem... 

Po tem dokumentu se kmetijstvu priznava bi-
stveno pomembnejša vloga kot do sedaj in se ne 
jemlje kmetijstvo zgolj kot pridelovanje hrane, 
kar je sicer za državo še vedno strateškega po-
mena, vendar ima kmetijstvo tudi vlogo ohra-
njanja kulturne krajine, poseljenosti in razvoja 
podjetništva, turizma. Slovensko kmetijstvo ima 
v lasti kar 93 % slovenske zemlje, zato je zelo po-
membno kakšno podobo bo imelo podeželje v 
prihodnosti, še zlasti če se bo opuščalo kmeto-
vanje. Delež vlaganja v posamezno os je predpi-
san v določenih okvirih. Koliko in v kateri steber 
pa bo dan poudarek, pa je odvisno od slovenske 
kmetijske politike. Seveda pa bodo sredstva do-
stopna zgolj na osnovi dobro pripravljenih pro-
gramov, ki bodo zagotavljala razvoj podeželja, 
nova delovna mesta, varovanje okolja.

Pred parlamentarnimi počitnicami smo se po-
slanci vlade seznanili še z idejnim predlogom 
Resolucije nacionalnih programov za obdobje 
od 2007 do 2023. Gre za 34 smelih razvojnih na-
črtov za R Slovenijo, med drugim tretja razvojna 
os, ki bo povezala promet s Koroško in J Slove-
nijo, razvoj univerzitetnega središča na Dolenj-
skem, zagotavljanje energetskih virov, izgradnja 
zabaviščnega centra... Gre za smele načrte visoke 
vrednosti, sofinancirane s strani EU.

Slovenija je tudi edina izmed novih članic EU, 
ki je izpolnila kriterije za prevzem evra (dvig 
gospodarske rasti, znižanje inflacije, zmanjšanje 
javne porabe...) in z novim letom bo uradna pla-
čilna valuta tudi v naši državi evro.

In za konec: petnajst let trajajočo zgodba o av-
tocesti dobiva svojo vsebino. Julija je bil sprejet 
državni lokacijski načrt od Pluske do Ponikev, 
septembra sledi še zadnji od Ponikev do Hrastja. 
Ni več dileme o trasi. Tečejo dogovori o odkupu 
zemljišč. Naslednje leto se prične gradnja skozi 
našo občino. Dva priključka in navezava Mirn-
ske doline pri Mercatorju pa je izkupiček poga-
janj in izpolnjena obljuba te vlade.
Želim vam lepe zadnje dneve poletja.

Marjeta Uhan, poslanka v Državnem zboru

Poslanka Poslanka 
Marjeta Uhan, Marjeta Uhan, 
skupna kandidatka skupna kandidatka 
NSi, SDS in SLS za NSi, SDS in SLS za 
žžupanjoupanjo

Občina Trebnje je občina velikih priložnosti in 
prav zato je pomembno, da jih  izkoristimo. Raz-
voj občine želimo preusmeriti na pravo pot, zato 
smo se odločili, da na lokalnih volitvah nastopimo 
skupaj Nova Slovenija, Slovenska demokratska 
stranka in Slovenska ljudska stranka. Sodelova-
nja in skupnega nastopa na volitvah si želijo tudi 
številne volivke in volivci, saj samo enotnost za-
gotavlja uspeh. Prepričani smo, da bomo skupaj 
uspeli. 

Na podlagi raziskave javnega mnenja smo zato 
v NSi, SDS in SLS izbrali skupno kandidatko za 
županjo občine Trebnje na volitvah 22. oktobra 
2006. Naša skupna kandidatka bo MARJETA 
UHAN, poslanka Državnega zbora, ki je že do se-

daj kot poslanka pri svojem delu 
temeljila na načelu: »Prisluhniti 
ljudem, delati za dobro ljudi, na-
rediti korak naprej.«

Z dosedanjim delom v DZ je ga. 
Uhanova izpolnila številna naša 
pričakovanja in si s tem potrdila 
naše zaupanje. Zelo dobro po-
zna potrebe prebivalstva občine 
Trebnje in gotovo je, da bo znala 
za vsestranski razvoj občine pri-
dobiti državna in tudi evropska 
sredstva. S svojim delom potrju-
je, da je v službi ljudi iz kraja, od 
koder prihaja, ter z optimizmom 
gleda na prihajajočo jesen, ki bo 
zelo pestra tudi zaradi prihajajo-
čih se lokalnih volitev.

Dve raziskavi, ki smo ju opra-
vili v občini Trebnje, sta pokazali, 
da ljudje najbolj zaupajo desnos-
redinskim-pomladnim strankam 
in da si v vrhu OBČINE želijo 
korenitih sprememb. Iz rezultatov ankete tudi 
razberemo, da bomo svetniki NSi, SDS in SLS v 
občinskem svetu lahko sestavili močno koalicijo 
in s tem omogočili stabilno vodenje in upravljanje 
občine.

Ob tem velja poudariti, da bo koalicijska po-
godba NSi, SDS in SLS Trebnje temeljila na nače-
lih enakopravnosti in partnerstva ter prevzemanja 
odgovornosti za izvolitev skupne županske kandi-
datke Marjete Uhan ZA ŽUPANJO.             

Poslanka v Državnem zboru, Marjeta UHAN, se je na tiskovni 
konferenci, 14. avgusta 2006, predstavila javnosti kot skupna 
kandidatka za županjo občine Trebnje. Občinski odbori Nove 
Slovenije, Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske 
stranke Trebnje so se odločili, da na letošnjih lokalnih volitvah 
nastopijo skupaj že v prvem krogu volitev in s tem uresničijo 
dolgoletno željo volivk in volivcev, ki so prepričani, da samo 
enotnost na desnici zagotavlja uspeh.

Raziskava  javnega mnenja v občini Trebnje 

Občinski 
odbor SDS 
Trebnje

Člani Občinskega odbora SDS Trebnje smo se 
v začetku avgusta 2006 udeležili tradicionalnega 
letnega Spominskega tabora SDS v dolini Lepene 
ob Soči. Na taboru so vsak dan potekale številne 
družabne, izobraževalne in športne aktivnosti. 
Tabor je namenjen izobraževanju, druženju, ohra-
njanju fizične in psihične kondicije svojih članov 
in simpatizerjev. V programu smo imeli več poho-
dov, dva tradicionalna, na Škrlatico in na Triglav. 
Udeležili smo se tudi zanimivih zgodovinskih 
predavanj o soški fronti v prvi svetovni vojni in 
raznih potopisnih predavanj. Srečali smo se z mi-
nistri in poslanci, ki opravljajo funkcije v Vladi RS 

in v Evropskem parlamentu.
Aktivno se pripravljamo na lokalne volitve, ki 

bodo 22. oktobra 2006. Sestavljeno imamo že listo 
kandidatov za občinske svetnike in aktivno bomo 

sodelovali v koaliciji z drugimi strankami desnos-
redinske koalicije (SDS, NSi in SLS) za župana ob-
čine Trebnje.  

SDS bo na lokalnih volitvah 2006 zasledovala 
cilj, da občina Trebnje na lokalni ravni v prihod-
njem štiriletnem mandatu dobi sposobno lokalno 
oblast, ki se bo sposobna:

-  vključiti v razvojna prizadevanja občine in dr-
žave, 

-  ki bo sposobna sodelovati v učinkovitem čr-
panju in učinkoviti rabi evropskih sredstev, ki 
bodo v prihodnjih letih na voljo v bistveno večji 
meri kot kadarkoli doslej, 

-  ki bo sposobna zmanjšati ali s hitrim tempom 
zmanjševati razvojne regionalne razlike, 

-  ki bo sposobna sodelovati z državno ravnjo in 
-  ki bo sposobna sodelovati pri regionalizaciji 

Slovenije.

Jože Povšič, 

predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver in 
predsednik OO SDS Trebnje Jože Povšič na Ta-
boru 2006 v Lepeni.

Ustanovljen 
občinski odbor SLS  
Mokronog-Trebelno

Z nastankom nove občine Mokronog-Tre-
belno je bil 12. julija 2006 ustanovljen občinski 
odbor SLS Mokronog-Trebelno. Za predsednika 
je bil izvoljen Janez Bregant, tajnico Jelka Žgaj-
nar, izvoljen je bil tudi šestčlanski občinski od-
bor. Udeležence ustanovnega občnega zbora je 
pozdravil tudi predsednik krajevne skupnosti 
Anton Maver in predsednik regijskega odbora 
SLS mag. Alojz Turk in predsednika občinskih 
odborov sosednjih občin Trebnje in Šentrupert, 
Anton Zaletel in Maks Kurent. Sprejet je bil pro-
gram dela za leto 2006, s poudarkom na prido-
bivanju novih članov, simpatizerjev in pripravah 
na lokalne volitve.

Udeleženci ustanovnega sestanka občinskega odbora SLS Mokronog-Tre-
belno.

XI. Tradicionalni pohod po 
Baragovi poti

Slovenska ljudska stranka - Občinski odbor Trebnje, vabi vse 
častilce misionarja Barage in ljubitelje pohodništva na  XI. Pohod 
po Baragovi poti, ki bo v nedeljo, 27. avgusta 2006. Začetek poho-
da bo pred Motelom Trebnje ob 8. uri. 

Pohod bo potekal v smeri  Vrhtrebnje – Šahovec – Dobrnič – 
Knežja  vas – Mala vas. Na pohodu si bomo ogledali obeležje 15. 
poldnevnika na Vrhtrebnjem, krstni kamen v Dobrniču, Baragovo 
rojstno hišo v Mali vasi ter cerkve ob pohodni poti.  Krajši posta-
nek z ogledom domačega muzeja, prigrizkom in pijačo, bo v Vapči 
vasi pri Ignacu Hribarju.

Tabor SLSTabor SLS
V nedeljo, 10. septembra 2006, je organiziran odhod (z avto-
busom) na tradicionalni tabor SLS, ki bo letos na Ptuju. Odhod 
bo predvidoma ob 7. uri iz Trebnjega. 

Predsednik OO SLS Trebnje
Anton Zaletel

V občini Trebnje sta bili pred tedni izvedeni dve anketi o  prihajajočih lo-
kalnih volitvah. Obe anketi sta si zelo podobni, iz njih pa lahko razberemo, 
da vodijo stranke desnosredinske koalicije: SDS, NSi in SLS. Tako bodo lah-
ko sestavile močno koalicijo v občinskem svetu in s tem stabilno vodenje 
in upravljanje občine. Anketirani so bili volivci, ki imajo volilno pravico v 

občini Trebnje, brez KS Šentrupert, Mokronog in Trebelno, ki so v postopku 
nastajanja novih občin. 

Klicani vzorec je bil 800 anketirancev, odklonilo je 195 oseb. Standardna 
napaka za 90-odstoten interval zaupanja je: ± 0,8 za 1 % deleže, ± 2,3 pri 10 
% deležih, največ ± 3,9 % (pri 50 % deležih). Poročilo je izdelal doc. dr. Matej 
Makarovič iz Ljubljane, anketo pa je izvedla družba Nova Obzorja d.o.o. iz 
Ljubljane.

Med drugimi je bilo tudi vprašanje: »Katero stranko oziroma listo bi volili 
na lokalnih volitvah v občini Trebnje?« Anketar je nato prebral celoten sez-
nam strank in list od 1 do 10 in tudi z možnostjo odgovorov: drugo, nobene, 
ne vem in ne bi šel volit. Rezultati so vidni v spodnjem diagramu. Desni (vi-
joličasti) stolpci so opredeljeni volivci, modri (levi) stolpci pa so vsi vprašani 
volivci. 

Doc. prof. Makarovič je v poročilo tudi zapisal, da je prednost SDS in NSi 
v občini Trebnje dokazljiva pred drugimi strankami. SDS in LDS imata nad-
povprečno podporo med mladimi, NSi, DeSUS in SD pa med starejšimi. Iz-
obrazba in spol ne vplivata na strankarsko izbiro.

Tudi za županske volitve bomo ravnali tako, kot pričakuje večina volivk 
in volivcev v naši občini. Delovali bomo skupaj in si zaupali, saj smo stranke 
tako imenovane slovenske pomladi, ki imajo tudi največ poslancev v Držav-
nem zboru Republike Slovenije in v Evropskem parlamentu. 

Stranke desnosredinske koalicije se vsem anketirancem iskreno zahvalju-
jemo za zaupanje!                                                            SDS, NSi, SLS, Trebnje
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Sprejem 
najuspešnejših
učencev pri županu – odgovor 
na članek Grenak priokus ob slo-
vesnem trenutku

Z razumevanjem sprejemamo kriti-
ko glede nenagrajenih dosežkov, ki so 
omenjeni v članku Grenak priokus ob 
slovesnem trenutku in zato vsem ome-
njenim pa tudi tistim, ki so v letošnjem 
šolskem letu prav tako beležili poseb-
ne dosežke in jih članek ne omenja, 
izrekamo iskrene čestitke. V nadalje-
vanju pa želimo pojasniti, da se prav 
z vidika pravičnosti in enakopravnosti 
na vsakoletni sprejem povabi vse tiste 
učence, ki so dosegli dosežke na osnovi 

naslednjih kriterijev: da so dobitniki 
zlatih priznanj na državnem nivoju v 
tekmovanjih iz znanja, ki so kot uradna 
tekmovanja razpisana v okviru pristoj-
nega Ministrstva za šolstvo in šport, da 
so dosegli prvo, drugo ali tretje mesto 
na osnovnošolskih tekmovanjih s po-
dročja športa, ki so kot uradna tek-
movanja prav tako razpisana v okviru 
Ministrstva za šolstvo in šport, pod 
tretjo kategorijo se nagrajuje doseže-
ne rezultate na državnem nivoju, ki jih 
dosežejo učenci Glasbene šole Treb-
nje, na koncu pa se podeli nagrada še 
učencem, ki so dosegli odličen uspeh v 
vseh letih osnovnega šolanja. Dosežki, 
ki ji članek navaja, glede na navedene 
kriterije, niso bili doseženi na uradnih 
tekmovanjih, ki jih za vsako šolsko 
leto razpisuje Ministrstvo za šolstvo in 
šport in zato tudi niso bili nagrajeni v 
okviru sprejema pri županu.  

Pa se naj še ta odgovor zaključi z 
vprašanjem: Kdo lahko brez kriterijev 
presodi in zagovarja stališče, katero 
tekmovanje in kateri dosežek na dr-
žavnem tekmovanju je enakovreden 
drugemu in da zaradi tega ne bo pri-
zadet še nekdo tretji, ki ga članek ne 
omenja?    

Damjana Ribič
Oddelek za družbene dejavnosti

Občine Trebnje

Odgovor na 
članek Alojzija 
Kastelica

 V julijski številki Glasila občanov je 
bil na strani 5 objavljen članek g. 

Alojzija Kastelica v katerem je v tek-
stu zavito polno predvolilnih obljub 
in neresnic. Po zakonu je predvolilna 
propaganda dovoljena 30 dni pred vo-
litvami, tako da g. Kastelic zakonodajo 
grobo krši. Kot da so z njegovo priso-
tnostjo na neizvoljeni funkciji pod-
župana po njegovi zaslugi odpravljeni 
vsi problemi. Tako negira trud in delo 
praktično vseh političnih sil v občini 
Trebnje, da smo pri velikih projektih v 
občini Trebnje prišli do ciljev. Ponava-
di pride na že opravljeno delo drugih 
in se tam postavi. Ko nastane problem, 
se ne izpostavlja, ampak s »strpnostjo« 
čaka v ozadju. Obstrukcija je legitimen 
in zakonit način delovanja opozicije v 
občinskem svetu. Do konca tega man-
data ni več smiselna, saj je ravno g. Ka-
stelic s svojim tektonskim »prestopom 
na levo« povzročil, da je desnosredin-
ska koalicija v občinskem svetu oslab-

ljena. Politične stranke so največji do-
sežek demokracije, saj se vanje lahko 
vključujejo posamezniki po svoji oseb-
ni presoji. G. Kastelic je bil član prak-
tično že vseh strank, predvsem zaradi 
osebnih ambicij, sedaj pa poziva ljudi, 
da se mu pridružijo »ne po politični li-
niji«. G. Kastelic govori o strpnosti, s 
svojim načinom političnega slaloma pa 
je prav on povzročil največjo nestrp-
nost in razočaranje. Pozabil je na tiste 
svoje volivce, ki so glasovali zanj, torej 
izvolili so ga na desnici, deluje pa na le-
vici. V časopisu MAG so mu zato dali 
naziv Trebanjski Pucko.

 

Marjan Peter Pavlin, dr.med., 
predsednik OO NSi Trebnje

Jože Povšič, univ.dipl.org.,str.inž., 
predsednik OO SDS Trebnje

Anton Zaletel, inž.agr., 
predsednik OO SLS Trebnje
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Informacije JP Komunala Trebnje
Količina odpadkov iz leta v leto narašča 

Kot verjetno vsi veste, moramo vse odpadke, ki pridejo na depo-
nijo Globoko, stehtati in o zbranih količinah poročati Ministrstvu 
za okolje in prostor Republike Slovenije. Medtem ko je bilo v občini 
Trebnje v letih 2000 in 2001 zbranih »le« okoli 42 tisoč m3 odpadkov, 
smo v letu 2003 zbrali 48 tisoč m3, v letu 2004 pa 57 tisoč m3 in v 
letu 2005 že 60 tisoč m3. Za boljšo predstavitev, 60 tisoč kubikov po-
meni 2400 vagonov »robe« v enem letu. S posebnim tlačnim strojem 
(kompaktor) jih na deponiji nato stisnemo na okoli 1/3 volumna in 
tako privarčujemo na prostoru. Vzroki naraščanja količin odpadkov 
so predvsem v razvoju embalaže, ki po uporabi izdelka postane od-
padek. Velikokrat volumen embalaže preseže volumen izdelka, ki je 
v njej. 

Sprejeta državna Uredba o ravnanju z izrabljenimi avtomobilski-
mi gumami

Vlada RS je izdala Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi 
gumami. Z uvedbo okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja z 
nastajanjem izrabljenih avtomobilskih gum je dana možnost spre-
membe te ureditve v skladu z zahtevami lokalnih skupnosti (občin 
in javnih komunalnih podjetij) tako, da plačnik storitev javne službe 
ni povzročitelj izrabljenih avtomobilskih gum, ampak njihov proi-
zvajalec ali uvoznik. Storitve javne službe plača državni proračun, 
proračunski vir za pokrivanje teh proračunskih odhodkov pa je okol-
jska dajatev, ki jo plačujejo osebe, ki dajejo nove avtomobilske gume 
na trg. Uredba ureja tudi prehodno obdobje, eno leto po uveljavitvi 
uredbe. V prehodnem obdobju se bodo storitve javne službe plačevale 
v enaki višini, kot so bile dogovorjene ob določitvi obstoječih konce-
sionarjev. Sprejem Uredbe je bil nujen pred 1. avgustom 2006 zaradi 
ureditve novih razmerij s koncesionarji v zvezi z načinom plačevanja 
storitev javne službe. S tem bodo izpolnjene zahteve lokalnih skup-
nosti (občin in javnih komunalnih podjetij) po urejenem ravnanju 
z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, ki bo preprečevalo odme-
tavanje zavrženih avtomobilskih gum med komunalne odpadke ali 
njihovo odmetavanje na črna odlagališča v okolje.

Revizorjevo poročilo o poslovanju JP Komunala Trebnje 

Od Republike Slovenije pooblaščene revizijske družbe Dinamic 
smo prejeli Revizorjevo poročilo o poslovanju v letu 2005. Revi-
zorjevo poročilo je v vseh ozirih pozitivno, kar pomeni, da smo 
zakonito in pošteno upravljali in ravnali z javnim denarjem. Tudi 
pri vodenju in izvajanju investicij smo ravnali pravilno in zakoni-
to. Direktor Jože Povšič je že pisno pohvalil celotni kolektiv javnega 
podjetja. Več v prihodnji številki Glasila občanov.

Jože Povšič, direktor
Javnega podjetja Komunala Trebnje

Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, Trebnje, 

razpisuje 
javni dražbi 

za prodajo nepremičnin, 
last Občine

1. Parcela št. 40/20 travnik v 
izmeri 2362 m2, vpisana pri vl. 
št. 1331 k. o. Mirna lokacija: 
Mirna, ulica: Glavna cesta, med 
stanovanjskimi bloki in Dano.

Osnovna namenska raba 
nepremičnine: območje za po-
selitev; nepremičnina je na ob-
močju, ki ga ureja PUP Mirna; 
dovoljene so gradnje večstano-
vanjskih objektov.

Javna dražba bo potekala dne 
12. 9. 2006 ob 10. uri; izklicna 
cena: 15.812.000,00 SIT (cena 
ne vključuje davka na dodano 
vrednost).

2. Parcela št. 90/5 njiva v iz-
meri 2275 m2 in travnik v izme-
ri 1554 m2 parcela št. 90/6 njiva 
v izmeri 7097 m2, obe vpisani 
pri vl. št. 457 k. o. Velika Loka 
lokacija: Velika Loka, pri žagi.

Osnovna namenska raba 
nepremičnin: območje za po-
selitev; podrobnejša namenska 
raba: območje proizvodnih de-
javnosti

Javna dražba za prodajo obeh 
nepremičnin kot celote bo pote-
kala dne 12. 9. 2006 ob 11. uri; 
izklicna cena: 113.630.000,00 
SIT (cena ne vključuje davka 
na dodano vrednost)

Več informacij o pogojih in 
predmetu javne dražbe lahko 
interesenti pridobijo na tel. št. 
348 1144 in 348 1110.

Nekoč 
smo se v Trebnjem kopali
Ko greš te dni mimo vrtca, ti kar srce zaigra, ko vidiš 
srečne malčke, kako veselo čofotajo po vodi v plastičnih 
bazenčkih, ki jih je postavilo vodstvo na parkirnih pros-
torih. Za to lahko vodstvu čestitamo. Ob tem se pa člo-
vek spomni na čase, ko smo se v Trebnjem lahko kopali 
tudi odrasli.

FOTO JOŽE POVŠIČ

Območno združenje borcev in udeležencev 
NOB Trebnje je v nedeljo, 23. julija, v Gor-
njem Podšumberku organiziralo proslavo 
ob spomeniku padlim trem narodnim he-
rojem. Tone Žibert, predsednik območnega 
združenja borcev NOB Trebnje, je pouda-
ril, da letos Zveza združenj borcev Slovenije 
skupaj z vsemi Slovenci praznuje petnajsto 
obletnico osamostvojitve, petinšestdeseto 
obletnico ustanovitve Osvobodilne frotne 
in petinšestdeseto obletnico osamosvojitve 
prvih partizanskih čet tudi na območju Do-

lenjske. Več kot 200 ljudi je ob spomeniku, ki 
ga je zasnoval arhitekt prof. Boris Kobe, po-
častilo spomin na padle heroje pred 63 leti 
Milana Šaranoviča, Dragana Jevtiča in Ivana 
Kavčiča. »Letos se je proslave udeležilo več 
ljudi kot prejšnja leta. Prišli so tudi krajani 
tega območja. Tradicijo, da se tu zberemo in 
spomnimo dogodkov, bomo ohranili. Pre-
pričani smo, da nas bo še naprej podpiralo 
turistično društvo Grad Šumberk, ki skrbi 
za urejenost okolice in za spomenik,« je dejal 
Tone Žibert.       

Na Temenici, približno pred 
Žorževo hišo, je bilo urejeno 
lepo kopališče, ki je imelo ime 
Pri treh utah, saj so ob vodi sta-
le tri kabine, in sicer šolskega 
upravitelja Pehanija, lekarnarja 
Ruprehta in trgovca in gostil-
ničarja Zurca. Po letu 1930 so 
zrasle še Tomšičeva, Bukovčeva 
in Rebernikova. Malo niže na 
farovškem travniku pa še kabina 
dekana Ivana Tomažiča. Grajski 
otroci pa so se kopali malo niže 
na grajskem kopališču. 

Leta 1935 ali 1936 je bilo v 
Trebnjem ustanovljeno turistič-
no društvo. Predsednik društva 
je bil dekan Ivan Tomažič, taj-
nik Dolfe Pavlin in blagajnik 
Nace Bukovec st. Prva naloga 
društva je bila ureditev kopališ-
ča. Zgradili so leseno poslopje z 
10 kabinami. Dve večji, moška 

in ženska, sta bili za splošno 
uporabo, 8 kabin pa je bilo da-
nih v najem.

Voda je bila zajezena in dno 
posuto s peskom. Ob vodi so 
postavili 4 x 4 m veliko leseno 
ploščad za sončenje, s katere 
so vodile stopnice v vodo. Ob 
vodi je bilo igrišče za odbojko 
in jama, napolnjena z žaganjem, 
za skoke v višino in daljino. Pri 
kabinah so bili postavljeni telo-
vadni krogi. Žal so kabine po-
žgali italijanski fašisti. Betonski 
temelji pa stojijo še danes. 

Po vojni je tajnik okraja Pav-
le Miklič želel oživiti kopališče. 
Nameraval je zgraditi bazen. 
Da bi bazen postavili na pra-
vo mesto, je poklical v Trebnje 
strokovnjaka za smučarske ska-
kalnice in bazene ing. Staneta 
Bloudka. Z Bloudkom sem šel k 

Temenici in mu pokazal mesto, 
ki smo ga Trebanjci predvideli. 
Bloudek se je prijel za glavo in 
rekel: »Dragi Trebanjci, ali po-
znate vašo Temenico? V bazenu 
se boste kopali le dve leti, nato 
pa se bodo v blato naselile žabe. 
Zapomnite si le eno. V nivoju 
Temenice ne smete graditi ba-
zena, kajti dno bazena mora biti 
višje od nivoja Temenice.« Tako 
je zamisel za gradnjo bazena 
propadla. 

Nekaj let pozneje je takratni 
trebanjski župan dobil mlade 
arhitekte, ki so zgradili bazen 
točno na mestu, ki ga je ing. 

Bloudek odsvetoval. Namesto 
da bi bilo dno bazena višje od 
dna Temenice, je bilo dno baze-
na nižje od dna Temenice. Blo-
udkova napoved se je uresničila. 
Dve leti smo se v novem bazenu 
kopali, potem pa je bilo v njem 
toliko blata, da je bilo kopanje 
nemogoče. Žal mladi arhitekti 
niso upoštevali pripomb starega 
Bloudka.

Nace Bukovec

Počastili spomin na padle v Gornjem Podšumberku
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Gasilci so praznovali 

Svečani postroj v Veliki Strmici. 

Letošnje leto se je zvrstilo kar 
nekaj obletnic prostovoljnih ga-
silskih društev trebanjske zveze. 
Med prvimi so praznovali PGD 

Zagorica 50-letnico delova-
nja, PGD Vrhe je s prevzemom 
mladinskega prapora obeležilo 
70-letnico delovanja, v juliju 

pa je PGD Sela pri Šumberku 
praznovalo  80-letnico, PGD 
Velika Strmica pa je kot dru-
go najmlajše gasilsko društvo 
praznovalo 30-letnico obstoja. 
Na osrednji občinski proslavi 
ob najvišji letošnji obletnici v 
Selih pri Šumberku je bil slav-
nostni govornik podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije Tone 
Podobnik, ki je nekaterim po-
sameznikom za uspešno in pri-
zadevno gasilsko delo podelil 
državna odlikovanja. Tudi pri 
drugih društvih – slavljencih, 
so bila podeljena društvena, 
občinska in državna priznanja 
ter odlikovanja v zahvalo za po-
žrtvovalno prostovoljno delo 
v humani gasilski organizaciji. 
Zadnjima dvema slavljencema 
je praznovanje popestril s svojo 
udeležbo in pozdravno besedo 
podžupan Alojzij Kastelic. 

Proslava v Selih pri Šumberku  (foto M. F.)

Obvestili
Komisija veteranov pri Ga-

silski zvezi Trebnje bo v sobo-
to, 2. septembra, s pričetkom 
ob 14. uri pri gasilskem domu 
v Velikem Gabru organizira-
la s pomočjo gabrskih gasilk 
in gasilcev srečanje veteranov 
in veterank trebanjske gasilske 
zveze. 

Gasilska zveza Trebnje bo 
v nedeljo, 10. septembra, s pri-
četkom ob 7. uri organizirala 
občinsko gasilsko tekmovanja 
članov in članic v obliki avto-
rellya pri posameznih gasilskih 
društvih pa bodo potekale tek-
movalne točke: Trebnje, Ponik-
ve, Vrhe, Dobrnič, Selce, Log, 
Sela pri Šumberku in Zagorica, 
kjer bo zaključek tekmovanja in 
razglasitev rezultatov. 

GZ Trebnje

Taborjenje 
Savudrija 
2006

Mladinska komisija pri Ga-
silski zvezi Trebnje je tudi letos 
organizirala taborjenje gasilske 
mladine. Potekalo je 4 dni, od 5. 
do 9. julija v kampu Veli Jože v 
Savudriji v sodelovanju z Gasil-
sko zvezo Škofja Loka, ki ima v 
tem kraju postavljen tabor, ki ga 
že kar nekaj let uspešno koristi 
tudi trebanjska gasilska zveza. 

Letošnja odprava je vključe-
vala 82 članov gasilske mladine 
iz desetih PGD trebanjske zveze 
in 11 mentorjev, ki so vse dni 
skrbeli za osnovnošolsko mla-
dino, ki se je na taborjenje prija-
vila na podlagi razpisa mladin-
ske komisije  v soglasju staršev. 
Plačniki stroška taborjenja so 
bili starši, zveza, v nekaterih pri-
merih pa je nekaj primaknilo 
tudi matično društvo prijavlje-
nega.  Predsednik Mladinske 
komisije Gasilske zveze Treb-
nje Peter Marn je bil tudi letos 
vodja uspešnega tabora gasilske 
mladine. Na taborjenju so osva-
jali znanje in opravljali izpite iz 
znanja gasilskih veščin. Poleg 
tega so imeli še vrsto drugih 
organiziranih dejavnosti, kot so 

Nova pridobitev
Trebanjska šola je s hriba pogledala z lepšo zunanjostjo. Nova 

okna v srednji etaži (pritličje je bilo lani obnovljeno), kličejo k 
obnovi še zadnjo fazo, torej še zamenjavo oken v drugem nad-
stropju, kar je v planu vodstva trebanjske šole.

Štipendijska shema za Dolenjsko

Prireditve v občini Trebnje

Datum Prireditev Lokacija

18. – 27. 8.
Planinski izlet: Durmitor – s splavom po Tari – Lovčen (Črna 
gora). Traja 7 dni, lahke in dolge poti. Org. PD Polet Šentru-
pert.

18. 8., 18:00 Otroška ustvarjalna delavnica Romantični svečnik Mercator center 
19. 8. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog
19. 8., 11:00 Turnir v nogometu na mivki Center Vita
21. 8., 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje

23. 8., 16:00

Viteška delavnica v avgustu. Program: izdelava čelad, tunik, 
orožja, konjička, gradu in gusarske ladje. Po delavnici bo spopad 
vitezov in gusarjev pod mentorjevim animacijskim vodstvom. 
Igra je predvidena tudi z glasbo in vodenimi skupinskimi plesi. 
Sledila bo lutkovna igrica z naslovom Rešimo princesko. Men-
tor delavnic bo Boris Kononenko  iz Ljubljane (lutkar, animator, 
glasbenik). Cena delavnice je 1.500 SIT. Udeleženci naj s seboj 
prinesejo: škarje, olfa nož in po možnosti vodene barvice ali flo-
mastre, ostalo bo zagotovil organizator. Narejeni izdelki ostanejo 
udeležencem.

Grad Mirna

25. 8., 18:00 Otroška ustvarjalna delavnica Poletna rutka iz svile Mercator center
25. 8., 19:00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 9. kolo Šentlovrenc

26. – 27. 8.
Planinski izlet: Kot – Pekel – Staničev dom – Kredarica – Tri-
glav – Kredarica – Pl. Pastirci – Krma. Zelo zahtevna pot. Org. 
PD Trebnje.

26. 8., 15:00 Rokometni turnir v Trebnjem ŠD OŠ Trebnje
27. 8., 8:00 Pohod po Baragovi poti, start v Trebnjem pri gostišču Hribar

28. – 31. 8.
8:30 – 12:30

Ustvarjalna delavnica Gradovi v občini Trebnje med prete-
klostjo in prihodnostjo. Izdelovanje gradov iz različnih materi-
alov. Primerno za otroke do 15. leta.

Knjižnica Trebnje

28 .8., 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje
1. 9., 20:00 Dee jay time: Dj Silvano & Dean on the Mike Diskoteka Africa

2. 9., 9:00
Razstava plemenskih krav, konjev in drobnice na travniku pri 
gostišču Hribar v Trebnjem.

Trebnje

2. 9., 12:00

Proslava 64. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade
Prireditev s kulturnim programom, srečanjem borcev, mladine, 
občanov in pohodnikov veteranov vojne za Slovenijo in sloven-
skih častnikov.

Trebelno, pri lovski 
koči

2. 9., 14.00 Srečanje veteranov in veterank GZ Trebnje 
Veliki Gaber pri ga-
silskem domu

2. 9., 16:00 Odbojkarska liga piramida Center Vita

2. 9., 17:00 Prijateljska kegljaška tekma, ženske: Trebnje l – Bela krajina
Kegljišče Vodnjak, 
Germova 4, NM

2. 9., 19:00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 10. kolo Šentlovrenc

3. 9.
Tradicionalno žegnanje pri kapeli sv. Katarine pri razvalinah 
gradu Šumberk, po sv. maši kulturni program s zgodovinsko 
predstavitvijo. 

Grad Šumberk, Sela 
Šumberk

6. 9., 17:00
Izobraževanje uporabnikov knjižnice, COBISS-Online javno 
dostopni katalogi

Knjižnica Trebnje

9. 9.
Planinski izlet: Trbiž – Višarje – Ovčja vas. Traja 6 ur, zahtevna 
pot. Org. PD Polet Šentrupert

9. 9.
8:00 – 13:00

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

Park v Trebnjem

9. 9., 10:00 Košarkaški turnir trojk Center Vita

9. 9., 19:30 S pesmijo na Veselo Goro
Vesela Gora za gra-
dom

10. 9., 7:00
Občinsko gasilsko tekmovanje članov in članic v obliki avto-
rellya s tekmovalnimi točkami. Zaključek in razglasitev rezulta-
tov tekmovanja v Zagorici.

Trebnje, Ponikve, 
Vrhe, Selce, Log, 
Sela pri Šum., Za-
gorica

10. 9., 8:00
3. memorialni turnir v spomin na Slavka Grabljevca v malem 
nogometu

Šentlovrenc

15. 9., 20:00 Srednješolski žur Diskoteka Africa

Podjetniški center Novo mesto d.o.o. je v četr-
tek, 20. 07. 2006 v Dolenjskem listu objavil Javni 
poziv – zbiranje vlog delodajalcev za razpis šti-
pendij »Štipendijske sheme za Dolenjsko« v letu 
2006. Poziv je namenjen delodajalcem s sedežem 
na območju katerekoli od naslednjih 15 občin JV 
Slovenije: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočev-
je, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, MO 
Novo mesto, Ribnica, Semič, Sodražica, Šentjer-
nej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk. Odprt bo do 
četrtka, 24. avgusta 2006. 

Tudi letos je Občina Trebnje pristopila k sofi-
nanciranju štipendij v okviru Štipendijske sheme 
za Dolenjsko. 

Sodelovanje v štipendijski shemi je za deloda-
jalce privlačno zato, ker sami izbirajo štipendista 
in zagotavljajo za celotno dobo šolanja štipendi-
sta po štipendijski pogodbi le 50 % sredstev za šti-
pendijo. Preostalih 50 % sredstev bomo pridobili 
iz sredstev občinskih proračunov in evropskih 
razvojnih sredstev preko Službe vlade za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko. 
Štipendijska shema za Dolenjsko zagotavlja di-

jakom in študentom poleg štipendije po konča-
nem šolanju ustrezno delovno mesto.

Po uskladitvi prijavljenih kadrovskih potreb 
delodajalcev z možnostmi sofinanciranja lokalnih 
skupnosti bo v septembru 2006 – predvidoma v 
četrtek, 14. 09. 2006 – v Dolenjskem listu objav-
ljen javni razpis štipendij in šolnin Štipendijske 
sheme za Dolenjsko, na podlagi katerega bo v na-
daljevanju opravljen izbor štipendistov (dijakov 
in študentov). 

Dodatne informacije dobite na Podjetniškem 
centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 
8000 Novo mesto, tel. 07 33 72 988, kontaktna 
oseba: Maja Smerdu ali pišite na e-naslov: maja.
smerdu@pc-nm.si.

Podjetniški center Novo mesto vabi vse zainter-
esirane delodajalce ter dijake in študente k sode-
lovanju.                                                  

Maja Smerdu

zabavni večeri ali pohodi. Ker je 
v tem kampu še vrsta drugih ta-
borov iz različnih krajev naše in 
drugih držav, je bilo na ta način 
tudi nekaj zanimivih športnih 
dogajanj in izmenjav. 

Skratka, štirje dnevi so bili 
zelo polni in pestri, zato so še 
toliko hitreje minili. 

Pripravila: M. F., 
foto: Robi Požun

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,tictrebnje@volja.net
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Štirje glasbeni dragulji
so to poletje razkošno zažareli na diademu kulturnega poletja 

trebanjske občine, obogatili bit številnim udeležencem, finančne in 
druge sogovornike projekta iz tega okolja (sponzorji Občina Treb-
nje, Doma-ko d.o. Mirna in TOM – Tovarna opreme d.d., Dana 
Mirna in Studio 5 Mirna, poslovni partnerji, Gostilna Javornik Ra-
kovnik ter vinarji Frelih iz Šentruperta, družina Kresal s Čateža, 
Tone Hočevar s Puščave in Franci Bartolj z Bistrice) pa utrdili v za-
vedanju, da vlaganje v tak mednarodni projekt ni zapravljanje, tem-
več prispevek k povezovanju, oživljanju in doživljanju evropskega 
kulturnega prostora, uveljavljanja v njem in z njim. »Verjamemo,« 
je v katalog zapisal mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo 
RS Slovenije, letošnji častni pokrovitelj prireditev, ki se že vrsto let 
odvijajo pod krovom Skupine Festival Brežice, »da bo ta projekt 
tudi v prihodnje dejavno soustvarjal kulturno in turistično ponud-
bo Slovenije na mednarodnem prizorišču, se vključeval v načrte 
gospodarskega razvoja naše države in prispeval k višji kakovosti 
življenja državljanov.« 

V sklopu koncertov Klasika Slovenija, ki jih za Skupino Festival 
Brežice vodi Ars Ramovš – Zavod za umetnost, marketing, promo-
cijo in investiranje, so v občini Trebnje gostovali v cerkvi Žalostne 
Matere božje na Žalostni gori pri Mokronogu Ensamble vocale 
speculum musicae iz Italije,  v dvorani kneginje Eme na mirnskem 
gradu ansambel Orphenica Lyra iz Španije, cerkev sv. Ruperta v 
Šentrupertu je gostila umetnika Timothija Haiga (čembalo) iz Ka-
nade in Valerio Montanari (violina) iz Italije, v romarski cerkvi 
Matere božje na Zaplazu pa je nastopila ženska vokalna skupina 
Dialogos iz Francije.                                                                         s.p.

Ensamble vocale speculum iz Italije, 9. julija v cerkvi Žalostne Matere božje na Žalostni gori pri Mokronogu, program: Una Messa 
veneziana in Festo Beatissime Mariae Virginis.(Foto: Milan Tomažin)

Orphenica Lyra iz Španije, 14. julija v Svečani dvorani kneginje Eme na mirnskem gradu. program: Glasba iz 
Don Kihota. (Foto: Jože Maček)

Vokalna skupina Dialogos iz Francije, 10. avgusta v romarski cerkvi Matere božje na Zaplazu, program: Abbo Abbas, francoska poli-
fonija leta 1000 … in skrivnostni umor (Foto: Klemen Lajevec)

Timothi  Haig iz Kanade (čembalo) in Valeria Montanari iz Italije (violina), 1. avgu-
sta v cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu, program: Mozartove zgodnje sonate za čem-
balo in violino 

Tjaša Benedičič, s Čateža – festivalska hostesa 
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V počastitev spomina na velikega Slovenca 

dr. Karla Štreklja, jezikoslovca in zbiralca 

ljudskih pesmi, kar 8640 jih je ohranil v šti-

rih knjigah, se na Krasu v poletnih mesecih 

že osmo leto dogajajo Štrekljevi večeri. Na 

povabilo organizatorjev sta en tak večer, 16. 

julija, v borjaču mladinskega hotela v Plisko-

vici, oblikovala ženski pevski zbor Zimzelen z 

Mirne in inštrumentalna skupina Tihožitje iz 

Metlike z ljudsko pevko Marijo Jerele.

s.p.

Zlati Stil QuartetZlati Stil Quartet
Izreden uspeh Stil Quarteta na mednarodnem festivalu 
a-cappella glasbe Vokal.Total 2006 v avstrijskem Grazu 
je bil razlog za klepet z Andrejem Mežanom.

Zimzelen in Tihožitje 
na Štrekljevih večerih

Dobra štiri leta ste na glas-
beni sceni, a beležite že veliko 
uspehov. Kako ste se našli? Ko-
liko in kje vadite?

Ideja je stara že skoraj deset 
let. Z Jožetom sva skupaj pela 
v Trebanjskem oktetu. Družila 
naju je naklonjenost do črnske 
duhovne glasbe. Spomladi 2002 
se nama je pridružil Gorazd, 
jeseni pa še Klemen – in tako 
je nastal Stil Quartet. Običajno 

se dobivamo dvakrat tedensko, 
pred pomembnimi nastopi pa 
tudi vsak dan. Vadimo pri Jože-
tu Uhanu, ki je tudi umetniški 
vodja skupine.

Torej od vsega začetka pojete 
v zasedbi …

… Gorazd Laznik (1. tenor), 
Jože Uhan (2. tenor), Andrej 
Mežan (1. bas) in Klemen Smo-
le (2. bas).

Zasloveli ste s črnsko duhov-

no glasbo, torej pojete pretežno 
v angleščini? Povejte kaj o tej 
zvrsti.

Gospel glasba izvira iz afriške-
ga kontinenta še v čas pred ko-
lonizacijo Amerike. Od prvotno 
izključno sakralnih elementov 
je ta glasba sčasoma vključevala 
tudi druge sestavine evropske 
glasbe in krščanske tematike. 
To je vesela, živahna, izredno 
ritmična glasba. Izvorna glasba 
je v angleščini, zato tudi v pri-
redbah večinoma ohranjamo 
angleščino, le nekaj komadov 
pojemo v slovenščini.

Vaš vzornik? Ostajate tudi v 
bodoče zvesti tej smeri?

Črnsko duhovno glasbo pri 
nas že 35 let uspešno izvaja 

New Swing Quartet. Slediti tako 
znani in uveljavljeni skupini ni 
enostavno, a smo se soglasno 
odločili, da se želimo specializi-
rati v tej smeri. Po dobrih 4 letih 
delovanja in preko 80 nastopih 
smo še bolj prepričani v pravil-
nost odločitve. Ljudje imajo to 
glasbo radi, zato želimo gospel 
glasbi ostati zvesti tudi v pri-
hodnje.

Letos beležite vsaj dva zelo 
pomembna uspeha. Najprej o 
prvem: maja ste na festivalu 
Sredi zvezd 2006 v Žalcu po-
brali nekaj nagrad.

Ta prireditev je edina tovrst-
na v Sloveniji, kjer nastopijo 
predvsem »a capella« skupine, 
ki izvajajo jazz, swing, gospel, 

pop …, torej modernejše glas-
bene zvrsti. V finalnem večeru 
je nastopilo osem skupin, 4 po 
izboru strokovne žirije iz pred-
tekmovanja in 4 najuspešnejše 
skupine iz leta 2005. Na naše 
veselje nam je strokovna žirija 
podelila 2. mesto, takoj za sku-
pino Bit, ki je postala že 3. leto 
zapored absolutni zmagovalec 
festivala; sledila je še 3. nagrada 
občinstva in na naše veliko pre-
senečenje še posebna nagrada 
za najboljšo debitantsko skupi-
no festivala.

Čestitam! Pred kratkim pa 
ste se vrnili domov še z dvema 
nagradama  na mednarodnem 
festivalu a-cappella glasbe Vo-
kal.Total 2006 v avstrijskem 
Grazu – 1. nagrado žirije in s 
tem 1. nagrado »Ward Swingle 
Award« in zlato priznanje, ki 
ste ga prejeli skupaj s skupino 
Stouxingers iz Nemčije in Ri-
versi iz Hrvaške.

Velika zahvala za naš uspeh 
v Grazu in tudi na prej ome-
njenem festivalu gre tudi Otu 
Pestnerju, s katerim zadnje leto 
precej sodelujemo. Pred tem 
smo sami pripravili večino pri-
redb, (Andrej je izdelal vrsto 
priredb New Swing Quarteta, 
Golden Gate Quarteta in neka-
terih drugih – op. a.). Letos pa 
je Oto za nas napisal tri čudo-
vite aranžmaje, When the Moon 
Goes Down, En starček je živel 
in What did Jesus Say. Sodelu-
jemo pa tudi z znanim jazz pi-
anistom Blažem Jurjevčičem, 
ki je za nas napisal aranžma za 
skladbo Operator.

Vokalne skupine na samostoj-
nih koncertih pogosto sprem-
ljajo inštrumentalisti.  Z vami 
sodeluje Gray Miller band. Za 
kakšno zasedbo gre?

Trio Gray Miller band, ki so-
deluje z nami, ni stalna zasedba. 
Člani sodelujejo v različnih sku-
pinah in različnih zvrsteh, gre 
pa za sestav: klaviature, bobni 
in bas kitara. 

Po tako odmevnih, tudi med-
narodnih uspehih imate gotovo 
smele načrte za naprej?

V naslednjih dveh mesecih 
imamo planiranih že kar nekaj 
nastopov, med drugimi dva let-
na koncerta, eden bo na Mirni 
30. 9., za enega pa se še uskla-
jujemo. Sledi šest koncertov z 
Glasbeno mladino ljubljansko 
(GML), ki za mlade vsako leto 
organizira večere različnih zvr-
sti glasbe, tako bo tudi večer go-
spel glasbe.

V oktobru pa pod producent-
stvom Ota Pestnerja pričnemo s 
snemanjem CD.

Uspeh v Grazu vam je prine-
sel tudi novi vabili za gostova-
nje v tujini.

Decembra smo vabljeni na 
gospel božični koncert v Graz, 
oktobra 2007 pa kot gostje na 
festival v Tajvan.

Dva odmevna uspešna na-
stopa sva izpostavila. Vem, da 
ste bili vedno deležni izrednega 
navdušenja publike, pa vendar, 
katerega izmed številnih nasto-
pov ne boste tako kmalu poza-
bili?

Poleg že omenjenih Božičnega 
koncerta z Orkestrom slovenske 
policije z gostoma Matjažem 
Mrakom in Jadranko Juras de-
cembra 2004 v dvorani Union v 
Ljubljani.

Vedno znova pa se vračate 
domov in z veseljem nastopate 
tudi na različnih prireditvah 
v domači občini. Kakšen pa je 
odnos do petja, glasbe, do kul-
ture nasploh v Trebnjem?

Publika je enkratna. Problem 
pa je v prostoru. Načrtovanje 
letnega koncerta s spremljeval-
nimi skupinami bi bil upravičen 
vsaj za 400–500  ljudi, takega 
prostora pa žal v Trebnjem ni. 
Vsi, ki delujemo na tem podro-
čju, si močno želimo, da bo čim-
prej prišlo do obnove kulturne-
ga doma ali novogradnje, da bi 
lahko tudi v Trebnjem organizi-
rali večje glasbene prireditve.

Več o Stil Quartetu si lahko 
preberete na www.stil-quartet.
com 

Ivanka Višček

Julij v knjižnici Pavla Golie Trebnje
V juliju smo v knižnici Pavla Golie v Treb-

njem pripravili razstavo na temo nogomet. 
Naslovili smo jo: Nogomet – najpomembnej-
ša postranska stvar na svetu! Na razstavo smo 
uvrstili knjige za otroke in odrasle, in sicer 
tako strokovne kot leposlovje. 

Obeležili smo tudi 16. Delovo nagrado 
Kresnik 2006. Za najboljši roman leta je bil 
razglašen roman Zmagoslavje podgan avtorja 
Milana Dekleve. Na vidno mesto smo postavi-
li tudi ostala dela tega avtorja.

Vsak ponedeljek ob 17. uri imamo pravljič-
ne urice za najmlajše obiskovalce. Le-ti po-
slušajo pravljico in nato ustvarjajo na temo, se 

igrajo.
Ob koncu meseca smo izžrebali tudi nagra-

jence junijske knjižne uganke. Za sodelovanje 
pri žrebanju je bilo potrebno odgovoriti na pet 
vprašanj. Rešitve so naslednje: Mojca, kozlič-
kov, Maček, ribica, Muca. Pri žrebanju smo 
upoštevali le odgovore, ki so vsebovali točno 
te besede. V bodoče prosimo, da odgovarjate 
zgolj na zastavljeno vprašanje! Nagrajenci pa 
so: Gaja Brezovar iz Šentruperta, Luka Žagar z 
Mirne, Dejan Juršič iz Trebnjega, Marjan Sel-
ko iz Trebelnega! Nagrajenci prejmejo knjižne 
nagrade v Knjižnici Pavla Golie Trebnje oziro-
ma v krajevnih knjižnicah. 

Ustvarjalna delavnica na                               
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Ob koncu šolskega leta sva se knjižničarki 
iz Knjižnice Pavla Golie Trebnje odzvali pri-
jaznemu povabilu osnovnošolcev OŠ dr. Pav-
la Lunačka Šentrupert, da z njimi ustvarjalno 
preživiva zadnji dan šole, 23. 6. 2006.

Ker se je ravno pred petnajstimi leti za Slove-
nijo na dan 26. 6., zgodil pomemben dogodek 
- slovenska osamosvojitvena vojna, sva se z 
osnovnošolci pogovarjali na to temo.  Sloven-
ska osamosvojitvena vojna, znana tudi kot de-
setdnevna vojna, je vojna, s katero je Republika 
Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 
izbojevala svojo neodvisnost od SFRJ. Pred-
sedstvo SFRJ je 18. julija sprejelo odločitev, da 
se JLA v treh mesecih z orožjem in opremo 
umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo 
tako zapustili v noči s 25. na 26. oktober. Vojna 
je zahtevala 76 žrtev: 19 na slovenski strani, 45 
na strani JLA, 12 pa je bilo tujih državljanov. 
Na slovenski strani je bilo tudi 182 ranjenih. 

Ob zaključku leta sva jim tako pomagali pri 
izdelavi slovenske zastave v različnih tehnikah. 

Učenci 5. razreda so izdelali zastavo s po-

močjo papirnatih robčkov, ki so jih zmečkali 
in pomakali v tempera barve. Robčke so nato z 
lepilom prilepili na šeleshamer. 

Učenci 7. a razreda so zastavo in grb narisali 
na tla, pred šolo. Uporabili so razredčene tem-
pera barve. Zastava je bila vidna dolgo časa, saj 
jo je odstranil šele prvi dež.

Učenci 7. b razreda so zastavo zelo natančno 
sešili iz prej pripravljenega blaga. Njihova na-
tančnost je presenetila tako naju kot tudi njih 
same. 

Učenci osmega razreda pa so pripravili raz-
stavo na temo Dan samostojnosti. Pomagali so 
si s knjigami in internetnimi članki. 

Meniva, da je bil za mladostnike, ki so se v 
in po času desetdnevne vojne šele rodili, malo 
drugačen zaključek šole lepa popestritev pred 
zasluženimi počitnicami. 

Knjižničarki se zahvaljujeva za prijaznost in 
pogostitev, ki sva je bili deležni v OŠ dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert in upava, da bomo še so-
delovali. 

Mojca Mandelj in Vanja Mercina Foto: Studio 5 Mirna
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Obvestila KSS Trebnje
Govedorejsko društvo Trebnje je zbiralo prostovoljne prispevke 

za pomoč kmetiji Smolič iz Knežje vasi, ki je pred 3 meseci dobila 
prepoved prodaje mleka in živine zaradi suma na pojav tuberkulo-
ze. Zbrani denar so v petek, 21. julija 2006, predsednik Govedorej-
skega društva Trebnje Anton Kukenberger in tajnica društva Miha-
ela Krevs ter vodja svetovalne službe Anton Zaletel izročili lastniku 
kmetije, ki se je za prejeto denarno pomoč iskreno zahvalil. 

Govedorejsko društvo Trebnje, Društvo rejcev drobnice Trebnje 
in Konjerejsko društvo Trebnje organizirajo v soboto, 2. septembra 
2006, 3. občinsko živinorejsko razstavo, ki bo potekala pri Motelu 
Trebnje. Razstavljene bodo plemenske krave in telice ter konji in 
drobnica.

Program razstave:  9.00-10.00 dogon živali
   10.00-12.30 ocenjevanje živali
   13.00  otvoritev razstave, 
     podelitev priznanj 
     in pokalov

Vljudno vabljeni!

Dobrote 
slovenskih kmetij 2006

Na letošnjem ocenjevanju in razstavi Dobrote slovenskih kmetij 
2006, ki je potekalo od 19. do 22. maja 2006, se je udeležilo tudi 14 
kmečkih žensk iz naše občine. Častno so predstavile svoje izdelke 
in domači kraj, saj so dosegle lepe rezultate. Prejele so 3 zlata, 4 
srebrna in 5 bronastih priznanj. 

Na ocenjevanju na Ptuju se ocenjujejo domači kisi, kompoti, kon-
zervirane vrtnine, marmelade, izdelki iz mesa, sadna vina, žganja, 
olja, mlečni izdelki in seveda izdelki iz žit, ki so zastopani v največ-
jem obsegu, in po katerih so naše kmečke žene najbolj poznane. 

Zlata priznanja so prejele: Joži Čeh in Silva Gole za krompirjev 
kruh ter Darinka Podpadec za krhke flancate. S srebrnim prizna-
njem so bile nagrajene: Marija Lamovšek za slivovko in ocvirkovo 
potico, Nada Marn za mladi sir in Jožica Kastelic za kruh z do-
datki. Bronasto priznanje so prejele: Lojzka Sinur za jabolčni kis, 
Terezija Žnidaršič in Milka Grabnar za beli kruh, Marija Špec za 
pirin kruh in Nada Marn za orehove rogljičke. Vsem nagrajenim in 
vsem sodelujočim gospodinjam čestitamo ter se jim zahvaljujemo 
za sodelovanje, obenem pa se že priporočamo za udeležbo na oce-
njevanju dobrot v letu 2007. Prav tako se za sodelovanje na razstavi 
prihodnje leto priporočamo še vsem tistim gospodinjam, ki ste na 
tem ocenjevanju prejšnja leta že sodelovale ter vsem tistim, ki ste 
do sedaj razveseljevale s svojimi dobrotami in znanji le ožje doma-
če, da se odločite za sodelovanje na ocenjevanju dobrot in se tako 
predstavite še ostalim. Dobile boste potrditev kakovosti vaših izdel-
kov uradne komisije in tudi kak nasvet, kaj bi se dalo še izboljšati.

Silva Slak

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 

Gregorja, 
velikega ljubitelja konj, smo te 

dni vprašali, kakšna je razlika 

med ljubeznijo do konj in lju-

beznijo do žensk. »Z žensko se 

navadno poročiš!« se odreže 

Gregor. »Tudi prav!« smo rekli 

in mu čestitali.

Imate veljaven potni list za potovanje v tujino?
Ministrstvo za notranje zadeve državljanom priporoča, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverite, 
ali imate ustrezen dokument za potovanje v tujino in če je ta veljaven. 

Društvo podeželske mladine Trebnje

Prijave za tečaj golfa

Minuli mesec so se člani DPM Trebnje 
udeležili 20. državnih kmečkih iger v Semi-
ču v Beli krajini in zasluženo zmagali. Na 
igrah se je predstavilo 28 ekip iz cele Slove-
nije, gostovali pa sta tudi ekipi iz Nizozem-
ske in Madžarske. Trebanjsko ekipo so za-
stopali Andrej Novak, Janja Rogelj, Marko 
Tratar, Aleš Petrič in brata Andrej in Toni 
Lenarčič.  Poleg tradicionalne igre košnje in 
grabljenja so se ekipe pomerile tudi v vaso-
vanju, poročni večerji in igri presenečanja, 
ki je bila tokrat vrtenje okoli količka ter hoja 
na smučeh. Največja pozornost je bila dana 
košnji in grabljenju, kjer je komisija ocenje-
vala hitrost, čistočo in kvaliteto tako košnje 
kot grabljenja. Pri grabljenju se je ocenje-
vala tudi oblika kopice. V igri vasovanja je 

moral vasovalec vijugati mimo količkov z 
balami sena. Iz bal je sestavil stopnice, tako 
da je svoji izvoljenki na odru lahko poklo-
nil cvetlico. Pri poročni večerji so tekmovali 
vsi člani ekipe, ki so v eni minuti od shram-
be preko ovir do kuhinje podajali krompir. 
Največje navdušenje gledalcev je sprožila 
igra presenečenja. Po 15-kratnem vrtenju 
okoli količka se je ekipa postavila na smuči 
in smučala proti cilju. 

Po končanih igrah je sledila zabava z an-
samblom Vagabundi in razglasitev rezul-
tatov. Prepričljivo je zmagala ekipa DPM 
Trebnje, drugo mesto so osvojili domačini 
DPM Semič, tretji pa so bili DPM Misljinj-
ska dolina. Z zmago si je DPM Trebnje pri-
služilo organizacijo 21. državnih kmečkih 

iger, ki bodo naslednje leto v Trebnjem.
DPM Trebnje je v letošnjem letu že zma-

galo na regijskem kvizu »Mladi in kmetij-
stvo» in  nato zastopalo regijo na državnem 
kvizu ter doseglo 4. mesto. Da je društvo 
zelo dejavno in  aktivno, dokazuje tudi prvo 
mesto kosca Marka Tratarja na prvi državni 
tekmi koscev in kosic v Dupljah pri Naklem 
in s tem naslov državnega prvaka v košnji 
za leto 2006. 

Za vse, ki vas zanima tako druženje, vas 
vabimo, da se nam pridružite in s tem pripo-
morete še k boljši motivaciji društva. Kon-
taktna oseba je predsednik Andrej Lenarčič 
(gsm.: 031-334-215) ali Kmetijska svetoval-
na služba Trebnje (073460672 Silva).

Andrej Lenarčič

TekmovaTekmovanje v oranjunje v oranju
Obveščamo vas, da bo traktorsko tekmovanje v oranju poteka-
lo v soboto, 19. avgusta 2006, dopoldne, na površinah Srednje 
kmetijske šole Grm na Mestnih njivah.

PRISPEVKE  ZA NASLEDNJO 9. ŠTEVILKO GLASILA OBČANOV 
SPREJEMAMO DO 8. septembra 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.

Z veljavno osebno izkaznico lahko slovenski državljani potujejo v 
vse države članice Evropske unije in v države Evropskega gospodar-
skega prostora (Islandijo, Lihtenštajn in Norveško) ter na Hrvaško 
in v Švico. Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. 

Vlogo za potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na kateri 
koli upravni enoti. Priložiti morate star dokument in eno fotografi-
jo. Rok za izdelavo potnega lista in osebne izkaznice je najmanj 10 
dni, zato z vložitvijo vloge za nov dokument ni priporočljivo čakati 
na zadnji trenutek.  

Veljavne potovalne dokumente morajo imeti tudi otroci. Vlo-
go za potni list ali osebno izkaznico za otroka do 18. leta starosti 
lahko vloži le njegov zakoniti zastopnik. 

Cene potnih listov znašajo: potni list za odrasle osebe, z veljav-
nostjo 10 let, 9.235 SIT, za otroke do 3. leta starosti 7.195 SIT in za 
otroke od 3. do 18. leta starosti 7.960 SIT. Za osebno izkaznico za 
odrasle osebe je potrebno plačati 4.005 SIT in za osebe do 18. leta 
starosti 3.155 SIT. 

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez 
spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje dovoljenje zakonitega 

zastopnika. Dovoljenje potrdi katera koli upravna enota. Obrazec je 
predpisane oblike, zakoniti zastopnik pa ga dobi na upravni enoti. 
Ob izdaji dovoljenja mora imeti zakoniti zastopnik pri sebi identi-
fikacijski dokument (svoj potni list, osebno izkaznico ali vozniško 
dovoljenje), številko otrokovega potovalnega dokumenta in enotno 
matično številko ter številko potovalnega dokumenta tretje osebe, 
v spremstvu katere bo otrok potoval. Otrok lahko potuje v tujino ali 
iz tujine tudi sam brez spremstva tretje osebe, kar se na dovoljenju 
ustrezno označi.

S potnim listom je primerno skrbno ravnati in ga primerno hra-
niti. V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne 
izkaznice je potrebno to naznaniti čim prej, najkasneje pa v roku 8 
dni na upravni enoti stalnega prebivališča. Če se to zgodi v tujini, 
morate dogodek naznaniti takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni 
po prihodu v Republiko Slovenijo. 

Če izgubite stari dokument, lahko za novega zaprosite šele po ob-
javi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Služba za odnose z javnostmi MNZ

Golf klub Trebnje je v spomladanskem 
delu uspešno organiziral dva tečaja za ig-
ranje golfa.

Dva učitelja iz Osnovne šole Trebnje 
sta po opravljenem teoretičnem in prak-
tičnem delu izpita pridobila naziv  VA-
DITELJ za učenje otrok. Tako so dane 
možnosti, da bo tečaj za učence potekal 

v jeseni na Osnovni šoli Trebnje. Ostale 
tri učiteljice bodo tečaj zaključile v jesen-
skem obdobju.

Klub zbira prijave za tečaj golfa za odra-
sle in otroke, ki se bo začel v mesecu sep-
tembru, hkrati vabimo k včlanitvi v klub 
nove člane.

Tečaj obsega 20 ur učenja na vadišču, 

poskusno igranje na igrišču, teoretično 
znanje o golfu in praktični preizkus igra-
nja na igrišču za golf.

Prijave  zbiramo do 1. septembra 2006. 
Vse potrebne informacije dobite na 
MOBI: 041 / 377 - 958 in 041 / 723 - 532.

Sekretar kluba: Zaletel Tone


