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Glasilo občine Trebnje, št. 10/15. oktober 2006/elektronski naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali Občina Trebnje, Goliev trg 5

glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

KS Sela Šumberk, kjer živi 
330 prebivalcev, leži v občini 
Trebnje južno od hitre ceste 
Ljubljana–Trebnje, približno se-
dem kilometrov od odcepa Bič v 
smeri Žužemberka.

Sredi idiličnega tržnega na-
selja, na vzpetini, od koder je 
lep pogled proti dolini, so se 
leta stiskale cerkev, šola, gostil-
na, gasilski dom in nekaj hiš ter 
vaški vodnjak. Vsi objekti so se 
obnovili, le stara osnovna šola je 
že leta samevala in počasi pro-
padala. Grozila je celo, da se bo 
sama podrla. Krajani so dalj časa 
razmišljali o njeni usodi, potem 
pa je »padla« odločitev: šolo je 
potrebno podreti do kletnih 
prostorov, nato pa se lotiti nje-
ne obnove – »šola« mora dobiti 
nov pomen.

 Za majhno KS se je sprva 
zdel projekt obnove utopičen, 
kajti predračun je po gradbe-
nem projektu znašal kar 23 mi-
lijonov tolarjev. Toda ko so jim 
predstavniki Občine Trebnje za-
gotovili, da jim bo občina stala 
ob strani, če bodo krajani »plju-
nili« v roke, se je obnova šole 21. 
avgusta 2004 tudi pričela. 

Zgodovina šole na Selih sega 
v čas Marije Terezije, saj so jo 
ustanovili na podlagi njenega 
ukaza, ki je predpisoval, da je 
potrebno ustanoviti šole v vseh 
večjih krajih. Krajevna župnija 
je za šolske potrebe odstopila 
cerkveno kaščo, krajani pa so 
jo preuredili v šolo. Med drugo 
svetovno vojno je zgradba po-
gorela, takoj po vojni pa so jo 
obnovili in prve učence je šola 
sprejela septembra 1947. Pouk 
je potekal do leta 1973, ko so 
šolo zaradi pomanjkanja učen-
cev ukinili, otroci pa od takrat 
hodijo v OŠ Veliki Gaber.

»Občina je za obnovo šole na-
menila 18 milijonov, krajevna 

skupnost je za različne stroške 
porabila 570.000 sit, krajani pa 
so prispevali les in stroje ter za-
gotovili prevoze. Pri obnovi je 
sodelovalo več kot 70 odstot-
kov vseh gospodinjstev krajevne 
skupnosti, posebej aktivno pa se 
je v obnovo vključilo 50 prebival-
cev,« je v svojem govoru navedel 
predsednik KS Franc Selan.

V obnovljenem objektu so 
štirje večji prostori s pripadajo-
čimi sanitarijami in velika klet. 
Prostori so namenjeni delova-
nju krajevne skupnosti, turistič-
nemu društvu, različnim skupi-
nam krajanov, tako mlajšim kot 
starejšim; velika želja krajanov 
pa je tudi obuditev krajevne 
knjižnice.

Šola je v petek, 6.10.2006, na 
široko odprla svoja vrata števil-
nim gostom, ki so se udeležili 
njene otvoritve.

V uvodnem govoru je pred-
sednik KS Franc Selan pozdra-
vil prisotnega župana Občine 
Trebnje Cirila Metoda Pungart-

nika, podžupana Alojza Kaste-
lica, poslanca Marjeto Uhan in 
Franca Žnidaršiča, številne pri-
sotne občinske svetnike, hkrati 
pa se zahvalil za pomoč in dobro 
sodelovanje tudi direktorju Ob-
činske uprave Janezu Slaku in 
strokovnima delavcema Občine 
Trebnje Mojci Pekolj in Dragu 
Sila. Zahvalil pa se je tudi rav-
nateljici OŠ Veliki Gaber Mari-
ji Mežnaršič in učencem, ki so 
otvoritev popestrili s kulturnim 
programom.   

Župan Ciril Pungartnik je po-
hvalil vodstvo KS ter vse kraja-
ne, ki so dejansko presenetili s 
svojo aktivnostjo ter dokazali, 
da sredstva, ki jih občina da 
krajevnim skupnostim, krajani 
dvakrat oplemenitijo. Predlagal 
je tudi, da se novi objekt imenu-
je Dom krajanov. 

»Šola danes stoji in je ponos 
naše krajevne skupnosti, kraja-
nov in tudi celotne občine Treb-
nje,« je še povedal prizadevni 
predsednik Selan.               D.M.  

Petinštirideset let Trima 

Tatjana Fink, generalna direktorica Trima

»Šola« v Selih pri Šumberku dobila novo podobo

V obnovo poslopja so krajani vložili 
več kot 2000 prostovoljnih ur

Pozdravne besede župana občine Cirila Metoda Pungartnika ob otvoritvi.

JSKD OI Trebnje 
in 

Kulturno društvo Trebnje

vabita na 

razstavo Lucijana Reščiča

NEZNANI LUČKO 
1964 – 1966 

olja na platno

v četrtek, 19. oktobra 2006, ob 19. uri,
v Baragovo galerijo v Trebnje.

Razstavo bo odprl
TONE PAVČEK

strokovni razmislek pa prispevala 
NEŽA ROT

V koncertnem delu bodo nastopili profesorji 
Glasbene šole Trebnje:

Urška Urbanija – sopran, Vanja Ivankovič – flavta, 
Boštjan Dimnik – klarinet 

in Zoltan Peter – klavir

HRAST
France Režun

Dan mu je ravno pravšnji,

da se nahrani s soncem, z vetrom in oblaki

in noč dovolj dolga,

da se odpočije.

Vprašal sem ga,

če ve za tistih nekaj listov,

ki jih razžira megla

in če ga ne moti hrup s ceste.

Dejal je,

da mu tako majhne stvari

ne morejo blizu.

Občinski svet Trebnje je na 26. seji, 20. 
septembra 2006, potrdil predlog Krajevne 
skupnosti Trebnje, da se ulica v kompleksu 
varovanih stanovanj in stanovanjskih blo-
kov v Trebnjem pri Domu starejših obča-
nov poimenuje Režunova ulica, po učite-
lju, pesniku in filozofu Francetu Režunu.

Družba Trimo je 21. septembra v ljub-
ljanskih Križankah praznovala svojo 45. 
obletnico. Osrednje slovesnosti  so se 
udeležili številni gostje iz Slovenije in 20 
držav. Slavnostni govornik na prireditvi je 
bil dr. Boštjan Žekš, predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti.

Družba Trimo je v 45-ih letih zrasla iz 
majhnega kovinskega podjetja v medna-
rodno družbo, ki ustvarja svoj prihodek v 
petdesetih državah po svetu. Na tujih tr-
gih delujejo preko 13 prodajnih podjetij, 
sedmih predstavništev in sedmih agentov 
na vseh pomembnejših trgih. Poleg tega 
ima Trimo večinski kapitalski delež tudi 
v treh slovenskih družbah. Največji trgi 
družbe Trimo so Slovenija, Hrvaška, Sr-
bija, Velika Britanija, Avstrija, Nemčija in 
Rusija. Njihova proizvodnja poteka v pro-
izvodnih obratih v Sloveniji in Rusiji. 

NE PREZRITE!
Zaradi omejenega prostora veliko prispevkov nismo mogli objaviti. Hvala za razumevanje.
PRISPEVKE  ZA NASLEDNJO 11. ŠTEVILKO GLASILA OBČANOV SPREJEMAMO DO ponedeljka, 6. 
novembra 2006 NA NASLOV: glasilo.obcanov@trebnje.si
ali: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8230 Trebnje, s pripisom ZA GLASILO OBČANOV
Anonimnih prispevkov ne objavljamo. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo.

Naša zlata maturantka 
Septembra je na ljubljanski Likovni akademiji diplomirala 

tudi Maja Kastelic – in to z  »desetko« – ter tako s svojo diplom-
sko nalogo presenetila celo profesorje. Maja je sicer naša občan-
ka. Osnovno šolo je obiskovala na PŠ Dol. Nemška vas in nato v 
Trebnjem. Uspešno šolanje kot Zoisova štipendistka je nadalje-
vala na želimeljski gimnaziji, kjer je bila tudi zlata maturantka. 

Po diplomi se vrača v Trebnje in poleg restavriranja od nje 
pričakujemo tudi razstavo, s katero se bo predstavila občanom. 
Do zdaj je razstavljala v Ljubljani, pomagala pa je tudi pri ob-
novi ljubljanske stolnice.  

Ob tem želi prispevati občini tudi širše, zato se je vključila 
med kandidate za občinske svetnike ter krajevno skupnost in 
sicer kot kandidatka na Županovi listi za razvoj. Tako vzpodbuja 
in podpira svojega očeta Alojza Kastelica, neodvisnega kandida-
ta za trebanjskega župana. 

Mogoče pa bo prav Maja vzpodbudila spravljiv dialog v ob-
činskem svetu? Da bo razgibala kulturno življenje v občini, pa 
tako ali tako ne dvomimo …

Petra Kos
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26. seja Občinskega sveta z dne 20. 9. 2006

Zadnja seja Občinskega sveta v dosedanjem mandatu. Še nikoli tako enotni 
svetniki pri delitvi sredstev rebalansa proračuna.

Obvestilo 
občanom

Mesec oktober je mesec zaščite 
proti požarom. Zato, spoštovani 
občani, bo v tem mesecu večkrat 
vključen alarmni sistem, ki bo po-
zival gasilce na preverjanje svoje 
usposobljenosti. 

Občinski štab za civilno zaščito 
Občine Trebnje in Gasilska zveza 
Trebnje pa bosta organizirala tudi 
združeno – zaščitno reševalno 
vajo s predpostavko večjega poža-
ra v strnjenem delu naselja.

Vaja bo izvedena v soboto, 26. 
10. 2006, s pričetkom ob 13.00 uri 
na območju naselja Trebelno. 

V ta namen bodo sirene zavijale 
skoraj po celotnem območju naše 
občine, slišale pa se bodo tudi si-
rene posameznih reševalnih vozil.

Vaja je ogledna, zato ste vabljeni 
tega dne na Trebelno.

Hkrati vas prosimo za razume-
vanje naših vrlih gasilcev in se ob 
zvokih siren ne vznemirjate.   

Občinski štab za CZ           

Informacije JP Komunala Trebnje

Posebno revizijsko poročilo o preveritvi poslov uprave v JP Komunala
Kljub  prikazovanju izgube se je izkazalo, da podjetje posluje z večmilijon-
skim dobičkom

Najpomembnejša točka dnevnega 
reda je bila gotovo rebalans proračuna, 
saj so imeli svetniki še zadnjo možnost 
v tem mandatu uresničiti obljube, dane 
pred štirimi leti.

Sprememba Odloka o proračunu 
Občine Trebnje je potekala (presenet-
ljivo!) izredno enotno, saj sta župan in 
Občinska uprava že pred sejo uskla-
dila predloge odborov in posameznih 
svetnikov. Nezadovoljstvo je pokazal le 
svetnik in sedanji predsednik KS Mo-
kronog Tone Maver, ki nikakor ni »že-
lel« slišati pojasnila župana, da ni mo-
goče kar na »horuk« dodeliti sredstva v 
višini 20 milijonov za odkup kulturne-
ga doma v Mokronogu, saj v času, ki je 
na razpolago po sprejetju proračuna pa 
do konca proračunskega leta, ni mogo-
če zakonito izpeljati vseh postopkov, ki 
so vezani na nakup nepremičnin.

Župan Ciril Metod Pungartnik je 
poudaril, da podpira vsa predlagana 
povečanja v okviru sredstev, ki so v 
proračunu na razpolago, opozoril pa 
je, da je potrebno postopke porabe teh 
sredstev izpeljati v skladu s predpisi, ki 
veljajo za javna naročila.

Proračun so svetniki povečali na 
postavki sanacija plazov in drugih po-
škodb na cestah za 10 milijonov, za 
tekoče vzdrževanje lokalnih cest za 20 
milijonov, za izgradnjo pločnika in jav-
ne razsvetljave v obrtni cone Trebnje 
so sredstva prerazporedili iz programa 
pločnik Štefan (Direkcija za ceste v le-
tošnjem letu ni pripravljena pristopiti 
k obnovi ceste v naselju Štefan), po-
večali so sredstva za subvencionira-

nje obrestne mere in naložili občinski 
upravi, da opravi še en razpis, občinska 
uprava pa je dolžna podaljšati razpis 
tudi za nerazdeljena sredstva na kme-
tijstvu, dodana so bila sredstva za do-
končanje kanalizacije v Starem trgu 
in Prapročah (Trebnje). Za izgradnjo 
vodovodnih sistemov so se sredstva iz 
sistema Radulja prenesla na vodovod 
Trebelno v višini 20,0 milijona in do-
dala sredstva za dokončanje vodovo-
da Gradišče v višini 16,0 milijonov. V 
proračunu so zagotovljena sredstva za 
začetek postopka izbire izvajalca za sa-
nacijo ceste Zagorica – Žužemberk in 
sicer za odsek v razdalji 4,1 km, ki ga 
bo sanirala občina Trebnje, ostali od-
sek v približno enaki dolžini, ki pade v 
občino Trebnje pa bo sanirala na pod-
lagi sklenjenega sporazuma med obči-
no in DARS, družba DARS. S tem bo 
najpozneje v letu 2007 tako imenovana 
»partizanka« v celoti obnovljena.  

Na področju kulture pridobi knjiž-
nica na Mirni za opremo nove lokacije 
sredstva v višini 10,0 milijonov, občin-
ski svet je s potrditvijo investicijskega 
programa za gradnjo večnamenskega 
doma na Trebelnem zagotovil dodatne 
3 milijone. Osnovni šoli Trebnje se do-
deli 25,2 milijona za potrebe zunanje 
ureditve. Osnovnim šolam se odobrijo 
tudi sredstva v višini 30 milijonov (v 
Trebnjem za posodobitev igrišča, za-
menjave oken, v Velikem Gabru tudi 
za zamenjavo oken v starem delu šole, 
na Mirni za klimo naprave v računal-
niški učilnici …). Za potrebe izgrad-
nje povezovalnega hodnika pri vrtcu v 

Trebnjem proračun zagotavlja dodatna 
sredstva v višini 10 mio. 
Svetniki pa so poleg že vnaprej dogo-
vorjenega povečanja dodatna sredstva 
odobrili za naslednje namene:
•za krajevne poti v KS Dol. Nemška vas 
v višini 2,3 milijona;
•v KS Trebnje 3,3 milijona (odsek Pri-
stava in Dol);
•Ševnica – Gorenja vas 1 milijon;
•Gor. Kamenje 2,5 milijona;
•Zaloka 1 milijon;
•za odkup večnamenskega prostora na 
Čatežu 3 milijone; 
•dokončanje investicije kulturnega 
doma Veliki Gaber 1 milijon;
•sponzorstvo za Pihalni orkester Treb-
nje 1,5 milijona;
•za spomenik žrtvam vojne v Mokro-
nogu 0,5 milijona;
•za kočo na Debencu 5 milijonov;
•za planinski dom na Vrhtrebnjem 5 
milijonov.

Gasilski zvezi Trebnje je bilo odo-
breno povišanje v višini 8,3 milijona 
ter dodatno še za Gasilsko društvo Lu-
kovek za nakup vozila v višini 1,5 mili-
jona;

Za dokončanje vodovoda v Žužkovi 
dolini v KS Mokronog je odobreno po-
večanje za 4,1 milijona.   

V nadaljevanju je vodenje seje pre-
vzel podžupan Alojzij Kastelic. Svetni-
ki so potrdili imenovanje nove ulice, v 
območju kompleksa varovanih stano-
vanj in stanovanjskih blokov v Treb-
njem pri Domu starejših občanov in si-
cer so ji dali ime po znanem Trebanjcu 
Francetu Režunu, Režunova ulica.        

Svetniki so potrdili dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta za 
adaptacijo in dozidavo PŠ v Dolenji 
Nemški vasi. Enoglasno so se zavzeli 
za projekt, ki je od zakonsko predpi-
sanih normativov dražji za 100 mio. 
Izven normativov naj bi se gradila telo-
vadnica, ki bi s svojo tlorisno površino 
15 X 24 m omogočala tudi uporabo teh 
prostorov za izvenšolsko dejavnost. Za 
ta del investicije občina ne more raču-
nati na sofinanciranje države.

Svetniki so obravnavali predlog dr-
žavnega lokacijskega načrta za izven-
nivojsko križanje Zvijavnica na cesti 
Trebnje-Mirna z železniško progo. Z 
izgradnjo 787 m nove ceste (od Obrt-
ne cone do Križmana) se bo bistveno 
izboljšala prometna varnost na tem 
območju.  Podali so nekaj pripomb na 
predlagane rešitve.

Pri kadrovskih zadevah se je odvijala 
polemika, ali je res potrebno pristopiti 
k razpisu za novega direktorja Ko-
munale Trebnje. Posamezni svetniki 
so bili mnenja, da je razpis preuranjen 
in »diši« po politični odločitvi. Šele po 
pojasnilu, da so postopki razpisa in 
roki določeni v Statutu Javnega pod-
jetja in da bo o imenovanju direktorja 
odločal novi sestav Občinskega sveta, 
se je razprava umirila.

Podeljena je bila tudi koncesija za 
opravljanje zobozdravstvene dejavno-
sti za mladino Nataši Rogelj, dr.dent.
med. Koncesijo bo opravljala v prosto-
rih OŠ Trebnje.

Svetniki so potrdili tudi nove cene 
storitev pomoči na domu, ki jo izvaja 

Dom starejših občanov. Glede na nov 
pravilnik je zanimivo, da se bo cena 
za uporabnike storitev celo znižala!  
Hkrati so svetniki »pokrili« izpad do-
hodkov storitve pomoči na domu v ob-
dobju prvih osmih mesecev.

Svetniki so v celoti potrdili pred-
lagane sklepe občinske uprave, ki se 
nanašajo na posebno revizorjevo poro-
čilo o preveritvi poslov uprave Javnega 
podjetja Komunala. Revizor je sicer 
ugotovil, da je bil glede na to, da usta-
novitelju ni bilo predlagana preknjižba 
zemljišč na sredstva v upravljanje, tak 
način izkazovanje v poslovnih knjigah, 
pravilen. Namen posebne revizije pa je 
bil ugotoviti, ali tako izkazovanje od-
hodkov v poslovnih knjigah pomeni 
za javno podjetje tudi denarni odliv. 
Revizor je ugotovil, da je podjetje za-
radi takega izkazovanja v letu 2004 
prikazalo izgubo v višini 386 tisoč sit, 
namesto da bi izkazalo dobrih 20 mio 
dobička. Glede na to, da je potrebno te 
ugotovitve upoštevati tudi za leto 2003 
in 2005, je pričakovati, da javno pod-
jetje posluje precej boljše, kot so izka-
zovali dosedanji poslovni izkazi, kar 
pa mora Javno podjetje uskladiti ob 
pripravi računovodskih izkazov za leto 
2006.  

V nadaljevanju seje so svetniki po-
trdili Letno poročilo javnega podjetja 
Komunala Trebnje za leto 2005, ki ga 
je predstavil direktor Jože Povšič. 

Občinski svet je sprejel tudi sklep, 
da je prireditev Iz trebanjskega koša 
osrednje turistična prireditev v občini 
Trebnje.                                           M.D.

Overjanje garantnih pisem – obvestilo 
Obveščamo vas, da se je Ministrstvo za javno upravo z Minis-

trstvom za zunanje zadeve dogovorilo, da se spremenijo oziroma 
odpravijo obvezni obrazci obstoječih garantnih pisem. Namesto 
obrazcev, ki so jih diplomatsko konzularna predstavništva do 
sedaj zahtevala kot nujen pogoj za izdajo vizuma, bodo garanti 
lahko podali izjavo v obliki dopisa ali drugega dokumenta, lahko 
pa tudi na priporočenem obrazcu, o vsebini katerega smo se prav 
tako uskladili z Ministrstvom za zunanje zadeve. Diplomatsko 
konzularna predstavništva bodo od 5. 10. 2006 dalje upoštevala 
vsa garantna pisma, ne glede na obliko, ki bodo vsebovala mini-
malen nabor podatkov, razviden iz obrazcev priporočenih garant-
nih pisem. Obrazca bosta tudi v prihodnje objavljena na spletnih 
straneh Ministrstva za zunanje zadeve.

Na podlagi navedenega bo Upravna enota Trebnje od 2. 10. 
2006 dalje upoštevala vsa garantna pisma, ki bodo vsebovala zgo-
raj naveden minimalni nabor podatkov.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 
(07) 3482 258 (Darinka Mlakar – Korpar) in na tel. št. (07) 

3482 285 (Vesna Kočan).
Upravna enota Trebnje

Javna  dražba
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 

8210 Trebnje, organizira javno 
dražbo, ki bo  v sredo, 25. 10. 
2006 ob 16.00 uri za občinskim 
poslopjem, Goliev trg 5
za prodajo naslednjih predmetov :
1. računalnik – komplet 
2. pisarniško pohištvo: 
-pisalne mize
-pisarniške omare
-pisarniški stoli

Ogled je možen v torek,  24. 
10. 2006, od 10.00 do 14.00 ure, v 
dogovoru s hišnikom tudi druge 
dneve.

Nakup je opravljen po sistemu 
videno – kupljeno.

Direktor Komunale Trebnje prejel priznanje Zveze 
ekoloških gibanj Slovenije

Direktor Javnega podjetja Komunala Trebnje Jože Povšič (na sliki 
levo) je iz rok predsednika Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karla 
Lipiča prejel priznanje za aktivno delo na področju varstva življenj-
skega okolja, strokovnega predavanja o varstvu okolja, ekološkega 
ozaveščanja občanov občine Trebnje, sodelovanja v mednarodnem 
projektu INTERREG, organiziranja čistilnih akcij in sodelovanja 
pri evropskem projektu EKO šol, ki delujejo v okviru osnovnih šol 
kot npr. EKO šola Veliki Gaber. Foto: Nuša Strel. 

Polemike o pravilnosti in upravičenosti 
uvedbe posebne revizije o preveritvi poslov 
uprave Javnega podjetja Komunala Trebnje, 
ki jih je v prejšnji številki Glasila občanov 
sprožal direktor JP Komunala Jože Povšič, 
so bile nepotrebne in zmotne.

Razkritja posebnega revizijskega poročila 
o preveritvi poslov uprave Javnega podjetja 
Komunala, ki ga je na pobudo Nadzornega 
sveta JP, naročil Občinski svet Občine Treb-
nje, kažejo na to, da JP Komunala vse od 
leta 1994 napačno knjiži vsa sredstva, ki so v 
upravljanju, kot lastna opredmetena osnovna 
sredstva in s tem nepravilno oblikuje osnov-
ni kapital. Posebna revizija je tudi ugotovila, 
da bi bilo pred izločitvijo zemljišč potrebno 
predlagati ustanovitelju, da sprejme sklep o 
zmanjšanju osnovnega kapitala za vrednost 
prenesenih zemljišč (ker so bila zemljišča kot 
lastna opredmetena osnovna sredstva s pro-
tipostavko v osnovnem kapitalu). Glede na 
to, da predloga o zmanjšanju kapitala ni bilo 
podanega, je JP ta sredstva izknjižilo v dobro 
nabavne vrednosti zemljišč in za enak znesek 
v breme prevrednotovalnih odhodkov. 

Tak način knjiženja je v izkazu poslovnega 
izida povzročil odhodek, ki je poslabšal po-
slovni rezultat. Vendar ta odhodek ni povzro-
čil denarnega odliva in ni vplival na likvid-
nost družbe. 

Javno podjetje je tako za leto 2004 name-
sto 20.204.000,00 sit čistega dobička, izka-
zovalo izgubo v višini 386.000,00 sit. Enak 
način knjiženja je JP Komunala opravila tudi 
v letu 2003. 

Namen uvedbe posebne revizije je bil, da se 
enkrat za vselej zaključi večletno polemizira-
nje direktorja Jožeta Povšiča o nepokriti izgu-
bi v JP. Dobro za vse uporabnike komunalnih 
storitev pa je to, da te navedbe direktorja JP 
Komunala ne morejo vplivati na povečanje 
cen komunalnih storitev.

Pričakujemo pa, da bo direktor JP zmogel 
toliko hrabrosti in se vsem, ki jih je do sedaj 
blatil za »nepokritje« izgube v JP, vsaj opra-
vičil. Prav bi bilo, da občane občine Trebnje 
seznani tudi s posledicami, ki jih je povzročil 
z nepravilnim odpuščanjem delavcev v začet-
ku svojega mandata. Kljub dokončni odločit-
vi sodišč, da je nepravilno odpuščenega de-
lavca potrebno zaposliti v JP, delavec še vedno 
čaka na zaposlitev in prejema minimalno pla-
čo. Koliko bo vse to stalo uporabnike storitev 
JP, gre v večmilijonske zneske, bo na koncu 
očitno zopet povedalo sodišče.    

Franc Jevnikar,
predsednik Nadzornega sveta 

JP Komunala

Posebna revizija za leto 2004
V Javnem podjetju 

Komunala Trebnje je 
bila »posebna« revizi-
ja za leto 2004. V času 
revizije revizorji niso 
bili fizično prisotni v 
javnem podjetju, kar je 
nenormalno. Revizorka 
nas je takoj po pregle-
du dokumentacije po 
telefonu obvestila, da je 
sedanja uprava javne-
ga podjetja zakonito 
in pošteno knjižila vse 
poslovne dogodke v 

letu 2004. Drugače tudi ni mo-
glo biti, saj smo v tem letu dobili 
pozitivno revizorjevo poročilo 
rednega revizorja Iteo Abeceda 
in še posebno Pohvalo za to leto. 
V končno poročilo so revizorji 
zapisali,: 

»Ponovno pa poudarjamo, 
tako kot je bilo povedano že 
v posebnem revizijskem  po-
ročilu z dne 07. 09. 2006, da 
je uprava Javnega podjetja 
Komunala Trebnje pravilno 
in skladno z računovodski-
mi standardi knjižila sklep 
Okrajnega sodišča, tako da je 

zmanjšala vrednost zemljišč za 
20.590.000,00 SIT in za enak 
znesek povečala prevrednoto-
valne odhodke. Plus revizija 
d.o.o., Spec. Viktorija Vehovec, 
univ.dipl.ekon., pooblaščena 
revizorka«. 

Napaka  je nastala v letu 1994, 
saj bi morala Občina Trebnje 
predati javnemu podjetju zem-
ljišča kot premoženje v uprav-
ljanju in ne v last. To napako je 
ugotovilo že Računsko sodišče v 
letu 2002  in predlagalo vredno-
tenje premoženja. To smo takoj 
predlagali Občini Trebnje kot 

lastniku, ustanovili smo Komisi-
jo za vrednotenje premoženja in 
pridobili ponudbo pooblaščene 
družbe, da bi opravila vrednote-
nje za 1.7 mio SIT. Naj navede-
mo, da je skupnega javnega pre-
moženja v upravljanju javnega 
podjetja preko 3 milijarde SIT, 
torej je bila ponudba zelo ugod-
na. Predstavniki Občine Treb-

nje so to vrednotenje zavrnili in 
s tem prevzeli odgovornost za 
neurejeno stanje na premoženju 
Občine Trebnje. Z dopisom smo 
jih na to odgovornost tudi opo-
zorili, vendar takrat niso reagi-
rali. Po tej reviziji za leto 2004 je 
stanje urejeno.

 Javno podjetje Komunala 
Trebnje
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Volitve 2006, nedelja, 22. oktoberVolitve 2006, nedelja, 22. oktober

Ciril Metod Pungartnik se je po dolgem in temeljitem premisleku 
odločil, da kandidira za župana še za en mandat. Odločitev ni bila 
lahka, zato tudi opravičilo vsem, ki jih je njegova odločitev v za-
dnjem trenutku mogoče malo zbegala. 

 Cirila Metoda Pungartnika ni potrebno posebej predstavljati. Ro-
jen v Trebnjem, živi v Trebnjem in kot sam večkrat v šali pravi, bo tudi 
pokopan v Trebnjem.

Njegova prednost pri vodenju občinske uprave in županovanju je 
prav gotovo v izkušnjah in politični modrosti, ki jo je pridobil z delom 
v gospodarstvu in na najbolj pomembnih političnih funkcijah. 
Zakaj je najbolj primeren za župana?
• Delovanje Občine pozna do potankosti (ob vodenju firme Novoles 

je bil tudi večletni član izvršilnega odbora samoupravne skupnosti 
za področje komunale, nato pa tudi predsednik samoupravne skup-
nosti za področje cestne infrastrukture). 

• S svojim delom in avtoriteto je uspešno pripeljal do realizacije pro-
jekte, ki so po volji večine prebivalstva (avtocesta, izgradnje osnov-
nih šol in vrtcev, izgradnja DSO, izgradnja deponije Globoko, CČN 
v Trebnjem …).

• V obdobju njegovega predsedovanja oz. županovanja je bila neza-
poslenost na zelo nizki stopnji – danes najmanjša v regiji (5 %) in 
povprečna plača Trebanjca se je približala povprečni plači Slovenca, 
kar kaže na stalno rast plač v zadnjem desetletju.   

• Podpira delovanje in vključenje civilne družbe. 
• V mandatih njegovega vodenje Občine je le ta letno namenjala ved-

no preko 40 % občinskega proračuna (tudi 52 %) za investicije in 
razvoj.
Skratka zato, ker ob predpostavki, da do potankosti pozna obči-

no in njene potrebe in poznavanju moči občinskega proračuna ob-
ljublja tisto, kar je možno realizirati. Njegova beseda pa je do sedaj 
vedno veljala in dane obljube je do potankosti uresničil.  

In kaj obljublja:
• skupaj z državo ustanoviti gimnazijo v Trebnjem 
• ureditev vseh treh podružničnih šol v Dolenji Nemški vasi, Dobrni-

ču in Šentlovrencu 
• vodovodna omrežja pripeljati do vseh hiš, z večjo intenziteto ureje-

vati ceste 
• popolnoma obnoviti cesto Zagorica – meja z občino Žužemberk
• cesto med Trebnjem in Dobrničem čez Grmado razširiti, saj se veli-

ko občanov vozi po njej
• pri vseh osnovnih šolah in podružnicah poskrbeti za varnost otrok, 

ureditev pločnikov 
• zagotoviti sredstva za obratovanje bazena na Mirni in zgraditev 

manjšega letnega v Trebnjem 
• pridobiti idejne projekte za sodoben kulturni dom, mesto in občina 

ga potrebujeta 
• opremiti obrtno in industrijsko cono na Mirni, Biču, industrijsko 

cono v Trebnjem in vzpostaviti hitre prometne povezave z AC  
• izgradnjo prizidka k domu starejših občanov, izgradnjo varovanih 

stanovanj
• nadzidava zdravstvenega doma in ureditev prostorov za nujno me-

dicinsko pomoč
• skupaj z društvom Sožitje zgraditi objekt za domsko skupnost in 

delovni center za duševno prizadete 
• v Štefanu vztrajati pri primernem cestnem priključku
• nadaljevati s programi izgradnje kanalizacij in čistilnih naprav, kar 

omogoča črpanje republiških taks in nepovratnih sredstev EU
• s spremembo prostorskih aktov zagotoviti vsem prebivalcem mož-

nost gradnje tako stanovanjskih kot poslovnih enot 

 Občinski odbor LDS Trebnje

Rada bom županja Občine Trebnje, KER SEM TU DOMA

Cenjene volivke in volivci!

Letošnje volitve mi ponujajo nov izziv. Potegovala se bom za naj-
uglednejšo politično funkcijo v občini. Če bom izvoljena za županjo, 
bomo skupaj nadaljevali pot v odgovorno prihodnost.

Sem skupna kandidatka koalicije NSi, SDS in SLS. Iskreno verja-
mem v priložnosti prihodnjih štirih let in obljubljam, da bom izpol-
nila dane obljube. Hočem, da občina Trebnje izkoristi razvojne mož-
nosti in napreduje.

Trudila se bom, da bom upravičila zaupanje volivcev, ki si želijo 
sprememb. Izkušnje iz parlamenta bom prenesla na občinsko raven, 
delo v Državnem zboru pa bom obogatila z delom, ki ga bom oprav-
ljala kot županja. Prepričana sem, da je za hitrejši razvoj posameznih 
krajev v občini potrebno dobro sodelovanje med državo in lokalno 
skupnostjo in da bom znala za dobro pripravljene projekte pridobiti 
državna in tudi evropska sredstva, ki bodo v prihodnjih letih na voljo 
v bistveno večji meri kot kadarkoli doslej. Menim, da mora biti po-
vezava med občino in državo boljša kot doslej. Kot poslanka imam 
prednost pred ostalima kandidatoma tudi zato, ker imam odprta vrata 
do vseh pristojnih ministrstev, ki bodo podprla občinske, razvojno na-
ravnane načrte in ker ta vladna koalicija dela v interesu cele države.

Urejena cestna infrastruktura je osnovni pogoj za doseganje ciljev 
enakomernega razvoja občine. Prizadevala si bom za ureditev zazi-
dalnih parcel, obrtnih in industrijskih con v občini, za izgradnjo tretje 
razvojne osi in izgradnjo mirnske obvoznice. Poskušala bom prido-
biti državna in EU sredstva za gradnjo in posodobitev vodovodov in 
kanalizacije ter oskrbeti s pitno vodo vse predele občine. Zavzemala 
se bom za dograditev Doma starejši občanov in si  skupaj z Minis-
trstvom za delo prizadevala  za ureditev varstva starejših na domu. 
Zagotoviti bomo morali kvalitetno šolanje v osnovnih šolah in z ureje-
nim prometnim režimom ob šolah poskrbeti za varnost otrok. Otroci 
morajo imeti prijazne vrtce in to čim bližje domu. V Dolenji Nemški 
vasi bomo morali dograditi šolo, v Dobrniču pa telovadnico. Podpira-
la bom vlaganje v razvoj turizma, predvsem takega, neposredno po-
vezanega s kulturno in naravno dediščino in dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah. Pripravila bom ustrezne projekte za pridobitev dodatnih 
sredstev za razvoj občine. Pri tem računam na pomoč naših evropskih 
poslancev, predvsem našega rojaka Lojzeta Peterleta. Prizadevala si 
bom za skrbno urejeno zdravstvo in izboljšanje življenjskega standar-
da skozi športne in kulturne dejavnosti.

O usodi občine Trebnje v naslednjih štirih letih bomo odločali vo-
livke in volivci.

Na lokalnih volitvah boste izbrali svojega župana(njo), človeka, v 
katerega verjamete, mu zaupate in za katerega ste prepričani, da bo 
deloval v vašem interesu in v korist celotne občine.

Vabim vas, da v nedeljo, 22. oktobra, glasujete zame, da bomo sku-
paj odločali, načrtovali, gradili naš vsakdanjik in našo prihodnost.       

Izjava o podpori
SNS – Slovenska nacionalna stranka podpira poslanko Marjeto Uhan kot 
kandidatko za županjo občine Trebnje. Naše stališče je nedvoumno, koalicija 
strank NSi, SDS, SLS deluje na državni in občinski ravni. Tudi SNS podpira v 
tej koaliciji tiste napredne projekte v občini, ki pripomorejo k boljšemu živ-
ljenju občank in občanov in varstvu slovenske nacionalne identitete. Marjeta 
Uhan lahko na relaciji med državo in občino največ pripomore k hitrejšemu 
razvoju občine Trebnje in zagotavljanju nepovratnih sredstev za večje projek-
te. V nacionalnem interesu je, da občanke in občani uživajo podporo občine 
kot servisa za vse javne zadeve. V občini Trebnje do sedaj ni bilo tako. Župan 
mora biti energičen, fizično in umsko sposoben prestajati vsakodnevne ak-
tivnosti. Urediti bo potrebno vprašanje Romov, ki so naseljeni po zasebnih 
zemljiščih in jih je v občini Trebnje veliko. Samo socialna podpora je pogub-
na za njihovo brezskrbno in brezdelno življenje. Ker je Uhanova v razmerju 
do drugih dveh kandidatov najbolj primerna kandidatka za županjo Občine 
Trebnje, podpiramo njeno kandidaturo.

                               SNS – Slovenska  nacionalna  stranka                                       

Spoštovane občanke in občani,
 krajevne skupnosti so temelj dobrega dela v občini in v  lokalni skup-

nosti. Tudi denar, namenjen za razne projekte, se lahko bolje unovči, 
če z njim ravnajo KS, ki poznajo svoje potrebe. Po mojih izkušnjah in 
po rezultatih mnogih anket je glavni problem prejšnjih mandatov v 
naši občini premalo stikov med občinskim vodstvom in vodstvi KS 
in zaradi tega tudi slabša učinkovitost dela krajevnih skupnosti. Sam 
sem se trudil odpraviti problem tako, da smo v začetku letošnjega leta 
sklicali sestanek predsednikov KS, hkrati pa sem jim bil tudi sam na 
razpolago, če so me potrebovali. 

Danes je napredek krajevnih skupnosti opazen, saj so v tem času 
opravile izjemno delo na področju cestne in komunalne infrastruktu-
re ter na področju kulture in kulturne infrastrukture. V prihodnje pa 
bi lahko na tem področju naredili še nekoliko več z rednimi koordi-
nacijskimi sestanki in s pomočjo občine na področju financ in prora-
čunskega načrtovanja. 

V krajevnih skupnostih se je tako zelo veliko dogajalo, veliko pro-
jektov pa si še želijo izpeljati. Tako v KS Čatež želijo razvejati kana-
lizacijski sistem in odkupiti še nekaj parcel na trgu sredi Čateža. KS 
Dobrnič ima v prihodnje željo po dokončni obnovi kulturnega doma, 
v samem kraju pa želijo urediti pločnike. V KS Knežja vas je največji 
problem cestna infrastruktura. KS Mirna ima odprtih kar veliko pro-
jektov, vendar vlada razočaranje zaradi prepočasnega odvijanja le teh, 
zato želijo pospešitev realizacije. V KS Račje selo je osrednji problem 
območje romskega naselja, kjer želijo urediti obvoznico, hkrati pa bo 
potrebno na primeren način obvladovati obseg naselja, ki je vsak dan 
večje. V KS Sela pri Šumberku uspešno zaključujejo gradnjo večna-
menskega doma in se veselijo hitrega razvoja pri širitvi kraja. KS Sveti-
nje je  z uspešnim delom obvladala vsa odprta vprašanja, za prihodnje 
pa si želijo vzpostaviti cestno povezavo s Šahovcem. KS Šentlovrenc je 
bila v tem mandatu nekoliko manj uspešna, potreb pa je na vseh po-
dročjih kar veliko, zato upam, da se bo novo vodstvo zavzelo za kraj. 
KS Štefan je delovala s polno paro pri vseh pomembnih projektih, žal 
pa je izpadel pločnik, za kar je kriva država. V prihodnje pa je v tej 
KS bistveno urejanje prometa ob priključku pri Zidanem Mostu. KS 
Trebnje je v tem letu poleg vsega ostalega zgradila mrliško vežico, čaka 
pa jih še veliko projektov za revitalizacijo raznih dejavnosti, da bo lah-
ko Trebnje zaživelo kot pravo mesto (kulturni dom, hotel, zdravstveni 
dom, vrtec, šola, športna dvorana). Tudi KS Velika Loka je bila v tem 
mandatu zelo aktivna, za prihodnost pa načrtujejo ureditev vodovoda 
za Kukenberg in cestna dela. KS Veliki Gaber pa je ena najuspešnejših 
KS, saj se je delalo zelo dobro na vseh področjih. 

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem predsednikom in svetnikom 
v krajevnih skupnostih za uspešno sodelovanje in podporo pri izvaja-
nju projektov. Skupaj bomo tudi v prihodnje lahko naredili največ za 
občanke in občane naše občine. 
Povedali so:
Marjan Krmelj, KS Trebnje: »Kljub obljubi je sedanji župan premalo 
sodeloval s krajevnimi skupnostmi, občinska uprava pa je pozabila na 
največjo krajevno skupnost v občini, saj Trebnje danes nima takega 
izgleda, kot bi si ga želeli. Glede na to, da je v proračunu v preteklih 
letih ostajalo okoli 500 milijonov tolarjev, bi si Trebanjci želeli več kul-
turne, športne in komunalne infrastrukture. Pričakujemo svež pristop 
novega vodstva občine.«
Dušan Skerbiš, KS Mirna: »V naši krajevni skupnosti je kar veliko 
problemov, vendar moram poudariti, da smo se uspešno lotili več pro-
jektov, ki naj bi se v zelo kratkem času tudi uresničili. Ob tej priložno-
sti bi se rad zahvalil podžupanu Kastelicu, ki je pogosto prisostvoval 
na sejah sveta KS in poskušal pospešiti načrtovane projekte.

Ciril Metod Pungartnik Marjeta Uhan Alojzij Kastelic
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Stranka liberalne demokracije je z velim zadovoljstvom sprejela 
odločitev dosedanjega župana Cirila Metoda Pungartnika, da po-
novno kandidira. Občinski odbor LDS Trebnje kandidira v Občin-
ski svet uspešne gospodarstvenike in kulturnike, predvsem pa ljudi, 
ki so se s svojim dosedanjim delom v občini izkazali kot povezoval-
ni element, ne glede na strankarsko pripadnost.

Cilj stranke je bil vedno zadovoljen občan ... zdaj lahko – tudi 
zaradi združitve političnih opcij – do tega pridemo hitreje, lažje in z 
manj napora. Odločitev je vedno na strani volivcev, gre pa za korist 
»navadnih ljudi«, ki bomo uživali v sadovih plodnega dela.

Na listi LDS za občinski svet bodo kandirali naslednji občani in 
občanke:

Izjava podpore
Društvo za pravno urejeno občino Trebnje javno podpira kandi-

datko za županjo Občine Trebnje, poslanko Marjeto Uhan. Naše 
stališče je utemeljeno: koalicija strank  SDS, N.Si, SLS deluje na dr-
žavni in občinski ravni. Tako lahko ga. Marjeta Uhan na povezavi 
država – občina bistveno pripomore k hitrejšemu razvoju občine 
Trebnje, zagotavljanju nepovratnih sredstev za projekte in tudi za 
pravno urejeno občino. Do sedaj je med Občinskim svetom in žu-
panom, ki zastopa in vodi občinski svet, prihajalo do sporov. Župan 
se je na važne sklepe Občinskega sveta pritoževal na Upravno so-
dišče. Zadnja nesmiselna pritožba je bila pred nekaj tedni, ko se 
je pritožil zoper sklep Občinskega sveta, da naj evropski poslanec 
Lojze Peterle postane častni občan občine Trebnje. Sedanji župan 
je fizično odsoten, za njegov podpis uporabljajo štampiljko in ne 
vodi sej Občinskega sveta. Občina Trebnje potrebuje zagnanega, iz-
obraženega, fizično in opravilno sposobnega župana. S tem je naša 
podpora utemeljena.

Društvo za pravno urejeno občino Trebnje

Javna podpora kandidatki za županjo 
v občini Trebnje Marjeti Uhan

Društvo seniorjev Slovenije ni politična stran ka, je pa ustanov-
ljeno, da ščiti upokojence, ki ne spodbujajo političnih delitev. V 
občini Trebnje živijo tudi naši člani in simpatizerji, katerim ni vse-
eno, kdo je župan, zato dajemo javno podporo izvolitvi za županjo 
Marjeti Uhan, poslanki Državnega zbora, ki ima veliko podporo 
tudi na državni ravni. Njena izvolitev bi bila velika pridobitev za 
razvoj občine. Občanke in občani pa bi bili deležni več strpnosti in 
dialoga, kot dosedaj.

   Društvo seniorjev Slovenije

Za občino Trebnje, KER SMO TU DOMA
Razvoj občine Trebnje je izključno naša odgovornost, odgovor-

nost ljudi, ki v njej živimo. Od nas samih je odvisno, kaj želimo 
DOSEČI, kaj želimo POSTATI, kam želimo ITI in kam želimo PRI-
TI.

Ko se odločamo in odgovarjamo na ta vprašanja, potrebujemo 
ljudi z vizijo, ambicijami in jasnimi cilji. Občinski odbor Nove Slo-
venije Trebnje ima takšne ljudi in pred seboj tudi jasne cilje. Želi-
mo, da občina Trebnje postane razvojno prepoznavna in evropsko 
usmerjena lokalna skupnost. Pripravili smo program, v katerem 
smo opredelili naše skupne cilje na vseh področjih, ki lahko prispe-
vajo k hitrejšemu razvoju občine. Ta program je prvi korak k dru-
gačni in prijaznejši občini Trebnje, ki ima izredno geografsko lego, 
gospodarski potencial, naravne možnosti in bogato zgodovino.

V Novi Sloveniji smo veseli, da smo se stranke slovenske pomladi 
na ravni občine povezale v močno koalicijo in s tem okrepile sode-
lovanje z vladno koalicijo strank N.Si, SDS in SLS, kar bo zagotovilo 
več državnega in evropskega denarja za hitrejši in uspešnejši razvoj 
občine ter za dobrobit vseh občanov.

Z našo skupno kandidatko za županjo, Marjeto Uhan, z izbrani-
mi kandidati za občinske svetnike in kandidati za svete krajevnih 
skupnosti lahko zagotovimo občini Trebnje najboljše možnosti za 
napredek, uresničimo ideje in ponudimo rešitve.

KER SMO TU DOMA:

• nam je občinska politika blizu. Potrudili se bomo, da bodo ob-
činske službe občanom prijazne in vedno dostopne.

• bomo v občinskem svetu podpirali programe za uravnotežen in 
enakomeren razvoj  občine. Prav zato naši kandidati za OS pokri-
vajo celotno območje občine. Z njihovo izvolitvijo se bodo kraji, 
iz katerih prihajajo, še hitreje razvijali.

• bomo podpirali dejavnosti  mladih, študentov in dijakov ter se 
zavzemali za ureditev prostorov, kjer se bodo mladi družili.

• bomo podpirali izgradnjo stanovanj, ki bodo namenjena social-
no šibkim in mladim družinam, pri individualnih gradnjah pa bi 
bili le-ti oproščeni komunalnih prispevkov. 

• se bomo zavzemali za razvoj kmetijstva in ohranjanje zdravega 
podeželja.

• bodo o razvoju posameznega kraja odločali ljudje, ki tam živijo, 
občina pa bo krajevnim skupnostim namenila več denarja za pri-
oritetne programe.

• nam ni vseeno, kaj se dogaja s trebanjskim gradom; čim prej  mo-
ramo zgraditi tudi glasbeno šolo in poskrbeti za obnovo kultur-
nih domov v občini.
Ni vseeno, kdo bo v imenu vsakega izmed nas odločal o vsem po-

membnem, kar se dogaja v naši občini. Kajti odločal bo tisti, ki bo 
izvoljen in odločal bo tudi v imenu tistega, ki na nedeljskih volitvah 
ne bo oddal svojega glasu. Pridite  22. oktobra na volišče in oddajte 
svoj glas za svetnike Nove Slovenije in Marjeto UHAN. 

Za občino Trebnje, KER SMO TU DOMA

SDS Trebnje z optimizmom na volitve
Člani Občinskega odbora SDS Trebnje se zahvaljujemo vsem, ki 

so nam na raznih anketah  zaupali najvišjo podporo do sedaj. To 
je za nas velika vzpodbuda. Javni funkcionarji morajo opravljati 
svoje delo pošteno, skrbno in odgovorno. Iz javnih sredstev mora-
mo narediti čim več v korist vseh občank in občanov. Prizadevali 

se bomo, da v občini Trebnje ne bo korupcije. Naš glavni cilj pri-
hodnjega mandata bo pridobivanje dodatnih denarnih sredstev iz 
skladov države in nepovratnih sredstev Evropske unije za projekte 
hitrejšega razvoja občine. Znani dolenjski napredni župan je izjavil: 
»Največ dela in energije porabim, da z obiski na ministrstvih dobim 
čimveč nepovratnega denarja v občino, porabiti ga ni težko!«.

Na naši Listi SDS za občinski svet občine Trebnje so kandidati 
od delavcev do direktorjev, od poklicnih šol do univerzitetne  izob-
razbe. To je dokaz, da stranka SDS pokriva vse sloje prebivalcev. S 
poštenim delom in naprednim programom je stranka SDS postala 
največja stranka v državi. Vabimo vse volivke in volivce, da se ude-
ležijo volitev in glasujejo za našo Listo: SDS – Slovenska  demokrat-
ska stranka in tako omogočijo močno koalicijo v občinskem svetu 
in s tem stabilno vodenje in upravljanje Občine Trebnje.

SDS je stabilna in napredna stranka, ki zagotavlja napredek in 
razvoj občin. Ima tesne povezave z institucijami Evropske unije. Za 
slovenske občine je v Bruslju zagotovljenega največ nepovratnega 
denarja v zgodovini. Za investicije v ceste, infrastrukturo, okolje, za 
zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi. Zato v občini potrebujemo 
ljudi, ki bodo ta sredstva znali črpati. Potrebni so projekti, te pro-
jekte pa mora na začetku financirati občina. 

Podprli smo poslanko Marjeto Uhan kot skupno kandidatko za 
županjo Občine Trebnje.  Vse ankete kažejo, da jo večina volivk 
in volivcev podpira, kar je dokaz, da koalicija deluje. Pridružile so 
se še druge stranke in več društev. Poslanka Uhanova je favoritka 
na teh volitvah, z močno energijo, vztrajnostjo, opravilno sposo-
bnostjo in z jasnimi cilji. Kot poslanka ima odprta vsa vrata do vseh 
ministrstev, kar je ključnega pomena za dobro sodelovanje države 
in občine. Uhanova je za večino volivk in volivcev v občini Trebnje  
edina alternativa sedanji občinski politiki. Občina Trebnje mora 
preiti v hitrejši razvoj na vseh področjih in tako dohiteti druge 
uspešne občine. Nasvidenje na volitvah!

Občinski odbor SDS Trebnje

Z zmago na lokalne volitve 2006

Spoštovane voliv-
ke in volivci obči-
ne Trebnje!

22. oktober se 
bliža in s tem pri-
čakovanje, da tudi 
pri nas dobimo 
boljše vodenje in 
upravljanje občine. 
Na voliščih boste 
oddali svoj glas 
tistim, za katere 
mislite, da lahko 
za občino Trebnje 
naredijo največ. 

Vabimo vas, da se s srcem odločite. Vsak Vaš glas bo pripomogel, 
da se bodo Vaše želje uresničile. S svojo energijo, znanjem in iz-
kušnjami zagotavljamo, da bomo pošteno in gospodarno upravljali 
z javnimi sredstvi občine. V občino Trebnje bomo dobili čimveč 
nepovratnega denarja iz skladov Evropske unije, to pa lahko zmo-
rejo le tisti, ki imajo neposredne povezave z Vlado RS, ministrstvi 
in Evropsko unijo. Ministri in evropski poslanci naše koalicije nam 
bodo v dragoceno pomoč. Potrebno bo posodobiti ceste, odpraviti 
azbestne cevi iz vodovodov, urediti romsko vprašanje, zgraditi več-
ji kulturni dom, urediti gospodarske in stanovanjske cone, poso-
dobiti šolstvo in zgraditi prizidke šolam, dograditi dom starejših 
občanov in varstveni center, zgraditi javno kopališče, urediti lepši 
izgled mesta Trebnje in še mnogo drugega.

Poslanka Marjeta Uhan je kot skupna kandidatka koalicije N.Si, 
SDS in SLS za županjo Občine Trebnje v zadnjih tednih močno 
pridobila na podpori volivk in volivcev, kar je dokaz, da koalicija 
deluje. Večina volivk in volivcev v občini Trebnje to koalicijo pod-
pira. Po dolgih letih sporov, zakulisnih iger in tožb župana zoper 
Občinski svet, naj v naši občini pride do situacije, ko ima županja 
večino v občinskem svetu in s tem stabilno vodenje in upravljanje 
občine. K našim programom in skupni podpori so se pridružile še 
SNS-Slovenska nacionalna stranka, SEG-Stranka ekoloških gibanj 
Slovenije in tri društva: Kulturno društvo Trebnje, Društvo za pra-
vno urejeno občino Trebnje in Društvo seniorjev Slovenije. 

Kot poslanka ima Uhanova odprta vrata do vseh ministrstev. 
Leva opcija je pred leti poudarjala prav to. Uhanova je za večino 
volivk in volivcev edina alternativa sedanji občinski politiki. Ob-
čina Trebnje mora preiti v hitrejši razvoj na vseh področjih in tako 
dohiteti druge uspešne občine.

Opazili ste, da se nekatere liste pojavijo en mesec pred volitvami, 
z napihnjenim programom, potem pa spet zatonejo. Razglašajo se 
kot »neodvisne«, »ne levo, ne desno«,  pa »županova lista«, ki ni 
županova. Take liste poskušajo prelisičiti politično manj izkušene 
volivke in volivce!

Nasvidenje na volitvah v nedeljo, 22. oktobra 2006!

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje (N.Si)
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje (SDS)

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Trebnje (SLS)

SpoSpošštovane tovane 
volivke in volivke in 
volivci !volivci !

Letošnje lokalne volitve so pomemben preizkus za občino 
Trebnje. Stranka SEG je ustanovljena zato, da na vseh ravneh, 
predvsem pa v lokalnih skupnostih, spodbuja skrb za zdravo 
življenje in bivanje, da bi sproti preprečevali katastrofe, za ka-
tere je kriv človek. Z uresničevanjem svojega programa SEG 
izkazuje

solidarnost z življenjem, naravo in prihodnjimi generacija-
mi. Če kdaj, tokrat velja: kakor bomo volili, tako bomo živeli. 
Ker želimo živeti boljše in lepše v zdravem in čistem okolju, 
nastopa stranka SEG na teh volitvah s svojo listo za občinski 
svet v vseh treh volilnih enotah Občine Trebnje. Na volitvah 
22. 10. 2006 odločate o vsakdanjih rečeh: o čistem okolju, o 
pitju zdrave pitne vode in še o marsičem, kar nam bo polepša-
lo življenje, predvsem v prijazni občini in z ljudmi, ki bodo v 
občino prinesli pozitivno energijo, napredek, razvoj, iskrenost, 
strpnost in sožitje.

Velja si vzeti čas in dobro premisliti, s kom bi radi delili pri-
hodnje uspehe. V Stranki ekoloških gibanj smo trdno odlo-
čeni, da je najboljša garancija za napredek občine in boljšanje 
življenjskih pogojev, da volite VARUHE OKOLJA – SEG, saj 
je naša naloga, da uresničujemo nacionalni program varstva 
okolja s čim manjšim nasiljem nad naravo in brez zgrešenih 
neracionalnih posegov v naravo.

Naš program je širok, saj zagovarjamo gospodarski razvoj in 
večje možnosti za samo zaposlovanje. Želimo, da bi se socialne 
pomoči delile tako, kot jih občani občine Trebnje potrebujejo. 
Zahtevali bomo, da se veliko več sredstev kot do sedaj nameni 
za mlade, invalide, upokojence. Večje subvencije za predšolske 
in šolske otroke ter kmete, predvsem pri pridelavi biološke hra-
ne. Prizadevali si bomo, da se vsakemu zagotovi čim lažji oseb-
nostni razvoj. Zavračali bomo subjektivne delitve, predvsem na 
mestih, ki lahko politično, kulturno, versko ali kakorkoli vpli-
vajo na posameznika.

Če naša stranka ne bo dovolj podprta z volilnim rezultatom, 
se bo ekološki razvoj odvijal v neželjeni smeri, zaradi česar bo 
na preizkušnji naše zdravje in prijetno bivanje v okolju, kar je 
in bo za slehernega občana v občini Trebnje izrednega pome-
na, saj bo zdravo okolje pozitivno vplivalo na kvaliteto življenja 
vsakega posameznika.

Vabimo vse člane in simpatizerje Stranke ekoloških gibanj, 
da pridejo na volitve in dajo glas za listo SEG, saj boste glaso-
vali za program za zdravo življenje in bivanje, kar potrebuje-
mo vsak trenutek. Spremembe v Občini Trebnje so potrebne, 
saj v zadnjih nekaj letih pod sedanjim vodstvom občina umira 
in se deli na manjše dele, ker v njej ni bilo sožitja, niti prave-
ga razvoja. O naših usodah morajo odločati novi ljudje s po-
zitivno energijo, brez pregrevanja ozračja in uničenja okolja. 
Volite VARUHE OKOLJA, Stranko ekoloških gibanj Slovenije 
– SEG!

Stranka ekoloških gibanj Slovenije

V I. volilni enoti:
mag. Janez Slak
Anton Lavrih
Zlata Zavrl
Marjan Možina - nestrankarski 
kandidat
Stane Pekolj – nestrankarski 
kandidat

V II. volilni enoti: 
Franc Jevnikar
Dušan Skerbiš
Barica Kraljevski – nestrankar-
ska kandidatka
Milan Dragan – nestrankarski 

kandidat
Nikolaj Borštnar
Jožica Brajer – nestrankarska 
kandidatka

V III. volilni enoti:
Ciril Metod Pungartnik
Igor Teršar
Majda Ivanov
Brane Veselič
Miran Jurak
Francka Primožič
Danijel Ocepek
Dragotin Prpar
Anton Povhe 

Zaupajte listi, saj je to lista za razvoj in napredek občine Trebnje.
 

 Občinski Odbor LDS Trebnje,
predsednik  Franc Jevnikar

Nasvidenje na volitvah! Andrej Jevnikar, Jože Povšič, Darko 
Matko 

SEG
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE
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V vročem predvolilnem času so stranke in  
odbori polni lepih besed, marsikdo pa  tudi rad 
pove, koliko dobrega je v vsem tem času naredil 
za ljudi. 

Še več, pred nedavnim je bilo na nacionalni te-
leviziji v oddaji Studio City slišati, da so nerealne 
obljube v volilnem času nekaj povsem običajnega 
ter sprejemljivega in da ne podležejo nobenim 
zakonskim ukrepom. 

No, nekaterim od nas pa, hvala Bogu, vest  ne 
dopušča, da bi obljubljali stvari, za katere nis-
mo res odločeni, da jih bomo realizirali … kljub 
temu, da je to zakonsko dovoljeno. 

V DROT-u smo ponosni, da se nam ni treba 
posluževati nobenih nizkih udarcev ali se kiti-
ti s perjem drugih, da bi pokazali, da smo tu za 
vas. 

Naj vas le spomnimo na nekaj odmevnejših ak-
cij, ki jih je izvedel DROT. 

Zelo odmevna je bila jesen 2002 z množič-
nim martinovanjem, otroškimi prireditvami, 
županjinim koncertom z Otom Pestnerjem ter 
silvestrovanjem na prostem z najbolj vročim 
ansamblom tisti čas – Mambo Kings. 

Pozimi smo organizirali spust s sanmi z Vršiča, 
spomladi pa obnovili igrišče OŠ Trebnje. Sledil 
je niz sejmov Od cvetne nedelje do velikonočne 
sobote ter aprilska borza cvetja. 

Potem so si sledili sobotni sejmi, avgusta pa 
Gripovi aktivni dnevi, v sklopu katerih smo dvaj-
setim socialno ogroženim omogočili radostno 
preživljanje prostega časa.

 Po sklopu sobotnih sejmov so se zvrstili še 
sejmi Rože in sveče spomina ter martinovanje 
v Trebnjem. Ob koncu leta 2003 smo poleg obi-
čajnih sobotnih sejmov organizirali Miklavžev 
sejem, Božični sejem in Novoletni sejem ter po-
novno otroško prireditev Z Božičkom v čarob-
nem gozdu. 

Za novo leto nas je v sklopu županjinega kon-
certa obiskal Andrej Šifrer, ki nas je ponovno 
obiskal februarja 2004 v sklopu prireditve Večer 
s prijatelji. 

Februarja smo organizirali Valentinovo san-
kanje in Valentinov sejem. Po novem sklopu so-
botnih sejmov je sledila borza cvetja v mestnem 
parku, na pragu poletja pa v sklopu prireditve Iz 
trebanjskega koša še domači sejem.

Sredi junija smo organizirali Vikend v Šentru-
pertu – večer s Kalamari, nakar je sledil nov sklop 
sobotnih sejmov. Konec oktobra smo ponovno 
organizirali Rože in sveče spomina ter v novem-
bru martinovanje v Šentrupertu.

Zimski program je bil standarden: sobotni sej-
mi, Miklavžev sejem, Božični sejem, Z Božičkom 

v čarobnem gozdu ter dva županjina koncerta 
– v Šentrupertu in v Trebnjem.  

V letu 2005 smo so se ponovno zvrstili sobot-
ni sejmi, med njimi pa tudi tematsko obarvani 
pustni, valentinov in velikonočni sejem. Orga-
nizirali smo tudi pustovanje. 

Konec aprila je popestrila borza cvetja, junija 
pa so se med »trebanjskim košem« odvijali do-
mači sejmi. V sklopu te prireditve smo organizi-
rali tudi dobrodelno akcijo Za obnovo šolskega 
igrišča. Sledili so sobotni sejmi, konec septembra 
pa Trebanjska kuhinja. 

Konec oktobra so zaznamovale Rože in sveče 
spomina, november pa martinovanje na Čatežu 
in Martinov sejem. 

Po novem nizu sobotnih sejmov so se ponovno 
zvrstili Miklavžev, Božični  in Novoletni sejem, 
vmes pa še otroška prireditev Z božičkom v ča-
robnem gozdu. December so zapolnili sejmi in 
DROT-ova koncerta z New Swing Quartetom v 
Trebnjem in Velikem Gabru.

V začetku letošnjega leta smo nadaljevali s so-
botnimi sejmi, februarja je sledil Valentinov se-
jem, v aprilu pa dva velikonočna sejma ter borza 
cvetja v mestnem parku.  

Junij so se v sklopu »trebanjskega koša« spet 
odvijali domači sejmi ter prireditev Ekologija, 
stroji in naprave za lesno biomaso in sodobno 
ogrevanje na Veliki Loki. 

Junija smo po celi občini zbirali podpise za 
razpis svetovalnega referenduma o umestitvi 
avtoceste mimo Trebnjega. Poletje smo zapol-
nili še s sobotnimi sejmi, septembra pa smo imeli 
Ekološki praznik v Trebnjem.  

To so le nekatere aktivnosti, ki so bile bolj vidne 
navzven, poleg tega smo izpeljali še veliko drugih 
akcij; na primer, pomagali smo več kot tridese-
tim različnim društvom iz cele občine, ki smo 
jim vsa štiri leta brezplačno posojali stojnice. 

Naj poudarim, da smo društvo, ki sloni na 
prostovoljnem delu in prostovoljnimi prispevki, 
včasih pa nam uspe pridobiti tudi kakšnega spon-
zorja, ki nam pomaga pri izvedbi programov. 

Želimo si, da bi lahko svoj program razširili; 
najlaže bi bilo tako, da bi lahko še bolj vplivali 
na odločitve v Občinskem svetu. Zato smo ob-
likovali Županovo listo za razvoj, zdaj pa potre-
bujemo (tudi) vaš glas …   

  Dejan Smuk, DROT 

Kaj se zgodi, ko zdruKaj se zgodi, ko združžiiš š ljudi z ljudi z 
nezdrunezdružžljivimi idejami?ljivimi idejami?

Kaj je bilo v zadnjem času 
narejenega za občane? 

Dokazali smo …
Lokalni odbor Stranke Mladih Slovenije je v 

Občini Trebnje v preteklem mandatu več kot 
upravičil vaše zaupanje. Ponosni smo, da skupaj 
z mladimi uspešno končujemo naš prvi mandat v 
Svetu Občine Trebnje.

Naše vodilo »PRILOŽNOST ZNANJU« je v letu 
2002 ponudilo priložnost vsem, ki si želimo kako-
vostno prihodnost. Dokazali smo, da je z ENIM 
predstavnikom v Občinskem svetu mogoče narediti 
veliko. Vsak glas, ki ste nam ga zaupali, je pomenil 
odgovornost. Z znanjem in odprtostjo smo prinesli 
spremembe in svežino v Občinski svet in politično 
življenje. 

V iztekajočem mandatu smo aktivno sodelovali 
v lokalnih odborih in komisijah. Zagovarjali smo 
smernice predvolilnega programa. Zastopali smo 
VAŠ GLAS! V delovna telesa občinskega sveta smo 
predlagali strokovnjake, ki so se zavedali odgovor-
nosti pri podajanju mnenj, predlogov in odločanju. 
Včasih nismo uspeli ideje predstaviti tako, da bi 
bila sprejemljiva za druge politične opcije tudi za-
radi mladosti, odprtosti in prepričanja v svoj prav. 
Kljub temu nam motivacije in energije ni zmanj-
kalo. Pripravljali smo strokovno utemeljene pred-
loge, osnutke občinskih odlokov in dokumente za 
realizacijo lastnih pobud in doseganje ciljev. Pri tem 
smo pogosto ugotovili, da je ostalim predstavnikom 
v Občinskem svetu tak aktiven način dela v večini 
tuj. Veselilo pa nas je, da so naše izdelane predloge 
na sejah običajno podprli in nam na tak način izre-
kli svojevrstno kritično priznanje, za kar smo jim 
tudi hvaležni. Z našimi predlogi smo dosegli nekaj 
pomembnih rezultatov: občinske štipendije, enkrat-
no pomoč novorojenčkom, postavko za mlade v ob-
činskem proračunu, ureditev okolice vrtca, začetka 
projekta »Temenica, reka preko štirih občin«, idr.

Zato se bomo udeležili tudi letošnjih lokalnih 
volitev, v katere vstopamo močnejši, podkovani z 
dodatnim znanjem in s številnimi izkušnjami. Naši 
predstavniki so po izobrazbeni strukturi gotovo 
favoriti. »V ekipi« imamo doktorico znanosti, tri 
magistre znanosti, osebe z univerzitetno in visoko 
strokovno izobrazbo ter ljudi s srednjo izobrazbo 
in številnimi izkušnjami iz delovnega področja. Iz-
hajamo iz vaše okolice in vse nas poznate. Nismo 
politično »desni niti levi«. Verjamemo v lastno pot, 
znanje, motivacijo in sposobnosti. Prepričani smo, 
da bomo v novem mandatu spet upravičili vaše za-
upanje. Nadaljevali bomo z uresničevanjem skup-
nega, pred štirimi leti zastavljenega programa. Med 
najpomembnejšimi cilji ostajajo ustanovitev odbora 
za mladino, večnamenski športni objekt, aktivnosti 
na predšolskem in šolskem področju, vzdrževanje 
obstoječe infrastrukture in njen nadaljnji razvoj. 

Radi bi vas prepričali z dejanji in ne z besedami. 
Nismo pomembna stranka z močnim zaledjem v 
Ljubljani, ne bodo nas promovirale slavne osebno-
sti in nimamo velikih finančnih sredstev kot samo-
oklicane »neodvisne liste«. Smo občani in občanke 
občine Trebnje, ki želimo z znanjem in izkušnjami 
zagotoviti boljše življenje v naši občini. Dajte »PRI-
LOŽNOST ZNANJU« tudi tokrat. 

Brezplačni vrtci za vse otroke – uspešno prvič
Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim podpisom 

že izkazali podporo akciji »brezplačni vrtci za vse 
otroke«.  Tudi s pomočjo vaših podpisov je pred-
sednik Državnega zbora RS razpisal rok (27. 11. 
2006), do katerega se zbira 5000 podpisov na upra-
vnih enotah. Ti bodo podlaga za vložitev Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, kar je 
namen in končni cilj te akcije. 

S spremembami Zakona o vrtcih želimo v Stranki 
Mladih Slovenije predvsem preprečiti diferenciacijo 
otrok zaradi previsokih cen vrtcev, omogočiti večjo 
socialno varnost družin, večjo vključenost v pred-
šolsko vzgojo ter ne nazadnje izenačiti otroke v nji-
hovi ustavni pravici do posebnega varstva in skrbi 
izrednega pomena. In prepričani smo, da nam bo 
tudi z vašo podporo na upravni enoti to uspelo. 

Hvala. 
Lokalni odbor Stranke Mladih Slovenije

Če želimo združiti nekaj, kar »ne gre skupaj« 
– še posebej, če so to ljudje – navadno pride do 
prepira ali do razdružitve. 

No, v DROT-u (Društvo za razvoj občine 
Trebnje) pa prav ta filozofija tvori temelj nji-
hovega delovanja: združiti pod eno streho vse, 
ki imajo podobno vizijo … ne glede na stran-
karsko oziroma politično opredelitev, preteklo 
delovanje in tako naprej.

Višek takega združevanja pa bi bilo povezo-
vanje z nekom, ki zagovarja – oziroma je zago-
varjal – nekaj povsem nasprotnega od njih … 
In ravno to se je zgodilo!

Vemo, da so bili »drotovci« pobudniki ume-
stitve avtoceste po dolini in so na svojo stran 
– vsaj po tedanjih raziskavah sodeč – pritegnili 
večino občanov. Njihov nasprotnik je bila Civil-
na iniciativa na čelu z Jožetom Vencljem, ki se 
je trudila, da bi bila sprejeta pobočna varianta. 

Tako se je zgodilo nekaj – za našo občino, 
znano po razprtijah v Občinskem svetu – nepoj-
mljivega: stopili so skupaj in kot nestrankarski 
kandidati ustanovili svojo listo, ki jo pozna-
mo pod imenom »Županova lista za razvoj«. 

S tem sta se združili dve največji »ljudski« 
struji, ki ju druži ista vizija: v vodstvo obči-
ne pripeljati strokovnjake, ki niso politično 
obremenjeni, zato ne dokazujejo oziroma ne 
nasprotujejo nasprotni politični opciji.

Vendar imata obe strani – DROT in Civilna 
iniciativa oziroma njen »motor« Vencelj – ne-
kaj skupnega: veliko željo, prodornost in za-
gnanost, da se doseže zastavljeni cilj. Poleg 
tega sta obe struji nepolitični.

Najbolj zanimivo pa je, da sta obe struji ohra-
nili svojo »hrbtenico« oziroma da ne prepri-
čujeta drug drugega glede preteklih nazorov 
– glede avtoceste nihče ne razmišlja drugače, 
kot je prej. Vencelj je zadovoljen, da gre avtoce-
sta po hribu, »drotovci« pa so še vedno mnenja, 
da bi bilo za občane bolje, če bi šla po dolini.

 »Upamo samo, da nas bodo ljudje razume-
li,« je povedal Vencelj, »ta združitev je namreč 
nekaj najboljšega, kar se je lahko zgodilo. Želi-
mo si, da bodo tudi ljudje jasno razpoznali, da 
v praksi dokazujemo, kako združiti na videz 
nezdružljivo, ter nas volili. Želeli bi biti zgled 
vsem ostalim – predvsem političnim opcijam 
–, kako se lahko ljudje različnih ali celo na-
sprotnih  nazorov usedejo za skupno mizo ter 
ustvarjalno in uspešno rešujejo aktualne izzive, 
ne da bi ob tem pogrevali strasti iz preteklosti. 
Naš Občinski svet nujno potrebuje take ljudi, 
sicer se bodo zamere iz preteklosti vlekle še 
naprej, s čimer najbolj izgubljajo občani! To 
je res velik korak.«

Na listi so se tako znašli Jože Hribar, Tomaž 
Gorec, Nika Kastelic, Primož Ozimek in Zlat-
ko Mrhar iz prve volilne enote, Alojzij Kastelic, 
Branko Meglič, Mateja Janežič, Boštjan Rakar, 
Karolina Uhan in Franc Jakoš iz druge ter Špe-
la Smuk, Jože Vencelj, Dejan Smuk, Gorazd 
Marinček, Jože Štepec, Maja Kastelic, Herman 
Florjančič, Peter Agnič in Dušan Pucelj iz tretje 
volilne enote. 

»Županova lista za razvoj« bo na volitvah 
podprla sedanjega podžupana Alojzija Kaste-
lica. 
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Maks – Franc Kurent,
kandidat OO SLS 
Šentrupert za župa-
na

Zaupajmo 
izkušnjam – 
s skupnimi 
močmi 
za razvoj 
Šentruperta

Nova občina rabi človeka, ki ima posluh za soljudi, za 
učinkovito strokovno delo, človeka, ki se bo zavzemal 
za dobro vseh krajanov. Moje vodilo pri delu bo, da 
prisluhnem vašim željam in potrebam ter uresničim 
dogovorjene programe, ki so bili sprejeti ob ustanovitvi 
nove občine.

Med prednostne naloge uvrščam sanacijo občinske 
ceste Slovenska vas – Šentrupert – Prelesje. Potrebno je 
doseči spremembo kategorizacije v državno cesto. Za to 
cesto je potrebno v prvi fazi doseči boljše vozne pogoje. 

Dosedanji idejni projekt je preobsežen, država nam bo 
priznala samo širino cestišča po njihovih normativih. 
Projekt se bo izvajal predvsem z državnimi sredstvi, kar 
nam je tudi zagotovil minister Božič ob nedavnem obis-
ku v Šentrupertu. 

Dolgoročno je potrebno rešiti projekt obvoznice za 
Šentrupert, aktivirati obrtno cono, za katero je že sedaj 
veliko zanimanje.

Potrebno je tudi urediti center Šentruperta. Šentru-
pert, glede na zgodovinske znamenitosti – cerkev, po-
kopališče, trg – ter prekrasno okolico obišče vedno več 
turistov. Osrednji trg Šentruperta je dokaj zapuščen, zato 
bo potreben temeljite ureditve.

Potrebno je dati več poudarka na EKO – kmetijstvu, 
razvoju kmetijstva in turizma nasploh. Občina lahko s 
primerno davčno in zakonodajno politiko te procese 
pospeši, za kar se bom zavzemal tudi sam. Potrebno je 
pričeti tudi s postopki za izgradnjo čistilne naprave v 
Šentrupertu in čistilnih naprav po vaseh. 

Šentrupert, kot občinsko središče, potrebuje zdrav-
stveno postajo, izpostavo banke, osnovna šola pa prizi-
dek. 

Slogan naše stranke  »ZAUPAJMO IZKUŠNJAM 
– ZA NAŠE SKUPNO DOBRO« bom skušal uresničiti 
s svojimi bogatimi izkušnjami in uspešnimi rezultati, ki 

sem jih dosegal pri svojem dosedanjem delu. 
Naj vam predstavim samo nekatere. V letu 1968 sem 

postal direktor Tovarne šivalnih strojev na Mirni ter jo 
nato vodil do leta 1979. V tem letu sem nato zamenjal 
službo in postal direktor tovarne Kolinska, prav tako na 
Mirni. Ker sem pri vseh dosedanjih delih bil uspešen, 
so me nato l. 1986 prepričali, da sem prevzel funkcijo 
predsednika izvršnega sveta v Občine Trebnje, ki sem jo 
opravljal en mandat. Ob vseh teh obremenitvah sem tudi 
uspešno zaključil višji in univerzitetni študij. Krajevno 
skupnost Mirna sem vodil 14 let.

V tem času sem se z ženo in sinom preselil z Mirne 
v Šentrupert, kjer sem podedoval družinsko kmetijo, ki 
sem jo posodobil in povečal. Torej sem tudi kmet, zato 
bom še z večjo odgovornostjo zastopal interese kmetov.

V Šentrupertu sem se vseskozi zavzemal za ustanovit-
ve občine in bil tudi aktivno vključen pri pripravah, saj 
sem bil prvi predsednik pripravljalnega odbora za usta-
novitev občine. Bil sem tudi pobudnik za ustanovitev 
obrtne cone v Šentrupertu.

S svojimi izkušnjami, znanjem in voljo bom ob pomo-
či občanov poskušal uresničiti zastavljene cilje. 

Upam, da bomo s skupnimi močmi ustvarili lepši, 
boljši, naprednejši in prijaznejši Šentrupert.

Anton Maver, 
kandidat za župa-
na občine Mokro-
nog-Trebelno

Biti župan, 
pomeni 
odgovornost!

Prebivalcem Mokronoga in Trebelnega je z nastankom 
Občine Mokronog–Trebelno vrnjeno zaupanje, da zmore-
mo sami gospodariti s prostorom in s sredstvi.

Za župana Občine Mokronog-Trebelno kandidiram kot 
neodvisni kandidat s podporo skupine volivcev in strank 
SLS, NSI, LDS, SNS, SD. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svo-
jim podpisom izkazali podporo moji kandidaturi in prav 
tako vsem tistim, ki mi s priznavanjem do sedaj opravlje-
nega dela v KS Mokronog dnevno vlivate novih moči.  

Biti župan ponovno ustanovljene občine pomeni na-
ložiti si veliko odgovornost. Te odgovornosti se zelo za-
vedam in hkrati verjamem, da bom zmogel in opravičil 
vašo naklonjenost volivcev. 

Kaj potrebuje občina Mokronog–
Trebelno
- zagotavljanje pogojev za gospodarsko rast, izvajanje 

razvojnih programov
- vzpodbujanje  gospodarstva, kmetijstva, turizma in 

razvoja podeželja
- sodelovanje z Razvojno agencijo »Mirnska dolina«
- vzpostavitev pozitivnih odnosov med v občini delu-

jočimi strankami in  vzpodbujanje njihovih oz. naših 
skupnih programov

- ohranitev obeh krajevnih skupnosti (KS Mokronog in 
KS Trebelno)

- ureditev centra Trebelnega in Mokronoga
- gradnja športnih igrišč in telovadnice v Mokronogu in 

na Trebelnem
- pomoč pri gradnji več namenskega doma na Trebelnem
- zagotavljanje pogojev za sodobno osnovnošolsko izob-

raževanje
- skrb za zdravstveno varstvo in socialno pomoč obča-

nom
- zagotavljanje pogojev za društvene, družbene in šport-

ne dejavnosti
- nadaljevanje izgradnje vodovodnih sistemov na Trebelnem
- obnova vodovodnih sistemov
- izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

po vaseh
- sklenitev dogovora za souporabo deponije komunalnih 

odpadkov v Trebnjem

- nadaljevanje zimske službe na vseh lokalnih in krajev-
nih cestah

Za neodvisno župansko kandidaturo sem se odločil:
- ker imam dolgoletne izkušnje pri delu in vodenju kra-

jevne skupnosti
- ker dobro poznam gospodarske, podjetniške, družbe-

ne, društvene pa tudi politične razmere znotraj KS Mo-
kronog, delno pa tudi znotraj KS Trebelno

- ker sem prepričan, da se bo nova občina z vsem svojim 
gospodarskim in finančnim potencialom hitreje in ce-
loviteje razvijala kot do sedaj

- ker sem in bom zastavljene cilje izvajal z vsemi svojimi 
močmi in znanjem v korist občine in njenih prebival-
cev

- ker upravičeno računam na podporo izvoljenih občin-
skih svetnikov in v občini delujočih strank.

Računam na podporo večine volivcev iz KS Mokronog, 
precejšnjo pa tudi iz KS Trebelno. Pravzaprav računam 
na glasove vseh tistih volivcev, ki si želijo imeti napredno, 
aktivno, razvojno naravnano, gospodarsko, podjetniško, 
turistično, društveno, socialno  varno in  ekološko osveš-
čeno občino.

Več o zastavljenih ciljih boste izvedeli na predstavitvah 
moje kandidature.

Spoštovani volivci občine Mokronog – Trebelno. Strni-
mo svojo voljo, moč in znanje v prepričanje, da zmoremo 
skupaj veliko več in bolje. Pojdimo z jasnimi cilji v enako-
meren in hitrejši razvoj občine.

Alojz Gregorčič, 
SDS, kandidat za 
župana Občine 
Mokronog – Tre-
belno

Spoštovane 
občanke 
in občani 
Občine 
Mokronog 
– Trebelno!

Z letošnjim letom smo občani naše občine dobili pra-
vico odločati sami zase, zato lahko zdaj sami vplivamo na 
izboljšanje življenjskih pogojev. Prav zato sem se odločil 

kandidirati za župana, ker verjamem, da lahko veliko na-
redim za našo mlado Občino Mokronog – Trebelno. 

Kot uspešen podjetnik, občinski svetnik v prejšnjem 
mandatu v Občini Trebnje, član mnogih občinskih ko-
misij in odborov ter predsednik in član raznih društev 
(na primer predsednik Turističnega društva Mokronog) 
sem tekom aktivnega delovanja pridobil veliko izkušenj 
z upravljanjem in s samim delovanjem občine, kar je 
velika prednost pri zagonu nove občine. Poleg tega pa 
me podpira tudi moja stranka SDS, ki je sedaj vodilna 
stranka v državi in močna opora pri uveljavljanju občine 
na državni ravni. 

Za prihodnja štiri leta županskega mandata sem si za-
dal mnogo nalog. Najprej se mora urediti občinska uprava 
hkrati s skupino sposobnih ljudi, ki bodo znali upravljati 
z občino.  Za zagon nove občine je potreben tudi zado-
sten proračun, zato moramo najprej skleniti dogovor o 
delitveni bilanci skupnega premoženja z Občino Trebnje 
in dogovor o delitvi javnih podjetij in javnih zavodov. 
Pri tem si mora Občina Mokronog – Trebelno zagotoviti 

kar največ proračunskih sredstev, ki jih bo morala nova 
občinska uprava premišljeno razdeliti, da bodo lahko vsi 
deli nove občine skladno napredovali. 

V obdobju županskega mandata bom poskrbel za ures-
ničitev prostorsko ureditvenih planov v občini in za za-
četek izgradnje nove telovadnice tako v Mokronogu kot 
na Trebelnem. Prav tako pa se bom zavzemal za razširi-
tev vrtca in jasli v Mokronogu. Prisluhnil bom mladim 
in jim dal možnost, da tudi oni ustvarjajo našo občino 
skupaj z nami. Posebno skrb bom posvečal tudi ureditvi 
cestne in komunalne infrastrukture, kot je preplastitev 
cest, zamenjava azbestnih cevi in dokončna izgradnja 
vodovoda. Poskrbel bom, da bo lokalna skupnost izva-
jala vse javne službe, za katere je odgovorna. Vseskozi 
pa bom skrbel za razvoj kmetijstva, podeželja, malega 
gospodarstva in turizma.

Pokažimo, da nam ni vseeno za občino, v kateri živi-
mo, in se odločimo za našo lepo prihodnost.

Danes, za jutri. Za občino Mokronog – Trebelno!
Alojz Gregorčič, Slovenska demokratska stranka

Peter Pavlin, kan-
didat za župana 
Občine Šentru-
pert

Cenjene 
občanke, 
spoštovani 
občani

Vesel sem, da smo se 9. aprila 2006 odločili za novo 
občino Šentrupert. K uspehu je veliko prispevala Nova 
Slovenija – krščanska ljudska stranka in Marjeta Uhan, 
poslanka v Državnem zboru, predvsem pa krajani, ki 
smo v priprave na ustanovitev nove občine vložili ve-
liko truda, in seveda volivci, ki so se tokrat odločili 
prav.

Rezultat na referendumu ni bil presenečenje, (70,40 
% volilna udeležba in 82,66 % ZA), saj smo si vsi želeli, 
da bi o prihodnosti naših krajev odločali sami in tudi 
sami prevzeli  odgovornost za hitrejši razvoj naše ob-
čine.

Za župana nove občine Šentrupert me kandidira 
Občinski odbor Nove  Slovenije. Izziv sem z veseljem 
sprejel, KER SEM TU DOMA. Prepričan sem, da mi 
zaupajo tudi krajani, saj sem s svojim dosedanjim de-

lom v Svetu Krajevne skupnosti veliko prispeval k raz-
voju krajev v današnji občini. Odlikujeta me delavnost 
in pripravljenost za sodelovanje ter pomoč krajanom 
tudi preko društev, v katerih delujem.

Problematiko Šentruperta in okoliških vasi dobro 
poznam, zato želim uresničiti in zaključiti projekte, ki 
smo si jih zastavili v  Krajevni skupnosti, a jih še nismo 
dokončali.

Prepričan sem, da so za urejanje in izboljšanje skup-
nega življenja v občini bistveni konkretni ukrepi ter 
verodostojnost, da obljubljeno tudi izpeljem. Zato 
bodo glavna poglavja mojega razvojnega programa 
obsegala elemente, ki bi v občini združevali tradicijo 
s potrebami sodobnega časa.

Zavzemal se bom: za uspešen začetek delovanja 
nove občinske uprave v obnovljeni zgradbi na osred-
njem trgu v Šentrupertu, za dograditev osnovne šole 
in vrtca, za izgradnjo doma ostarelih, za pospešen 
razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva in turizma, za 
posodobitev cest in dobro cestno povezavo z drugimi 
občinami, za obnovo infrastrukture (vodovod, kana-
lizacija, komunikacijska omrežja), za izgradnjo čistil-
ne naprave, za ureditev vaških jeder, za  financiranje 
društev, predvsem pa za zagotovitev dobro izbranih 
programov in dokumentacije za črpanje državnih in 
evropskih sredstev.

Vabim vas, da sodelujete pri dokončnem oblikovanju 
programa, da bomo skupaj ustvarili VEČ DOBREGA 
za NAS VSE, KER SMO TU DOMA,  in da bo občina 
ŠENTRUPERT UREJENA, GOSPODARSKO RAZVI-
TA in TURISTIČNO ter KULTURNO BOGATA.

Za občino Šentrupert - ker smo 
tu doma

V občinskem odboru Nove Slovenije, ki smo ga v Šen-
trupertu ustanovili 18. junija, se z vso resnostjo priprav-
ljamo na prve lokalne volitve v novi občini.  Za župana 
Občine Šentrupert kandidiramo PETRA PAVLINA, pred-
sednika OO N.Si, potrdili pa smo tudi kandidate za prvi 
občinski svet in kandidate za svete Krajevnih skupnosti. 
Prepričani smo, da je vodenje in upravljanje Občine sta-
bilno in zanesljivo le s sposobnimi svetniki. Kandidirali 
smo: v 1. volilno enoto Anico Us, v 2. Tomaža Jerovška in 
Darjo Breznikar, v 3. Davida Kuharja in v 4. Petra Pavlina 
in Jožeta Grudna.

Da je Šentrupert občina, ima velike zasluge prav Nova 
Slovenija in poslanka v Državnem zboru, Marjeta Uhan, 
ki je vložila pobudo za ustanovitev nove občine.

V OO N.Si Šentrupert se trudimo, da bo način delo-
vanja stranke v občini prepoznaven. V svojem delovanju 
izhajamo iz programa Nove Slovenije – krščanske  ljud-
ske stranke, ki ga sprejemamo kot sestavni del svojega 
programa. Občani morajo čutiti, da nam ni vseeno, na 
kakšen način bomo reševali probleme v občini in kako 
si zamišljamo prihodnost občine in življenje njenih pre-
bivalcev.
KER SMO TU DOMA, ne obljubljamo nebes, ampak 
prijazne razmere za delovanje na gospodarskem, kmetij-
skem, šolskem, zdravstvenem, kulturnem in drugih po-
dročjih delovanja občine.
KER SMO TU DOMA, poznamo vaša pričakovanja.
KER SMO TU DOMA, bomo skupaj reševali zastavljene 
programe.

Občinski odbor Nove Slovenije – Šentrupert 

s kandidati za 
svetnike tudi v novi 
občini Mokronog-
Trebelno

Izvenparlamentarna stranka Aktivna Slovenija 
bo na letošnjih lokalnih volitvah s kandidati za 
občinske svetnike nastopila tudi v novo ustanov-
ljeni občini Mokronog-Trebelno. 

Kandidati Aktivne Slovenije vidijo v ustanovit-
vi nove občine veliko možnosti za  hitrejši razvoj 
do sedaj prevečkrat zapostavljenega območja. 
Vendar tega ne bo mogoče doseči brez učinkovite 
občinske uprave, ki bo sposobna ne le pregledno 
upravljati s sredstvi, ki občini pripadajo na pod-
lagi veljavne zakonodaje, ampak  bo z dobro pri-
pravljenimi občinskimi projekti sposobna prido-
biti čim več dodatnih in nepovratnih sredstev iz 
različnih razvojnih skladov. 

Svetniki Aktivne Slovenije se bodo zato zav-
zemali tudi za sodelovanje pri izvedbi različnih 
projektov s sosednjimi občinami, pri tem pa ne 
nameravajo pozabiti na enakopravno obravnavo 
obeh krajevnih skupnosti v novo nastali občini. 
Tako KS Mokronog kot KS Trebelno morata biti 
deležni sorazmerno enakih finančnih vzpodbud, 
saj bo le tako nova občina lahko zaživela kot raz-
vojno usmerjena celota. Mokronog si želi in po-
trebuje sodobnejšo telovadnico, tudi podružnična 
šola na Trebelnem pri tem ne sme biti izvzeta. 

V Aktivni Sloveniji bomo v okviru občinskega 
sveta podprli vse ukrepe, ki bodo obrtnikom in 
podjetnikom v čim večji meri olajšati zagon de-
javnosti, saj bo občina le tako lahko dobila nova 
kvalitetna delovna mesta, ki bodo občanom omo-
gočila višji življenjski standard. 

Aktivna Slovenija bo nastopila s tremi kan-
didati za občinski svet, in sicer bo v prvi volilni 
enoti (Gorenje Laknice, Srednje Laknice, Dolenje 
Laknice  in Sveti Vrh) kandidirala Melita Jerman. 
Melita je po izobrazbi diplomirani ekonomist, za-
poslena v Mercator – Optima inženiring, d. o. o,  
kot projektni vodja opreme in komercialist.

V drugi  volilni enoti (Mokronog) bo stranko 
predstavljal Robert Gregorčič, po izobrazbi elek-
trotehnik, zaposlen kot paznik v Zavodu za pre-
stajanje kazni zapora Dob.

V deveti volilni enoti (Cikava, Čužnja vas, Jel-
ševec, Mirna vas in Velika Strmica) pa bo kandi-
diral Tone Štimpfel, univerzitetni diplomirani po-
litolog, zaposlen kot novinar na Info TV, d. d.  

Nova občina z novimi obrazi in novimi idejami.
                                                        Štimpfel Tone

gre na 
volitve

Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
občine Trebnje, bo s svojimi kandidati kandirala 
za  mesto v občinskem svetu. Naša stranka (DE-
SUS) ni vrnitev odpisanih, ki bi hotela v organih 
oblasti vsiljevati neke preživele poglede na razvoj 
naše države. Želimo le s svojim znanjem, izkuš-
njami in modrostjo vplivati na oblikovanje naše 
skupne prihodnosti. Za trajnostni razvoj nista 
dovolj znanje in kapital, temveč tudi modrost in 
presoja.

Naše geslo je DESUS ZA VSE GENERACIJE. 
Mnogi ga ne razumejo. Ima pa v sebi preprosto 
logiko življenja. Nikomur ni vseeno, kako bodo 
živeli njegovi otroci in vnuki. Današnji svet, v ka-
terem prevladuje boj za dobiček, našim otrokom 
in vnukom ne obeta nič dobrega. To pa je razlog, 
zakaj hočemo biti zraven tam, kjer se odloča o po-
gojih njihovega življenja in dela.

Naša občinska stranka številčno raste in je po 
številu članov ena največjih v državi. Ker smo 
stranka starejših ljudi, od nas člani prehitro za 
vedno odhajajo, zato so vrata naše stranke ved-
no odprta vsem, ki bi se nam radi pridružili. V 
stranki smo prepričani, da se bo stranka še naprej 
obdržala in dobila svoje mesto v občinskem svetu 
in v parlamentu.

Mnogim nismo všeč, ker odvzemamo glaso-
ve strankam, ki državljanom obljubljajo raj na 
zemlji. Mi z našo stranko nikogar ne posiljujemo. 
Upokojenci smo zreli in izkušeni ljudje. V pokoj 
smo prinesli svoje prepričanje, ki smo si ga izob-
likovali v času svojega aktivnega življenja. Radi pa 
bi upokojence prepričali, da lahko naše potrebe 
in stališča v organih odločanja najbolje predsta-
vijo predvsem naši svetniki in poslanci. Zaradi 
tega gremo na volitve. V novem občinskem svetu 
bomo delovali povezovalno in ustvarjalno. Živ-
ljenjskih potreb občanov ne smemo spolitizirati. 
Medstrankarski boj mnenj in stališč ne sme biti 
cilj, ampak le način za doseganje optimalnih re-
šitev. Zasluge za uspešno sprejemanje dobrih re-
šitev ima lahko le občinski svet kot celota ne pa 
posameznik ali politična stranka.

Moj namen je bil javnosti pojasniti naše mesto v 
sistemu strankarske demokracije, iz katere bi nas 
mnogi radi  izrinili. Brez nas ne gre. Naše delo je 
vtkano v sadovih sedanjosti. Sadovi prihodnosti 
pa so v semenih sedanjosti. Stare kulture so ob-
stajale in se razvijale ob sožitju vseh generacij. To  
vrednoto bi morali vgraditi tudi v sodobno življe-
nje in svet bi bil lepši.

Štefan Kamin
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V torek, 3. oktobra 2006, smo 
na uradno povabilo poslanke in 
kandidatke za županjo občine 
Trebnje Marjete Uhan in v orga-
nizaciji koalicije NSi, SDS, SLS 
na okrogli mizi gostili ministra 
za promet mag. Janeza Božiča, 
predsednika uprave DARS-a   
mag. Darka Siročiča in direk-
torja Direkcije RS za ceste Vilija 
Žavarlana. 

Tema okrogle mize je bila 
razvoj cestne infrastrukture v 
občini Trebnje in na območju 
širše Dolenjske.

Minister Božič je v polni Ba-
ragovi dvorani poudaril, da so 
sredstva za izgradnjo avtoceste 
mimo Trebnjega zagotovljena, 

gradnja bo trajala 18 mesecev, 
vsa dokumentacija je pridoblje-
na, prva dela pa se bodo priče-
la na dveh tunelih nad Belšinjo 
vasjo in na viaduktu pri Ponik-
vah. Zaključek celotnega odse-
ka avtoceste mimo Trebnjega bo 
jeseni 2008. Trebnje bo dobilo 
dva velika, moderna priključka 
na vzhodu in zahodu, urejena 
bo obvoznica mimo Trebnje-
ga po sedanji hitri cesti, mimo 
Mercatorja pa bo proti Mirn-
ski dolini kvalitetna navezava z 
dvema krožiščema in viaduk-

tom nad Temenico in železniško 
progo. Vsa sredstva se bodo ko-
ristila iz naslova izgradnje avto-
ceste in ne bodo obremenjevala 

občinskega proračuna občine 
Trebnje. To je za nas zelo velik 
uspeh in smo prebivalci občine 
Trebnje lahko zelo zadovoljni. 
Reka ponikalnica Temenica se 
bo ohranila v celoti. 

Minister Božič je tudi po-
udaril, da sta imela s poslanko 
Uhanovo veliko konstruktivnih 
sestankov na temo avtoceste 
in obvoznice mimo Trebnjega. 
Poslanko Uhanovo je pohva-
lil, da se je vneto zavzemala za 
financiranje tistih objektov ob 
avtocesti, ki bodo dolgoročno 
koristili prebivalcem občine 
Trebnje in širši okolici. Iz dr-
žavnih sredstev bo Direkcija RS 
za ceste popravljala, obnavljala 
in dograjevala nekaj odsekov 
drugih cest po občini Trebnje. 
Ne bo pa iz državnih sredstev 
financiran prepotrebni in dolgo 
pričakovani pločnik v Dobrni-
ču, na kar je opozoril predsed-
nik. KS Dobrnič Silvester Prpar. 
Direktor Direkcije RS za ceste 
Vili Žavarlan je pojasnil, da je 
za to odgovorna Občina Treb-
nje. Gostje so bili na razpolago 
še številnim vprašanjem, očitno 
pa ta problematika ni aktual-
na za strokovne službe Občine 
Trebnje, saj se okrogle mize ni 
nihče udeležil.

 Jože Povšič, Trebnje

Občina Trebnje
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, 
Volitve in imenovanja

Razpisuje prosto delovno mesto za določen čas – trajanje 
mandata štiri leta direktorja javnega podjetja 
Komunala Trebnje  d.o.o.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Kandidat/ka za direktorja mora poleg splošnih pogojev, do-
ločenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
-najmanj višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri
-najmanj 5 let delovnih izkušenj za opravljanje nalog, s katerimi 
dokazuje strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposo-
bnosti
-državljanstvo Republike Slovenije
-kandidat mora predložiti vizijo delovanja javnega podjetja Ko-
munala Trebnje.

Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let, delovno raz-
merje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom razvoja 
javnega podjetja pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: 

Občina Trebnje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: PRIJAVA ZA 
RAZPIS  DIREKTORJA KOMUNALE.

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. 
Kandidati bodo prejeli obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
Rok za prijavo začne teči od objave razpisa v Uradnem listu 

Republike Slovenije.
Občina Trebnje

Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja

Minister za promet mag. Janez Božič 
na obisku v Trebnjem

Solidarnost je med občani še vedno prisotna

Požar uničil dom družine Pravne

Pri reševanju domačije Pravnetovih so gasilci pokazali veliko 
mero solidarnosti. 

Aktivnosti TD Trebnje 

Dobrodelni 
koncert 

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Sveti Rok prireja v ne-
deljo, 19. 11. 2006, dobrodel-
ni koncert v telovadnici OŠ 
Mirna s pričetkom ob 15.00 
uri. 
Nastopili bodo:
-ansambel Svit
-ansambel Ceglar
-ansambel Toneta Rusa
-ansambel Pogum
-ansambel Rubin
-Mlade Frajle
-Sonce v srcu (misijonarke iz 
Avstralije)
-Brendi
-zabavno presenečenje

Program bo povezoval Sil-
vester Polak. Vstopnice bodo 
v predprodaji na naslednjih 
mestih: Gruntarjev hram, čr-
palka Deu, gostilna Javornik, 
Pizzeria Karmen, Amadeus 
(v Mercator centru Trebnje) 
ter Pri dedu Germovšku. 
Cena vstopnice za odrasle je 
1500 sit, za otroke do dvanaj-
stega leta starosti pa 1000 sit. 
Vstopnice bo mogoče kupiti 
tudi na dan prireditve eno 
uro pred pričetkom na vho-
du v telovadnico. Izkupiček 
od prireditve bo namenjen 
dokončanju gradnje gasil-
skega doma PGD Sv. Rok. Za 
več informacij pokličite: 

041 533 620 – Igor ali 041 
773 957 – Toni.

Z gasilskim pozdravom

Na pomoč!

Prijazni gostitelji, bogat kulturni program, prijatelji, veliko 
sproščene zabave, opoj v jesen odete narave, kozarček najbolj-
šega mladega cvička,  izbrana kulinarika …  so pravi razlog, da 
za martinov vikend pridete na Čatež.

RAZHODNJA
bo letos po jubilejnem dvajsetem Popotovanju od Litije do 

Čateža na martinovo soboto, 11. 11. 2006.

Veselo, zabavno in zanimivo dogajanje se bo začelo že v pet-
ek zvečer ob 19. uri v Kulturnem domu in se nadaljevalo na 
martinovo soboto od 10. ure dalje na vaškem trgu. Dogajanje 
bo kot vedno doseglo vrelišče ob 13.00 uri in se z veliko pozi-
tivne energije nadaljevalo v pozno popoldne in večer. 

Ne pozabite na to naše prijazno vabilo in v tednu pred tem 
dogodkom spremljajte obvestila, ko vam bomo podali vse po-
drobnejše informacije o    dogajanjih, povezanih z Razhodnjo 
na Čatežu.

TD in ostali organizatorji 

Zapoj srce, partizansko
Pod tem naslovom se je 17. 

oktobra odvil Spominski dan 
KS Mokronog, ki je privabil ve-
liko število ljudi, krajanov, ne-
kdanjih partizanov, med njimi 
generale Lada Kocijana, Alojza 
Hrena in Mirka Mirtiča, druge 
ugledne osebnosti iz družbeno-
političnega življenja, Bogdana 
Osolnika, poslanca Toneta An-
derliča, župana Občine Litija 
Mirka Kapljo in še.        

Slavnostni govornik Janez 
Stanovnik, predsednik ZZB 
NOB Slovenije, je med drugim 
povedal:  »Mokronog in z njim 
vsa Mirnska dolina se danes 
spominja zgodovinskih dogod-
kov izpred več kot 50 let, ki so 
to mirno dolino potegnili v vrti-
nec zgodovinskega dogajanja in 
spremenili ljudi in njihov način 
življenja. Ta dogajanja v srcu in 
središču Slovenije pa malone 
ponazarjajo takratno stanje v 
celi naši domovini in svetu:
- ustanovitev Mokronoške čete 

ponazarja slovenski oboro-
ženi odpor nacifašističnemu 
okupatorju,

- streljanje talcev v Cugljevi do-
lini 21. septembra 1942 pona-

zarja žrtve, ki jih je naš narod 
dal v obrambi civilizacije in v 
borbi za svobodo in identite-
to,

- in končno, ustanovitev Do-
lenjskega odreda in 12. Slo-
venske narodnoosvobodilne 
udarne brigade ponazarja iz-
gradnjo narodne vojske kot 
hrbtenice slovenske suvere-
nosti in državnosti.
Zato je to tudi priložnost za 

razmislek o vseh teh vprašanjih, 
ki se ne tičejo samo naše prete-
klosti, ampak še kako postavljajo 
pred nas probleme vrednot naše 
sedanjosti in prihodnosti. Po-
treba takega razmisleka se po-
stavlja pred nas toliko bolj, ker 
smo danes priče nezaslišanega 
zgodovinskega revizionizma, 
nemški filozof bi dejal »prevred-
notenja vrednot« pod geslom, 
da je današnji čas »zmaga pre-

magancev in poraz 
zmagovalcev« v dru-
gi svetovni vojni.«

Udeležence so 
sprejeli in nagovorili 
predsednik KS Mo-
kronog Anton Maver, 
predsednik OO ZZB 
NOB Branko Safič in 
predsednik območ-
nega ZZB NOB Tone 
Žibert. V imenu 
Občine Trebnje je k 
prazniku voščil pod-
župan Alojz Kastelic, 
po prgišče spominov 
pa sta prispevala 
ustanovna borca 12. 
brigade in Mokronoške čete 
Franta Komel in general Mirko 
Mirtič.

Območna organizacija ZZB 
NOB je ob tej priložnosti pode-
lila priznanja Barici Kraljevski 
in Ivanu Zupancu z Mirne, ter 
Marjanu Krmelju iz Trebnjega.

Scenarij za kulturni del je iz-

delal Stane Peček, izvedli pa so 
ga MoPZ Emil Adamič Mokro-
nog, ŽePZ Zimzelen Mirna, 
učenci OŠ Mokronog. Kot reci-
tatorka se je spet izkazala Barica 
Kraljevski.  

Program je obogatila tudi 
motorizirana partizanska četa iz 
Tržišča.                                   

                                             s.p.

V tednu, ki je za nami, so člani Turističnega 
društva Trebnje obiskali Oktoberfest, sekcija za 
pomoč sočloveku pa je organizirala  trgatev pri 
znanem vinogradniku Brcarju na Homu pri Šen-
trupertu. 

Načrti Turističnega društva Trebnje do konca 
leta 2006:

V oktobru pripravljamo delavnico s priznanimi 
strokovnjaki na temo Strategija razvoja turizma. 
Vabimo vse, ki so na kakršenkoli način povezani 
s turizmom in delujejo na področju teritorija TD 
Trebnje, da se zanimive in poučne delavnice ude-
ležite, saj lahko s skupno začrtano in usklajeno 
potjo vsi dosežemo svoje cilje.

17. novembra bo v KD Trebnje, 18. novembra 
pa v KD Šentrupert potekal Slovenski večer z na-
slovom Triglavski kralj in goriški slavček, ki bo 
posvečen stoti obletnici slovenske planinske him-
ne Jakoba Aljaža in stoti obletnici smrti Simona 
Gregorčiča.

Slovenski večer Ema Krška pa se bo zgodil 8. de-
cembra v KD Trebnje in 9. decembra v KD Šentru-
pert. Večer bo posvečen prvi slovenski svetnici.

9. decembra organiziramo brezplačen izlet za 

45 otrok naše občine v Christkindl – izlet v Bo-
žičkovo deželo.

16. decembra bomo v Domu starejših občanov 
Trebnje pripravili srečanje starostnikov KS Treb-
nje in KS Štefan s kosilom in bogatim kulturno-
zabavnim programom, v katerem bosta sodelova-
la ljudska pevka Marjetka in operni pevec Nace 
Junkar.

21., 22. in 23. decembra se nam bodo  na pri-
reditvi Z Božičkom v čarobnem gozdu ob 12. uri 
pridružile osnovne šole in vrtci, ki bodo krasili 
jelke in obešali praznične lampijone, ob 17.30 pa 
bo rajanje z bogatim kulturno-zabavnim progra-
mom in obiskom Božička v mestnem parku.

Silvestrovanja TD Trebnje ne bo organiziralo, 
čeprav smo se prijavili na razpis Občine Trebnje 
za sredstva namenjena turizmu, a smo dobili od-
govor, da silvestrovanje ni turistična prireditev.

Vljudno vabimo vse občane in občanke, da se 
udeležite dogodkov, ki jih za Vas pripravljamo. 
Prav tako Vas vabimo, da pri njih, tudi če ni-
ste naši člani – sodelujete. Veselimo se srečanj z 
Vami, ki nas vse bogatijo,

Špela SMUK, predsednica
  Turističnega društva Trebnje

3. oktober 2006 bo ostal za dru-
žino Pravne s Selske Gore 1 pri 
Mirni zapisan s črnimi črkami, 
saj jim je bila v požaru hiša popol-
noma uničena, prav tako pa tudi 
ves inventar. Zaradi samovžiga v 
dimniku se je vnela streha, po-
žar pa se je kljub hitri intervenciji 
domačih gasilcev PGD Ševnica 
in drugih društev, ki so prišli na 
pomoč, razširil tudi v spodnje 
prostore, pri gašenju pa se je udrl 
strop in voda, s katero so gasilci 
požar gasili, je zalila vse notranje 
prostore. 

Tako je  5-članska družina s 3 
otroki (sin je star 18 let, hči 15 let, 
oba srednješolca; najmlajši sin pa 
je star 4 leta) ostala dobesedno na 
dvorišču pred gospodarskim po-
slopjem. Oče in mati sta kmeta, 
njihovi dohodki so majhni, zato 

bodo z lastnimi sredstvi težko 
zgradili novo hišo. Stanovanjska 
hiša pa ni bila zavarovana.

Toda že po gašenju in čiščenju 
posledic požara so gasilci PGD 
Ševnica, ki jih je na intervenciji 
dobro usmerjal poveljnik društva 
Andrej Zupančič, zagotavljali, 
da družina Pravne ne bo v stiski 
ostala sama. Obljubili so, da bodo 
peljali solidarnostno akcijo, s ka-
tero bodo poskušali najti čim več 
sredstev za gradnjo nove hiše. Na 
požarišče sta prišla tudi podžupan 
občine Alojz Kastelic in predsed-
nik KS Mirna Dušan Skerbiš, ki 
sta zagotavljala, da bosta pristopi-
la k reševanju njihove stiske.

Posledice požara si je ogledal 
tudi nam. poveljnika Civilne za-
ščite Občine Trebnje Dušan Mež-
naršič. Tako je Občina Trebnje že 

naslednji dan zagotovila, da so iz 
skladišča Civilne zaščite pripeljali 
stanovanjsko prikolico, vse po-
trebno za spanje in s tem je bilo 
omogočeno,  da se je družina za-
časno namestila.

Komisija civilne zaščite, ki si je 
ogledala nastalo škodo, je ocenila, 
da je objekt toliko poškodovan, 
da v njem ni več mogoče varno in 
zdravo živeti, zato ga je potrebno 
v celoti podreti (objekt je zgrajen 
iz kamna). Škoda pa je ocenjena 
na 10 milijonov sit.  

Župan Občine Trebnje Ciril 
Metod Pungartnik je takoj odre-
dil, da se iz sredstev proračuna 
Občine prizadeti družini naka-
že solidarnostna pomoč v višini 
1 milijon (največ, kolikor lahko 
odredi sam župan).  

Tako bo družina imela mož-

nost, da takoj zastavi začetek 
gradnje novega doma. Občina pa 
se bo tudi prizadevala, da bodo 
čim prej pridobili ustrezno do-
kumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja.  

Verjamemo v človeško solidar-
nost, zato pričakujemo, da bodo 
pri gradnji nove hiše pomagali 
tudi občani, ustanove in podjetja.

D.M.
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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. 

Prireditve v občini Trebnje

Datum Prireditev Lokacija

do 30. 10.
Fotografska in knjižna razstava Gradovi v občini Trebnje med prete-
klostjo in sedanjostjo

Knjižnica Trebnje

16. 10.
7.00–12.00

Redna krvodajalska akcija KD Mokronog

16.10., 17.00 Delavnica: priprava peciva Knjižnica Trebnje

17. 10.
7.00–14.00

Redna krvodajalska akcija
Gasilski dom 
Trebnje

17. 10. Razstava: Mednarodni dan boja proti revščini Knjižnica Trebnje

19.10., 17.00 Tečaj keramike, predhodna prijava Ben Art Trebnje

19.10., 19.00
Otvoritev razstave Neznani Lučko 1964-1966, olja na platno (nezna-
na dela Lucijana Reščiča). Razstava bo na ogled do 17. 12., med tednom 
16.00–19.00, za vikende 8.00–12.00.

Baragova dvorana
Trebnje

20.–22. 10.

Župnijsko romanje v Međugorje
Odhod ob 8.00, povratek okoli 20.00. Prijavite se v župnišču s plačilom 
avtobusnega prevoza 6.000 SIT, ostalih 35 EUR za prenočišče in pre-
hrano se poravna ob prihodu.

Međugorje (BIH)

20.10., 17.00 Lutkovna predstava Palček Mercator center

20.10., 19.00 S pesmijo mlademu vinu naproti KD Trebnje

20.10., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Kosobrin Pivnica As

21. 10. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

21. 10., 8.30
10. tradicionalni pohod po Vorančevi poti od Mokronoga do Pijane 
gore s kulturnim in zabavnim programom. Pohod je dolg 14 km.

Mokronog–Pijana 
gora

21.10., 10.00 Delavnica za otroke, 3–8 let, lahko v spremstvu, predhodna prijava Ben Art Trebnje

21.10., 18.00
Odbojkarska tekma: 3. DOL zahod-moški, 3. krog, 
TOM Mokronog:VC Portorož

ŠD OŠ Mirna

21.10., 19.00
Rokometna tekma: 1. A moška liga, 6. krog, 
RK Trimo Trebnje:SVIŠ

ŠD OŠ Trebnje

21.10., 20.00 Koncert Jasmina Stavrosa Diskoteka Africa 

21.10., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Vasovalci Pivnica As

22.10., 10.00
Prvenstvena kegljaška tekma: 2. liga zahod, ženske, 
Trebnje II:Pivka

Kegljišče Vodnjak, 
Novo mesto

22. 10.
Planinski izlet: Kamniška Bistrica–Kamniški dedec–Kamniška Bistri-
ca. Zahtevna pot. Org. PD Trebnje.

Kamniška Bistrica

23.10., 17.00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje

24. 10. Razstava: Dan OZN Knjižnica Trebnje

26.10., 15.30 Delavnica ur, predhodna prijava Ben Art Trebnje

27.10., 17.00 Igrana predstava Pogumni jelen Mercator center

27.10., 19.00 Gledališka predstava Izbrisani KD Trebnje

27.10., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Efekt Pivnica As

28. 10., 8.00
Vinogradniški pohod po obronkih vinskih goric, s startom in zaključ-
kom v Čatežu pod Zaplazom. Dolžina pohoda je okoli 15 km.

Trg na Čatežu pod 
Zaplazom

28.10., 10.00 Delavnica za otroke 3–8 let, lahko v spremstvu, predhodna prijava Ben Art Trebnje

28.10., 10.00 Otroška ustvarjalna delavnica Noč čarovnic Mercator center

28.10., 18.00
Odbojkarska tekma: 3. DOL zahod-moški, 4. krog
TOM Mokronog:Astec Triglav II

ŠD OŠ Mirna

28.10., 20.00 DJ Svizec turbo show Diskoteka Africa

28.10., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Krka Pivnica As

30.10., 17.00 Delavnica: izdelava hranilnikov, svetovni dan varčevanja Knjižnica Trebnje

30.10.–03. 11. Razstava: Dan reformacije Knjižnica Trebnje

3. 11., 16.00 Kaligrafija I, II: začetek in nadaljevanje, predhodna prijava Ben Art Trebnje

3. 11., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Večerni zvon Pivnica As

4. 11., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Slavček Pivnica As

6. 11., 17.00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje

6. 11., 19.00 Literarni večer v knjižnici z gostom Borisom A. Novakom Knjižnica Trebnje

8. 11., 17.00 Izobraževanje uporabnikov knjižnice: COBISS-Online katalogi Knjižnica Trebnje

9. 11., 17.00
Otroška abonmajska predstava Štirje Muzikantje v izvedbi LS Sirova 
Luknjica iz Ljubljane

KD Trebnje

10.11., 19.00 
Prireditev pred Pohodom po Levstikovi poti s fotografsko razstavo 
Arhitekturna dediščina Čateža in okolice. Razstava bo na ogled tudi v 
soboto, v času Popotovanja.

KD Čatež

10.11., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Litijski odmev Pivnica As

11. 11.
8:00–13.00

Martinov sejem
Sejem, obogaten z domačimi izdelki in dobrotami.

Park v Trebnjem

11.11., 13.00

20. razhodnja popotovanja od Litije do Čateža
Ob zaključku tradicionalnega pohoda od Litije do Čateža se na Čatežu 
pod Zaplazom program prične že ob 11.00, ob 13.00 je osrednja priredi-
tev, nadaljuje pa se z zabavnim programom-martinovanjem.

Čatež pod Zaplazom

11.11., 18.00
Odbojkarska tekma: 3. DOL zahod-moški, 5. krog
TOM Mokronog:Prvačina

ŠD OŠ Mirna

11.11., 19.00 Martinovanje: pester kulturno zabavni program z martinovo pojedino Gostilna Meglič

11.11., 21.00 Večer ob glasbi v živo z igranjem ansambla Krka Pivnica As

13.11., 17.00 Delavnica: peka kostanja za martinovo Knjižnica Trebnje

Zadnji poziv za 
ureditev GERK-ov 

Vlada RS je na seji 14. 9. 2006 sprejela uredbo 
o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, ki bo 
veljala za izplačevanje neposrednih plačil v no-
vem programskem obdobju 2007–2013  (Uradni 
list RS št. 99/06). Uvaja nov izraz plačilnih pravic, 
ki imajo za osnovo regionalno plačilo, nadgraje-
no z nekaterimi dodatki. Glede na izbrano she-
mo reforme kmetijske politike s strani Republike 
Slovenije se ohranja tudi del proizvodno vezanih 
plačil. 

Glavni pogoj za dodelitev plačilnih pravic, pla-
čilnih pravic z dovoljenjem in plačilnih pravic za 
praho je, da morajo biti površine z isto vrsto de-

janske rabe vpisane v evidenci GERK-ov na po-
sameznem kmetijskem gospodarstvu vsaj 10 me-
secev, z začetkom od 15. novembra 2006.

To pomeni, da morate vsi upravičenci, ki želite 
v letu 2007 vložiti zahtevek za dodelitev plačilnih 
pravic, svoje GERK-e in rabo na njih urediti do 
15. novembra 2006. Prav tako velja tudi za tiste 
upravičence, ki še niso izrisali GERK-ov, da le to 
storijo na upravni enoti do istega datuma. 

Do 15. novembra 2006 morajo biti tudi oprav-
ljeni morebitni prenosi – zakupi GERK-ov med 
kmetijskimi gospodarstvi.

Urejeni GERK-i so osnova za prejemanje plačil 
v naslednjih sedmih letih.

Vse dodatne informacije lahko dobite na sede-
žu Kmetijske svetovalne službe Trebnje ali na tel. 
07/3460-670, 3460-671.

Kmetijska svetovalna služba Trebnje
 Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

Primerjava SKOP in OMD 
Kmetijska svetovalna služba je bila obveščena, da bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-

lja v prihodnjem tednu začela s sledenjem izvajanja ukrepov in obveznosti vseh prejemnikov sredstev 
Slovenskega kmetijskega okoljskega programa (SKOP) in območij z omejenimi dejavniki (OMD). V 
skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo se bo v letošnjem letu izvedla primerjava – sledenje vklju-
čenih površin za posamezen ukrep SKOP in OMD med leti 2004 in 2005. Agencija bo k dopolnitvi 
oziroma obrazložitvi stanja na kmetijskem gospodarstvu pozvala vse vlagatelje, katerih vključene po-
vršine v ukrepe SKOP so se glede na leto 2004 v letu 2005 znižale za več kot 5 %, ter vse vlagatelje, ki so 
v letu 2004 uveljavljali zahtevke in prejeli sredstva z naslova OMD, v letu 2005 pa ponovnega zahtevka 
za ta ukrep niso vložili. 

Vsem prejemnikom pozivov svetujemo, da si besedilo poziva podrobno preberejo in ugotovijo raz-
loge za spremembo stanja na kmetijskem gospodarstvu. V primeru, da bodo pri odgovoru Agenciji 
potrebovali pomoč, naj se oglasijo na sedežu Kmetijske svetovalne službe. Obenem prejemnikom po-
zivov predlagamo, naj z obiskom pri svetovalcih ne odlašajo do zadnjega dne roka za dopolnitev. S 
seboj obvezno prinesite zbirne vloge za leta 2004, 2005 in 2006 ter odločbi za plačila za ukrepe SKOP 
in OMD za leti 2004 in 2005. V vsakem primeru pa bodite pozorni na 8 – dnevni rok za dopolnitev.

Kmetijska svetovalna služba
Izpostava Trebnje

Motvoz d.d. Grosuplje
www.motvoz.si
Smo izvozno usmerjeno podjetje z za-
nimivim proizvodnim programom s 
področja embalaže.

V svojo sredino vabimo:

1. OPERATERJA  NA FLEKSOTI-
SKARSKEM STROJU
Pogoji:
• V. ali IV. stopnja izobrazbe grafič-

ne oz. druge tehnične smeri
• delo je dvoizmensko 

2. OPERATERJE   
Pogoji:
• IV. ali III. stopnja izobrazbe teh-

nične smeri 
• delo je večizmensko
3. VODJE IZMENE
Pogoji:
• IV.  ali III. stopnja izobrazbe teh-

nične smeri 
• delo je večizmensko
Z izbranimi kandidati bomo sklenili 
delovno razmerje za nedoločen čas s 
poskusnim delom. Kandidate vabimo, 
da vloge z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljejo v 8 dneh po objavi na na-
slov: Motvoz d.d. Grosuplje, Taborska 
34, 1290 Grosuplje ali na elektronski 
naslov: info@motvoz.si, tel. 78 88 100 
(110).

Prireditve v 
knjižnici Pavla 
Golie Trebnje
13. 10. 2006, 17.00
Delavnica: peka kostanja Mar-
tinovo,
31. 10. 2006
Razstava: Dan reformacije
6. 11. 2006, ob 17.00
Ura pravljic
6. 11. 2006, 19.00
Večer v knjižnici
Literarni večer z gostom Bori-
som A. Novakom.,
18. 11. 2006, ob 9.30 do 11.30
Filmska šola Vzgajanje pogleda
http://www.vzgajanje-pogleda.
net,
20. 11. 2006, ob 19.00
Morje zgodb: pripovedovalski 
festival
Dan splošnih knjižnic,
24. 11. 2006, ob 19.00
Večer v knjižnici: France Režun
Recital v izvedbi Milene Režun, 
glasbena spremljava Lado Jakša.,
25. 11. 2006, ob 9.30 do 11.30 
Filmska šola Vzgajanje pogleda
http://www.vzgajanje-pogleda.
net/,
27. 11. 2006 ob, Razstava: Med-
narodni dan boja proti nasilju 
nad ženskami, 
27. 11. 2006, ob 17.00 Ura 
pravljic
1. 12. 2006
Razstava: Svetovni dan boja proti 
AIDS-u,
2. 12. 2006, ob 9.30 do 11.30
Filmska šola Vzgajanje pogleda
http://www.vzgajanje-pogleda.
net/,
4. 12. 2006, ob 19 
Večer v knjižnici: Vimane (zgo-
dovina, arheologija)
Predavanje Borisa Muževiča in 
pogovor, ki ga bo vodila Petra 
Krnc.,
11. 12. 2006 Razstava: Dan 
miru, 
11. 12. 2006, ob 17.00
Delavnica: izdelava novoletnih 
čestitk,
18.12.2006, ob 17.00
Delavnica: izdelava novoletnih 
okraskov,

Stoji, stoji tam beli grad
Osnovna šola Trebnje je tudi letos obeležila dneve evropske kul-

turne dediščine s spoznavanjem dediščine domačega okolja. Letoš-
nja predlagana tema Gradovi, utrdbe in mestna obzidja je tudi tema 
projekta, v katerega so se na različne načine vključili vsi učenci naše 
šole.

Obiskali smo trebanjski grad, ki žalostno propada. Ob pogledu 
v zemljiško knjigo pa smo videli, da viharna zgodovina zadnjih sto 
let s številnimi lastniki ni bila v prid ohranitve tega pomnika pre-
teklega časa. Foto: David Matoh

Povabilo k 
ustanovitvi 
Društva 
prijateljev 
mladine 

Ugotavlja se, da v 
občini Trebnje pri-
manjkuje organi-
ziranih programov 
za otroke in mladi-
no, zato se poziva 
vse zainteresirane k 
ustanovitvi Društva 
prijateljev mladine. 
Občinska uprava Ob-
čine Trebnje je pri-
pravljena pomagati pri 
ustanovitvi in zagonu 
društva. Vse dodatne 
informacije so vam na 
voljo pri Mateji Vra-
bec, Občina Trebnje, 
soba št. 19, tel.št. 3481 
142 ali po elektronski 
pošti Mateja.Vrabe-
c@trebnje.si.

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


