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glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Skulpture 
pristale v občinski garaži

Praznovanje gubPraznovanje gubččevcev evcev 
na Trebelnemna Trebelnem

FOTO: D. ZAKRAJŠEK

Redna 
krvodajalska 
akcija
OZRK Trebnje orga-
nizira redno krvoda-
jalsko akcijo v občini 
Trebnje  16. in 17. okto-
bra 2006.

Preko sredstev obveš-
čanja in z osebnimi vabi-
li rednim krvodajalcem 
bomo sporočali o mestih 
odvzemov.

Kdo lahko daruje kri?
Vsak, če je zdrav, star 18 

do 65 let in tehta vsaj 50 kg. 
Ženske lahko dajo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 
3. Krvodajalcu se navadno 
odvzame 450 ml krvi, kar 
je največ 13 % celotnega 
volumna krvi. Krvi pa ne 
morejo darovati tisti, ki 
so pod vplivom alkohola, 
kdor uživa mamila in tisti, 
ki so se pred nedavnim te-
tovirali.

Z darovanjem krvi krvo-
dajalec pomaga nekomu, 
ki ga ne pozna in tako do-
besedno podari del sebe. 

Območno združenje 
Rdečega križa Trebnje se 
iskreno zahvaljuje vsem kr-
vodajalcem v občini in vabi 
na akcijo vse zdrave obča-
ne, da se nam pridružite v 
veliki družini krvodajalcev.

Območno združenje RK  
Trebnje

ArheoloArheološška izkopavanjaka izkopavanja

NE PREZRITE!
Prispevke za naslednjo številko GLASILA OBČANOV
sprejemamo do četrtka,  5. oktobra 2006.

Kandidati/-ke za župana/-jo se bodo lahko v oktobrski šte-
vilki Glasila občanov predstavili. Članek ne sme preseči 3000 
znakov (s presledki); na razpolago bo še dodatni prostor za fo-
tografijo 9 x 11 cm. 

Sprejeli bomo le članke in fotografije v elektronski obliki. 
Člankov ne bomo lektorirali! Rok za oddajo je četrtek, 5. ok-
tober 2006.

Tudi članki posameznih strank naj ne presežejo 3000 znakov 
(s presledki), s tem da se število znakov zmanjša za prostor, ki 
ga bo zavzela morebitna fotografija (približno 600 znakov).  

Cene vzgojno Cene vzgojno – – varstvenih programov varstvenih programov 
v vrtcih obv vrtcih obččine Trebnjeine Trebnje
Občinska uprava Občine Trebnje obvešča, da je Občinski svet na svoji 25. redni seji, dne 24.7.2006, ob-
ravnaval predlog novih cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje in sprejel nove cene programov, 
ki so stopile v veljavo s 1. septembrom 2006. 

Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine 
Trebnje tako znašajo:

Vrtec
I. starostno
obdobje
(1-3 let)

Starostno
kombiniran
oddelek

II. starostno obdobje

Homogen
odd. 3–4 let

Heterogen
odd. 3–6 let

Homogen
odd. 4–6 let

Trebnje 102.513,00 - 81.400,00 76.915,00 71.496,00

Mirna 102.054,00 - - 72.417,00 -

Mokronog - 75.414,00 - 72.022,00 -

Veliki Gaber 97.467,00 80.147,00 - - 71.231,00

Šentrupert 93.201,00 - 76.476,00 - 70.251,00

 
Oddelek za družbene dejavnosti

Občine Trebnje

Na območju Trebnjega an-
tične naselbine Praetorium 
Latobicorum so pod okriljem 
ZUKDS OE Novo mesto v 
avgustu potekala arheološka 
izkopavanja, in sicer južno 
od Rimske ceste na zemljišču 
s parc. št. 251/7 d. o. Trebnje, 
kjer naj bi zgradili večstano-
vanjske hiše. Izkopani so bili 
temelji antičnih stavb in go-
spodinjskih poslopij. Ob po-
membni rimski cesti Emona 
– Praetorium Latobicorum 
– Siscia so pred leti že odkrili 
in izkopali antično gradbišče 
(cca 130 grobov).

Sedanja arheološka izko-
pavanja pa so odkrila pose-
ljenost na tem območju v 1., 
2. in 4. stoletju n. š. Presene-
ča veliko število najdb, zlasti 
tistih, uvoženih iz italskega 
panonskega in porenjskega 
prostora. Prevladuje luksuz-
na keramika (terra sigilat-
ta), amfore za vino in olje, 
ostanki steklenega posodja. 
Pogosti so tudi deli osebne 
opreme (fibule, igle …) in 
okoli 200 rimskih novcev. 
Odkrita je bila tudi domača 
hišna lončenina za vsakda-
njo uporabo (krožniki, lonci, 
pladnji).

Tako je spet potrjena boga-
ta arheološka dediščina na 
območju Trebnjega. 

Helena Fornazarič, 
dipl. arheolog

Ob tem se sprašujem in 
hkrati sprašujem odgovorne 
v občini, ali ne bi bilo mož-
no ohraniti teh zgodovinskih 
najdb v lokalni skupnosti 
morda kot muzej na prostem 
ali poiskati sobo, kjer bi hra-
nili izkopanine ali vsaj po-
staviti table s fotografijami 
in opisi najdb? Prav gotovo 
bi bilo to nekaj novega v kul-
turni ponudbi turistom, ki 
obiščejo Trebnje!

Emiljana Pavlin

je o izginotju skulptur s 
travnika izpred trebanjskega 
župnišča 7. septembra sporo-
čil svojim bralcem Dolenjski 
list. Ni razloga, da ne bi verjel. 
Tudi verjamem pojasnilu, da 
so lesene umetnine nujno in ta 
hip potrebne temeljite obnove, 
ker sta jim čas in vreme hudo 
prizadejala. Pa vendar se mi ob 
tem poraja niz vprašanj, med 
drugim, kako se lahko vseh 
32 skulptur tako dragocene 
zbirke naenkrat znajde v taki 
situaciji? (Kaj je s tistimi, ki 
so po drugih krajih trebanjske 
občine?)  Hrast ne začne gniti 
čez noč! Mar ni nobenega na-
črta vzdrževanja? Recimo vsa-
ko leto dva kipa? Dolgotrajen 
denacionalizacijski postopek, 

kot morebiten izgovor, niti 
slučajno ne vzdrži. 

Tu se seveda takoj spotak-
nem ob višino najemnine. Ne 
vem, kaj je visoka najemnina 
za tak prostor. Vem pa, da je 
zbirka v teh desetletjih po-
stala prijazen pozdrav mesta 
Trebnje, ki bogati kulturno 
podobo vseh, ki to omogoča-
jo, tako lastniku zemljišča kot 
lastniku in upravljavcu zbirke. 
Pa tudi drugim, meščanom, 
krajanom, občanom, faranom, 
levim, desnim … ljudem, pač! 
V to sem prepričan! Zato sem 
tudi prepričan, da bi se morali 
dogovoriti! 

Če seveda nisem preveč na-
iven!
 Stane Peček

Območno združenje borcev 
in udeležencev NOB Trebnje 
je v soboto, 2. septembra, pri 
lovski koči na Trebelnem pri-
pravilo proslavo ob 64. obletnici 
ustanovitve Gubčeve brigade. 
Slavnostni govornik Ciril Zlo-
bec, partizan, pesnik in akade-
mik, je predvsem izpostavil, da 
se partizani med drugo sveto-
vno vojno niso borili za neke 
ideološke cilje, kot jim hočejo 
nekateri pripisati, temveč za na-
rodovo svobodo in za svobodno 
državo. Že sama socialna sesta-
va partizanske vojske, v kateri je 

bilo veliko kmetov in delavcev, 
neizpodbitno govori o tem. Par-
tizanska vojska je Sloveniji pri-
borila petino ozemlja, pa tudi 
dostop do morja. 

Udeležence sta pozdravila 
tudi podžupan občine Trebnje 
Jože Jevnikar in predsednik KS 
Trebelno Anton Cvetan.

Kulturni program so obliko-
vali osnovnošolci iz Šmarjete in 
s Trebelnega, pihalna orkestra 
iz Radeč in Trebnjega ter recita-
torja Jože in Zvonka Falkner.

Stane Peček
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Občina Trebnje in 
njeni prebivalci pri-
čakujejo spremembe 
v občinski politiki 
občine Trebnje. To 
so pokazale tudi ne-
davne javnomnenjske 
raziskave, v katerih 
smo volivke in volivce 
marsikaj povprašali. 
Na prvih petih mestih 
najpogostejših vpra-
šanj v občini Trebnje 

so občanke in občani po vrstnem redu navedli: ce-
ste, avtocesta, vodovodi, kopališče-bazen in romsko 
problematiko. Tem problemom bo potrebno name-
niti največ pozornosti v iskanju rešitev. Tudi druga 
področja, kot so šolstvo, komunalna dejavnost, pro-
met, vrtci in kulturna dejavnost skupaj s kulturnim 
domom, bo potrebno sistematično in načrtno raz-
vijati in za njih zagotavljati finančna sredstva. Par-
kirišča, nova stanovanja, nova delovna mesta, ploč-
niki, razvoj gospodarstva in kmetijstva, vsem tem 
dejavnostim mora občina omogočati, da se širijo in 
razvijajo. Občina je servis občankam in občanom, 
da živijo v urejeni razviti občini.

Novi ljudje prinašajo nove ideje, novo energijo 
in svežino v delo občinske politike. Župan(ja) je ti-
sti(a), ki zadeve usmerja, organizira in vzpodbuja. 
Občinska uprava mora imeti zanesljivo, prijazno in 
napredno vodstvo, ki bo služilo ljudem in ne samo 
sebi. Stari rek pravi, da če naložen voz ne gre naprej, 
moraš zamenjati konje in ne voza. Določene važne 
službe bo potrebno okrepiti s sposobnimi delavci. 

Cilj župana(nje) mora biti pridobiti  čimveč dodat-
nega in nepovratnega denarja za projekte občine. 
Lahko bi se zgledovali po nekaterih občinah na Do-
lenjskem, ki so v razvoju že krepko prehitele našo. 
Poglejte nazaj v volilne letake in predvolilno pro-
pagando tistih, ki jih danes ni nikjer opaziti, mogo-
če na kakšni proslavi ali zakuski. Tudi cincanja na 
desno in levo drugih funkcionarjev, kot npr. pod-
županov, napredna  občina ne prenese. Župan(ja) je 
operativni delavec(ka) z vsakdanjimi obveznostmi, 
ki morajo biti izvedene strokovno in to mora tudi 
zahtevati od svojih najožjih sodelavcev in ostalih 
delavcev občinske uprave. Občinski svet je najvišji 
organ odločanja o vseh važnih vprašanjih življenja 
in dela občine. Kolikokrat do sedaj je bilo kršeno to 
zakonsko določilo? Zato naj ima župan(ja) občinski 
svet na svoji strani, da ne prihaja do takih napetosti 
kot do sedaj. Samo tako je vodenje in upravljanje 
občine stabilno in zanesljivo. Vse javnomnenjske 
raziskave kažejo, da imajo stranke slovenske po-
mladi NSi, SDS in SLS možnost sestaviti močno ko-
alicijo v občinskem svetu. Zato ta občina potrebuje 
župana(njo) iz te sredine. Samo tako lahko poteg-
nemo občinski voz naprej. 

Kot smo že poudarili, bo koalicijska pogodba 
med NSi, SDS in SLS Trebnje temeljila na načelih 
enakopravnosti, partnerstva in zavezništva ter pre-
vzemanja odgovornosti za izvolitev skupne župan-
ske kandidatke, Marjete Uhan za županjo občine 
Trebnje. 

             Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje (NSi)
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje (SDS)

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Trebnje (SLS) 

Zlata jesen 
in zaključek 
mandata

Spoštovane občanke in ob-
čani! Naj vam razkrijem, kaj 
se dogaja in se bo dogajalo 
to jesen v občini Trebnje. Za-
ključuje ali začenja se veliko 
projektov in občinski svet bo 
še zasedal, saj je pred nami 
popravek proračuna za letoš-
nje leto in še dvajset drugih 
točk dnevnega reda. Vabim 
vas, da se nam pridružite, da 
vidite, kako poteka seja Občinskega sveta.

  Odkup zemljišč za ceste in komunalno infra-
strukturo  poteka na Cvibljah in v industrijski 
coni  pri Akripolu. V prihodnjem letu bomo iz-
vedli infrastrukturo in v jeseni 2007 bodo prvi 
investitorji na Cvibljah že lahko začeli zidati. Še 
to jesen pa bodo zrasla varovana stanovanja za 
starejše poleg DSO. Novomeški Real bo gradil šti-
ri nove stanovanjske  bloke z najmanj 60 stanova-
nji, predvidoma bodo vseljivi v prihodnjem letu. 
Obrtna cona bo do konca leta imela že veliko ob-
jektov dokončanih in tu se odpirajo nova delovna 
mesta za naše občane. Mimogrede, brezposelnost 
je v naši občini 5,3 %, s tem da so med temi tudi 
Romi.

 Na cestnem področju smo zelo resno pristo-
pili in tudi sami vidite, da na vseh koncih občine 
popravljamo ceste in na novo asfaltiramo odse-
ke. Večji finančni zalogaj nas čaka na odseku od 
Zagorice proti Žužemberku in sicer polovica od-
seka, drugo polovico bo po sporazumu izvedel 
DARS v prihodnjem letu. Zelo pereči so dostopi 
v hribovitih področjih do manjših zaselkov. O ta-
kih problemih sem pisal že v spomladanskih šte-
vilkah Glasila občanov in sem zelo vesel, da lahko 
povem, da so do sedaj trije taki dovozi že urejeni. 
V Velikem Gabru smo poleg krajevne skupnosti 
zagotovili varno obračališče za šolske avtobuse. 

Tudi lanski plazovi so nam povzročili veliko 
dela in stroškov,  cca. 10 mil. tolarjev dodatnih 

sredstev smo zagotovili za sanacije 
posledic, eden takih je v kraju Stu-
denci. 

 Vodovod v Gradišče s 17 mil. 
tolarjev dodatnih sredstev bo nape-
ljan, tako da bo možno tudi povrat-
no napajanje trebanjskega vodovo-
da. V KS Velika Loka so še nekatere 
hiše brez vodovoda, tako da plani-
ramo v kratkem zagotoviti tudi tem 
prebivalcem pitno vodo.

Zagotavljamo tudi 25 mil. tolar-
jev dodatnih sredstev za ureditev 
okolice šole Trebnje za izgradnjo 
nujnih parkirišč, kar je omogočilo 
občini pridobitev uporabnega do-
voljenja za OŠ Trebnje  Poleg tega 
pa bo OŠ Trebnje dobila iz proraču-

na 13 mil. tolarjev za zamenjavo oken za 2. nad-
stropje na južni strani. S tem bo zaključena celo-
tna faza menjave oken na južni strani. V Dolenji 
Nemški vasi bo sedaj pripravljen DIIP za prizidek 
in telovadnico in takoj po potrditvi nadaljujemo s 
projektno dokumentacijo.

 V kulturne dvorane in domove je bilo vloženih 
kar nekaj sredstev, in sicer za nakup dela prosto-
rov na Čatežu, v Dobrniču so se lotili adaptacije, 
v Selih pri Šumberku je staro osnovno šolo zame-
njala nova stavba, ki bo v oktobru tudi svečano 
predana namenu. V Velikem Gabru bo nared že 
to jesen dvorana, ki bo popestrila življenje ob-
čanov tako na kulturnem in zabavnem življenju. 
Na Mirni smo za potrebe knjižnice kupili 160 m2 
površine, kar je stalo cca 21 mil. tolarjev. V reba-
lansu zagotavljamo še 8. mil. tolarjev za opremo, 
tako da bo v oktobru ali novembru odprla knjiž-
nica svoja vrata.

Naj na koncu omenim še vezni trakt med vrt-
cema v Trebnjem in ureditev prostorov za delitev 
hrane, pri tej postavki smo dodali še 9 mil. tolar-
jev.

 To so nekatere aktivnosti, ki potekajo v tem 
času, o vseh ostalih vas bomo obvestili naknadno. 
Želim vam obilo užitkov na trgatvi, ki je pred vra-
ti. Prepričan sem, da bo letos izvrsten letnik, pa 
na zdravje! Šolarjem, ki so sedli v šolske klopi, pa 
želim uspešno in prijetno šolanje.   

Podžupan  Alojzij Kastelic 

Lokalne 
volitve 2006

Liberalna demokracija Slove-
nije – Občinski odbor Trebnje 
je pričel z resnimi pripravami na 
jesenske lokalne volitve, ki bodo 
zagotovo prinesle spremembe 
tako na županskem mestu kot 
tudi v občinskem svetu in svetih 
krajevnih skupnosti nove obči-
ne Trebnje, ki bo po izločitvi KS 
Šentrupert, Mokronog in Trebel-
no štela cca. 13.500 prebivalcev.

Z namenom, da bi pred volit-
vami ponovno preverili oceno 
našega sodelovanja v preteklem 
mandatnem obdobju, smo izve-
dli anketo na vzorcu 600 aktivnih 
anketirancev, ki je pokazala, da 
je podpora volivcev naši stranki 
ostala na približno enakem ni-
voju kot v prejšnjem volilnem 
obdobju. S tem rezultatom smo 
dobili potrditev, da so bila naša 
prizadevanja na posameznih po-
dročjih pravilna in bomo s takim 
načinom in vsebino dela nadalje-
vali tudi v novem mandatu. 

Tako se bomo tudi v bodoče 
zavzemali, da bi v prvi vrsti iz 
sredstev občinskega proračuna in 
ostalih virov (državnih in evrop-
skih sredstev) namenili čimveč 
sredstev za izboljšanje bivalnih 
pogojev naših občanov. S tem 
mislimo predvsem komunalno in 
prometno infrastrukturo. Druga 
prioriteta v naših prizadevanjih 
bodo vlaganja v zagotavljanje 
razvojnih možnosti in sicer za 
zagotavljanje ustreznih zemljišč 
in komunalno opremljanje le-teh 
za potrebe nadaljnjega razvoja 
industrije in obrti. Ocenjujemo 
namreč, da bo lokacija naše ob-
čine zaradi avtocestne povezave 
za vlagatelje iz leta v leto bolj 
interesantna. Z razvojem teh de-
javnosti pa se bodo pokazale tudi 
potrebe po izgradnji bivalnih 
kapacitet, ki jih v občini Trebnje 
primanjkuje že sedaj, zato bo 
treba tudi na tem področju takoj 
pristopiti k dokončevanju obsto-
ječih kompleksov in odpiranju 
ter komunalnem opremljanju 
novih zemljišč za tovrstno grad-
njo. S povečanjem delovnih mest 
in novimi stanovanjskimi kapaci-
tetami se bo pojavila tudi potreba 
po povečanju kapacitet v šolstvu, 
zdravstvu, kulturi, otroškem var-
stvu, športu, sociali, itd. Poleg 
omenjenega bo naša prioriteta 
na področju šolstva tudi organi-

ziranje srednjega šolstva v občini 
Trebnje.

Zavedamo se, da je za dose-
ganje tako visoko postavljenih 
ciljev nujno potrebna tudi kva-
litetna kadrovska zasedba vseh 
pomembnih funkcij, zato že kar 
nekaj časa preverjamo kadre tako 
znotraj kot tudi zunaj stranke, ki 
bi bili sposobni in pripravljeni 
sprejeti te izzive. 

V stranki smo si popolnoma 
enotni, da bomo za župana pred-
lagali ali podprli le kandidata, ki 
bo funkcijo opravljal profesional-
no. Izkušnje prejšnjih mandatov 
namreč kažejo, da se voluntersko 
tako velike občine ne da kvalitet-
no voditi.

Pripravljamo tudi predloge 
kandidatov za občinske svetnike 
v vseh treh volilnih enotah, kjer 
posebej skrbimo, da bomo pred-
lagali ljudi, ki so pripravljeni del 
svojih interesov podrediti raz-
vojnim projektom nove občine, 
obenem pa sposobni v določenih 
trenutkih odklopiti stroge poli-
tične nazore.

Pri oblikovanju kadrovskih re-
šitev za svete krajevnih skupnosti 
je naša želja sodelovati povsod 
tam, kjer imamo sposobne kadre, 
ki bi tudi na teh nivojih pomagali 
uresničevati programske usme-
ritve.           Predsednik OO LDS

Franc Jevnikar

Brezplačni vrtec za vse – stvarnost ali iluzija
Stranka Mladih Slovenije, lokalni odbor občine Trebnje, se je 6. 9. 2006 vključil v vseslovensko akcijo stranke, katere glavni namen in 
cilj je zagotoviti predšolskim otrokom brezplačen javni vrtec. 

Skupna kandidatka NSi, SDS in SLS 
za županjo občine Trebnje  je poslanka ga. Marjeta Uhan

Maks Kurent 
kandidat za 
župana Občine 
Šentrupert

Občinski odbor SLS Šentru-
pert je predlagal Maksa Kurenta 
za kandidata za župana občine 
Šentrupert. Maks Kurent je dol-
goletni član SLS – a. Ima velike 
izkušnje na področju lokalne 
samouprave, saj je bil v prete-
klosti predsednik izvršnega sve-
ta občine Trebnje, več let je bil 
predsednik krajevne skupnosti 
Mirna. Ima tudi bogate izkušnje 
iz gospodarstva saj je bil direk-
tor tovarne Kolinska iz Mirne, 
v zadnjih letih pa uspešno vodi 

svoje podjetje in prav tako svo-
jo kmetijo. Maks Kurent je tudi 
ustanovitelj pevskega zbora 
Šentrupert. Gre za kandidata z 
veliko izkušnjami, ki jih bo upo-

rabil pri vodenju nove občine 
Šentrupert.

Občinski odbor 
SLS Šentrupert

Starši se verjetno sprašujete, ali je to sploh mo-
goče, ali niso morebiti to le sanje in predvolilne 
obljube. Pa vendar je mogoče – z nekaj volje in 
s skupnimi močmi BO to postalo tudi realnost. 
Celotna akcija namreč izhaja iz ustavne pravice, 
skladno s katero otroci uživajo posebno varstvo 
in skrb izrednega pomena. Ustava določa, da 
država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, 
otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo po-
trebne razmere. Prav tako je država ustavno zave-
zana, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko 
pridobijo ustrezno izobrazbo. Izhajajoč iz ustav-
nega načela, da je RS socialna država in iz načela 
enakosti pred zakonom, lahko ugotovimo, da so 
naši najmlajši zapostavljeni in so njihove pravice 
veliko manjše od pravic, ki jih uživajo otroci sta-
rejših starostnih skupin. 

V vseh primerih, kjer si je zakonodajalec v Za-
konu o financiranju vzgoje in izobraževanja vzel 

pristojnosti, da odloča o prostorskih in kadrov-
skih normativih ter predpisuje kurikulum, je 
zagotovil tudi javni vir financiranja. V primeru 
predšolske vzgoje ni tako, saj država nalaga dr-
žavljankam in državljanom - staršem, da v znatni 
meri sofinancirajo predšolsko vzgojo. Po izraču-
nih v Stranki mladih Slovenije letni prispevek 
staršev znaša okoli 19 mlrd SIT. Letno je strošek, 
ki ga zajema ekonomska cena programov javnih 
vrtcev v Sloveniji 54 mlrd, kar predstavlja 0,85 % 
BDP. Otrokom in staršem želimo z našim pred-
logom omogočiti večjo socialno varnost družine, 
večjo vključenost v predšolsko vzgojo in izenači-
ti ustavno pravico, ki naj bi jo uživali vsi otroci 
in mladostniki različnih starostnih skupin. Tre-
nutna ureditev namreč poudarjeno zapostavlja 
varstvo in skrb za predšolske otroke kar se kaže 
v veliko manjšem deležu, ki ga država namenja 
za kritje stroškov izvedbe programov predšolske 
vzgoje, ki se izvajajo v sklopu javne mreže v pri-
merjavi z ostalimi (neobveznimi) javno veljavni-

mi programi. Ti se izvajajo v sklopu javne izob-
raževalne mreže (npr. poklicno in srednješolsko 
izobraževanje, vzgojni programi dijaških domov). 
Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani 
stranke: http://www.sms.si. 

V Stranki mladih Slovenije smo se odločili, da 
bomo izkoristili možnost in vložili v zakonodajni 
postopek predlog sprememb in dopolnitev Za-
kona o vrtcih. To lahko storimo s podpisi 5.000 
volivk in volivcev. Verjamemo, da bomo to šte-
vilo podpisov krepko presegli. Akcijo  podpira in 
se ji aktivno pridružuje tudi lokalni odbor SMS 
Trebnje, ki se je vse od pričetka svojega delova-
nja aktivno vključeval tudi v reševanje predšolske 
problematike na lokalnem nivoju. Med drugim 
smo se zavzemali za boljše počutje in večjo var-
nost naših malčkov ter za prilagajanje same po-
litike vrtcev potrebam mladih družin. Najbolj 
viden rezultat naših prizadevanj je že vrsto let 
prepotrebna varnostna ograja okoli trebanjskega 
vrtca, ureditev parkirišč, racionalizacija izdatkov, 

ipd. Vseskozi je lokalni odbor SMS nasprotoval 
nenehnim podražitvam, ki so vsakokrat presegale 
splošen porast cen drugih življenjskih potrebščin 
v Republiki Sloveniji. Nasprotovanje višjim cenam 
smo vseskozi strokovno utemeljevali. Argumenti 
niso prepričali veliko večino »naših« občinskih 
svetnikov, ki na tovrstno problematiko gledajo 
s precejšnjo časovno distanco na osnovi lastnih 
izkušenj v drugem družbenem sistemu, roko na 
srce, prijaznejšem do mladih družin. 

Svoje strinjanje in svoj podpis v podporo naši 
skupni akciji so v prvem delu lahko občani Treb-
njega že podajali pred vrtci in tudi na drugih jav-
nih površinah. Zbiranje 5.000 podpisov pa se bo 
nadaljevalo, ko bo za to določen rok s strani pred-
sednika državnega zbora.

 Stranka Mladih Slovenije LO Trebnje
 mag. Bojan Rajer, predsednik

Maks Kurent, kandidat za župana občine Šentrupert, s predsed-
nikom SLS - Janezom Podobnikom na taboru na Ptuju.
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Pred 
volitvami

V Novi Sloveniji smo veseli, da smo se stranke Slo-

venske pomladi na ravni občine povezale v močno ko-

alicijo. Povezujejo nas sorodna programska izhodišča, 

podobne vsebine, ki so izključno razvojno naravnane, 

predvsem pa želja, da v primeru uspeha na volitvah s 

skrbno pripravljenimi projekti sooblikujemo trajnost-

ni razvoj občine Trebnje. Prepričani smo, da le skupno 

načrtovanje prinaša uspehe in zadovoljstvo in da nič-

esar ne smemo prepustiti naključju.

Zavedamo se, da bo sodelovanje koalicijskih strank 

NSi, SDS in SLS na občinski ravni z vladno koalicijo 

parlamentarnih strank prineslo veliko dobrega in zago-

tovilo več državnega in evropskega denarja za hitrejši 

in uspešnejši razvoj naše občine ter za dobrobit vseh 

občanov.

Skupna kandidatka za županjo, MARJETA UHAN, 

poslanka v Državnem zboru, ima prav gotovo sposo-

bnosti za vodenje občine, izkušnje, ki si jih je pridobila 

z delom v parlamentu pa zagotavljajo, da se bo z vso 

predanostjo še naprej zavzemala, zastopala in uveljav-

ljala interese občine na državnem nivoju. Kot poslanka 

v DZ bo imela, predvsem za razvojno naravnane pro-

jekte, več možnosti za črpanje finančnih sredstev iz 

državnega proračuna in Evropske skupnosti ter odprta 

vrata do pristojnih ministrstev.

Nova Slovenija, SDS in SLS želimo sooblikovati in 

izvrševati voljo ljudi. Odločanje o razvoju občine bo 

zato potekalo tudi na nivoju Krajevnih skupnosti in 

dopustili bomo, da o prednostih razvoja posameznega 

kraja odločijo ljudje, ki tam živijo, vse od ideje, pripra-

ve  projektov do njihove kasnejše realizacije. Morda se 

premalo zavedamo, da so za dobro delovanje občine še 

kako pomembna mnenja ljudi iz krajevnih skupnosti.

Pred nami je izredno pomembno obdobje za raz-

voj občine Trebnje. Stranke NSi, SDS in SLS smo se 

povezale v podpori skupne kandidatke za županjo 

MARJETI UHAN zato, ker nam letošnje županske in 

lokalne volitve prinašajo nove izzive in nove priložno-

sti, ker smo smelo zazrti v prihodnost in ker smo tu 

doma. Želimo pa uresničiti tudi pričakovanja volivk 

in volivcev, ki bodo v skupni kandidatki za županjo 

Trebnjega prepoznali že dolgo pričakovano priložnost.

Marjan Pavlin, 

predsednik OO NSi Trebnje                                

Izjava podpore
Člani Kulturnega društva Trebnje podpiramo 
kandidatko za županjo Marjeto Uhan, po-
slanko Državnega zbora, ker menimo, da se 
je v svojem dosedanjem delu  izkazala na raz-
ličnih področjih in dokazala strpen in odprt 
dialog in prizadevanje za vsestranski napre-
dek v občini Trebnje.

Priprave na 
lokalne volitve v 
Trebnjem 

Občinski odbor SLS Trebnje 
je na letošnjih lokalnih volitvah 
sklenil podpreti skupno kandi-
datko NSi, SLS in SDS, za župa-
njo ga. Marjetko Uhan, poslan-
ko v državnem zboru.

Na volitvah v občinski svet 
bomo imeli samostojne liste 
kandidatov, na katerih bodo 
kandidirali izkušeni člani iz na-
ših vrst.

Pohod po Baragovi 
poti

Občinski odbori SLS Trebnje, 
Šentrupert in Mokronog-Tre-
belno so v nedeljo 27. avgusta 
2006 uspešno organizirali po-
hod po Baragovi poti. Ude-
leženci so si ob pohodni poti 
ogledali kulturno zgodovinske 
spomenike, cerkve, v Dobrniču 
je tamkajšnji župnik pohodni-
kom podrobno predstavil zgo-
dovino župnije. V Mali vasi, v 
rojstni hiši Friderika Barage so 

si pohodniki ogledali spomin-
ski sobi posvečeni misijonarju, 
poslanka in skupna kandidatka 
SLS, Nsi in SDS za županjo na 
prihajajočih lokalnih volitvah 
Marjetka Uhan, je orisala živ-
ljenjsko pot in delovanje mi-
sijonarja Friderika Barage v 
domovini in Severni Ameriki. 
Domačini ob pohodni poti so 
pohodnike lepo sprejeli in jim 
ponudili prigrizek in pristno 
dolenjsko kapljico, za kar se jim 
ob tej priložnosti zahvaljujemo. 
Ob zaključku smo se vsi zado-
voljni razšli in si obljubili, da se 
naslednje leto ponovno udeleži-
mo pohoda.

Predsednik Občinskega 
odbora  SLS Trebnje

Anton Zaletel, ing.agr.

Občinski odbor 
SLS Mokronog-
Trebelno 

je na svoji seji sprejel sklep o 
podpori samostojnemu kandi-
datu za župana Antonu Mavru, 
sedanjemu predsedniku Krajev-
ne skupnosti Mokronog. 

Predsednik Občinskega odbora 
SLS Mokronog-Trebelno

Janez Bregant 

Novice iz  
pisarne DeSUS –                    
Demokratične  
stranke  
upokojencev  
Trebnje 
Razdružitev in ustanovitev 
novih organizacij DeSUS

Po sprejemu zakonov o usta-
novitvi občin Šentrupert in Mo-
kronog–Trebelno je bila dana 
naloga naši stranki, da opravi 
vse postopke za njeno razdruži-
tev v nove občinske organizacije 
DeSUS, Mokronog–Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje. Postopki 
so bili izvedeni v skladu s sta-
tutom stranke. Obe sedanji na-
vedeni organizaciji sta morali 
najprej sprejeti ustrezne sklepe 
o odcepitvi od matične organi-
zacije in nato tudi sprejeti skle-
pe o združitvi krajevnih organi-
zacij Mokronog in Trebelno v 
eno samo občinsko organizaci-
jo Mokronog–Trebelno. Pri tej 

Občinski 
odbor SDS 
Trebnje

Člani Občinskega odbora SDS Trebnje in veliko 
naših simpatizerjev smo se udeležili tradicional-
nega Festivala SDS v Izoli. To je največja priredi-
tev te vrste v državi, na kateri je bil slavnostni go-
vornik predsednik Vlade Republike Slovenije in 
predsednik SDS g. Janez Janša. Prireditev je tudi 
ugodno odmevala v javnosti. Odločitev Vlade Re-
publike Slovenije in večine političnih sil v državi 
je v prilagoditvi življenja in dela evropski ravni, za 
povečanje blaginje in življenjskega standarda Slo-
venk in Slovencev in spoštovanje tradicionalnih 
vrednot in svoboščin v Evropi. Evropski parla-
ment, v katerem ima največjo moč tradicionalna 
desnosredinska koalicija evropskih strank, je do-
kaz, da prihaja do sprememb tudi pri nas v Slo-
veniji, saj smo članica Evropske unije. Tudi naša 
stranka SDS je del tega sistema in si prizadeva za 
največjo blaginjo državljanov ali občanov. 

Si predstavljate, da bomo čez nekaj mesecev 
imeli isto valuto EVRO kot veliki evropski naro-
di, Nemci, Francozi ... Si predstavljate, da bo zara-
di velike gospodarske moči Evropske unije ta isti 
evro tudi »deviza« v razmerju do drugih valut po 
svetu, tudi do ameriškega dolarja. Si predstavljate, 

da je bila pri nas pred desetletjem inflacija višja 
kot 100 %. Mislim, da še nismo dojeli prave veli-
čine teh dejstev. 

Izvršilni odbor SDS Trebnje je pred kratkim 
soglasno sprejel sklep, da bo na županskih volit-
vah 2006 ga. Marjeta Uhan, poslanka Državnega 
zbora RS, skupna kandidatka strank SDS, NSi in 
SLS za županjo občine Trebnje. Podporo ponuja 
še nekaj manjših strank že v prvem krogu. Vse 
tri stranke na državni ravni SDS, NSi in SLS so 
izrazile zadovoljstvo, da smo se v občini Trebnje 
tako odločili. Ta zgled so predlagali tudi drugim 
občinam. Tudi veliko občank in občanov občine 
Trebnje je izrazilo pozitivno mnenje, da smo se 
odločili pravilno. Veliko ministrov in drugih dr-
žavnih funkcionarjev nam je zagotovilo, da nam 
bodo maksimalno pomagali pri urejevanju raz-
mer v naši občini in pri pridobivanju dodatnih 
denarnih sredstev tako od Vlade RS kot iz skladov 
Evropske unije. V stranki SDS pozdravljamo za-
gnanost poslanke Uhanove in odprtih možnosti, 
da bo tudi občina Trebnje v prihodnje deležna ne-
povratnih sredstev Evropske unije, ki so na voljo 
v izredno veliki količini. Če občina in njeni funk-
cionarji niso dovolj aktivni, tudi s temi sredstvi ni 
nič. Potrebna je namreč delna soudeležba občine 
in pripravljeni projekti. Kot občina na avtocest-
nem križu Slovenije in na dobri geografski  točki 
Evrope, bo naša občina Trebnje deležna hitrega 
razvoja in napredka.

                                         Jože Povšič, predsednik
Občinskega odbora SDS Trebnje

Člani iz SDS Trebnje in Dolenjske smo na osebno povabilo evropskega  poslanca SDS dr. Miha Brejca 
(spredaj v sredini) obiskali Evropski parlament v Strassbourgu. Prevzela nas je ogromna  nova zgradba 
Evropskega parlamenta in neverjetno hitro in gladko delo vseh služb parlamenta, posebno pa še prijaznost 
njihovih uslužbencev. 

Okolju prijazna dejavnost – poslovna pri-
ložnost 4

Krajevna poraba 
krajevnih virov

Včasih smo rekli napredek, danes pravimo razvoj. In 
ni čisto vsak razvoj pravšen, mora biti trajnosten. Tak 
trajnosten razvoj, s katerim puščamo otrokom in vnu-
kom vsaj enake, če ne boljše življenjske pogoje, med 
katerimi je eden ključnih zdravo, čim bolj naravno 
okolje.

Napredek – razvoj je omogočil trgovanje s pridelki in 
izdelki z vsega sveta po vsem svetu. Transport teh izdel-
kov pa pomeni enega največjih uničevalcev okolja med 
vsemi gospodarskimi panogami. Poleg tega je v tako 
trgovino vpletenih veliko posrednikov in izdelovalec 
– pridelovalec na začetku verige dobi komaj kaj.

Ni res, da Trebanjci ne moremo pri tem storiti nič-
esar, kot je marsikdo pomislil po uvodnih stavkih. 
Zmanjševanje in odpravljanje uničevanja okolja se vse-
lej prične pri posamezniku in v njegovi lokalni skupno-
sti – tukaj in zdaj.

Zakaj trebanjski pridelovalci sadja in zelenjave vozijo 
pridelke v Ljubljano, trebanjske šole, menze, posamez-
niki, pa kupujemo tisto, pripeljano od drugod, postara-
no in brez vitaminov?

Zakaj trebanjski pridelovalci mleka vozijo svoje v 
Ljubljano in Italijo, Trebanjci, šolarji in drugi, pa ku-
pujemo in pijemo industrijsko mleko, pripeljano iz 
drugih držav, z vsemi »dodatki«, za katere verjamemo, 
da jih ni?

Zakaj gre les za ogrevanje iz trebanjskih gozdov v 
Italijo in Avstrijo, skoraj polovica pa ga v njih ostane? 
Zakaj šole, domovi in druge javne stavbe v naši občini 

z našim denarjem, denarjem davkoplačevalcev, kupu-
jejo nafto in plin za ogrevanje in tako gradijo turistična 
središča in nebotičnike v Arabiji in financirajo angleške 
nogometne klube v lasti ruskih milijarderjev?

Ali res za vsem stoji značilna ljudska zavist, da so-
sedu ne privoščimo zaslužka, raje ga damo tujcu, ne-
komu, ki je daleč in ga ne poznamo? Ali pa morda 
nevednost – zaplankanost, odpor do česarkoli ne čisto 
vsakdanjega in do kakršnega koli napora na delovnem 
mestu pristojnih?

Pomagajmo si z zavestjo, da moramo poleg dostoj-
nih poslovilnih objektov in pokopališč za pokojne, po-
leg domov in varovanih stanovanj za starejše, narediti 
kaj za mlade in mlajše – z možnostmi za več zaslužka v 
lastnem kraju, z bolj zdravo, pa čeprav pri sosedu pri-
delano hrano, z energijo iz gozdov in zaraščajočih se 
travnikov in pašnikov v neposredni bližini. Skrajšajmo 
transportne poti in zmanjšajmo uničevanje okolja, pri 
tem pa še zaslužimo!

Kaj je razlog, da pridobi trebanjska občina najmanj 
denarja iz evropskih skladov od vseh občin v Sloveni-
ji? Za krajevne tržnice s krajevno ponudbo so na voljo 
evropska sredstva za obmejne projekte, nekaj toplarn 
na krajevno biomaso v Sloveniji je pridobilo nepov-
ratna sredstva po nekaj sto milijonov SIT, v obdobju 
2007–2013 pa bo evropskega denarja bistveno več za 
raznovrstne okolju prijazne namene. Trebanjci očitno 
tega denarja ne želimo in ne potrebujemo, saj ne pri-
pravljamo nobenih tovrstnih programov in projektov.

In še recept, kako skuhati živo žabo. Živo žabo pol-
ožimo v lonec z vodo, ki je enako topla kot žaba. Lonec 
z žabo postavimo na kuhalnik in poskrbimo, da se tem-
peratura vode v loncu dviguje zelo počasi, počasneje 
kot žabini možgani to zaznajo. Čez nek čas, zanesljivo 
pa prej kot v štirih letih, je žaba skuhana. Razen, če živi 
v Šentrupertu ali Mokronogu …

Gorazd Marinček, DROT

združitvi se je opazila in se bo 
tudi v prihodnje, njihova ne-
jevolja ob sprejemu zakona o 
ustanovitvi občine Mokronog–
Trebelno. Brez posebnosti pa je 
tekel postopek ob razdružitvi v 
Šentrupertu.

Končni rezultat je bila  skup-
ščina o razdružitvi stranke, ki je 
bila 28. avgusta 2006. 

10. septembra 2006 pa bodo 
ustanovljene nove občinske 
organizacije in s tem bomo za-
polnili  praznino  po razdružit-
vi. Morebitna predsednika no-
vih strank sta že znana, in sicer 
v Šentrupertu Anton Rugelj, v 
občini Mokronog–Trebelno pa 
Miro Vodnik iz Gor. Zabukovja 
na Trebelnem.

DeSUS in lokalne volitve

Obe stranki z vključno tretjo 
stranko v Trebnjem se aktivno 
pripravljajo na lokalne volitve. 
Cilj vseh treh je, da zasedejo 
čim več sedežev v vseh treh ob-
činskih svetih prej naštetih ob-
čin. Evidentiranje kandidatov za 
svete KS in občinske svete je  za-
ključeno, kar pomeni zanesljiv 
boj za sedeže v občinske svete.

Nesporna je ugotovitev, da 
je ideološko neobremenjena 
usmeritev stranke tisti razlog, 
ki privablja člane, pa tudi ne-
dvomni uspehi stranke v koali-
ciji ter še posebno v Državnem 
zboru.

Posebno je potrebno poudari-
ti pokončno držo pri spremem-
bah in dopolnitvah pokojnin-
ske in davčne zakonodaje, kjer 
nismo odstopili od zahteve, da 
EDS v naši državi ne potrebuje-
mo, saj bi ta le še povečevala so-
cialno razslojenost državljanov, 
ter nujnost usklajevanja rasti 
pokojnin z rastjo plač.

V okviru prizadevanja in 
ustanovitev novih organizacij 
ter priprav na lokalne volitve je 
bila presenetljiva ugotovitev na 
rast članstva, še posebej izstopa 
Šentrupert in nato Mokronog 
ter Trebnje. V pričakovanju 
lokalnih volitev je to hvalevre-
den rezultat, kar daje pozitivno 
energijo volivcem, kako se bodo 
odločali na lokalnih volitvah. 
V kolikor se bo takšen  trend 
vpisovanja članstva nadaljeval 
in morebitnem dobrem uspehu 
na lokalnih volitvah, lahko pri-

čakujemo število več kot 500 
članov s plačano letno članarino 
v letu 2006.

Podelitev priznanj  DeSUS
Po dvanajstih letih sodelo-

vanja v eni organizaciji je bila 
dana priložnost pri razdružitvi, 
da se vodstvo stranke zahvali 
posameznikom za prizadevno 
delo od ustanovitve dalje ter 
tistim posameznikom, ki sedaj 
vlečejo voz stranke navzgor.

Tako so bili predlagani naslednji 
člani
I. skupina – člani od ustanovit-
ve dalje: Peter Ravnikar, Ivan 
Pirnovar, Janez Kovačič, Slavka  
Gabrijel, Anton Koščak, Franc 
Kuselj;
II. skupina – sedanji  člani: mag. 
Franc Žnidaršič, Antonija Boršt-
nar, Roman Šiško, (posthumno), 
Štefan Kamin,  Francka Grošelj, 
Janez Bračko, Majda Pekolj in 
Stane Urek;
III. skupina, dva člana, ki sta 
se razšla z našo organizacijo, 
in sicer Milan Turk ter Justina 
Pančur, katerima se  bo vodstvo 
stranke  pisno zahvalilo.

M. Hrenk
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Revizorjevo poročilo o po-
slovanju Javnega podjetja 
Komunala Trebnje 

Kot javno podjetje in srednje 
velika družba smo vsako leto 
zavezanci za revizijo poslova-
nja. Od Republike Slovenije 
pooblaščeno revizijsko druž-
bo Dinamic je za leto 2005 
imenoval Občinski svet Ob-
čine Trebnje. Revizija je trajala 
v prostorih javnega podjetja 
več kot štiri tedne. Pooblaš-
čeni revizorji so podrobno 
pregledali vso računovodsko 
dokumentacijo, poslovno do-
kumentacijo in denarne trans-
akcije. Revizorjevo poročilo 
je v vseh ozirih pozitivno, kar 

pomeni, da smo zakonito in 
pošteno upravljali in ravnali 
z javnim denarjem. Tudi pri 
izvajanju investicij v komunal-
no infrastrukturo smo ravnali 
pravilno in zakonito. 

To je že četrto pozitivno re-
vizorjevo poročilo v zadnjih 
štirih letih od nastopa nove 
enočlanske uprave. Pozitivno 
revizorjevo poročilo pomeni 
odgovornost, trud in skrb 
skozi celo leto. Kot direktor 
in član enočlanske uprave sem 
izrekel pisno pohvalo vsem 
sodelavcem Javnega podjetja 
Komunala Trebnje. Od iste 
revizijske družbe smo prejeli 
še dva revizorjeva poročila, ki 

jih je naročilo Ministrstvo za 
okolje, v katerem je navedeno, 
da smo vse okoljske dajatve za 
investicije porabili namensko, 
kar pomeni, da so sredstva za 
investicije bila porabljena toč-
no tam, kjer so bila uradno 
planirana.  

Predlog Občinskemu svetu 
Občine Trebnje

Občinskemu svetu Občine 
Trebnje smo dne 9.8.2006 pis-
no predlagali, da obravnava 
odgovornost prejšnje štiričlan-
ske uprave družbe in prejšnje-
ga direktorja, ki je na osnovi 
Revizijskega poročila Račun-
skega sodišča RS št. 1209-2/
2002-45 z dne 13.02.2003 
naredila kar za astronomskih 
345.600.000,00 SIT napak, ne-
pravilnosti in nezakonitih de-
janj v letih 1999, 2000 in 2001. 
Poročilo si lahko ogledate na 
spletnih straneh Računske-
ga sodišča RS: www.rs-rs.si  
pod rubriko Revizije, Arhiv 
revizij in Izpis po letu: 2003.  
Kazenska ovadba, ki jo je zo-
per prejšnjega direktorja po-
dalo Računsko sodišče RS, je 
še sedaj v predalih tožilstva v 
Novem mestu. Davčna uprava 
Republike Slovenije je zoper 
njega že v letu 2004 podalo 
kazensko prijavo na Policij-
sko upravo Novo mesto zaradi 
utajenih davkov in prispevkov 
v skupni višini 23,8 milijonov 
SIT. Tudi to še leži v predalih v 
Novem mestu. Višje sodišče pa 
je razsodilo, da je prejšnjemu 
direktorju prekinjeno delovno 
razmerje v Komunali Trebnje z 
dnem 31.3.2003. Sodba je pra-
vnomočna. Sodišče mora od-
ločiti še o višini njegove plače 
za leta nazaj, ko ni bil uradno 

imenovan za direktorja. Kljub 
plači, ki je bila višja od minis-
trske, je zahteval plačo okoli 2 
milijona SIT bruto na mesec 
in reintegracijo (vrnitev) na 
delovno mesto v javno pod-
jetje. Vse to se mu je podrlo. 
Vsekakor pa njegova kazenska 
odgovornost ostaja.

Zaključene investicije v letu 
2006

V letu 2006 smo zaključili 
veliko investicij na področju 
komunalne infrastrukture v 
občini Trebnje. Tako se bo 
vrednost javnega premoženja 
krepko dvignila. Vse investi-
cije imajo veljavno gradbe-
no dovoljenje. Na področju 
vodovodov so bili zgrajeni: 
požarni vodovod do čistilne 
naprave Mokronog, vodovod 
Brezovica-Straža-Beli Grič, 
vodovod Veliki Gaber-Žubi-
na, obnova vodovoda Dolenja 
Nemška vas-Ponikve, zame-
njava azbestnih cevi Gorenje 
Praproče-Velika Loka,  vrtina 
Bratnica, kjer smo našli zelo 
kvalitetno pitno vodo, ki pri-
naša 15 litrov vode na sekun-
do, opazovalna vrtina za vodo 
v Bratnici, vodni rezervoar 
na Megleniku, povratni ce-
vovod na Megleniku, preure-
ditev črpališča v Lukovku in 
nadaljevanje cevovoda proti 
Gradišču. Od kanalizacij je 
zaključena sekundarna kana-
lizacija Čatež-Dolenja vas, re-
konstrukcija kanalizacije Stari 
trg, v zaključni fazi pa je tudi 
kanalizacija na Mirni in še ne-
kaj krajših odsekov. 

Jože Povšič, 
direktor

 Javnega podjetja Komunala 
Trebnje

Ustanovljen občinski odbor Nove 
Slovenije Mokronog-Trebelno 

Konec avgusta so v občini Mokronog-Trebelno ustanovili osem-
članski občinski odbor Nove Slovenije. Predsednik obora je magi-
ster Iztok Rep, podpredsednik Anton Grabnar, tajnik pa Branko 
Janežič. Udeležence je pozdravila poslanka v DZ Marjeta Uhan, 
predsednik OO NSi Trebnje, Marjan Pavlin, Peter Pavlin, pred-
sednik OO NSi v Šentrupertu in predsednik Krajevne skupnosti 
Mokronog Anton Maver. Člani odbora bodo pripravili program 
dela za leto 2006 in se začeli intenzivno pripravljati na lokalne in 
županske volitve.

Oprostim Vam, gospodje
V avgustovskem Glasilu občanov sta 

si dovolila g. Pavlin in g. Povšič grobi 
napad name in na moj spravljivi članek 
iz julijskega Glasila občanov, zato želim 
pojasniti, zakaj je do tega napada pri-
šlo. V anketi, ki so jo sicer samo delno 
objavili podpisani gospodje, so izvedli 
anketo tudi o možnih županskih kandi-
datih. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, 
da sem jaz prejel 28 % glasov, njihova 
kandidatka pa samo 12 %. In to je to.

Kar se menjave strank tiče, sem bil 
aktiven samo v SDS, dvakrat pa sta me 
na volitvah podprli dve manjši stranki. 
Preprosto povedano je to očitanje, kot 
bi očitali ge. poslanki, da vsak dan pre-
stopi k drugi stranki. Skratka podpora 

stranke, ki nima svojega kandidata, je 
čisto normalna stvar na vsakih volit-
vah. Moram priznati, da sem včasih 
malo naivno odreagiral, vendar glede 
na okoliščine nisem mogel drugače. 
Mislim, da sem ravnal pravilno. Z leti 
sem si pridobil izkušnje, ki me vodijo 
k modrejšemu presojanju dogodkov in 
pretehtanim odločitvam. 

Svoj članek sem pisal v množini in 
za umirjeno leto delovanja so zasluž-
ni tudi omenjeni gospodje. O volilni 
kampanji in nezakonitem oglaševanju 
si bralci lahko ustvarijo mnenje na tret-
ji strani avgustovskega glasila, kjer je 
cela stran posvečena posredno ali ne-
posredno volitvam za vašo kandidatko. 
Kar se političnih strank tiče, navajate, 

da je to največji dosežek demokracije. 
Se strinjam, vendar če je glavno gibalo 
stranke sovraštvo do drugače mislečih, 
to ni kaka civilizacijska pridobitev. V 
vaših srcih, g. Pavlin in g  Povšič, je 
preveč sovraštva in premalo strpnosti 
in človeške širine. G. Zaletel ni z vese-
ljem podpisal tistega članka. Razmislite 
o svojih postopkih in dejanjih. Ko bo-
ste vi, g. Pavlin ali g. Povšič podžupan, 
boste tako delali z ljudmi, ki vam niso 
blizu, kot z mano. Še enkrat vas pro-
sim, da se umirite in trezno razmislite, 
kaj lahko vsi skupaj dobrega postorimo 
za prihodnost naše občine. Skupaj mo-
remo izkoristiti priložnosti, ki se nam 
ponujajo v prihodnjih letih.

Oprostim Vam, gospodje, vendar bi 

bil vesel vašega opravičila. Vašo kan-
didatko pa spoštujem in cenim ter ji 
želim vse dobro.   

 Podžupan  Alojzij Kastelic

25. seja Občinskega sveta z 
dne 24. 7. 2006

Glede na zgoraj omenjeni članek 
na strani 2, pisca M.D. iz prejšnje šte-
vilke Glasila občanov, dajemo v vezi 
posebne revizije odgovor. V Javnem 
podjetju Komunala Trebnje naj bi bila 
»posebna« revizija za leto 2004. Kako 
je potekala ta revizija v našem javnem 
podjetju, ne vemo, saj revizorjev sploh 
ni bilo in jih osebno ne poznamo. Revi-
zorji sploh niso prestopili praga javne-

ga podjetja, za svoje delo pa so zaraču-
nali 960.000,00 SIT. V sklepu, ki ga je 
podpisal Alojzij Kastelic dne 27.7.20-
06, je navedeno, da mora to plačati 
javno podjetje. Torej, revidirali so »od 
zunaj«, »na daljavo«. O teh potezah 
(ne)odgovornih oseb Občine Trebnje 
bomo podrobno obvestili Računsko 
sodišče RS. Revizorka nas je po tele-
fonu obvestila, da je sedanja uprava 
javnega podjetja zakonito in pošteno 
knjižila vse poslovne dogodke v letu 
2004. V tem letu smo dobili pozitivno 
revizorjevo poročilo rednega revizorja 
in še posebno pohvalo za to leto. 

 Jože Povšič, direktor
Javnega podjetja Komunala Trebnje
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Informacije JP Komunala Trebnje

Na deponiji Globoko je zgrajen nov sodoben Zbirno sortirni 
center, ki bo služil zbiranju in sortiranju surovin papirja, pla-
stike, stekla, kovin in nevarnih odpadkov, kot so: akumulator-
ji, kisline, barve, laki, rabljena olja, zdravila in podobno. Vse 
občanke in občane vabimo, da kar najbolj skrbno sortirajo od-
padke na posamezne frakcije in jih odlagajo na ekološke otoke 
ali pa jih pripeljejo na deponijo Globoko, kjer jih lahko brez-
plačno oddajo. Kot surovine jih nato oddamo nazaj v predela-
vo. Ekološka zavest pri ljudeh se iz leta v leto povečuje, črnih 
odlagališč pa je vse manj.

Projekt »Trebnje, zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnosov«
V okviru projekta ˝Trebnje, zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnosov˝ vsako leto potekata še dva programa, ki se 
vsebinsko nadgrajujeta. Prvi je program priprave na zakon in družino, nadgradnja tega programa pa je šola za starše, kjer se part-
nerja pripravljata na prihod novega člana v družino.

Iz naIz naššega mestaega mesta

 Štipendije za šolsko 
oziroma študijsko 
leto 2006/2007

Občinska uprava Občine Trebnje obvešča, da 
je bil 1. septembra 2006 v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si objavljen Javni razpis za 
dodelitev štipendij dijakom in študentom ob-
čine Trebnje za šolsko oziroma študijsko leto 
2006/2007.

Prijavni obrazci so od dneva objave do izte-
ka prijavnega roka, to je do 4. 10. 2006 do 12. 
ure, dosegljivi tudi v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje in na Oddelku za družbene dejavnosti. 
Dodatne informacije in pojasnila lahko dobite 
na Oddelku za družbene dejavnosti pri Damjani 
Ribič, tel. 07/348-11-43, e-mail: damjana.ribi-
c@trebnje.si.

Oddelek za družbene dejavnosti
Občine Trebnje

Kakšna bo nadaljnja 
usoda kipov

Ustanovitelj Galerije likovnih 
samorastnikov in tudi lastnik 
zbirke kipov, skulptur in slik, ki 
nastajajo v okviru vsakoletnega 
tabora in predstavlja edinstveno 
vrednost, je Občina Trebnje. Žal 
pa v naši občini ni ustreznega 
posluha za kulturo, zato je tudi 
usoda te enkratne likovne za-
puščine negotova. Kako druga-
če znajo ceniti in poskrbeti  za 
tako nastajajoča likovna dela  
v Kostanjevici, kjer ima tabor 
podobno tradicijo kot v Treb-
njem!

Občani Trebnjega smo bili 
nemalo presenečeni, ko je upra-
vitelj skulptur CIK Trebnje mo-
ral na zahtevo Občine Trebnje 
odstraniti kipe izpred župnišča. 
Trebanjci, izletniki in drugi ob-
iskovalci so se ob ogledu mesta 
pogosto z zanimanjem ustavi-
li ob razstavljenih skulpturah. 
Lahko le upamo, da zdaj ne 
bodo propadale v občinskih ga-

ražah, ampak bo v času njihove-
ga restavriranja stekel razumen 
dialog o njihovi ponovni name-
stitvi na dosedanjo lokacijo, o 
čemer se Občina Trebnje do ne-
davnega ni želela pogovarjati.

I. Višček

Okolje ustvarjamo 
ljudje

Včasih določene posege v 
okolje razumemo, včasih pa 
tudi ne, pričakujemo pa, da za 
takimi  odločitvami stoji tudi 
stroka, kajti občani ne razume-
mo razširitve Vile Rakar s pose-
gom, ki ni niti v prid njenemu 
nazivu niti objekt dolenjskega 
vaškega okolja.          

I. Višček
Parkiranje

Stiska s parkiranjem je seve-
da velika, saj je Trebnje mesto, 
tako velika pa spet ne, da bi 
svoje jeklene konjičke puščali 
kar v mestnem parku, pa čeprav 
»samo za nekaj minut«.

Z. Bukovec

Program ˝Priprava na zakon in družino˝ se vsa-
ko leto izvaja dvakrat letno in sicer v pomladanskem 
in jesenskem času. Bodoči zakonci oziroma zainter-
esirani slušatelji, ki načrtujejo skupno življenje, se 
lahko prijavijo v župnišču Šentrupert. Program je 
sestavljen iz petih sklopov, ki se izvajajo ob sobotah 
zvečer in v nedeljo dopoldne. Program vsebuje psi-
hološko pedagoški del, kjer se slušatelji seznanijo z 
značilnostmi moških in žensk, pomenom zrelosti 
in odgovornosti v partnerskem odnosu, pomenom 
komunikacije, starševstva in vzgoje otrok. Socialno 
antropološki del zajema antropološki vidik sklenitve 
zakonske zveze, družina kot skupina in različne ob-
like vodenja, razvojni ciklus družine in skrb za poln 
in osrečujoč zakonski odnos kot osnovni odnos v 
družini. V zdravstvenem delu je poudarek na načr-
tovanju družine in skrbi za zdravje v družinah. An-
tropološko teološki del poudarja pomen doživljanja 
edinosti v različnosti, izkustvo minljivosti ter pomen 
vere v življenju družine. Program se zaključi z okro-
glo mizo z družino, ki jo vodi ustrezno usposobljena 
družina, ki predstavi življenje v družini, podeli last-

ne izkušnje in odgovarja na mnoga vprašanja sluša-
teljev. Slušatelji se tako lahko seznanijo z osnovnimi 
spoznanji za uspešno partnerstvo in starševstvo. V 
programu se predstavi razvojni ciklus družine, kjer je 
poudarjeno tako partnerstvo kot tudi starševstvo, saj 
zakon sestavljajo žrtvovanje, veselje in tudi trpljenje. 
Partnerja ne moreta delovati le kot vsota dveh posa-
meznikov, temveč le kot njuna interakcija, v medse-
bojnem odnosu morata razviti take vzorce, da drug 
drugega podpirata in spodbujata drug v drugem 
njune najboljše lastnosti. Bistveno je, da se partnerja 
naučita izboljšati sposobnost za pogajanje, kadar pri-
de do medsebojnih razhajanj. Družina je skupina, v 
kateri se učimo postati človek, biti, kar smo.

Program ˝Šola za starše˝ pa dopolnjuje program 
˝Priprave na zakon in družino˝ in poteka v Zdrav-
stvenem domu Trebnje. Letno se izvede 5–6 tečajev. 
Program zajema medicinski in psihosocialni del. V 
medicinskem delu programa se bodoči starši sezna-
nijo z naslednjimi temami: oploditev, potek nosečno-
sti, komplikacije v nosečnosti, zdrav način življenja, 
dihanje med porodom, aktivne vaje med nosečnost-

jo, potek poroda, dojenje, prehrana dojenčka, nega 
dojenčka, skrb za zdravje zob. Izvajalci programa pa 
so: ginekolog, pediater, zobozdravnik, višji medicin-
ski sestri in fizioterapevt. V psihosocialnem delu se 
bodoči starši seznanijo s temami, kot so: razvojni ci-
klus družine, sprememba odnosov, pomen osebnega 
imena, pomen dobrega sporazumevanja za srečno 
življenje družine. Izvajalci so: socialna delavka, psi-
hologinja in družina. Program se zaključi z okroglo 
mizo z družino, kjer zakonski par predstavi izkušnjo 
priprave na porod in vlogo očeta pri porodu in po 
prihodu družine iz porodnišnice ter življenje in pri-
lagajanje na spremembe tako v partnerskem kot tudi 
v starševskem odnosu.

Zdravstveni dom Trebnje, Društvo za zdravje 
in sožitje v družini ter Občina Trebnje že vrsto let 
uspešno sodelujemo pri organizaciji in izvedbi pro-
grama »Šola za starše«, saj le tako lahko družinam 
pomagamo pri celostnem reševanju problemov ob 
prihodu novega družinskega člana.

Mateja Vrabec, Občina Trebnje, Oddelek za družbene 
dejavnosti, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje            
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Sekcija  za samopomoč 
človeku, ki je vključena v 
okviru Turistične ga dru-
štva Trebnje, že četrto leto 
opravlja humanitarno delo v 
KS Trebnje in Štefan. Njiho-
ve naloge so zelo pestre, saj 
nudijo pomoč tako mladim 
družinam, kakor tudi inva-
lidom in starejšim občanom 
nad 70 let starosti. Njeni čla-

ni so izredno aktivni v Domu 
starejših občanov, obiskujejo 
starejše ob njihovih osebnih 
jubilejih, organizirajo izlete, 
trgatev, srečanje starostnikov 
in druge aktivnosti. 

Kdo so člani skupine? To 

V avtošolo že pri 16 letih in pol
13. avgusta 2006 so pričele veljati določbe 139. člena Zakona 
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06-uradno 
prečiščeno besedilo), ki opredeljujejo vožnjo s spremljevalcem, zato 
želimo zainteresirane seznaniti z bistvenimi novostmi, ki jih navajamo 
v nadaljevanju.

Usposabljanje po predpisanem programu usposabljanja z vožnjo s 
spremljevalcem v avtošoli bo lahko pričela oseba, stara najmanj 16 
let in pol. Po opravljenem usposabljanju in uspešno opravljenem pre-
izkusu znanja pred pristojno komisijo avtošole ter vpisu spremljevalca 
v evidenčni karton vožnje lahko oseba prične voziti s spremljevalcem 
pri 17. letu. Oseba sme voziti s spremljevalcem osebni avtomobil ali 
štirikolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil 
kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem 18. letu sta-
rosti. Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti oseba oz. kandidat pri 
sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo.
Z dopolnjenim 18. letom pa lahko opravi vozniški izpit in nato kot voz-
nik začetnik vozi do 21. leta starosti. 
Osebni avtomobil ali štirikolo bo s spremljevalcem lahko vozila oseba:
• ki je starejša od 17 let;
• ki se bo v avtošoli po predpisanem programu usposobila za voznika 

motornih vozil kategorije B;
• ki bo po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avtošole 

preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje 
motornega vozila;

• ki v evidenci nima nobene kazenske točke.
Pod naštetimi pogoji pa vožnja s spremljevalcem  ne bo dovoljena osebi:
• kateri se izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, var-

nostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali ji je izrečeno pre-
nehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in

• ki ima v kazenski evidenci kazenske točke.
Spremljevalec je lahko:
• eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe, ki bo vo-

zila s spremljevalcem; 
• stari starši, strici in tete, bratje in sestre, če s tem pisno soglašajo star-

ši, skrbniki ali rejniki osebe, ki bo vozila s spremljevalcem;
 in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je star najmanj 30 let;
• ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategori-

je B najmanj 7 let;
• v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.
Kandidat in spremljevalec morata citirane pogoje, predpisane z zako-
nom, izpolnjevati ves čas vožnje s spremljevalcem.
Naj ob tem pojasnimo, da gre za pomembno zakonsko novost, ki daje 
možnost, da bodo mladi pričeli s pridobivanjem vozniških izkušenj s 
predhodnim daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega 
dovoljenja in preden bodo dopolnili predpisano starost za vožnjo vozil. 
Tako si bodo oblikovali navade, ki jim bodo v pomoč pri samostojni 
vožnji po vozniškem izpitu. 
Vse ostale dodatne informacije v zvezi z vožnjo s spremljevalcem pa 
vam nudimo na  
Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Trebnje, soba št. 35,
kontaktni osebi sta:  Berta Platiše in Silva Kužnik
 na tel. št. 07-3482-252 in tel. št. 07-3482-276 
ter v informacijski pisarni Upravne enote Trebnje, soba št. 4
pri svetovalki za pomoč strankam   
na tel.št. 07-3482-258                                           Upravna enota Trebnje

Novi zakon o društvih
Dne, 28. 6. 2006, je pričel veljati novi Zakon o društvih 
(Uradni list RS, št. 61/2006),  ki vsebuje naslednje pomemb-
nejše novosti:

• Za zakonito poslovanje društva odgovarja tako društvo kot 
tudi njegova odgovorna oseba (6. člen).

• Zakon omogoča tudi pravnim osebam (najmanj tri), da usta-
navljajo društva (8. člen).

• Naslov sedeža društva ni več sestavni del sedeža društva (9. 
člen). Sedež društva predstavlja naselje, ki ga društvo določi 
kot izbrani kraj poslovanja.

• Ime društva mora biti v slovenščini (10. člen).
• Pri ustanovitvi zveze društev ne bo več potrebno sklepati po-

godbe o ustanovitvi, temveč bodo ustanovitelji vsa potrebna 
vprašanja uredili v temeljnem aktu (16. člen).

• Opuščena je obveznost overjanja podpisov ustanoviteljev, 
potrebno je priložiti le seznam ustanoviteljev z njihovimi po-
datki in lastnoročnimi podpisi (najmanj tri poslovno sposo-
bne fizične osebe) (18. člen).

• Sprememba naslova sedeža društva ne bo več zahtevala 
spremembe temeljnega akta (20. člen).

• Predpisana je obveznost revizije računovodskih izkazov za 
društva, katerih prihodki presegajo 200 milijonov tolarjev (27. 
člen).

Človek človeku človek
Kdo dejansko opravlja humanitarno delo v KS Trebnje 
in KS Štefan in kdo prejema denarna sredstva občine

Čeh Ana iz Dol ter članica Sekcije za samopomoč človeku Olga 
Pate.

Ozimek Marija iz Vrhtrebnje-
ga 

Tekmovanje o znanju o Rdečem križu
V šolskem letu 2005/2006 je na podružnični šoli v Dobrniču prvič 

potekal krožek Rdečega križa. Med letom smo izvajali delavnice na 
temo zasvojenosti, zdrave prehrane in gibanja, pogovarjali smo se o 
pomoči ljudem v stiski, o humanosti, enakosti in enakopravnosti. 

Za prvošolčke vsako leto v tednu Rdečega križa, od 8. maja do 15. 
maja, pripravimo sprejem v Mlade člane Rdečega križa.

Celotna podružnična šola je kar dvakrat pripravila nastop za sta-
novalce Doma starejših občanov Trebnje, prav tako pa smo pripravili 
kulturni program za starejše krajane Dobrniča v tamkajšnjem  kul-
turnem domu. 

Bili smo kar precej dejavni in tako smo se 21. junija 2006 udeležili 
občinskega kviza v znanju o organizaciji Rdeči križ v Sloveniji. Tek-
movanje je potekalo na podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi. Pri-
javili sta se 2 skupini učencev iz OŠ Šentrupert,  1 skupina iz PŠ Do-
lenja Nemška vas in 1 skupina iz PŠ Dobrnič. Učenci tamkajšnje šole 
so za začetek pripravili zanimiv glasbeni nastop, da so se tekmovalci 
malce sprostili, nato pa se je tekmovanje pričelo. Sestavljeno je bilo iz 
treh sklopov, iz katerih je vsaka skupina dobila po tri vprašanja, vse 
skupaj 9 vprašanj. V zraku je bil pravi tekmovalni duh. Na koncu sta 
bili dve skupini izenačeni in po dveh dodatnih vprašanjih je zmagala 
skupina učencev iz PŠ Dobrnič, ki so jo sestavljali: Nastja Kastigar, 
Jan Kastigar in David Razdrh. 

In prva nagrada je bila … ja, seveda – zastonj počitnice na Debe-
lem rtiču, na katerih so učenci – preverjeno – zelo uživali!

Mentorica RK Andreja Koščak

• Nad društvom bo mogoče opraviti stečaj, društvo pa lahko 
upnikom predlaga prisilno poravnavo (40. člen).

• Sodišče lahko izreče prepoved delovanja društva za najhujše 
kršitve ustave ali pa društvu, ki opravlja izključno pridobitno 
dejavnost (41. člen).

Vsa društva pa bodo morala v skladu s 57. členom zgoraj na-
vedenega zakona  do 28. 12. 2006, to je v roku šestih mesecev 
od uveljavitve zakona, posredovati upravni enoti, na območju 
katere je sedež društva, osebne podatke o zastopniku društva 
in sicer:

• osebno ime
• EMŠO oz. datum rojstva in spol
• državljanstvo 
• naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika 

društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališ-
ča
Upravna enota bo posredovane podatke vpisala v register 

društev.
Podrobnejše novosti zakona pa vam bodo pojasnjene na se-

dežu Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na Oddel-
ku za upravne notranje zadeve Upravne enote Trebnje, soba 
št. 27. Kontaktni osebi sta: Vida Barle na tel. št. 07-3482-277 
in Tadeja Merkun na tel. št. 07-3482-278  ter v informacijski 
pisarni Upravne enote Trebnje, soba št. 4 na tel. št. 07-3482-
258.

Upravna enota Trebnje

so vsi tisti prostovoljci, akti-
visti, ki so bili pred leti vklju-
čeni v Krajevni organizaciji 
Rdečega križa Trebnje, ven-
dar pa so skupinsko izstopili 
iz te organizacije, saj so ugo-
tovili, da vodstvo Rdečega 
križa občine (predvsem pa 
sekretarka), nima nikakršne-
ga posluha za njihovo delo; 
sekretarka se ni udeleževala 

njihovih sestankov, ni prišla 
na srečanje starostnikov, ni 
želela, da bi bili aktivisti Kra-
jevne organizacije RK Treb-
nje vključeni v delo organov 
Občinskega odbora RK, dol-
goletnega predsednika RK ni 

želela, da bi bil v Nadzornem 
odboru ter še vrsto drugih 
nepravilnosti. Kljub oceni, 
da so med najbolj aktivnimi 
člani Rdečega križa, so pri 
svojem delu vedno dobivali 
»polena pod noge«. Na vse 
napake sekretarke so člani 
opozorili tudi Glavni od-
bor RK Slovenije; republiško 
vodstvo je bilo tudi seznanje-
no, da iz enakih vzrokov ne 
deluje tudi KO RK Mirna ter 
še nekatere druge krajevne 
organizacije. Ker na opozo-
rila niso reagirali, so nekateri 
kolektivno izstopili iz Rdeče-
ga križa. 

S svojim delom so nada-
ljevali v Turističnem društvu 
Trebnje kot samostojna sek-
cija za samopomoč človeku. 
Vsako leto se s programom 
dela prijavijo na razpis ob-
čine, ki dodeljuje sredstva 

humanitarnim organizaci-
jam, vendar so vedno iz-
ključeni iz sredstev občine, 
saj so posamezniki na občini 
prepričani, da sekcija ni hu-
manitarna organizacija, ker 
deluje v okviru Turističnega 
društva. Tako še vedno de-
nar prejema Rdeči križ, ki 
na tem območju ni sposoben 
na novo organizirati krajevne 
organizacije. 

Zaradi »krivice« pri izloča-
nju iz sredstev proračuna, se 
je Turistično društvo prito-
žilo na Upravno sodišče, saj 
jim ni vseeno, da zaradi ne-
razumevanja njihovega dela 
ne morejo za krajane storiti 
še več. Veseli pa so, da jih 
podpira Svet Krajevne skup-
nosti Trebnje, vodstvo Doma 
starejših občanov, Trimo d.d. 
ter številni manjši podjetniki, 
ki  njihovim prošnjam vedno 
prisluhnejo.

V letošnjem letu so člani 
sekcije ob rojstnem dnevu 
obiskali že 10 krajanov, ki so 
praznovali visoko obletnico, 
na obisk rojstnega dne pa 
»čaka« še deset starejših obča-
nov. Pred kratkim so obiskali 
Ozimek Marijo iz Vrhtrebnje-
ga in Čeh Ano iz Dola, ki sta 
praznovali 80-letnico rojstva.

Člani sekcije  vabijo krajane 
in stanovalce Doma starej-
ših občanov, da se prijavijo 
na že tradicionalno trgatev 
pri znanem vinogradniku 
Petru Brcarju na Homu pri 
Šentrupertu. Prijave spre-
jemata Darinka Simonič in 
Dušan Mežnaršič. O točnem 
datumu bodo prijavljeni na-
knadno obveščeni.  D.M.

Letovanje na Debelem rtiču
Letovalo je 52 otrok, razdeljenih v 4 skupine s po enim vzgo-

jiteljem.  Otroci so se prijavili na delavnice po svojih interesih 
in tako smo imeli: pevski zborček, ki ga je vodila Jana Smo-
lič, glasbeno-ritmično delavnico, ki jo je vodila Maja Stopar, 
športne dejavnosti je prevzel Tadej Pekolj, likovno delavnico 
je vodila Tina Kašič, prvo pomoč pa je vodila Tina Barle.

Istočasno so letovali tudi otroci naših zdomcev. Niso se naj-
bolje znašli, zato smo jih povabili k sodelovanju. Otroci so naj-
bolj uživali na izletu z ladjo v Piran, na nočnem kopanju in na 
plesih. Prepričana sem, da se niso dolgočasili. Vzgojitelji, ki so 
skrbeli za dobro počutje otrok, zaslužijo vso pohvalo. Bili so 
zanesljivi in delavni. Zahvalo moram izreči tudi gospe Majdi 
Miklič, ki nam je priskrbela vse potrebno, da so naše delavnice 
in samo letovanje potekali nemoteno. Kopali smo se v bazenu 
in v morju, dva nova plavalca sta nas vse razveselila.

Čeprav smo tri dni imeli slabo vreme, se nismo dolgočasili.

Vsak otrok je dobil svojo majico in jo poslikal z barvami za 
blago. Nastali so zelo lepi izdelki.

Na vidno mesto smo pripravili velik plakat o mestu Trebnje. 
Nanj smo napisali vse značilnosti, dodali tudi različne publi-
kacije in moram povedati, da je bilo zanimanje veliko, saj so 
odrasli obiskovalci kar pobirali naše materiale. Največ vpra-
šanj je bilo o obeležju poldnevnika, poteku avtoceste in o Ta-
boru likovnih samorastnikov. V prihodnje bi bila dobrodošla 
novejša in bolj pestra publikacija o naši občini.

Vsi udeleženci letošnjega letovanja smo se vrnili s prijetnimi 
spomini na naše druženje. Otroci so ponesli s seboj diplome 
in priznanja za svoje uspehe, sama pa sem zelo zadovoljna, da 
smo vse pripeljali domov zdrave in vesele v naročje njihovih 
staršev, kjer je seveda najlepše.

Gertrauda  Medved
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Praznovanje 35. obletnice 
Kegljaškega kluba Trebnje 
so kegljačice okronale z na-
slovom prvakinj v 2. državni 
ligi zahod in se zasluženo po-
novno vrnile v 1. B ligo. Po 
statistiki so v minuli sezoni 
bile med vsemi ekipami v 
Sloveniji uvrščene na visoko 
13. mesto. Največji uspeh v 
tem rangu tekmovanje je bilo 
5. osvojeno mesto v sezoni 
1999/2000. V prihajajoči se-
zoni, ki se začne 16. septem-
bra, so si zastavile cilj obsta-
nek v ligi. 

Druga ekipa, v kateri bodo 
mlajše igralke, ki potrebujejo 
tekmovalne izkušnje, bo na-
stopala v 2. ligi zahod.

Gasilci so 
tekmovali
Trebanjska gasilska zve-
za in njeno poveljstvo je v 
sončni septembrski nedelji 
organiziralo občinsko tek-
movanje članov in članic  
prostovoljnih gasilskih 
društev. Tekmovanje je za 
vse kategorije potekalo v 
obliki avtorellya po raz-
ličnih točkah z začetkom 
pred gasilskim domom v 
Trebnjem in z zaključkom 
pri gasilcih v Zagorici. So-
delovalo je 31 ekip, od tega 
20 ekip članov A in 3 ekipe 
članic ter 7 ekip članov B 
in ena ekipa članic.  

V Trebnjem pri gasilskem 
domu je sodniška komisija 
pregledala operativno izpra-
vnost vozila in urejenost opre-
me v njem, na Ponikvah pri 
gasilskem domu na travniku je 
potekala suha vaja z motorno 
brizgalno, v PGD Vrhe so na 
žreb trije člani tekmovalne de-
setine reševali teoretični test, v 
Dobrniču je komisija preverjala 
in ocenila znanje in pravilnost 
pogovora po radijski postaji, pri 
gasilskem domu Selce (gasilska 
desetina PGD Občine) je po-
tekal štafetni tek. Od tu so tek-
movalci morali še na dve točki: 
v gasilskem domu PGD Log je 
bila točka vezanja vrvi, na Se-
lih pri Šumberku pa so gasilski 
sodniki na zadnji tekmovalni 
točki preverjali znanje uporabe 
vaj razvrščanja. 

V gasilskem domu PGD Za-
gorica je obračunska komisija 

na podlagi zbranih točk, ki so 
jih desetine zbirale na terenu, 
oblikovala rezultate za razglasi-
tev, ki je potekala na parkirišču 
pred novim poslovnim objek-
tom nasproti gasilskega doma. 

Na razglasitvi so tekmovalke 
in tekmovalce pozdravili po-
leg predsednika Antona Straha 
in poveljnika zveze Janeza Bre-
ganta še regijski poveljnik Janko 
Gornik in predstavnik Občine 
Trebnje Dušan Mežnaršič. 

Vsaka ekipa je za sodelovanje 
prejela priznanje, prve tri uvr-
ščene pa še pokale. 

V kategoriji člani A so prva 
tri mesta pripadla ekipi PGD 
Velika Strmica, Štatenberk I. in 
Štatenberk II., pri članicah iste 
kategorije pa ekipi gasilk PGD 
Štatenberk, Velika Strmica in 
Volčje Njive. 

V kategoriji članov B so po-
kale za prva tri mesta prejele 
ekipe PGD Velika Strmica, Ve-
lika Loka in Mokronog, članice 
PGD Štatenberk so bile edina 
ekipa te kategorije in tudi njim 
je pripadel pokal. 

Vsako leto poteka tekmovanje 
članov tudi za prehodni pokal, 

ki ga po treh zaporednih osvo-
jenih prvih mestih dobi ekipa 
v trajno last. Ekipi PGD Šta-
tenberk je dvakrat zaporedoma 
uspelo osvojiti prehodni pokal, 
v letošnjem letu pa je prešel v 
last ekipe PGD Velika Strmica, 
kategoriji članov B.  

Pri izvajanju tekmovalnih 
točk so tekmovalke in tekmo-
valce ocenjevali gasilski sodni-
ki domače zveze in iz Gasilske 
zveze Ivančna Gorica.  

Na letošnjem tekmovanju je 
sodelovalo kar lepo število tek-
movalnih ekip. Priprave za tek-
movanje in nastop na njem je 
tudi pomembna oblika izobra-
ževanje gasilskega kadra, ki pa 
je žal nekatere ekipe posamez-
nih društev ne jemljejo tako. Pa 
vendar. Tekmovanje je uspelo 
brez večjih poškodb, tudi vreme 
je bilo naklonjeno. Gostitelji le-
tošnjega zaključka tekmovanja 
so bili gasilke in gasilci PGD 
Zagorica, ki so za vse pripravi-
li malico. Gasilci, ki niso samo 
gasilci, ampak tudi izvrstni har-
monikarji, pa so ustvarili prijet-
no vzdušje. 

 (M. F.)

Srečanje veteranov 
Za pomembnejšo nalogo letošnjega leta si je komisija vete-

ranov pri Gasilski zvezi Trebnje zadala srečanje veterank in 
veteranov, ki je potekalo 2. septembra, v soorganizaciji gasilk 
in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Gaber. 

Zbralo se je preko 150 veterank in veteranov iz prostovolj-
nih gasilskih društev trebanjske zveze. Poleg pozdrava pred-
sednika komisije Petra Ravnikarja so sledili še pozdravi pred-
sednika društva gostitelja, predsednika gasilske zveze in člana 
predsedstva Gasilske zveze Slovenije Antona Straha ter Franc 
Hrovatiča, predsednika veteranov regijskega sveta dolenjske 
regije. Srečanje je bilo popestreno tudi z bogatim kulturnim 
programom, ki so ga oblikovali moški pevski zbor Zagriški 
fantje iz Šentlovrenca pod vodstvom Lada Stoparja, cerkveni 
dekliški zbor iz Velikega Gabra pod vodstvom  Vanje Kaste-
lic, harmonikarji Matej Dragan in Marko Kocjančič ter Si-
mon Ceglar in povezovalka, domača gasilka Mojca Praznik. 
Gasilke in gasilci so poskrbeli tudi za malico, harmonikarji 
pa za dobro vzdušje. (fotografija zgoraj)                    (M. F.)

Gasilski veterani (foto Jože Praznik)

PGD Velika Strmica (foto: M. F.)

Trebanjske mažorete na evropskem 
tekmovanju

Zaključek nastopa 

Kegljačice na državnem prvenstvu z dvema 
ekipama

Veselje kegljačic po zmagi, ki je pomenila napredovanje v prvo 
ligo.

Veseli nove 
pridobitve
Učenci in učitelji podružnične 
šole Dolenja Nemška vas 
smo v novo šolsko leto zako-
rakali obogateni z novimi 
učnimi pripomočki za glas-
beno, športno in okoljsko 
vzgojo. Nabavo le-teh nam je 
omogočila tovarna TRIMO, 
ki nam je letošnjo pomlad v 
ta namen podarila finančna 
sredstva v višini 500 000 SIT. 
Veselimo se in se TRIMU 
iskreno zahvaljujemo.  (foto-
grafija levo)

Učenci in učitelji PŠ Dol. 
Nemška vas

Trebanjske mažorete, sekcija Občinskega pihal-
nega orkestra Trebnje, pod mentorstvom Darje 
Korelec in trenerk Nine Cugelj ter Vanje Šeničar, 
so bile udeleženke 8. evropskega prvenstva ma-
žoret, ki je letos potekalo od 1. do 3. septembra v 
Italiji v čudovitem starem osrčju mesta Vicenza 
na trgu Piazza dei Signori v lepem sončnem vre-
menu, tako da ni bilo potrebno premikati kraja 
nastopa, vse je lahko potekalo na prostem. 

Tri dni je bilo mesto preplavljeno z mažoretami. 
Tudi prebivalci so bili navdušeni nad spektaklom, 
kar so dokazali s svojim zelo dobrim obiskom in 
navdušenjem nad nastopi deklet. 

V veliki množici nastopajočih so bile tudi Tre-
banjske mažorete, ki so v družbi laških in radeških 
mažoret zastopale Slovenijo v kategoriji senior. 

Sicer se je na tekmovalni sceni zvrstilo 71 sku-

pin, ki so nastopile v disciplinah pom-pom (vaja 
s cofi), baton (vaja z mažoretno palico) ter 18 
solo in 18 duo nastopov v disciplini baton iz 10 
evropskih držav v kategorijah junior in senior ter 
kadetinj.

V nedeljo zvečer se je tridnevno tekmovanje za-
ključilo. Ob razglasitvi so prvim trem uvrščenim 
podelili medalje in priznanja, skupini pa pokal. 
Trebanjske mažorete je mednarodna sodniška 
komisija uvrstila na 10. mesto od 20 ekip najmoč-
nejše kategorije seniork v disciplini baton.   

Za dekleta, njihovo mentorico in trenerki je 
bila to zahtevna naloga. Pridno so se pripravlja-
le, celo med počitnicami so žrtvovale svoj prosti 
čas, zato je njihov rezultat še toliko pomembnejši. 
Trebanjskim mažoretam čestitamo in jim želimo 
uspešne nadaljnje treninge in nastope.  (M. F.)
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Prireditve v občini Trebnje

Datum Prireditev Lokacija

15. 9., 17:00 Delavnica: sestavljanje globusa, mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Knjižnica Trebnje

15. 9., 17:00 Otroška ustvarjalna delavnica: zabavni svinčnik Mercator center

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

15. 9., 21:00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Efekt. Pivnica As

16. 9. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

16. 9., 9:30
Slikarska šola: risanje portreta z živim modelom. 1. termin (ostale ter-
mine določijo z udeleženci). Traja 18 šolskih ur. Posamezne slikarske 
tehnike: akvarel, pastel, akril, olje. Prijave zbirajo do konca septembra.

Ben Art trgovina 
Trebnje

16. 9., 10:00
Dobrodelni turnir v malem nogometu: Mali nogomet za male spolt-
nike: denar od startnine gre v dobrodelne namene, za nakup športne 
opreme otrokom občine Trebnje. 

Igrišče pri CIK-u

16. 9., 11:00 Vita challenge: celodnevni košarkaški turnir trojk. Center Vita

16. 9., 15:00 Srečanje gasilk Gasilske zveze Trebnje Gasilni d. Čatež

16. 9., 18:00 Šahovski turnir: redni mesečni hitropotezni turnir odprtega tipa. KS Šentrupert

16. 9., 19:00 OLMN Trebnje asfaltna liga 2006, 11. kolo. Šentlovrenc

17. 9.
Planinski izlet: Soriška pl.-Možic-Črna prst. Zahtevna pot. Org. PD 
Trebnje.

17. 9., 11:00
65. obletnica ustanovitve Mokronoške čete, 63. letnica ustanovitve 12. 
brigade ter 64. let spomina Mokronoga na ustreljene talce.

Gasilni dom Mokro-
nog

17. 9., 19:00
Rokometna tekma: 1. A moška liga, 1. krog, RK Trimo Trebnje:RK Go-
renje

ŠD OŠ Trebnje

18. 9.
Razstava: dan zlatih knjig: začetek bralne sezone za bralno značko 
– posredujemo seznam za bralno značko za šolsko leto 2006/07 in pred-
stavimo Jurčkov nahrbtnik.

Knjižnica Trebnje

18. 9., 17:00 Lutkovna igrica in ura pravljic Knjižnica Trebnje

19. 9. Razstava: dan gluhih Knjižnica Trebnje

22. 9., 17:00 Igrana predstava Mala čarovnica Lili Mercator center 

22. 9., 21:00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Tineta Stareta. Pivnica As

23.–30. 9.
Dnevi evropske kulturne dediščine: fotografska in knjižna razstava 
kulturne dediščine Občine Trebnje.

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 9., 8:00
1. mali ekološki praznik v občini Trebnje z eko tržnico
Na tržnici bodo na voljo ekološki pridelki in izdelki iz ekoloških kmetij 
(ekološko pridelano sadje, zelenjava, med, jabolka, kruh).

Pred Kmetijsko za-
drugo v Trebnjem 
(Stari trg)

23. 9.
Izlet po Dolenjski: Žalostna gora, mirnski grad
Org. Kompas Novo mesto

23. 9., 17:00 Prvenstvena kegljaška tekma: 1. B državna liga, ženske
Kegljišče Vodnjak, 
Novo mesto

23. 9., 21:00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Vedrina. Pivnica As

24. 9., 13:00

Dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah v občini Trebnje. 
Ekološka kmetija Marinček, program ogleda: predstavitev ekološkega 
kmetovanja kot prispevka k ohranjanju okolja, pridobivanje električne 
energije iz gnoja (bioplinska naprava na kmetijah), ogled kmetije in ru-
ševin gradu Kozjek.

Ekološka kmetija 
Marinček, Dol. Selce, 
Dobrnič

24. 9., 11:00
OLMN Trebnje asfaltna liga 2006
Ob 11. uri 12. kolo, ob 14. uri razglasitev rezultatov in podelitev po-
kalov.

Asfaltno igrišče v 
Šentlovrencu

25. 9.
Razstava: evropski dan jezikov, spomnimo na jezikovno raznolikost 
Evrope.

Knjižnica Trebnje

25. 9., 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje

27. 9., 15:00

Medobmočno srečanje seniorskih piscev 2006
Na srečanju bodo sodelovali upokojenci in starejši pisci s svojimi še ne-
objavljenimi pesniškimi, proznimi, gledališkimi in esejističnimi besedili. 
Strokovni ocenjevalec srečanja bo g. Peter Kuhar.

Galerija likovnih sa-
morastnikov Trebnje

27. 9., 19:00
Kulturni večer DEKD: gradovi v občini Trebnje med preteklostjo in 
sedanjostjo. Marko Kapus bo vodil pogovor o gradovih v občini Treb-
nje, sogovornika bosta dr. Marko Marin in Igor Sapač.

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

30. 9., 19:00
Rokometna tekma: 1. A moška liga, 3. krog, RK Trimo Trebnje:RK Celje 
Pivovarna Laško

ŠD OŠ Trebnje

30. 9. Koala fest: družabno srečanje s koncertom. Center Vita

30. 9., 21:00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Svit. Pivnica As

1. 10., 10:00 Tradicionalno žegnanje v Dečji vasi Dečja vas

2.–9. 10. Teden otroka

4. 10., 17:00
Izobraževanje uporabnikov knjižnice: COBISS-Online javno dostopni 
katalogi

Knjižnica Trebnje

7. 10.
Planinski izlet: Kamniška Bistrica-Kompotela-Krvavec. 
Traja 6 ur, zahtevna pot. Org. PD Polet Šentrupert.

7. 10.
Koala ski opening: pričetek smučarske sezone na ledeniku Mölltal v 
Avstriji.

Center Vita

7. 10., 19:00
Rokometna tekma: 1. A moška liga, 4. krog, RK Trimo Trebnje:RK Rib-
nica

ŠD OŠ Trebnje

12. 10., 17:00 Otroški abonma: začetek otroškega abonmaja s 1. predstavo. KD Trebnje

14. 10.
8:00–13:00

Sobotni sejem v Trebnjem Park v Trebnjem

14. 10., 11:00
Trebanjska kuhinja: zabavna prireditev, na kateri politične osebnosti iz 
Trebnjega kuhajo golaž.

Park v Trebnjem

14. 10., 8:30
Steklasova pot: Šentrupert-Okrog-Nebesa-Šentrupert. 
Traja 6 ur, lahka pot.

Šentrupert

14. 10. 45% žur: zadnja sobota letošnje sezone in zadnji žur. Center Vita

15. 10., 8:00

4. pohod po poti Mare Rupene: pohod po poti Mare Rupene, krak Ev-
ropske pešpoti E7. Na pohod se pohodniki odpravijo iz dveh vstopnih 
točk (Žužemberk in Dol. Toplice), poti pa se združita v Dobrniču. Pot je 
markirana, zagotovljen pa bo tudi vodič in zloženka s karto poti. Zbirni 
mesti: Dol. Toplice-izpred Zdraviliškega doma, Žužemberk-pred gra-
dom.

15. 10., 12:00
Tradicionalna proslava v počastitev 63. obletnice 1. kongresa Slovenske 
protifašistične ženske zveze. Kulturni program. Srečanja se udeležijo še ži-
veče delegatke kongresa, borke in borci NOB …

Dobrnič

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

Otroški 
abonma

V novi sezoni 2006/2007 Zve-
za kulturnih društev Trebnje 
pripravlja že 10. otroški abon-
ma. Kot vsa leta do sedaj bo po-
tekal vsak drugi četrtek ob 17. 
uri v Kulturnem domu Trebnje 
od oktobra 2006 do junija 2007. 
Zvrstilo se bo 9 različnih pred-
stav za otroke od 3. leta dalje. 
Vsekakor pa se lahko pridruži-
jo tudi mlajši od 3 let; zanje je 
vstop prost. 

Ker vstopamo v deseto sezo-
no otroškega abonmaja, bo prva 
predstava za vse prosta vstopni-
ne in tudi v abonmajsko ceno je 
vključenih samo 8 predstav.  
In katere predstave smo izbra-
li?
Rokec na drugem koncu sveta 
LS Uš,
Štirje muzikantje LS Sirova luk-
njica,
Gremo skupaj z R. Kranjčan, 
Romana Kranjčan,
Pika Nogavička LG Maribor,
Lajnarjev cirkus Kranjski ko-
medijanti,
Rdeča kapica Mini teater,
Vilinček Vili Mavrično gleda-
lišče,
Miškolin Mini teater,
Klovnesina zabava, Eva Škofic 
M.

Teden otroka
Letos bo posebna pozornost 

otrokom namenjena v času od 
2. do 9. oktobra. Za otroke se 
bo v tem tednu brezplačno vr-
tel film Ledena doba 2 v Kinu 
Trebnje. 

Prispevek 
vrtca

Program, ki je namenjen 
vsem otrokom, bo potekal od 
ponedeljka, 2. 10. 2006, do pet-
ka, 6. 10. 2006, v enoti Kekec od 
16.00 do 18.00 ure in sicer:
•v ponedeljek, 2.10.  – lutkovna 
igra: Jesen v gozdu
•v torek, 3. 10. – Izdelovanje 
malih ritmičnih inštrumentov
•v sredo, 4. 10. – Izdelovanje ži-
vali iz naravnega materiala
•v četrtek, 5.10. – Gibalno glas-
beno plesno popoldne
•v petek, 6.10.  – Orientacijski 
pohod

Pridite in igrajte se z nami,va-
bimo vas vsi iz Vrtca Trebnje

Gledališče za 
odrasle

Tudi za odrasle smo že ne-
kaj pripravili: enkrat mesečno 
se bomo srečali v trebanjskem 
kulturnem domu na izbranih 
gledaliških predstavah: 27. 10. 
Gospodinja (MGL), 16. 11. Na-
svidenje nad zvezdami (GS iz 
Senovega), 3. 12. Bog nas varji 
mestne snehe (GS iz Pišec), 16. 
12.  Je bil škrjanec (Špasteater)

Lončarska delavnica za 
odrasle
Lončarska delavnica … na gra-
du Mala loka, v petek, 6. okto-
bra 2006. 

Viteška delavnica
Počitniško vzdušje osnov-

nošolcev je sredino popoldne 
v avgustu trebanjska območna 
izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti zapolnila 
z viteško delavnico na gradu 
Speča lepotica na Mirni pri dr. 
Marku Marinu pod mentor-
stvom Borisa Kononenka iz 
Ljubljane. Ob 16. uri je bilo na 

grajskem dvorišču zbranih 
preko 40 udeležencev od naj-
mlajših (sl. 1) do 13 let starosti 
in več, nekateri tudi s starši ali 
spremljevalci, ki so bili dobro-
došla pomoč pri ustvarjanju. Pri 
izdelavi viteške oprave – tunike, 
čelade, meča, konjička, je bilo 
potrebnega kar precej dela in 
seveda medsebojno sodelovanje 
ni bilo izključeno. S skupnimi 
močmi so iz kartona izdelali 
tudi grad in gusarsko ladjo, kjer 
je po delavnici izdelave viteške 
oprave sledil krajši viteški spo-
pad med gusarji in grajskimi za 
ukradeno princeso. Srečnemu 
koncu – grajski so dobili prin-
ceso nazaj – je sledila še igrica 
Rešimo princesko v izvedbi 
mentorja Borisa Kononenka, ki 
se je odvijala v grajski dvorani 
mirnskega gradu. 

Popoldansko druženje v vite-
škem vzdušju je trajalo kar tri 
ure in pol. Tudi vreme je bilo 
naklonjeno. Udeleženci in so-
delujoči vseh starosti pa so bili 
prijetna in delavna skupina. In 
takih obiskovalcev delavnic si 
organizatorji lahko samo želijo. 

                             (M. F.)

»Mami, jaz sem pa grofična!«

Spopad

Počitniški avgust v      
Knjižnici Pavla Golie Trebnje
V avgustu smo bili tudi v knjižnici nekoliko počitniško razpoloženi.

Naše veselo počitniško razpoloženje pa nam ni dalo miru, da ne 
bi vsak ponedeljek ob 17-ih prebirali pravljice ali se igrali. Tako bo 
tudi v prihodnje. 

Konec meseca pa smo se odločili še za nekaj ustvarjanja. Tako 
smo v okviru  projekta Dnevi evropske kulturne dediščine 2006 v 
času poletnih počitnic, od 28. do 31. avgusta, izvedli delavnico za 
osnovnošolce. Skozi ustvarjalne delavnice, ki so potekale vsak dan 
po štiri ure v knjižnici, so otroci iz različnih materialov izdelovali 
makete gradov in spoznavali grajsko življenje. Tako smo izdelovali 
makete gradov iz siporeksa, kartona in papirja ter mavca. Nekate-
re stvaritve so domišljijsko obarvane, spet druge pa zelo dovršene 
mojstrovine. Otroci so mojstrsko izražali svoje poznavanje gradov 
in ročno spretnost ob hkratnem upoštevanju realnosti slike tistega 
časa. Med samo delavnico smo se tudi posladkali z nekaterimi je-
senskimi dobrotami in, seveda, s sladoledom. 

Končne izdelke naših vrlih kamnosekov, oblikovalcev in lepljen-
cev si lahko ogledate v Knjižnici Pavla Golie Trebnje v času od 23. 
do 30. septembra. 

Konec meseca avgusta smo zopet izžrebali nagrajence naše knjiž-
ne uganke. Tokratna rešitev je bila CICIBAN. Tudi pri reševanju 
le-te se je ravno tako poznalo počitniško razpoloženje, saj smo do-
bili manj rešitev kot med šolskim letom. Izžrebanca avgustovske 
knjižne uganke pa sta Nina Železnik iz Trebnjega in Tine Ribič iz 
Šentruperta. Nagrajencema čestitamo!                      Mojca Mandelj

Airsoft              
Airsoft je pri nas še dokaj nepoznan 

ekipni šport, ki združuje več različnih 
tehnik, kot so: orientacija, iznajdljivost, 
medsebojno pomoč ter vojaške in poli-
cijske tehnike bojevanja.

Igralci so oboroženi z natančnimi 
replikami pravega orožja, katere pa ne 
poškodujejo igralcev in ne povzročajo 
škode na objektih. Igralci so oblečeni v 
maskirna oblačila, uporabljajo maskir-
ne barve in druge tehnike maskiranja. 

Airsoft NI paintball, kot bi lahko kdo 
najprej pomislil. AirSoft replike imajo 
večji domet (več kot 40 m), so popol-
noma podobne pravemu orožju, stre-
ljajo bio-razgradljive, 6 mm kroglice, ki 
so do 10 x cenejše od paintball kroglic, 
natančnost replik je veliko večja in še bi 
lahko naštevali. Za zaščito se uporab-
ljajo samo zaščitna očala in ne zaščitne 
maske ali čelade.

Za razliko od paintballa zadetek 
airsoft kroglice igralca ne markira (ne 
pusti barve), zato morajo biti igralci 
pošteni in zadetek priznati. Pri igri mo-
rajo vsi igralci brezpogojno uporabljati 
ustrezna očala za zaščito oči, zaželjena 
pa je tudi zaščita zob. 

Terene za redne spopade imamo v 

Ivančani Gorici, Trebnjem in na Zaplani. 
Več informacij dobite na naši spletni 

strani www.sep-airsoft.com 

Urban Hren, S.E.P. airsoft team
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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 
Živinorejska razstava

V soboto, 2. septembra, je v Trebnjem,  na travniku poleg gostiš-
ča Hribar, potekala razstava plemenskih krav, bikov, telic, konj in 
drobnice.

Razstavo so si med drugimi ogledali tudi predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije  Peter Vrisk, predstavnik MKGP Vik-
tor Krek in poslanka  Marjeta Uhan.

Rezultati ocenjevanja so bili sledeči:

Kategorija telice rjave pasme
I.SI 12898316, Anton Vrhovec,  Velika Loka 1, Velika Loka
II.SI 52896602, Janko Strniša,  Vrbovec 4, Dobrnič
III.SI 42897790, Marta Marn,  Dolenja Dobrava 13, Trebnje

Kategorija prvesnice rjave pasme

I.SI 72803709, Mihaela Krevs,  Belšinja vas 4, Trebnje 
II.SI 22577401, Marta Marn,  Dolenja Dobrava 13, Trebnje
III.SI 62869827, Danijel Potokar Račje selo  9, Trebnje

Kategorija krave z zaključeno prvo laktacijo rjave pasme

I.SI 02500544, Anton Vrhovec,  Velika Loka 1, Velika Loka
II.SI 72304925, Janez Majde,  Luža 4, Dobrnič
III.SI 72771545, Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve, Trebnje

Kategorija starejše krave rjave pasme

I.SI 22307325, Pavel Kurent,   Škrljevo 1, Šentrupert
II.SI 72416538, Marija Prosen, Dečja vas 27, Trebnje
III.SI 02419806, Peter Tratar,  Kostanjevica 3, Šentrupert
Kategorija telice črnobele pasme
I.SI 12970276, Anton Vrhovec,  Velika Loka 1, Velika loka
II.SI 02929257, Peter Tratar,  Kostanjevica 3, Šentrupert
III.SI 52927827, Marta Marn,  Dolenja Dobrava 13, Trebnje

Kategorija prvesnice črnobela pasma

I.SI 82773261, Franc Pust  Hudeje 19, Trebnje
II.SI 32801835, Božidar Ozimek Vrhtrebnje 1, Trebnje
III.SI 62800893, Franc Pust  Hudeje 19, Trebnje 

Kategorija krave z zaključeno eno ali več laktacijami črnobele pasme

I.SI 32451643, Jože Škerjanec,  Čužnja vas 1, Mokronog
II.SI 32547719, Drago Sinur,  Čužnja vas 2, Mokronog
III.SI 92452686, Drago Sinur,  Čužnja vas 2, Mokronog

Kategorija telica lisaste pasme

I.SI 83017674, Franc Opara,   Dolenje Nemška vas 37, Trebnje

Kategorija plemenski bik rjave pasme

I.SI 02787279, Janez Majde,  Luža 4, Dobrnič

Kategorija plemenski bik lisaste pasme

I.SI 3283287 Franc Opara,   Dolenje Nemška vas 37, Trebnje

Šampionka razstave Trebnje 2006

I.SI 72803709, Mihaela Krevs,  Belšinja vas 4, Trebnje 

KGZS Zavod Novo mesto Izpostava Trebnje
Ana Moder,univ.dipl.inž.zoot.

Razstava konj
Za veliko popestritev živinorejske razstave je poskrbelo Konje-

rejsko društvo Trebnje z razstavo konj, ki je pritegnila mnogo ob-
iskovalcev. Tako smo ob tej priložnosti lahko videli nekaj najbolj 
tipičnih pasemskih predstavnikov konjske populacije v naši regiji, 
kot so slovenski hladnokrvni konj, posavski konj,  haflinger in ne-
kaj križancev. Ljubitelji konj so si konje še posebej lahko ogledali 
na demonstrativnem nastopu, kjer so podrobneje predstavili po-
samezne konje. 

V našem društvu je nekaj zelo uspešnih rejcev, ki beležijo velike 
uspehe v rodovniški reji. Z rednimi izobraževanji in strokovnimi 
ekskurzijami smo dosegli, da imajo člani Konjerejskega društva 
Trebnje urejene rodovniške knjige. Večina razstavljenih konj pa 
tudi ostalih v lasti članov društva imajo konje v rodovniku B, nekaj 
pa tudi v rodovniku A.                                             Gregor Rogelj

Obvestilo
V začetku oktobra bo v Trebnjem potekal začetni tečaj FFS. 

Prijave sprejema kmetijsko svetovalna služba Trebnje, najpo-
zneje do konca septembra, na telefon 34-60-670.

V petek, 25 avgusta 2006, je na posestvu Srednje kmetijske 
šole v Srebrničah potekalo regijsko tekmovanje v oranju.  Med 
dvobrazdnimi krajniki je zmagal Anton Kukenberger, med ob-
račalnimi plugi pa Igor Pate iz Novega mesta. Oba zmagovalca 
sta se uvrstila na državno tekmovanje oračev, ki je potekalo od 
8. do 10. septembra 2006 v Lokvah pri Črnomlju.

Doma imamo več, kot vemo
Prvi (mini)ekološki praznik v Trebnjem

Razstava konj je bila za konjerejce tudi priložnost v širitvi po-
nudbe, v iskanju novih idej. Vse večje število konj je danes na-
menjeno rekreativnemu jahanju in drugim konjskim športom. 
(Foto: Gregor Rogelj)

CIK Trebnje v šolskem letu 
2006/2007
Jesen je pred vrati in sep-
tember je čas, ko se odpro 
vrata šol in izobraževalnih 
centrov, zato smo zaprosili 
direktorico Centra za izob-
raževanje Patricijo Pavlič, 
da predstavi osrednje ak-
tivnosti, ki se bodo skozi 
šolsko leto izvajale v ok-
viru tega izobraževalnega 
središča.

Kakšne programe pripravlja-
te?

Center za izobraževanje in 
kulturo Trebnje ostaja tudi v 
šolskem letu 2006/2007 izobra-
ževalno, svetovalno, informacij-
sko in pospeševalno središče za 
izobraževanje odraslih. Ponud-
ba naših izobraževalnih progra-
mov je objavljena tudi na internetni strani zavoda www.ciktrebnje.
si, kjer se zainteresirani lahko podrobneje seznanijo z njimi. 

Sicer pa programe delimo v tri sklope: programe za pridobitev 
izobrazbe, za izpopolnjevanje in usposabljanje ter splošno izobra-
ževanje. 

Programe za pridobitev izobrazbe izvajamo v sodelovanju s 
CDI Univerzum (vrtnar, cvetličar, PTI vrtnarski tehnik) in Šolskim 
centrom Novo mesto (bolničar-negovalec in PTI strojni tehnik), 
imamo pa tudi več lastnih verifikacij (administrator, gostinska dela, 
oskrbnik, SSI in PTI ekonomski tehnik, PTI gostinsko-turistični 
tehnik, turistični tehnik in predšolska vzgoja). Občani lahko izbira-
jo med 13 programi za pridobitev izobrazbe, programom osnovne 
šole za odrasle, ki je še vedno brezplačna, ter visokošolskim in ma-
gistrskim študijem. 

Poleg šolskih programov bo tudi letos možna vključitev v raz-
lične tečaje tujih jezikov za otroke in odrasle, računalništva ter pro-
grame usposabljanja za voznika viličarja, dvigal in TGM. Programe 
za vodje računovodskih servisov, malih podjetij ter usposabljanje 
za knjigovodska dela pa bomo tudi v tem letu izvajali po programih 
GZS. 

In kakšne novosti ponujate za novo šolsko leto?
Tudi v tem letu je pri nas študijsko središče Ekonomske fakul-

tete iz Ljubljane, kjer se bo v obliki študija na daljavo in v skla-
du z Bolonjsko deklaracijo izvajal dodiplomski program Visoke 
poslovne šole. Novost pa je na področju podiplomskega študija, 
saj bo ekonomska fakulteta iz Ljubljane v tem študijskem letu na 
našem centru začela izvajati tudi podiplomski (magistrski) pro-
gram Ekonomije. Na podiplomski študij se lahko vpišejo tisti, ki so 
končali študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih po-
dročij, študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
ali univerzitetni študijski program ustreznih strokovnih področij. 
Program, ki obsega dve leti, se bo v celoti izvajal v Trebnjem. Več o 
programu, vpisnih pogojih in šolnini pa lahko občani izvejo tudi na 
naši spletni strani ali strani EF Ljubljana.

Veliko pozornost smo v tem šolskem letu namenili tudi pro-
gramom za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 
Tako se bodo lahko občani na našem centru pripravljali za prido-
bitev  NPK maser, pediker, socialni oskrbovalec in voznik. V pri-
pravi pa so še številni drugi programi s področja gradbeništva in 
komunale.
 V sklopu CIK-a deluje tudi Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje (UTŽO). Kakšen je interes?

Kljub dvomom pred osmimi leti, da bo tudi na podeželju zažive-
la UTŽO, se je izkazalo, da je potreba po tovrstnem izobraževanju 
prisotna tudi pri nas, samo omogočiti je potrebno, da se uresniči 
- ponuditi in vzpodbuditi starejše, da se ponovno vključijo v izob-
raževanje. Člani UTŽO, ki jih je danes preko 300, se učijo v števil-
nih krožkih ter obiskujejo delavnice, ki so organizirane vsak torek v 
naši predavalnici, in sodelujejo tudi pri oblikovanju programov.

Na CIK Trebnje se ideja vseživljenjskega učenja tudi prakticira, 
saj s svojo pestro ponudbo programov omogoča učenje otrokom, 
staršem, babicam in dedkom. 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje obvešča obiskovalce, da si lahko zbirko li-
kovnih del ogledajo vsak delovnik od 15.00 do 17.00 ure in ob 
sobotah od 10.00 do 12.00 ure ali po naročilu na tel. št. 07 / 34 82 
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Veliki sadni piknik v Mostecu

Z roko v roki
Konec junija (21. 6. 2006) so četrtošolci OŠ Trebnje obiskali 

Dom starejših občanov. Nastopili so z igrico Bremenski mestni 
godci, Rdeča kapica, Polna luna in shujševalna kura, Oblak in 
mavrica. Ob harmoniki so učenci tudi zaplesali in peli ljudske 
pesmi. S petjem in plesom so starejše še posebej razveselili. D. F.

�»Trebanjski oktet išče prvega tenorista. Za vse 

informacije sta na voljo Slavko Podboj (041 614 403) 

ali Franci Kravcar (051 348 147). Lepo vabljeni!«

Novice Karate kluba

V Starem trgu, na vogalu med 
Kmetijsko zadrugo in Koprsko 
banko, se bo v soboto, 23. sep-
tembra,  dopoldne od 9. ure da-
lje dogajal prvi (mini)ekološki 
praznik v naši občini. 

Pripravljata ga Združenje za 
ekološko kmetovanje Dolenj-
ske, Posavja in Bele krajine in 
Društvo za razvoj in oživitev 
Trebnjega (DROT) s pomočjo 
Kmetijske zadruge Trebnje.

Ekološko pridelano hrano 

bodo ponudile kmetije: Marin-
ček izpod Kozjaka pri Dobrni-
ču, Repovž iz Šentjanža, Novak 
iz Zagorice pri Dobrniču, Alojz 
Kastelic iz Mirne Peči, Kastelic 
iz Ajdovca, Černelič iz Artič, 
Pavlin iz Semiča in še kdo.

Dogajanje bodo popestrili 
šolarji in učitelji iz Eko-šole v 
Velikem Gabru in domači har-
monikarji. 

Vljudno vabljeni
-gm-

Klub Naravnega Zdravja pri-
reja v soboto, 23. septembra, od 
10.00 do 20.00 ure v Mostecu 
v Ljubljani prvi veliki sadni pik-
nik, katerega slogan se glasi: 
Najboljše stvari so vedno na-
ravne in preproste! 
Predstavitev našega kluba:

Klub Naravnega Zdravja je 
edini klub ali institucija na Slo-
venskem, kjer izvajamo, učimo 
in promoviramo preprosta 
načela naravnega zdravja – na-
ravne higiene.

V Klubu Naravnega Zdra-
vja proučujemo in skušamo 
razumeti življenje v harmoniji 
z naravnimi zakoni, ki velja-
jo tako za ljudi kot tudi za vse 
živali. V klubu delujemo ljudje, 
ki živimo v skladu s principi 
znanosti o zdravju in podaja-
mo znanje (osebna svetovanja, 
predavanja), ki temelji tudi na 
naših življenjskih izkušnjah.
Nekaj predstavitvenih besed o 
velikem sadnem pikniku:

Glede na izredno zanimanje 
ljudi za naravni način življenja 
in številne dosedanje poslušalce  
na predavanjih praktika in sve-

tovalca naravnega zdravja – na-
ravne higiene g. Aloisa Kolarja, 
pričakujemo okrog 2000 obisko-
valcev na pikniku. Namen pik-
nika je predstaviti obiskovalcem 
najboljši slog življenja v skladu z 
naravnimi principi!

Pripravljamo zanimiv in pe-
ster program, ki bo vključeval 
tudi brezplačna predavanja o 
znanosti življenja največjega 
strokovnjaka v Sloveniji g. Alo-
isa Kolarja in pa ostalih pre-
davateljev! Še posebej zanimive 
bodo izpovedi številnih ljudi, ki 
so s pomočjo preprostih princi-
pov naravnega zdravja pozdra-
vili številne, nekateri tudi ne-
ozdravljive (po mnenju uradne 
medicine) bolezni. Prav tako 
bomo gostili številne glasbene 
goste in pa celotno dogajanje 
popestrili še z dodatnimi za-
nimivostmi na stojnicah, kjer 
se bodo predstavila podjetja 
in društva z naravi, ljudem in 
živalim prijaznimi izdelki in 
storitvami. mag. Sanja Kocijan

Informacije:Alois Kolar, 
Damijan Likar

Tel: 051 350 086, 041 356 093

Septembra Karate klub Trebnje 
nadaljuje s treningi za svoje člane, 
prav tako pa vpisuje in sprejema 
nove člane, ki želijo začeti s trenin-
gi karateja. Za člane KK Trebnje se 
treningi pričnejo v petek, 1. 9., ob 
17.00 uri, v telovadnici CIK v Treb-
njem, na Kidričevi cesti  2. Za nove 
člane bo prvi trening v petek, 15. 9., 
ob 17.00 uri.

Vpisujemo nove člane vseh sta-
rostnih skupin in sicer od 7. leta sta-
rosti dalje. V klubu trenira od 30 do 
40 članov, ki trenirajo po skupinah 
glede na nivo znanja. 

Naši člani se lahko s karatejem 
ukvarjajo rekreativno ali pa tekmo-
valno. Rekreacija poteka dvakrat 
tedensko. Tekmovalci pa trenira-
jo 3–4-krat tedensko. Tekmovalci 
lahko nastopajo v športnih borbah, 
katah in katah ekipno, najuspešnejši 
pa na državnih prvenstvih in vseh 
večjih turnirjih po Sloveniji.

Treninge vodijo trije izkušeni tre-

nerji, ki so mojstri karateja in imajo 
za delo v športu opravljene stro-
kovne izpite na Fakulteti za šport v 
Ljubljani. To so: Zvone Breznikar, 
trener karateja, 2. Dan, Iztok Be-
vec, inštruktor karateja, 1. Dan, in         
Stanko Meglič, inštruktor karateja 
1. Dan.

Da se v klubu dobro in strokov-
no dela, pričajo tudi uspehi naših 
karateistov, saj vsako leto osvojimo 
več medalj na državnih in pokalnih 
prvenstvih. Več o rezultatih naših 
tekmovalcev lahko preberete na 
internetni strani www.karate-klub-
trebnje.si

Vpis novih članov je v septembru 
do 15. 9. 2006 vsak torek in petek 
med 17.00 in 18.00 uro v telovadnici 
CIK Trebnje, Kidričeva 2, kjer tudi 
potekajo treningi in se jih zainter-
esirani lahko ogledajo. 

Dodatne informacije na  GSM 
031 513-541.         

Zvone Breznikar


