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glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Uradno pa je bila glasbena 
šola v Trebnjem ustanovljena 
v šolskem letu 1975/76. V ti-
stem šolskem letu je bilo va-
njo vpisanih 132 učencev na 
oddelkih klavirja, harmonike, 
kitare, kljunaste flavte, klari-
neta in trobil. Poučevalo je 6 
učiteljev, od katerih sta bila 2 
redno zaposlena, 4 so bili po-
godbeni delavci, od vseh pa 
je imel le eden ustrezno stro-

kovno izobrazbo. Šola je de-
lovala kot enota pri Osnovni 
šoli Trebnje do šolskega leta 
1979/80, do šolskega leta 19-
92/93 pa kot enota v okviru 
Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje. 

Število učencev in tudi ka-
drovska rast šole se začne, 
ko postanejo glasbene šole 
v državi del nacionalnega 
programa in ko začne šola v 

šolskem letu 1993/94 delovati 
kot samostojni zavod.

V zadnjih desetih letih se je 
število učencev ustalilo oko-
li številke 290. Šola je v tem 
času začela z izobraževanjem 
na violini, violončelu, oboi, 
tolkalih, solopetju, kar je 
omogočilo tudi delovanje in 
oblikovanje komornih sku-
pin, godalnega, pihalnega 
in nazadnje še simfoničnega 

orkestra. Znatno se je v tem 
času izboljšala tudi kadrov-
ska struktura, saj so vsa delo-
vna mesta zasedena z ustrez-
no usposobljenimi učitelji. O 
kakovosti strokovnega kadra 
govori tudi dejstvo, da ne-
kateri učitelji sodelujejo z 
ustanovami višjega izobraže-
valnega nivoja, in to s srednjo 
glasbeno šolo in z glasbeno 
akademĳo v Ljubljani, pa se-

veda tudi dosežki učencev na 
tekmovanjih in orkestrov na 
revĳah.

Šola se zadnjih deset let 
redno udeležuje regĳskih in
državnih tekmovanj, orga-
nizira samostojne koncerte 
učencev, učiteljev in gostu-
jočih glasbenikov, sodeluje v 
številnih programih po šolah 
in najrazličnejših prireditvah 
po vsej občini. Šola v okolju 

tako opravlja pomembno kul-
turno-vzgojno poslanstvo.

Učenci šole se že v času šo-
lanja ali po njem vključujejo 
v različne amaterske glasbe-
ne sestave v občini. Poklicno 
se z glasbo ukvarja 14 biv-
ših učencev, ki so zaključili 
Srednjo glasbeno in baletno 
šolo v Ljubljani, Pedagoško 
akademĳo ali Akademĳo za
glasbo v Ljubljani. Trenutno 

je na nadaljnjem študĳu 15
bivših učencev šole, eden pa 
na podiplomskem študĳu v
Parizu.

2. decembra je šola s kon-
certom v Kulturnem domu 
Trebnje obeležila 30. letnico 
uradne ustanovitve in 40-let-
nico od prvih poskusov orga-
niziranega glasbenega šolstva 
v Trebnjem. Koncert, na kate-
rem so nastopali učenci kot 
solisti, v komornih zasedbah, 
v godalnem in simfoničnem 
orkestru, je navdušil polno 
dvorano Kulturnega doma 
Trebnje in pokazal, da se je 
šola res razvila v polnokrvno 
glasbeno šolo z visokim ni-
vojem, čeprav deluje v utes-
njenih prostorskih pogojih. 
Župan občine Trebnje Alojzĳ
Kastelic je ravnateljici šole 
Tatjani Mihelčič Gregorčič če-
stital za doseženo in v imenu 
ustanovitelja obljubil izbolj-
šanje prostorskih pogojev. Za 
visok nivo doseženega je rav-
nateljici čestitala tudi pred-
sednica združenja glasbenih 
šol Dolenjske Mateja Junc 
in šoli podelila spominsko 
skulpturo. Za vzorno sodelo-
vanje pa sta se šoli zahvalili 
vodja OE Trebnje JSKD RS 
za kulturne dejavnosti Mojca 
Femec in predsednica upra-
vnega odbora UTŽO Trebnje 
Cvetka Bunc. 

Bogat glasbeni program 
številnih nastopajočih je po-
vezovalka Petra Krnc pre-
pletala z zapisi sedanjih in 
nekdanjih učencev, sodelav-
cev in spremljevalcev dela te 
glasbene ustanove, objavlje-
nimi v jubilejnem zborniku 
Glasbene šole Trebnje.

NAGOVOR ŽUPANA
Spoštovane občanke in občani!

Hvala za vaše čestitke in dobre želje, 
ki sem jih prejel ob izvolitvi za župana 
v tako velikem številu. Hvala za za-
upanje!  Potrudil se bom in skušal iz-
polniti čim več vaših pričakovanj.

V sredo, 22. novembra, je potekala 
konstituirana seja novoizvoljenega 
občinskega sveta in potrditev man-
data župana. Že pred datumom prve 
seje sem povabil vse stranke in liste z 
namenom, da se dogovorimo o poteku 
seje, predvsem pa o sestavi Komisĳe za
mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja. Soglasno so vsi sprejeli moj predlog, da glede na volilne rezultate 
ima prvih sedem strank oz. list po enega kandidata, saj komisĳa v skla-
du s statutom šteje sedem članov. 

Tudi pri sestavi ostalih odborov občinskega sveta bomo upoštevali 
volilne rezultate. 

Že na prvi seji je občinski svet obravnaval tudi vsebinska vpraša-
nja. Zaradi realizacĳe določenega programa v eni krajevni skupnosti je 
bila nujno potrebna prerazporeditev sredstev v proračunu za letošnje 
leto, zato je v skladu z veljavno zakonodajo potreben sklep občinskega 
sveta. Večina članov občinskega sveta je moj predlog podprla in sklep o 
prerazporeditvi je bil soglasno sprejet.

Vesel sem, da je seja potekala nemoteno, in želim pohvaliti svetnico 
in vse svetnike, da so delovali izredno konstruktivno. Po končani seji 
smo skupaj z vsemi člani, ob kozarčku nazdravili uspešnemu začetku  
mandata 2006–2010.

V četrtek, 23. novembra, sem nastopil delovno mesto župana in imel 
že prvi dan kar nekaj razgovorov občank in občanov. Zelo prav in po-
trebno je, da je župan prisoten vsak dan in vse dni v tednu, da je v ne-
nehnih in neposrednih stikih z različnimi predstavniki gospodarstva, 
krajevnih skupnosti, služb državnih organov, občanov, županov sosed-
njih in drugih občin, itd.

Na občinski upravi smo že opravili prerez stanja, neke vrste inven-
turo za nazaj in izdelali vizĳo vodĳ oddelkov za naprej. Več o »in-
venturi« v prihodnji številki Glasila občanov. Pripravljamo program za 
naslednje štiriletno obdobje, pripravlja se oblikovanje strateškega sveta, 
kot posvetovalnega organa župana, ki bo sestavljen iz najuglednejših 
strokovnjakov iz različnih področĳ življenja. Delo je v zagonu, občinska 
uprava deluje dobro in moram pohvaliti prizadevanje vseh delavcev 
v občinski upravi.

Z županoma novih občin Šentrupert in Mokronog-Trebelno je potekal 
že prvi usklajevalni sestanek, na katerem smo se dogovorili za način in 
potek postopkov za delitveno bilanco, pripravo proračunov ... Še pred 
novoletnimi prazniki bo pripravljen osnutek dokumenta - izhodišča, 
ki ga bo potrebno v postopku usklajevanja med vsemi tremi občinami 
pripeljati do potrditve na občinskih svetih.

Z ministrstvi se dogovarjamo o nekaterih aktualnih projektih in pre-
pričan sem, da bodo pogovori uspešni. Poglavitni cilji so dokončni 
dogovor o izvedbi priključevanja na AC, pridobitev statusa deponĳe
Globoko in priprava projektov za razpise EU skladov. 

Trenutno velik problem je odkup zemljišč, in sicer odkup zemljišča 
pri OŠ Dolenja Nemška vas in odkup zemljišča v zazidalnem ob-
močju na Mirni – Roje IV. Kljub temu da je Občina ponudila ceno po 
uradni cenitvi zapriseženega sodnega cenilca, se do tega trenutka še ni 
bilo mogoče dogovoriti z lastniki teh zemljišč za odprodajo. 

Glede na vabila, ki jih prejemam, se kot župan želim udeležiti čim več 
dogodkov in prireditev po vsej občini. Pestrost kulturnih in ostalih pri-
reditev v naši občini je izjemna. Zato se oproščam vsem tistim, kadar se 
zaradi številnih, tudi sočasnih dogodkov in obveznosti, ne morem ude-
ležiti. Sem pa vesel vsakega takšnega dogodka in želim še naprej veliko 
ustvarjalne energĳe na vseh področjih. Pred nedavnim je Glasbena šola 
Trebnje praznovala 30 let delovanja in skoraj 40 let prvih začetkov orga-
niziranega glasbenega izobraževanja. Slavnostni koncert je potekal v 
nabito polnem kulturnem domu v Trebnjem. Vodstvu Glasbene šole še 
enkrat čestitam ob jubileju in želim uspešno rast še naprej.

Pred nami so božični in novoletni prazniki. To je nova priložnost, da 
si sežemo v roke in drug drugemu namenimo toplo in prĳazno besedo.
V teh prazničnih dneh se bo zvrstilo vrsto prireditev, koncertov, srečanj. 
Moje darilo za popotnico v novem letu bosta božično novoletna kon-
certa, in sicer v Dobrniču, 23. decembra, in na Mirni, 30. decembra. 

Skupaj z vami se želim posloviti od starega in nazdraviti novemu 
letu na Mirnskem gradu. Pridružite se v čim večjem številu.

Naj vas v prihajajočih prazničnih dneh spremlja vse, kar vas krepi in 
osrečuje. Želim vam blagoslovljen božič in mnogo lepega v novem letu, 
dobrih in iskrenih prĳateljev, veliko ljubezni in trdnega zdravja. Želim 
Vam modrosti, poguma in potrpljenja, da bomo skupaj varno stopali 
po poti novega začetka, ki ga riše novo leto 2007.
Srečno!   vaš Alojzĳ Kastelic,
    župan Občine Trebnje

NAGOVOR ŽUPANA

Verjetno najboljša prednovoletna zabava

Jubilej Glasbene šole Trebnje
Rojstvo načrtnejšega glasbenega izobraževanja in porajanje tovrstnega organiziranega šolstva 
so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja narekovale naraščajoče potrebe trebanjske godbe, ki pa je 
imela že pred tem častitljivo tradicĳo (ustanovljena je bila leta 1926). Prvi poskusi organiziranega
šolstva so bili v okviru Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto v šolskem letu 1964/65. 

Novoletni kon-
cert Občinskega 

pihalnega or-
kestra Trebnje 
in Trebanjskih 
mažoret, bo v 

soboto, 23. decem-
bra, ob 19. uri v 
športni dvorani 

v Trebnjem. Gost 
večera bo skupina 
Akrobat Breakers. 

To bo koncert glas-
be, plesa, zabave 

in predprazničnega 
vzdušja.
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Upravna enota Trebnje je teritorialni organ 
državne uprave, ki na lokalni ravni predstav-
lja in izvršuje pomemben del nalog, pri katerih 
imajo državljani in državljanke, podjetniki in 
gospodarstvo opravka z državo, njenim pra-
vnim redom in njeno oblastjo in jo seveda po 
učinkovitosti, sodobnosti in prĳaznosti tudi
ocenjujejo. Zaradi tega daje upravna enota pri 
svojem poslovanju poudarek na kakovosti svo-
jega delovanja. 

Upravna enota Trebnje je od leta 2002 inten-
zivno razvĳala celovito obvladovanje kakovosti
svojega upravnega in drugega dela. Uporabljala 
je različne pristope vzpostavljanja, spremljanja, 
razvĳanja in spreminjanja sistemov kakovosti
s posameznimi orodji, standardi in modeli. Pri 
tem pa iskala možnosti povezovanja, dopolnje-
vanja in ojačitve njihovega delovanja na uspeš-
nost organizacĳe. Najpomembnejši element
dodatne vrednosti, ki jo predstavlja kakovostna 
organizacĳa, pa so zaposleni s svojo etično in
kulturno naravnanostjo, da cilje kakovosti pre-
poznajo, so usposobljeni krmiliti procese spre-
memb in z lastno naravnanostjo vzpostavljajo 
navdušenje in soglasnost za doseganje boljšega 
poslovanja.

Z željo, da bi se delo vseh sodelavk in so-
delavcev na področju celovitega obvladovanja 
kakovosti prepoznalo in priznalo, prav tako pa, 
da bi z ozadjem, s katerim se ocenjujejo odlični, 
ocenili naše preteklo delo in zavezanost ciljem 
kakovosti in s tem dobili odgovore in izhodišča 
za delo v prihodnje, smo se že v letu 2004 kot 
ena izmed 14 organizacĳ odločili za prĳavo na
razpis pilotnega projekta Priznanje Republike 
Slovenĳe za poslovno odličnost v javni upravi

(PRSPO).
PRSPO je najvišje državno priznanje za do-

sežke na področju kakovosti proizvodov in 
storitev in kakovosti poslovanja kot rezultat 
razvoja znanja in inovativnosti. PRSPO je skla-
den z evropsko nagrado za kakovost – »Euro-
pean Qualiti Award« (EQA), ki jo od leta 1992 
podeljuje Evropski sklad za upravljanje ka-

kovosti – »European Foundation for Quality 
Management« (EFQM). Glavni namen PRSPO 
je spodbujanje organizacĳ k uvajanju sistemov
sodobnega, učinkovitega in celovitega dosega-
nja kakovosti, kar poteka prek nabora in izbora 
najboljših v posameznih kategorĳah priznanja.
Projekt PRSPO poteka pod okriljem Ministr-
stva za visoko šolstvo, znanost in tehnologĳo,
Urad za meroslovje.

V letu 2006 pa smo se na podlagi doseženih 

predhodnih rezultatov odločili za sodelova-
nje v rednem razpisu Priznanja Republike 
Slovenĳe RS za poslovno odličnost, kjer smo 
prejeli bronasto diplomo za sodelovanje v 
procesih ocenjevanja PRSPO za leto 2006 v 
kategorĳi organizacĳ na področju javnega 
sektorja. Bronasta diploma pomeni doseganje 
nivoja odličnosti nad 350 točk. 

Vlogo za PRSPO je ocenila ocenjevalna sku-
pina, ki je bila sestavljena iz treh članov iz po-
dročja gospodarstva in državne uprave in jo 
je imenoval odbor za PRSPO, ki predstavlja 
najvišji organ odločanja v sistemu, saj pode-
ljuje priznanja in imenuje ocenjevalno komisi-
jo. Nad delom ocenjevalne komisĳe je bedela
razsodniška skupina. Izmed prĳavljenih orga-
nizacĳ smo glede na nivo doseženih točk bili
izbrani za obisk ocenjevalcev na lokacĳi, ki je bi
izveden 19. septembra 2006 in tako dali ocenje-
valcem priložnost, da poleg preverjanja dejstev 
in razjasnitve morebitnih vprašanj, ki so se jim 
ob branju naše vloge zastavljala, začutĳo tudi
klimo naše organizacĳe.

Odbor PRSPO je na seji dne 18. 10. 2006 potr-
dil rezultate PRSPO, ki jih je predstavil v poro-
čilu v obsegu 34 strani, ki ga je prejelo vodstvo 
organizacĳe. Poročilo predstavlja tudi najvišjo
dodano vrednost za vodstvo organizacĳe, saj
vsebuje bistvene prednosti in priložnosti za iz-
boljšave, ki bodo temelj za napredek in uvaja-
nje stalnih izboljšav v upravni enoti.  

Slavnostna podelitev diplom za sodelovanje 
v PRSPO je potekala 6. decembra 2006 v Lin-
hartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljub-
ljani. Diplome za področje javnega sektorja 
je podelil dr. Gregor Virant, minister za javno 
upravo, iz rok katerega je diplomo prejel tudi 
načelnik UE Trebnje, mag. Milan Rman.

Upravna enota Trebnje pa z doseženimi cilji 
gleda tudi v prihodnost. S svojimi različnimi 
pristopi obvladovanja kakovosti je vzpostavila 
visoke standarde in cilje upravnega in drugega 
dela. V prihodnje želi ohraniti stabilizacĳo svo-
jih rezultatov in slediti usmeritvam nadaljnjega 
spreminjanja javne uprave. Resnična vrednota 
dobrega poslovanja pa je v prežetosti in razšir-
jenosti imperativa kakovosti med vsemi zapo-
slenimi. To pa pomeni, da bomo v UE Trebnje 
v prihodnje še v večji meri iskali notranje pri-
ložnosti in resurse za razvoj kakovosti, ki jih 
prepoznamo v konceptu učeče se organizacĳe s
ciljnim izobraževanjem in v razvoju socialnega 
kapitala organizacĳe.

Lasten razvoj kakovosti pa predpostavlja 
tudi omreženje partnerstva še z ostalimi orga-
nizacĳami v lokalnem prostoru, ki morajo biti
pri svojem delu prav tako zavezane in odgo-
vorne po kriterĳih sodobnega in na stranke
osredotočenega poslovanja. Kakovost je samo 
celovita in svoje izkušnje želimo deliti z dru-
gimi, da bomo skupaj boljši in kvalitetnejši za 
delo s strankami.

Sprememba v občinski upravi 
Občine Trebnje
Z nastopom novega župana Občine Trebnje 
Alojzĳa Kastelica, je prišlo do prve kadrov-
ske spremembe v Občinski upravi. Mesto 
dosedanjega direktorja občinske upra-
ve Janeza Slaka (odšel na drugo delovno 
mesto), je začasno prevzela v.d. direktorja 
Mojca Pekolj, dosedanja vodja oddelka za 
gospodarstvo. Za mesto novega direktorja 
je pripravljen javni razpis.

22. novembra je bila konsti-
tutivna seja novega Občinske-
ga sveta Občine Trebnje. Po  
podanem poročilu predsedni-
ka Občinske volilne komisĳe
Metoda Žužka o opravljenih 
volitvah za občinske svetnike 
in novega župana ter poročilo 
Dušana Mežnaršiča o izvede-
nih volitvah za predstavnika 
romske skupnosti, je v nada-

ljevanju sejo vodil najstarejši 
svetnik Ivan Gole (tej dolžno-
sti se je odrekel Matĳa Hočevar 
– romski svetnik, ki je dejansko 
najstarejši in bi mu pripadala 
čast voditi nov svet). V nada-
ljevanju seje so svetniki izvolili 
Komisĳo za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, za 
predsednico pa so svetniki iz-
volili Špelo Smuk z Županove 
liste, edino žensko svetnico v 
Občinskem svetu.

Navedena komisĳa je ugoto-
vila, da so bile volitve izpelja-
ne zakonito, zato je predlagala 
konstituiranje novega Občin-
skega sveta. Zatem je novi žu-
pan podal izjavo, da pristane 
na župansko funkcĳo in zaradi
nezdružljivosti s funkcĳo ob-
činskega svetnika, podal izjavo 
o odstopu z mesta občinskega 
svetnika (tako bo potrebno, da 

na naslednji seji Občinska vo-
lilna komisĳa poda predlog za
imenovanje novega svetnika z 
Županove liste – po podatkih 
je to Branko Meglič). Tako je 
občina dobila novega župana 
Alojzĳa Kastelica, ki je zase-
del svoje mesto in nadaljeval z 
vodenjem seje.        

Novi župan je čestital članom 
Občinskega sveta ter se zahva-

lil dosedanjemu županu Cirilu 
Metodu Pungartniku za korek-
tno sodelovanje, zahvalil pa se 
je tudi dosedanjemu direktorju 
Občinske uprave Janezu Slaku 
za njegovo neumorno delo v 
upravi. Hkrati je poudaril, da 

je občino »dobil« na dobrih 
temeljih, zato želi dobro so-
delovanje in angažiranost vseh 
svetnikov za nadaljnji razvoj 
občine. Ob koncu nagovora je 
župan svetnike seznanil še s 
pomembnimi nalogami, ki jih 
bo potrebno čim prej realizira-
ti: sprememba statuta občine, 
poslovnika, sprejetje novega 
grba, zastave in celovite po-
dobe občine, dokončanje nove 
obrtne cone in nadaljevanje iz-
gradnje nove industrĳske cone,
izvedba komunalne opremlje-
nosti zazidalnega načrta Cvib-
lje v Trebnjem, naloge v zvezi 
z gradnjo avtoceste, delitveno 
bilanco z novimi občinami, za-
ključni račun ter še nekatere 
načrtovane naloge, ki  še niso 
v celoti realizirane.

Prva seja novega Občinskega 
sveta je potekala dokaj sprav-
ljivo glede na pretekla dogaja-
nja (manjši zapleti so nastali le 
pri izvolitvi predsednika Ko-
misĳe za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja), opazilo 
pa se je, da se je v »obrisih« že 
pokazala pozicĳa in opozicĳa,
kljub željam novega župana, 
da bi se svetniki pri odločanju 
čim bolj poenotili, ne glede na 
strankarsko pripadnost.   

Novo pri vpisu GERK-ov
Obveščamo vas, da je v skladu z novim Pravilnikom o regi-
stru kmetĳskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/2006), od 
2. decembra 2006 dalje pri vpisu, izbrisu ali spremembi povr-
šine GERK-ov treba predložiti izjavo o kmetĳskih in gozdnih
zemljiščih v uporabi.
V izjavi morate navesti tiste katastrske parcele, na katerih leži-
jo GERK-i, ki so predmet vpisa v evidenco GERK.
S podpisom izjave jamčite, da imate pravico do uporabe na-
vedenih zemljišč. Podpisana izjava je pogoj za vpis oz. spre-
membo GERK-a. 
Obrazec Izjava o kmetĳskih in gozdnih zemljiščih v upora-
bi je dostopen na spletni strani ministrstva:
 h�p://rkg.gov.si/GERK/ ter na upravnih enotah.                                            
 Ministrstvo za kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano

Obvestilo 
Društva so dolžna sporočiti upravnim 
enotam podatke o zastopnikih

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006), 
ki je pričel veljati 28. 6. 2006, določa, da mora-
jo vsa društva v roku šestih mesecev, to je do 
28.12.2006, upravnim enotam, kjer so vpisana 
v register društev, sporočiti podatke o zastop-
nikih društev.

O navedeni določbi zakona smo društva že 
obveščali preko spletne strani Upravne enote 
Trebnje in v lokalnih časopisih. Ker pa bo rok 
za sporočilo podatkov o zastopniku društva 
kmalu potekel, podatkov o zastopnikih društev 
pa smo do sedaj prejeli za zelo malo registrira-
nih društev, ponovno pozivamo vsa društva, 
da sporočĳo podatke o zastopniku društva in 
sicer: 
•osebno ime
•EMŠO oz. datum rojstva in spol
•državljanstvo 
•naslov stalnega oziroma začasnega prebiva-

lišča, če zastopnik v Slovenĳi nima stalnega
prebivališča
Podatkov o zastopnikih ni mogoče pridobiti 

iz drugih evidenc, zato jih morajo društva spo-
ročiti sama. Na podlagi obvestila društva bo 
pristojni registrski organ podatke o zastopniku 
vpisal v register društev.   

Dodatna pojasnila so vam na voljo na sedežu 

Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje: na 
Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne 
enote Trebnje, soba št. 27, kontaktni osebi sta: 
Vida Barle in Tadeja Merkun, dosegljivi na tel. 
št. (07) 348 2277  in na tel. št. (07) 348 2278  ter 
na Oddelku za občo upravo in skupne zadeve, 
soba št. 4, kontaktna oseba je Darinka Mlakar 
– Korpar, dosegljiva na tel. št. (07) 348 2258.

Upravna enota Trebnje

Konstitutivna seja novega občinskega sveta
Zahvala novega župana Alojzĳa Kastelica dosedanjemu županu; za predsed-
nico Komisĳe za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila izglaso-
vana Špela Smuk.

Novi župan Alojzĳ Kastelic in Špela Smuk, edina svetnica v
Občinskem svetu.

Upravni enoti Trebnje bronasta diploma 

Verjetno najboljša prednovoletna zabava

Predsedniki KS 
v občini Trebnje
KS Čatež:  Bogomir Mlakar
KS Dobrnič: Silvester Prpar
KS Dolenja Nemška vas: Marjan Matoh
KS Knežja vas: Alojz Špec
KS Mirna:  Barica Kraljevski
KS Račje selo:  Anton Zaletel
KS Sela Šumberk: Franc Selan
KS Svetinja:  Drago Perpar
KS Šentlovrenc: Tomaž Gorec
KS Štefan:  Anton Strah
KS Trebnje:  Peter Agnič
KS Velika Loka:  Jože Smolič 
KSVeliki Gaber: Branko Matjaž

Po besedah dirigenta prof. 
Igorja Teršarja je orkester v 
odlični formi, program bo za-
nimiv in pester. Orkester  in 
Trebanjske mažorete bodo na 
novoletnem koncertu prvič 
nastopili v novih uniformah. 

Sicer pa je orkester letos 
izvedel vrsto uspešnih na-
stopov, med odmevnejšimi 
projekti je bilo junĳsko praz-
novanje 80-letnice obstoja 
orkestra in organizacĳa med-
narodnega srečanja godb v 
Trebnjem. Pred kratkim pa 
so gostovali tudi pri prĳatelj-
skem orkestru v Veliki Gorici 
na Hrvaškem. 

Pihalni orkester Trebnje in 
Trebanjske mažorete želĳo

tudi v novi sezoni s številni-
mi prireditvami in izobraže-
valnimi oblikami prispevati k 
pestrosti kulturnega življenja 
v občini pa tudi na zemljevi-
du slovenskega kulturnega 
prostora. Krepili bodo sode-
lovanje z drugimi godbami, 
marca 2007 bodo organiza-
torji konference Zveze slo-
venskih godb. 

V naslednjem letu bo orke-
ster več pozornosti namenil 
mladim. Za vzgojo in izob-
raževanje ima namreč ljubi-
teljska kultura prav posebno 
mesto, saj se prek spodbuja-
nja kreativnosti s kulturnim 
udejstvovanjem izgrajuje za-
vest o pomenu kulture. 

Tako bosta program pred-
stavljali dve ključni kompo-
nenti: tradicionalni progra-
mi, ki godbo Trebnje uvrščajo 
med tradicĳske orkestre, in
novosti, ki odgovarjajo na 
aktualne novosti vseh gene-
racĳ.

Orkester, ki mu predsedu-
je Borut Kolenc, dirigira pa 
Igor Teršar, si je zadal realne 
in optimistične cilje. Zato so 
koraki postopni, premišljeni 
in orkester vodĳo v družbo
najboljših tovrstnih orkestrov 
v Slovenĳi.

Vabljeni na sobotni 
koncert!



GLASILO OBCANOV 22.12.2006 C M Y K 3

Glasilo občanov 3Trebnje, 22. december 2006

Izkoristimo moč 
žive slike
Vse dobro 
v novem letu 
Vam želi 
Vaš spremljevalec Janez Janežič

Romska 
problematika

V Slovenski demokratski mladini smo prese-
nečeni nad negativno politizacĳo romske problematike  v predvolil-
nem času. Ne samo, da so jo nekateri želeli predstaviti popolnoma v 
napačni luči in si s tem oprati roke; s pridom so jo izkoriščali za svoj 
uspeh na volitvah.

Romska problematika nikakor ni nova tema, s to problematiko se 
slovenske oblasti soočajo in bolj ali manj rešujejo že dolga leta. Že 
samo podatek, da je med Romi, po popisu prebivalstva iz leta 2002 
72,3 % brezposelnih, pove, da je večina Romov odvisnih od socialne 
pomoči države, nekateri med njimi pa se ukvarjajo tudi s sivo ekono-
mĳo.

Kljub temu se je šele ta vlada resno začela ukvarjati s to proble-
matiko. Leta 2004 je bila sprejeta strategĳa za uspešno vključevanje 
Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Od leta 2004 do danes, vlada 
namenja romski skupnosti petkrat več finančnih sredstev. V tesnem 
sodelovanju z romsko skupnostjo pa je v pripravi tudi celostni zakon, 
ki ga bo Slovenĳa uvedla kot prva izmed evropske 25-erice.

V Slovenski demokratski mladini zato ostro protestiramo proti 
odzivom opozicĳe, mlademu forumu, inštitutu varuha človekovih 
pravic in nekaterih medĳev. Opažamo, da so vsi ti zgrešili bistvo pro-
blema. V celotni zgodbi z Romi gre in bo šlo za dogovorjene rešitve in 
ne za salonsko politiko, ki jo vodi opozicĳa. Po eni strani zagovarjajo
Rome (kar je iz lepih, toplih pisarn res lahko delo), na terenu pa njiho-
vi lokalni politiki  in župani nočejo niti slišati o Romih, kaj šele da bi 
se o rešitvah  pogovarjali  ali jih celo vzeli  v svoje občine. 

V aktualnem primeru so se Romi strinjali, torej ni šlo za nikakršno 
prisilno preselitev. 

V podmladku SDS se sprašujemo, kaj je sploh prejšnja vlada nare-
dila na tem področju, razen da je spisala nekatere zakone, ki so ob-
ležali v predalih. Zakone je potrebno udejaniti in se z Romi pogovar-
jati. Ravno zato v Slovenski demokratski mladini podpiramo sedanjo 
vlado in ministra Zvera pri dogovornem reševanju vprašanja Romov 
in jih hkrati pozivamo, da tej problematiki tudi v prihodnje posvečajo 
pozornost, kar je edina rešitev za dolgoročni cilj sožitja. 

Vprašanja Romov je namreč potrebno rešiti v korist vseh in naj-
ti sožitje med sosedi. Ponuditi jim je potrebno možnost vključitve v 
družbo, pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti, da je zakon enak za 
ministre, opozicĳo in vse slovenske državljane. 

Strah vzbujajoča je namreč retorika opozicĳe preteklih tednov, ki
skrivlja resnico za svojo propagando. Pri vsem tem se pojavlja veliko 
vprašanje kredibilnosti posameznikov in inštitucĳ, ki se v luči neod-
visnosti tradicionalno postavljajo proti vsem naporom za rešitev. Več-
ina je imela v preteklosti veliko priložnosti, da bi reševala, pa so storili 
bore malo. In očitno še vedno težĳo k temu … 

Nikolaj Oblak, 
predsednik Slovenske demokratske mladine 

Iz poslanske 
pisarne

Jesenski čas je prinesel tudi v poslan-
ske klopi burne razprave pri sprejemanju 
zakonodaje, med drugim pri spremem-
bah davčnih zakonov, spremembah v 
proračunu za leto 2007 in predvidenem 
državnem proračunu za leto 2008. Med 
pomembnejšimi zakoni pa je prenovljen 
tudi zakon o financiranju občin.

Da funkcionira država, so potrebni 
davki. Ti pa niso nikoli zaželeni, vse-
kakor pa je potrebno poskrbeti, da so 
pravično razporejeni in da ne zavirajo 
davkoplačevalcev pri razvoju, delu ali 
kar je še slabše, poskusi utajevanja. Na-
men davčne reforme, v okviru katere je 
bilo sprejetih sedem zakonov, je pred-
vsem razbremeniti ljudi in podjetja, 
razbremeniti slovensko gospodarstvo 
in oblikovati pogoje za večjo konku-
renčnost na svetovnih trgih. Prestruktu-
riranje gospodarstva naj bi šlo v smeri 
večje tehnološke zahtevnosti, večje in-
tenzivnosti človeškega kapitala in višje 
dodane vrednosti. Vse to naj bi imelo za 
posledico večje zaposlovanje, ki že samo 
po sebi pomeni večjo socialno varnost 
posameznikov.

Davčna zakonodaja naj bi bila jasna 
in razumljiva. Tokrat izpostavljam samo 

nekaj koristnih novosti iz sprejete zako-
nodaje. Po novem bomo vsi zavezanci že 
prihodnje leto dobili natiskane in izpol-
njene dohodninske obrazce. V kolikor se 
bomo strinjali z izpolnjenim obrazcem, 
nam ne bo potrebno odgovarjati in bo ta 
obrazec tudi odločba. 

Lastniki kmetĳskih zemljišč, ki imajo
manj kot 200 € katastrskega dohodka, 
bodo oproščeni plačevanja davka. Po 
podatkih o lastnikih zemljišč bo tega 
oproščena kar sedemdeset procentov 
lastnikov zemljišč. 

Čebelarji niso obdavčeni, če imajo 
manj kot 40 panjev čebeljih družin. Kdor 
se ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, ima 
priznanih 70 % normiranih stroškov 
in po novem vse do 10 milĳonov pri-
hodkov, enako velja tudi za domačo in 
umetno obrt. Posebne olajšave za vzdr-
ževane družinske člane ostanejo in jih 
bomo lahko uveljavljali. 

Na novo se lahko zavezanec odloči, da 
0,5 % dohodnine nameni za splošno ko-
ristne namene, to je za humanitarne, do-
brodelne in druge namene. V kolikor se 
za to ne odloči, ostane to državi. V letu 
2006 ne bomo plačevali dohodnine od 
obresti v višini 300.000 SIT, od leta 2007 
dalje pa bo ta znesek 1000 €.

Bistvena sprememba je spremenjena 
davčna lestvica. Namesto petih imamo 
sedaj tri davčne stopnje: 16 % za do-
hodke do 6.800 €, 27 %  za dohodke do 

13.600 € in 41 % za dohodke nad tem 
zneskom.  

Teh novosti je še veliko, vendar je v 
omejenem prostoru težko vse našteti. 

V rebalansu proračuna za 2007 je za 
Trebnje mogoče najpomembnejše, da 
smo v koalicĳi uspeli povečati sredstva
za gradnje in obnove domov za starej-
še občane, med drugim je bil izglaso-
van tudi amandma za dograditev doma 
starejših občanov v Trebnjem v višini 
175.000.000 SIT in pa amandma za cesto 
Čatež – Moravče.

Novi zakon o financiranju občin pa
prinaša tudi povečana sredstva za več-
ino občin iz naslova primerne porabe, 
kar pomeni za novo občino Trebnje do-
brih 195 milĳonov, za Mokronog-Trebel-
no skoraj 90 milĳonov in za Šentrupert
dobrih 60 milĳonov.

Sicer pa se bo decembrska seja zaklju-
čila predvsem v znamenju interpelacĳ
proti trem ministrom, kjer sta se dva ob-
držala, tretjega je odneslo in ga je zame-
njala sekretarka z istega ministrstva.

Na vrata pa že trkajo prazniki: božič, 
dan samostojnosti in neodvisnosti in 
novo leto. Veselimo se jih in dopustimo, 
da v naša srca sežejo njihova globoka 
sporočila in prinesejo v naše domove 
mir in zadovoljstvo. 

Marjeta Uhan, 
poslanka v Državnem zboru

Spoštovane 
občanke in 
občani občine 
Trebnje

Občinska organizacĳa Demokratične
stranke upokojencev Slovenĳe Vam ob
iztekajočem se letu želi sporočiti iskreno 
zahvalo za vašo podporo na lokalnih vo-
litvah za Občinski svet. Po številu glasov 
smo prišli na 3. mesto (za LDS in Župa-
novo listo), med političnimi strankami 
pa celo na drugo mesto (za LDS in pred 
SDS, NSi, SLS, DS, SMS in SNS!).

Imamo tri svetnike v Občinskem sve-
tu, ki bodo storili vse, da bi uresničili čim 
več vsebin našega programa, na vsak 
način pa tudi izgradnjo prizidka Doma 

starejših občanov. Polovico sredstev bo 
prispevala država, katere proračun naša 
stranka ne bi podprla, če ne bi bilo spre-
jeto dopolnilo štirih koalicĳskih strank,
v katerem sem terjal pisno zagotovilo, 
da bo del povečanih sredstev za mre-
žo domov (730.000 € ali 175 milĳonov
SIT) namenjenih prav za prizidek DSO 
v Trebnjem. To investicĳo podpira tudi
naš novoizvoljeni župan, ki smo mu zato 
dali podporo za izvolitev. S skupnimi 
močmi želimo uresničevati tudi druge 
pomembne vsebine na področju razvoja 
občine. Brez vaše podpore te možnosti 
ne bi imeli.

Kot vaš poslanec si štejem v čast, da 
sem imel priložnost z uspehom zahteva-
ti potrebna sredstva (cca 320 milĳonov
SIT) za dograditev našega dela regional-
ne ceste Čatež-Moravče, ki se že gradi 
in bo sicer z enoletno zamudo zagotovo 
končana v letu 2007.

V državnem zboru podpiram spre-
membe in dopolnitve Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja, tako da bi dobili pravice 
vsi otroci med vojno pobitih, begunci in 
pregnanci pa tudi druge pravice, če niso 
prostovoljno sodelovali z okupatorjem. 
Zakon doslej še ni bil popravljen zara-
di onih, ki bi dali status žrtve in pravice 
tudi sodelavcem okupatorja.

Kot vaš poslanec bom še naprej branil 
socialno državo, pravice starejših, bolnih 
in revnih ter mladih in brezposelnih, da 
bi ohranili solidarnost in medgeneracĳ-
sko spoštovanje.

V letu, ki prihaja, vam, v imenu stran-
ke DeSUS, vsem želim zdravja, uspehov 
in srečo, kar vse je potrebno, da storimo 
kaj več za skupnost, v kateri živimo, in 
več za lepšo prihodnost zanamcev.

 mag. Franc Žnidaršič,
predsednik Občinske organizacĳe

DeSUS Trebnje

SDM postala polnopravna 
članica IYDU

Od srede, 29.11., do nedelje, 3.12., je v Londonu potekal 
vrh podmladka mednarodne demokratične unĳe - Inter-
national Young Democrat Union (IYDU), kjer so delegati iz 
vsega sveta kot edini slovenski podmladek sprejeli Sloven-
sko demokratsko mladino v polnopravno članstvo. 

IYDU je globalna povezava desno sredinskih političnih 
podmladkov, združenih s skupno željo po večji svobodi.

IYDU združuje preko 80 podmladkov iz več kot 50 sve-
tovnih držav, ki jih sicer razlikuje zgodovina in kultura, 
vendar vsi ti podmladki tvorĳo enako politiko, politiko do-
polnjevanja in svobode. Tako so članice podmladka IYDU 
članice z bogato zgodovino demokracĳe, države v tranzicĳi
in države, kot so Belorusĳa in Zimbabve, ki jih IYDU odloč-
no podpira pri uveljavljanju demokratičnih vrednot. 

Pokroviteljica IYDU, bivša predsednica vlade Velike Bri-
tanĳe Margaret Thatcher, je tako opisala vlogo IYDU kot
ustanovo, ki bo na novo promovirala, izvajala in zaslužila 
svobodo, ki jo imamo in ki si jo želimo po vsem svetu.

Po lanskoletni pridružitvi v podmladek evropske ljud-
ske stranke je sprejetje v mednarodno demokratsko unĳo
mladih daleč največji mednarodni uspeh Slovenske demo-
kratske mladine, kar za nas predstavlja veliko priložnost 
mednarodnega udejstvovanja, pa tudi obvezo zagovarjati in 
predstavljati stališča slovenske mladine in države v družbi 
podmladkov največjih svetovnih držav. 

Nikolaj Oblak,  
predsednik Slovenske demokratske mladine

Pisarna svetniške skupine SDS Trebnje

Bližajoči prazniki so pri-
ložnost, da se ustavimo, 
ovrednotimo svoje dose-
danje delo, hkrati pa že 

načrtujemo za leto 2007. Misli nam uhajajo na-
prej, v prihodnost. In tako je prav. Vseeno pa 
se moramo vprašati, kako dobro in uspešno je 
bilo iztekajoče se leto za slehernega izmed nas 
in se ustaviti ob najpomembnejšem dogodku 
za občinski odbor Nove Slovenĳe v Trebnjem
v letu 2006, ob lokalnih volitvah.

Slišali ali prebrali smo lahko različne ko-
mentarje – od takih, ki so z izidom volitev za-

dovoljni, do takih, ki niso. V OO N.Si Trebnje 
smo zadovoljni z rezultatom volitev, čeprav 
smo pričakovali več. Toda volivci imajo vedno 
prav. Oni so tisti, ki zaupajo svoje glasove do-
ločeni osebi ali stranki in s tem vodenje javnih 
in skupnih zadev v občini.

Pozitivne in negativne izide volitev moramo 
sprejeti, se iz njih nekaj naučiti in jih vgraditi v 
program za prihodnje volitve. Nimamo veliko 
časa. Prihaja leto predsedniških volitev, temu 
sledi leto parlamentarnih volitev. Zdi se daleč, 
a odločitve v politiki se sprejemajo mnogo prej 
kot na volilni dan. 

Z izvoljenimi svetniki iz vrst Nove Slovenĳe
za občinski svet in svete Krajevnih skupno-
sti bomo zagotavljali občini Trebnje hitrejši 
gospodarski razvoj, občanom pa prĳazno in
urejeno občino. S svojim delovanjem bomo 
javnosti sporočali, da smo resna stranka, ki se 
drži svojih načel in vrednot. Prepričani smo, 
da odgovorni politiki delajo predvsem tisto, 
kar je za ljudi dobro, in ne le, kar jim je všeč. 
Kot izkušeni občinski svetniki ter dobri po-
znavalci razmer in potreb v občini lahko tudi 
v prihodnje veliko prispevamo k vsestranske-
mu razvoju občine Trebnje.  

Drage občanke in občani!
Želimo vam, da bi preteklo leto pustilo v 
vas čim več lepih in trajnih spominov, 
ki bi pričevali o pravilnosti vašega 
življenja, v novem letu pa,da bi življenje 
kar se da najbolje osmislili.
Blagoslovljene božične praznike in vse 
dobro v novem letu!

Marjan Pavlin
predsednik občinskega odbora N.Si 

Trebnje 

Za predloge, pobude in 
vprašanja občank in ob-
čanov občine Trebnje smo 

odprli pisarno svetniške skupine SDS. Kot smo 
vas že obvestili, bo naša svetniška skupina SDS 
pri Občinskem svetu občine Trebnje delovala 
konstruktivno v dobrobit vseh prebivalcev te 
občine. Pisarna bo odprta vsak prvi ponedeljek 
v mesecu (razen praznikov), od 18. do 19. ure, v 
Trebnjem na Gubčevi cesti 16, nad SKB banko. 
Z vami se bo pogovoril eden od naših občinskih 
svetnikov. Pisni predlog, pobudo ali vprašanje 
lahko pošljete tudi na naslov: Slovenska demokrat-
ska stranka, Občinski odbor SDS Trebnje, Gubčeva ce-
sta 16, 8210 TREBNJE,  ali pošljete po elektronski 
pošti: predsednik@trebnje.sds.si   Potrudili se bomo, 
da bodo vaši predlogi, pobude ali vprašanja pri-
šli na dnevni red sej Občinskega sveta. Predlagali 
bomo, da jih posamezne službe občine tudi rešĳo.
S tem želimo približati delo organov občine ob-
čanom in doseči sprotno reševanje njihovih pro-
blemov.

Srečanje članov SDS na Mirni
Kot vsako leto smo tudi letos na Mirni organizirali 

tradicionalno prednovoletno srečanje članov Občinske-
ga odbora SDS Trebnje (na sliki nagovor poslanca Ivana 
Grilla). 

V prĳetnem in sproščenem vzdušju smo se v polni 
dvorani gostišča pri Bukovcu pogovorili o minulem delu 
in se dogovorili o načrtih za leto 2007. 

Leto, ki prihaja, se bo za nas Slovence pričelo z velikim 
dogodkom, saj bomo prvič v zgodovini dobili skupno ev-
ropsko valuto EURO (€). Ta dogodek nas uvršča med na-
predne evropske narode, z razvito ekonomĳo in stabilno
denarrno politiko. S skupno valuto EURO se je Slovenĳa
zavezala ravnati tako, da bomo imeli stabilne cene, zdra-
ve javne finance in zdrave denarne pogoje. Predlagamo
vam, da v silvestrski noči odpremo kakšen šampanjec in 
ob novemu letu nazdravimo prihajajočemu EURU!

Želimo vam lepe praznične dni, vesele 
božične praznike in srečno novo leto 2007!

Jože Povšič, 
predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje
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Investicĳe v komunalno
infrastrukturo 

Z zadovoljstvom vas obveščamo, da 
smo na osnovi podpisane pogodbe o vo-
denju investicĳ z Občino Trebnje izvedli
vse investicĳe v komunalno infrastruktu-
ro, ki so bile planirane za leto 2006, nekaj 
investicĳ pa se je nadaljevalo iz leta 2005.
Tako je bilo porabljenih cca 98 % denarnih 
sredstev iz proračuna dosedanje Občine 
Trebnje, kar znese skupaj 485.527.099,00 
SIT ali 2.026.069,00 EUR (€). Vrednost 
javnega premoženja v upravljanju jav-
nega podjetja se bo tako krepko zvišala 
in dosegla okoli 3,5 milĳarde SIT ali 14,6
milĳonov €. Ta podatek nas uvršča med 
javna komunalna podjetja z najvišjim 
javnim premoženjem v upravljanju na 
zaposlenega. Vse investicĳe smo vodili
tako, da so se zbrane takse ali druga de-
narna sredstva porabila točno tam, kamor 
so bila s proračunom Občine namenjena. 
Revizorji so za letošnje leto že opravili 
delno revizĳo in nam potrdili, da je bilo
poslovanje in denarne transakcĳe javnega
podjetja skladno z veljavnimi predpisi. 
Revizĳo bodo  nadaljevali v prvi polovici
leta prihodnjega leta. 

V letu 2007 pa bomo investicĳe v ko-
munalno infrastrukturo vodili za vse tri 

občine: Trebnje, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert, mogoče tudi za kakšno kra-
jevno skupnost. Investicĳe v komunalno
infrastrukturo, katerih denarne transak-
cĳe gredo skozi naše javno podjetje, se
investitorjem (občinam ali KS) zaračunajo 
brez DDV, kar pomeni, da lahko občine 
ali krajevne skupnosti na posamezni in-
vesticĳi privarčujejo do 20 %.
Kompostiranje organskih 
gospodinjskih odpadkov

Kompostiranje je okolju prĳazna pre-
delava organskih odpadkov in je naraven 
proces biološke razgradnje. Kompostira-
nje v določenem času pretvori organsko 
snov v stabiliziran produkt, ki mu pra-
vimo kompost. Kompost je odlično na-
ravno gnojilo z vsemi hranili za vse vrste 
rastlin.

Organski odpadki, ki so namenjeni za 
kompostiranje, zavzemajo več kot 30 % 
gospodinjskih odpadkov (odpadno sadje, 
zelenjava, olupki, ostanki hrane ... ). Če jih 
zbiramo ločeno, dosežemo naslednje:
manj odpadkov na odlagališču (depo-

nĳa Globoko) in s tem podaljšanje živ-
ljenjske dobe odlagališča, 

manj toplogrednih plinov, ki uničujejo 
atmosfero in s tem manj (rakotvornih) 
UV žarkov,

zbrane organske odpadke bomo pre-
delali v kompost in ga vrnili v naravni 
snovni krog.

Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinj-
skimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/2004) 
določa, da moramo ločeno zbirati organ-
ske odpadke iz gospodinjstev. V poso-
dah za komunalne odpadke ne sme biti 
organskih kuhinjskih odpadkov. V obči-
nah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šen-
trupert bomo uvajali dva načina: 
ločeno zbiranje in odlaganje organskih 

odpadkov v zabojnike (samo za str-
njena blokovska naselja), katerih vse-
bino bomo odvažali v novo planirano 
kompostarno Globoko in tam predelali 
v kompost (to komunalno storitev za-
vezanci plačajo),

kompostiranje na lastnem vrtu (neplač-
ljiva komunalna storitev). Več o kom-
postiranju na lastnem vrtu v prihodnji 
številki Glasila občanov. 

                        Jože Povšič, Marjan Bregar

Kolektiv Javnega podjetja 
Komunala Trebnje vam želi 

vesele božične praznike in srečno 
novo leto 2007!

Poglejmo si pobliže:
1. os: izboljšanje konkurenčnosti kmetĳskega in goz-

darskega sektorja (32,78 % ali 377 mio EUR): 
Posodabljanje in prestrukturiranje kmetĳstva: podpore 

mladim kmetom za prevzem kmetĳ, zgodnje upokojevanje
kmetov, modernizacĳa kmetĳskih gospodarstev, izboljšanje
in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilago-
ditvĳo kmetĳstva in gozdarstva, izpolnjevanje standardov
temelječih na zakonodaji Skupnosti.

Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in pre-
delavi kmetĳskih, živilskih in gozdarskih proizvodov: 
dodajanje vrednosti kmetĳskim in gozdarskim proizvo-
dom, podpora kmetom, ki sodelujejo v shemah kakovosti 
hrane, podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih 
informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so 
vključeni v sheme kakovosti hrane.

Trajnostno in ekonomsko učinkovitejše gospodarjenje 
z gozdovi: izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov, pod-
pore za ustanavljanje skupin proizvajalcev.

Dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti 
v kmetĳstvu, živilstvu in gozdarstvu: poklicno usposab-
ljanje in dejavnosti informiranja oseb, ki delujejo v sektorjih 
kmetĳstva, gozdarstva in prehrane.

2. os: izboljšanje okolja in podeželja (52,72 % ali 606,3 
mio EUR): 

Območja z omejenimi možnostmi za kmetĳsko dejavnost,
kmetĳsko okoljska plačila (podukrepi).

3. os: izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih ob-
močjih in spodbujanje gospodarske diverzifikacĳe ( 11 % 
ali 125,5 mio EUR): 

Diverzifikacĳa v nekmetĳske dejavnosti: neposredna 
prodaja kmetĳskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetĳ-
skih gospodarstev,  prodaja drugih izdelkov, izdelanih na 
kmetĳah,  turizem na kmetĳi, dejavnost (storitve oziroma
izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetĳi,  pri-
dobivanje in prodaja energĳe iz obnovljivih virov na kmeti-
ji, kompostiranje organskih snovi.

Podpora za ustanavljanje in razvoj mikro podjetĳ: pod-
pora raznovrstnim turističnim dejavnostim na podeželju, 
podpora predelavi in izdelavi nekmetĳskih proizvodov,
pridobivanje in prodaja energĳe iz obnovljivih virov,  na-
ložbe v novo opremo za opravljanje dejavnosti v mikro 
podjetjih, pomoč za novo nastala mikro podjetja.

Odpravljanje razlik med urbanim in ruralnim prosto-
rom, predvsem z vidika socialnih storitev na kmetĳah in
podeželju:  varstvo otrok, socialno varstvene storitve za 
starostnike (varstvo starostnikov na kmetĳah, oskrba v dru-
gi družini, ipd.), programi za osebe s posebnimi potrebami 
(terapevtske kmetĳe, ipd.), oskrba lokalnega prebivalstva
(zdravstvena oskrba, oskrba z osnovnimi živili, ipd.). 

Obnova in razvoj vasi: izboljšanje življenjskih pogojev 
v podeželskih skupnostih, prispevek k privlačnosti vaške-
ga okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj 
drugih dejavnosti, še posebej turizma, gradnja in ureditev 
prostorov za trženje lokalnih pridelkov, urejanje površin, ki 

služĳo skupnim namenom, ureditev infrastrukture in po-
vezav znotraj naselĳ za zagotavljanje varnosti prebivalcev
in obiskovalcev, novogradnjo in rekonstrukcĳo nekategori-
ziranih cest in javnih poti oziroma dostopov do objektov iz-
ven strnjenega naselja, obnovo in izgradnjo večnamenskih 
zgradb skupnega pomena za prostočasno dejavnost lokal-
nega prebivalstva, ureditev in izgradnjo tematskih poti.

Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja: pod-
pora naložbam v objekte in skupine objektov, ki imajo pose-
ben pomen za ohranjanje dediščine, vzpostavitvi muzejev 
na prostem, eko muzejev, postavitve stalnih razstav doma-
če in kulturne dediščine, podpora naložbam v spomenike 
oblikovane narave, kot so območja ali objekti vrtnega in 
parkovnega oblikovanja, povezani z drugimi etnološkimi 
spomeniki, estetsko in kulturno namembnostjo ter uredit-
vam kali.

Poklicno usposabljanje in informiranje: podpora aktiv-
nostim oziroma storitvam, ki bodo prispevale k ustvarjanju 
in izboljšanju zaposlitvenih možnosti in razvoja podjetni-
štva in podjetniške kulture podeželskega prebivalstva, stro-
kovno izobraževanje za obrtne dejavnosti in obrti podobne 
dejavnosti, izvajanje programov informiranja in usposab-
ljanja za dvig usposobljenosti podeželskega prebivalstva,  
izvajanje programov podjetniškega usposabljanja. 

4. os: LEADER – gradnja lokalnih zmogljivosti za zapo-
slovanje in diverzifikacĳo (3 % ali 34,5 mio EUR):

Izvajanje lokalnih razvojnih strategĳ, vodenje lokalnih
akcĳskih skupin in spodbujanje sodelovanja (partnerski
projekti), pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje pre-
bivalcev podeželja.

Očitno gre za veliko možnost za tista področja v občini 
Trebnje, za katera običajno zmanjka denarja. S pripravo 
kvalitetnih projektov in z dobro organiziranim predstavlja-
njem – lobiranjem v sredinah, ki v zaključni fazi odločajo, 
lahko občina pridobi letno do 2 milĳona EUR denarja od
drugod.

Nadnaslov je povzetek razmišljanj odločujočih dejavni-
kov v centru mesta Trebnje, ko sem jih vprašal, kdo v občini 
bo poskrbel, da se ne bodo ponovile grenke izkušnje z (ne-
)uspešnim črpanjem sredstev SAPARD.

Podnaslov mojega prispevka pa je iz pesmice iz mojega 
otroštva, ko so se trgovcem z novci razbili lonci s cekini in 
so cekini obležali v Blatni vasi v blatu …(Mimogrede: Val-
vasor je Trebnje opisal kot dolgo, blatno vas …)

Moj odgovor odločujočim dejavnikom je bil: »Še slepa 
kura zrno najde … pa tudi ona mora brskati in kavsati … !«

Gorazd Marinček, DROT

Vsem volivkam in volivcem se zahvaljujemo 
za podporo na letošnjih lokalnih volitvah.
Občankam in občanom želimo blagoslovljene 
Božične praznike v Novem letu 2007 pa veliko 
zdravja, sreče in uspeha!
Občinski odbor SLS Trebnje

Novi  prostorski  akti za 
občino Trebnje

V skladu z Zakonom o urejanju prostora je Občina Trebnje pri-
čela s pripravo novih prostorskih aktov in sicer Strategĳe pros-
torskega razvoja občine Trebnje ter Prostorskega reda občine 
Trebnje. Z novimi prostorskimi akti bodo določene razmestitve 
dejavnosti v prostoru in usmeritve za dosego ciljev prostorske-
ga razvoja občine. Določila se bodo merila in pogoji za urejanje 
prostora in tako bo dana zakonska osnova za razvoj naselĳ, raz-
poreditve stanovanjskih in proizvodnih dejavnosti, razporedit-
ve oskrbnih in storitvenih dejavnosti, omrežja družbene javne 
infrastrukture, razporeditve omrežĳ komunalne in druge go-
spodarske javne infrastrukture. 

Pozivamo vse zainteresirane, ki jim ni vseeno, kako se bo v bo-
doče urejala naša občina, da se aktivno vključujejo v vse faze pri-
prave novih prostorskih aktov s svojimi pobudami in predlogi 
ter v nadaljevanju s pripombami in konstruktivnimi predlogi.

Pričakujemo, da bodo investitorji, ki imajo v bodoče namen 
graditi kakršen koli objekt (stanovanjski, infrastrukturni, po-
slovni), ali predvidevajo morebitne druge posege (goloseki, 
koriščenje in sanacĳa kamnolomov, ipd.) ali pa želĳo dati usme-
ritev za bodoče varovanje kulturne dediščine, ohranjanja narav-
nih vrednot … , podali predloge, ki se jih bo v skladu z veljavno 
zakonodajo skušalo maksimalno upoštevati.

Posebno pa želimo opozoriti vse gospodarske družbe, da v 
skladu s svojimi razvojnimi cilji podajo predloge za predvidene 
prostorske širitve zaradi spremembe namenske rabe in določit-
ve pogojev v novih prostorskih aktih.  

Alojzĳ Kastelic,
župan Občine Trebnje

Kaj pa nam je tega treba?!
Program razvoja podeželja Republike Slovenĳe za obdobje 2007–2013  

Prišli so trgovci z novci, prišli v Blatno vas zares …
Na spletnih straneh Ministrstva za kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano lahko najdete Pro-
gram razvoja podeželja Republike Slovenĳe za obdobje 2007–2013, ki razporeja 1.150 milĳo-
nov EUR ali 275 milĳard SIT  po posamičnih razvojnih oseh in po posamičnih ukrepih znotraj
vsake osi.

Ne spreglejte. Mi ne bomo.
Novo mesto, 14. november 2006 – 20 slepih in slabovidnih mla-
dostnikov po vsej Slovenĳi – med njimi tudi dva iz Novega
mesta – bo dobilo nove računalnike z Braillovo vrstico, s ka-
terimi bodo lahko bolje napredovali pri pouku, center Dotik 
pa bo organiziral tabor, na katerem se slepi in slabovidni učĳo
samostojnega aktivnega življenja. To bo omogočila donacĳa
5 milĳonov SIT Bank Austrie Creditanstalt Ljubljana (BA-CA
Ljubljana), 150,000 SIT LEO klubi in vsa zbrana sredstva, ki jih 
bodo ob menjavi v evre darovali posamezniki.

Svet krajevne skupnosti Račje Selo
Krajankam in krajanom želimo vesele 
Božične praznike, v Novem letu 2007 
pa veliko zdravja, sreče in uspešnega 
sodelovanja!
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Anton Zaletel

Informacĳe Javnega podjetja Komunala Trebnje

V slovenskih poslovalnicah BA-CA 
Ljubljana se je v ponedeljek, 13. no-
vembra, začela akcĳa LEO klubov Slo-
venĳa »Ne spreglejte. Mi ne bomo«. V
vseh poslovalnicah banke bodo vse 
do izteka zamenjave slovenskega to-
larja z eurom postavljeni posebni zbi-
ralniki gotovine, s čimer bodo sloven-
ski LEO klubi v sodelovanju z Bank 
Austria zbirali finančna sredstva za
pomoč slepim in slabovidnim mlado-
stnikom – za nakup prenosnih raču-
nalnikov in posebnih elektronskih lup 
za slepe in slabovidne mladostnike, 
del zbranih sredstev pa bo namenjen 
organizacĳi tabora, katerega namen je
aktivno življenje slepih in slabovidnih 
mladostnikov skupaj z videčimi.

Mladi člani slovenskih LEO klubov 
skupno akcĳo z BA-CA Ljubljana pri-
pravljajo v sodelovanju z Zvezo dru-
štev slepih in slabovidnih ter centrom 
Dotik. Z zbranimi sredstvi bodo sku-
šali olajšati delo in življenje 20 slepim 
in slabovidnim iz vse Slovenĳe. V ta
namen bodo mladim podarili komu-
nikacĳsko opremo, ki je zlasti za slepe
in slabovidne izjemno pomembna. Le 
uporaba računalnika z Braillovo vrsti-
co in sintetizatorjem govora omogoča 
slepim branje elektronsko zapisanega 
besedila v popolnoma enaki obliki, 
kakor ga berejo videči.

Za dostop do svetovnega medmrež-
ja in računalniških podatkov slepi in 
slabovidni potrebujejo prilagojeno 
strojno in programsko opremo, ki 
mora imeti poleg že standardnega 
računalnika še Braillovo vrstico, po-
večan zaslon s programom za pove-
čavo slike, sintetizator govora, optični 
čitalnik, modemsko povezavo in elek-
tronsko beležnico ter Braillov tiskal-

nik. Zaenkrat je enkratna pravica do 
sofinanciranja tehničnega pripomoč-
ka Braillove vrstice ter stacionarnega 
ali prenosnega povečala s posebnim 
zakonom zagotovljena samo slepim 
in slabovidnim vojnim invalidom, 
drugi slepi in slabovidni pa te pravice 
še nimajo.

Del zbranih sredstev bo namenjen 
tudi centru za aktivno preživljanje 
prostega časa slepih in slabovidnih z 
videčimi – Dotik, s katerim so mladi 
v okviru Medobčinskega društva sle-
pih in slabovidnih Ljubljana začeli v 
letu 2004. Skupino sestavlja 15 prosto-
voljcev, ki so se odločili del prostega 
časa posvetiti delu s slepimi in slabo-
vidnimi otroki in mladostniki. Večina 
je študentov, ki prihajajo z različnih 
študĳskih smeri, od družboslovnih do
naravoslovno-tehničnih. Tako lahko 
ponudĳo široko paleto znanj in sposo-
bnosti. Skupina pa ni raznolika samo 
po znanju, pač pa tudi po tem, da jo 
sestavljajo tako slepi in slabovidni kot 
tudi dobro videči.

Akcĳo zbiranja sredstev, zlasti to-
larske gotovine, po vsej Slovenĳi jo
bodo vodili člani slovenskih LEO klu-
bov, združeni v Zvezo LEO klubov 
Slovenĳe – Distrikt 129 – Slovenĳa.
LEO klubi so svetovna, dobrodel-
na in nepolitična organizacĳa. LEO 
klubi so podmladek Lions klubov in 
združujejo mlade ljudi med 16. in 30. 
letom starosti, ki so pripravljeni po-
magati tistim, ki so pomoči potrebni. 
Klubi pomagajo socialno ogroženim 
posameznikom in skupinam ljudi ter 
sodelujejo z drugimi organizacĳami
in zavodi. Predvsem pa poskušajo iz-
boljšati prihodnost mladih.
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Občina Trebnje je ob pomoči dr-
žave v letu 2004 kupila zemljišče 
v romskem naselju Hudeje, kjer 
živi okoli 250 oseb. V letu 2006 
je pridobila gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo infrastrukture ter s 
tem pridobila zeleno luč za pri-
četek gradnje infrastrukture. Ker 
so Romi izrazili željo, da si želĳo
vodo, (ki jo sedaj večina vozi s po-
kopališča ali s črpalke),  je v tem 
letu Občinski svet odobril 20 mili-
jonov za napeljavo vodovodne-
ga sistema, investicĳa pa se je v
novembru zaključila. Tako Rome 
v spomladanskem času čaka še 
napeljava cevovoda do svojih ob-
jektov, ki si ga bodo morali izgra-
diti sami, dolžni pa bodo pridobiti 
soglasje Komunale Trebnje za pri-
ključitev.

Občina je planirala in pričako-
vala tudi finančna sredstva države
za izgradnjo električne napeljave. 
Vendar je Urad vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalni raz-

voj zatajil in kljub vsem predpisa-
nim dokumentov, ki jih je občina 
bila dolžna dostaviti, finančne po-
moči ni zagotovil. Zato so dela na 
napeljavi elektrike planirana v letu 

2007. V naslednjih letih je v planu 
tudi izgradnja kanalizacĳskega si-
stema in ureditev ceste po naselju.

V kolikor bo Občinski svet odo-
bril sredstva za parcelacĳo prosto-

ra, bodo imeli Romi možnost zem-
ljišče odkupiti ter legalizirati do 
sedaj nelegalno zgrajene objekte.     

Gradbišče je obiskal tudi župan 
občine Alojzĳ Kastelic s sodelavci
ter se z Romi dogovoril, da se da 
večji poudarek na urejenost nase-
lja, predvsem pa se mora očistiti 
okolica ceste, ki vodi mimo nase-
lja. 

Občina se zaveda, da mora vsak 
občan imeti osnovno infrastruk-
turo (predvsem pa vodo in elek-
triko), saj le-ta omogoča normalni 
način življenja (s tem pa »odpa-
dejo« izgovori Romov, da otroci 
ne hodĳo v šolo, ker se ne more-
jo umiti in delati šolske naloge). 
Vendar pa občina ni pripravljena 
nositi breme vseh stroškov, saj 
romska problematika ne sme biti 
breme občine, temveč države. Zato 
je župan občine poslal pismo od-
govornim institucĳam in jih opo-
zoril, da so dolžni finančno pod-
preti predvideno investicĳo. D.M.

Kulturni dom 
Trebnje spet v lasti 
Župnĳe Trebnje

Župnĳa Trebnje je v denacionalizacĳskem po-
stopku prejela v ponovno posest Kulturni dom 
Trebnje. Krajevna skupnost Trebnje, ki je do 
sedaj upravljala ta dom, je 8. 12. 2006 predala 
ključe doma Župnĳi Trebnje. S tem je dom po
več kot petdesetih letih odtujitve spet prišel v 
roke prvotnemu lastniku.

V Kulturnem domu Trebnje se bodo še naprej 
odvĳale kulturne dejavnosti. Na pobudo žup-
nika Miloša Koširja in v soglasju gradbenega 
odbora, ključarjev in ŽPS je bilo dogovorjeno, 
da se cene za najem dvorane in spremljajočih 
prostorov, namenjenih za opravljanje kulturnih 
dejavnosti, ne spremenĳo. Cene ostanejo enake,
kot jih je doslej zaračunavala Krajevna skupnost 
Trebnje. Najemnino plačajo vsi uporabniki, ra-
zen za prireditve, ki so humanitarne narave.

Za oskrbo doma je bil imenovan gospodar 
doma, ki bo sprejemal naročila in rezervacĳe na
tel. štev. 07 34 66 444 ali mobitel 031 644 788.

Kulturni dom je potreben temeljite obnove, za 
kar so potrebna velika finančna sredstva. Pričeti 
bo potrebno z zamenjavo strehe in postopoma 
nadaljevati z obnovo notranjih prostorov.

Janez Smolič

V romskem  naselju Hudeje začetek izgradnje infrastrukture

Martinova trgatev 
v Vinskem Vrhu
  

Martinov pohod po Urbanovi poti

Stoji , stoji tam beli grad
V petek, 8. decembra, je v telovadnici OŠ Trebnje potekala 
prireditev z naslovom Stoji, stoji tam beli grad, na kateri so 
sodelovali učenci in učitelji tako centralne kot tudi vseh treh 
podružničnih šol. S tem se je zaključil projekt z istim naslo-
vom, ki je potekal vse od septembra.

OŠ Trebnje je namreč sodelovala pri projektu na temo gradovi, utrdbe 
in grajska obzidja, ki ga je razpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenĳe. V letu kulture so tako vsi učenci na različne načine sodelovali 
pri projektu, ki ga je vodila učiteljica Metoda Livk. Gradovi, grajsko živ-
ljenje in sploh dediščina srednjega veka so v prvih treh mesecih šolskega 
leta popestrili in bogatili marsikatero uro rednega pouka, interesne de-
javnosti, delo v oddelkih podaljšanega bivanja pa tudi športne, kulturne, 
tehniške, naravoslovne in gospodinjske dneve. 

Tako je bilo na zaključni prireditvi res kaj pokazati. Zbrani učenci, star-
ši, sedanji in nekdanji učitelji ter gostje so si lahko ogledali predstavitev 

gradov z bližnje okolice. Potem so se zvrstili vitezi, ki so se na viteških 
bojih borili za naklonjenost princese ali prisegali kralju, in tlačani, ki so 
pridno obdelovali polja. Dvorna gospoda je zaplesala ob srednjeveški 
glasbi, kar trĳe zbori so tudi ubrano zapeli. Videli smo, kaj se zgodi, ko
se živali zatečejo v grad, kako bi sodobni Ostrovrhar snubil grajsko Ro-
zamundo in še veliko drugega. Nagovoril nas je »čisto pravi vitez« Mat-
jaž Anžur, ki je za ta projekt prĳazno posodil oblačila in ostalo opremo. 
Učence je navdušil s svojim predlogom za nov, srednjeveški urnik, ko bi 
se namesto slovenščine učili mečevanja in namesto matematike spretne-
ga jahanja. Nekaj besed o pomembnosti ohranjanja naše dediščine nam je 
namenil tudi dr. Marko Marin, graditelj Speče lepotice na Mirni. 

Ob prisotnosti gostov z Ministrstva za šolstvo in šport ter novinarjev 
je tako minilo res zanimivo popoldne. Ob tej priložnosti je izšla nova, 
»grajska« številka šolskega glasila Zarje, v prostorih šole pa so si obis-
kovalci lahko ogledali bogato razstavo izdelkov, ki so na temo gradov 
in grajskega življenja nastajali od začetka šolskega leta. Na koncu velja 
zahvala vsem, ki ste potovali z nami v srednji vek in nam pomagali od-
krivati bogastvo grajskega življenja, in vsem tistim, ki ste kakorkoli pri-
pomogli, da je skupni projekt OŠ Trebnje tako lepo uspel.

V organizacĳi Vinogradniško turističnega
društva Trebelno so na Martinovo soboto, 11. 
11. 2006, organizirali Martinov pohod po Urba-
novi pohodni poti. Številni pohodniki so se od-
pravili od začetka Urbanove poti iz Rodin pri 
Trebnjem pa do Klevevža pri Šmarjeti in pre-
hodili okoli 20 kilometrov poti. Največ pohod-
nikov je bilo gostov iz Društva vinogradnikov 
Šentjernej, ki so uživali v naravnih jesenskih 
lepotah, dobrem cvičku vinogradnikov s Tre-
belnega in okusnih malicah v Vinskem Vrhu 
in v zidanici Alojza Sinurja v Jerengi. V lepem 
vremenu se je z razgledne trigonometrične ge-
odetske točke Zglavnica videla skoraj celotna 

Slovenĳa. Najdaljši postanek so si pohodniki
privoščili v Vinskem Vrhu ob kapelici sv. Urba-
na (slika), zavetnika vinogradnikov, kjer je po-
sajena potomka najstarejše trte na svetu, žamet-
na črnina iz Lenta v  Mariboru. Pohodniki so si 
ogledali tudi kmečki muzej Staneta Florjančiča 
iz Lahkega pri Štatenberku. 

Urbanova pohodna pot je dolga 30 km, po-
teka pa od Rodin pri Trebnjem do Šmarjeških 
Toplic po čudovitih vinskih goricah, gozdovih 
in po dolini krajinskega parka Radulje. V vsa-
kem letnem času je Urbanova pot vabljiva za 
pohodnike.

Jože Povšič  

Tudi Romi znajo čistiti svojo okolico, žal pa jo tudi hitro spet onesna-
žĳo

Na Martinovo nedeljo, 12. 11. 2006, so člani 
Vinogradniško turističnega društva Trebelno 
organizirali Martinovo trgatev potomke najsta-
rejše trte na svetu, žametne črnine, ki raste ob 
kapelici sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov, 
v Vinskem Vrhu pri Trebelnem. Pred trgatvĳo
je domači župnik v Štatenberku pri cerkvi sv. 
Martina, tudi zavetnika vinogradnikov, opra-
vil blagoslov Urbanove konjenice, ki deluje v 
okviru društva, S praporom so se ji pridružili 
še konjeniki pobratenega Konjerejskega društva 
Grčevje pri Otočcu. Župnik župnĳe Trebelno je
ob kapelici sv. Urbana v Vinskem vrhu tudi bla-
goslovil mlado vino, predvsem pa cviček, ki ga 
znajo izkušeni vinogradniki Trebelnega izvrst-
no pridelati. Slovesno trgatev potomke najsta-
rejše trte so opravili: predsednik društva Franci 
Sinur ter dva Martina, Martin Starič in Martin 
Žužek, ter gospodar trte Marjan Starič. Po trgat-
vi je sledilo prešanje grozdja v priročni preši in 
pokušnja sladkega mošta, saj zaenkrat mošta še 
ni dovolj za predelavo v vino. Po Martinovi tr-
gatvi je sledila okusna malica, ki so jo vinograd-
niki skuhali v “potujoči gostilni” iz leta 1897, 
vojaški kuhinji na drva, na lesenih kolesih in na 
konjsko vprego.                                   Jože Povšič

Z iztekom leta se izteče tudi 
naše enoletno urednikovanje. 
Vsem sodelavcem hvala! Novemu 
uredniškemu svetu, ki bo 
delal v pogojih spremenjenega 
občinskega odloka, želimo čimveč 
avtonomnosti, dobrih piscev in 
čimmanj nagajivih škratov.
Srečno!

Uredništvo
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»Okras« mestu

Ob izteku sezone golfa
Za nami je zelo aktivna letošnja sezona golfa. Imeli smo 

šest klubskih turnirjev na golf igriščih: Olimje (dva turnir-
ja), Ptuj, Mokrice, Livada – Moravske Toplice in Otočec. 
Udeležili smo se srečanj dolenjskih golf klubov na Otočcu, 
turnirja PROAM Olimje in tekmovali v Dolenjski ligi.   

Organizirali smo več tečajev igranja golfa za odrasle, 
otroke in učitelje Osnovne šole Trebnje;  dva učitelja sta 
pridobila naziv »učitelj golfa za otroke«. Pridobljeno zna-
nje že prenašata na učence od prvega do četrtega razreda 
OŠ Trebnje.

Člani smo se srečevali na klubskih srečanjih, pridruži-
li so se nam tudi drugi ljubitelji golfa. Na srečanjih je bil 
prisoten učitelj golfa, ki je prikazal veščino igranja golfa. 
Zainteresiranim skupinam je bilo po dogovoru predstav-
ljeno igranje golfa. Skozi vse leto smo posvečali veliko po-
zornost pridobivanju novih članov. Člane in javnost smo 
obveščali na oglasnih deskah v Trebnjem in klubski hišici 
ter preko  medĳev.

Vadišče za vse bolj izkušene igralce postaja utesnjeno, 
zato je želja po ureditvi igrišča, za kar so že storjeni prvi 
koraki.

Želimo vam vesele božične praznike ter zdravo, srečno 
in uspešno novo leto 2007! 

Tone Zaletel, sekretar kluba

Zahvala družine Pravne za nesebično pomoč ob nesreči

Vabilo
Vabimo vas na tradicionalni Božični koncert, ki bo v po-

nedeljek, 25. decembra, ob 18. uri v trebanjski župnĳski
cerkvi.

Nastopili bodo: Trebanjski oktet, Oktet Lipa, Cerkve-
ni mešani pevski zbor Župnĳe Trebnje, Mešani pevski 
zbor KUD Matĳe Tomc Mirna, Mešani pevski zbor Dru-
štva vinogradnikov Trebnje, Pevski zbor Mladike, Ragle, 
Glasbena skupina Stopinje, Otroški pevski zbor PŠ Dol. 
Nemška vas, Glasbena šola Trebnje in Občinski pihalni 
orkester. 

Naj bodo pesmi, ki vam jih bodo poklonili številni nasto-
pajoči, naše skupno voščilo, da bi bilo – ne  le v prazničnih 
dnevih, pač pa tudi v letu 2007 – dovolj  prostora in časa za 
besedo, prĳazen nasmeh in kdaj pa kdaj skupen korak.

Kulturno društvo Trebnje

Povabilo na povečerek

Strunam 
bronasto 
priznanje
Mešani pevski zbor Strune iz Šentlovrenca 
je na letošnji območni revĳi pevskih zborov
dobil od strokovnega spremljevalca revĳe
prof. Milivoja Šurbeka ugodno priporoči-
lo, s katerim se je lahko javil na razpis za 
regĳsko tekmovanje zborov. Zbor Strune z
zborovodkinjo  Katjo Jarm je izziv sprejel 
in se resno pripravljal in nastopil na regĳ-
skem tekmovanju odraslih pevskih zborov 
18. novembra 2006 v Novem mestu, kjer 
so sodelovali 4 mešani pevski zbori in ena 
vokalna skupina iz območĳ Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Vse je strokovno sprem-
ljala tričlanska komisĳa v sestavi Amrož 
Čopi, Danica Pirečnik in Andraž Haupt-
man. Sturnam iz Šentlovrenca je komisĳa
podelila bronasto priznanje. Čestitamo!

Razstava jaslic
Baragova galerĳa Trebnje

od 22. decembra 2006 do 6. januarja 2007

Razstava bo odprta 
22. decembra ob 19. uri. 

O jaslicah in božiču bo razmišljala pisateljica Mira Dobravec.
V času razstave jaslic bo Baragova galerĳa odprta:
1. in 2. januarja in med tednom od 16. do 19. ure, 

v soboto, nedeljo in med prazniki pa od 8. do 11. ure. 
31. decembra bo galerĳa zaprta.

Vabljeni!
 Društvo Ragle.

Družina Marjana in Ber-
narde Pravne se najlepše za-
hvaljuje vsem, ki ste nam po-
magali ob težki nesreči, ko so 
nam 3. 10. 2006 ognjeni zublji 
uničili dom in vse potrebno za 
življenje. Ne najdemo besed, s 
katerimi bi izrazili našo hva-
ležnost, ob tako hitri, požrtvo-
valni in nesebični pomoči.

Toplo se zahvaljujemo vsem 
darovalcem denarja,  gradbe-
nega materiala, prostovoljne-
ga dela, toplih obrokov hrane, 
raznih živil, obleke, obutve, 
gospodarskih, gospodinjskih 
ter drugih potrebščin. Poseb-
no zahvalo izrekamo gasilcem 

PGD Ševnica, Sela, Trebnjega, 
Mirne, Zabukovja in vsem, ki 
ste pomagali pri reševanju in 
gašenju naše domačĳe. Neiz-
merno smo hvaležni Občini 
Trebnje, g. Cirilu Metodu Pun-
gartniku, g. Alojzĳu Kastelicu
in g. Dušanu Mežnaršiču za 
takojšnjo organizacĳo finančne
pomoči in postavitev bivalne 
prikolice. Hvala vsem delav-
nim in družbenim organizaci-
jam, ustanovam, samostojnim 
podjetnikom, društvom, šo-
lam, vrtcu, klubom ter aktivi-
stom, ki ste tako požrtvovalno 
zbirali finančna in materialna
sredstva.

Hvaležni smo vam za oprav-
ljeno delo kot tudi za vse tople 
besede in nasvete, ki nam v 
teh težkih trenutkih ogromno 
pomenĳo.

Radi bi imenovali vse da-
rovalce in prostovoljne de-
lavce ter se vsakemu posebej 
zahvalili, a ta seznam je tako 
obsežen, da bi ga v tej zahvali 
težko v celoti objavili. Vedite, 
da smo vsakemu posebej za 
požrtvovalnost in dobrosrč-
nost izredno hvaležni in tega 
ne bomo nikoli pozabili. 

Naša posebna zahvala pa 
velja g. Alojzĳu Kastelicu za
organizacĳo in vodenje Koor-

dinacĳskega odbora za pomoč
družini, Centru za socialno 
delo ter OZRK Trebnje, KS in 
KORK Mirna, Karitas Mirna, 
Trebnje, Ljubljana, OŠ Mir-
na in Vrtcu Deteljica, Dĳaški
skupnosti Ivančna Gorica, 
Delavcem centra srednjih šol 
Josip Jurčič, Centru srednjih 
šol Novo mesto ter delavnim 
organizacĳam iz Trebnjega
– Geohit, MIG, Elektro, Tri-
mo, Mont Tim, TIKA, Betonal, 
CGP Novo mesto; Lions in Leo 
klubu, projektantom, gradbe-
nim delavcem, novinarjem in 
medĳem. Hvala tudi Francu
Gregorčiču, družinama Lud-

vika Pravne in Petra Mejaša 
ter vsem dobrim ljudem, ki 
nam pomagate, da bomo zgra-
dil novi dom.

Najlepša hvala vsem, ki ste 
dobrega srca ter odprtih rok 
in nas v tej nesreči niste pustili 
same!              Družina Pravne

Skupina Ragle je 17. novem-
bra zopet navdušila svoje zve-
ste poslušalce, ki so dvorano 
napolnili do zadnjega kotička, 
s koncertom, ki so ga dekleta 
poimenovala Povabilo na po-
večerek s slovensko ljudsko 
pesmĳo.

Že v dvorani je bilo glasbe-
no doživetje nekaj posebnega, 
v Baragovi dvorani pa je obis-
kovalce po koncertu pričakalo 
novo veliko doživetje – razstava 
z naslovom Od zrna do poga-
če, katere idejna vodja sta bila 
Zvonka in Pavle Rot, sodelovali 
pa so prizadevni člani društva 
ter dobri ljudje, ki še hranĳo te
pomnike preteklosti ali znajo 
pripraviti kruh, pecivo ali po-
ročni venček na star način. 

Obiskovalci – v naslednjih 
dneh so si razstavo ogledali še 
vrtičkarji in osnovnošolci, tudi 
učenci vseh treh podružničnih 
šol OŠ Trebnje – so se seznanili 
s prazničnimi jedmi v prepro-
sti kmečki družini, ki so veljale 
za tradicionalne še v prvi pol-
ovici prejšnjega stoletja. Ob 
poprtniku, parkeljnih, veliko-
nočni pogači, pleteni štruci, 

potici, torti …, smo lahko vide-
li tudi posodo in pripomočke 
za shranjevanje, kuho in peko 
živil. Poleg tega so bila doda-
na tudi domača zelišča in čaji, 
sadje – tudi posušeno, vse, kar 
se je tradicionalno uporabljalo 
v našem okolju. 

Ker pa praznični mizi ni 
smel manjkati bel prt, so bile 
mize praznično pogrnjene. 
Zlasti ob poroki in smrti ni 
smelo manjkati cvetje, ki je 
bilo v zimskem času umetelno 
izdelano iz papirja. 

Za starejše nostalgĳa po mi-
nulem času, za mlajše pa zani-
mivost, saj marsikdo ne pozna 
več niti loparja, veslice in bur-
kelj, orodja, ki je za peko kruha 
v krušni peči nepogrešljivo. 

Na srečo se vse krušne peči 
ne podirajo, ponekod jih celo 
obnavljajo, tako da sta se Ro-
tova še lahko dogovorila za 
peko na stari način in v »tasta-
rih« modelih. Tako je bila veli-
konočna pogača, ki so jo spekli 
pri Kukenbergerjevih, velika 
res za cel jerbas – tisti pravi, v 
katerem so nekoč dekleta ne-
sle na žegen.

Rjaveče železje silosov Betonala ob železnici

Trebnje je z letom 2006 tudi 
formalno postalo mesto. Zato 
pa je potrebno, da se uredi 
tako kot mesto in se »počistĳo«
posamezni zapuščeni, nedo-
končani objekti oz. zapuščeni 
delovni objekti. Tako bi moral 
inšpektor za okolje in prostor 
izdati odločbo o rušenju objek-

ta na desni strani Ulice talcev 
(proti pokopališču), ki že vrsto 
let »cveti« v urejenem delu 
mesta ali pa zapuščeni rjaveči 
silosi Betonala, ki si jih lahko 
»kot zgodovinsko zanimivost« 
ogledujejo potniki, ki potujejo 
z vlakom v naše mesto.  

D.M.
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Mizarsko podjetje Šentlovrenc d.o.o.
Šentlovrenc 13a,
8212 Velika Loka
Tel. 00386 (0) 7 34 81 590
Fax. 00386 (0) 7 34 81 596
Email: hrast@kolpa.si
Email:hrast.sentlovrenc@siol.net

Zaradi razširitve proizvodnega programa vabimo k sodelovanju di-
namične in perspektivne kandidate (m/ž)  za delo v proizvodnji,  na 
delovnih mestih 
1.VODJA PROIZVODNJE
Od  vas pričakujemo:
- VI. stopnjo izobrazbe ustrezne strokovne smeri in 5 let delovnih 
izkušenj na podobnih delih ali V. stopnjo izobrazbe ustrezne stro-
kovne smeri in 10 let delovnih izkušenj na podobnih delih
-odlične komunikacĳske in organizacĳske sposobnosti
-poznavanje dela z računalnikom
-samostojnost, samoiniciativnost pri delu

2. MIZAR I, II, III
Od vas pričakujemo:
-IV. stopnjo poklicne izobrazbe lesne smeri
-dve leti delovnih izkušenj
-veselje do oblikovanja lesa
-samostojnost, pridnost in samoiniciativnost pri delu
Kandidatom oz. kandidatkam nudimo zanimivo, razgibano delo ter 
možnost dodatnega izobraževanja in napredovanja.
Z  izbranimi kandidati oz. kandidatkami bomo sklenili delovno raz-
merje za določen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, z možnostjo 
sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.
Oglasite se lahko osebno v družbi Hrast Šentlovrenc d.o.o. ali po-
šljete pisne prĳave nemudoma na naslov: HRAST Šentlovrenc, 
d.o.o, Šentlovrenc 13a, 8212 Velika Loka z oznako »Za razpis«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po končanem zbiranju 
prĳav.

Koncert pevskih zborov učencev OŠTrebnje

Nove pridobitve v Vrtcu Trebnje

Ta veseli dan kulture

Z vlakom na izlet po Slovenĳi

Dodajamo znanja
Slušatelji UTŽO pri CIK-u smo že resno 

začeli s predavanji. Najprej smo se seznanili 
z ureditvĳo knjižnice Pavla Golie in njenih 
podružnic. Zvedeli smo, kakšna gradiva 
knjižnica obsega in kako deluje. Od otroških 
pravljic, romanov, znanstvenih gradiv, revĳ
interneta, CD-jev, DVD-jev, po panogah in 
strokah. Organizirajo tudi razne druge kul-
turne večere, kot so predstavitve knjig, ure 
pravljic, itd. Predavanje Iz branja za branje 
in znanje sta vodili direktorica Milena Bon 
in knjižničarka. 

Iz knjižnice smo se naslednji torek selili 
k zdravju. Dr. Elizabeta Žlajpah, patronaž-
ni sestri Mojca Mihevc in Branka Glivar ter 
fizioterapevtka Darinka Kocjan so nas po-
peljale po poteh zdravega življenja. Največ 
poudarka  so namenile skrbi za zdravje v 
obdobju, ko smo še zdravi. Različne bolez-
ni, ki se nas lotevajo, so vplivi nezdravega 
načina življenja, nepravilnega prehranjeva-
nja, premalo gibanja, kajenj, prekomernega 
uživanja alkohola. Važno in zdravo prehra-
njevanje je lahko tudi porok, da bomo svoje 
zdravje občutili dlje. Iz raznih živilskih pa-
ketkov so nam pokazali količine, iz katerih 
smo spoznali, koliko kalorĳ prejmemo v
telo s takim obrokom. Dobro je, da ne jemo 
preveč, premastno in enolično hrano. Važ-
no je tudi število obrokov (dnevno naj bi jih 

bilo pet), zadnji, najšibkejši, vsaj dve, tri ure 
pred spanjem. Veliko koristnih napotkov 
smo slišali, dobro bi bilo, če bi jih upošte-
vali. 

Tretji teden smo z Romano Lap potovali 
preko zemljevidov in diapozitivov v Argen-
tino. Je dežela priseljencev in se razteza od 
subarktičnega podnebja do tropskih goz-
dov. K Argentini spadajo tudi otoki in eden 
nosi ime Ognjena zemlja. Nekateri trdĳo, da
je poimenovan po rdečecvetnem grmu, dru-
gi mislĳo, da je otok dobil ime po ognjih, ki
so jih kurili Indĳanci. Zanimivosti Argenti-
ne so se nizale pred našimi očmi preko dia-
pozitiva in pripovedi Romane Lap. S seboj 
je prinesla tudi nekaj oblačil in ogrinjal, ki 
so značilni za določene predele Argentine. 
Zanimivo pa nam je bilo, da je v Argentini 
predel gozdov, ki jim pravĳo »Pĳani gozd«. 
To ime so gozdovi dobili kot simbol, ker po-
bočja zaradi taljenja ledu drsĳo in se premi-
kajo. Velike družine bobrov napravĳo jezo-
ve in za jezovi nastanejo jezera. Če bi hoteli 
vedeti še več, bi bilo dobro vzeti v roke knji-
go o Argentini ali se tja napotiti na izlet. 

V četrtem tednu smo imeli ekskurzĳo,
ogled Narodne univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani. Že stavba sama je zelo zanimiva. 
Arhitekt Jože Plečnik je zunanji obod stavbe 
zasnoval v gradnji kamen-opeka, kar je re-
dek gradbeni pojav. Notranjost je dodelana 
od kljuke vrat do zadnjega lestenca po Pleč-
nikovih načrtih. Stopnišče samo je v stavbo 

vgrajeno tako, da ko hodimo po stopnicah 
navzgor, se nam odpira svetloba in prostor. 
Med drugo svetovno vojno  je bil del stropa 
poškodovan, vendar je obnovljen po prvot-
nem načrtu. V veliki knjižnici so mize, ob 
katerih v tišini študentje berejo razna gra-
diva. Najzanimivejša je bila soba, kjer so 
po mapah zloženi rokopisi pisateljev. Za 
ogled NUK-a se je prĳavilo 66 kandidatov,
kar kaže na veliko zanimanje za stavbo in 
vsebino v njej. Ogledali smo si tudi razstavo 
Druga svetovna vojna v stavbi ob Tivolĳu.
Zanimivo in lepo. In če kdo želi, se nam lah-
ko še vedno pridruži. 

Več kot nas bo, boljše bo.
 Ob koncu  pa vam slušatelji Univerze za 

tretje življenjsko obdobje želimo lep božič, 
novo leto pa naj vas obdari z zdravjem in 
veseljem!    Pavlina Hrovat, CIK  za UTŽO

CIK TREBNJE
želi
Vsem udeležencem izobraževanja, 
sodelavcem 
in članom Univerze za III. življenjsko 
obdobje, obilo študĳskih in poslovnih
uspehov, obiskovalcem Galerĳe
mnogo kulturnih užitkov, 
vsem skupaj 
pa vesele praznike 
in srečno novo leto 2007!

Ob ponedeljkih zvečer ima 
zborovodja Stane Peček v pros-
torih mirnske osnovne šole 
pevske vaje s članicami pev-
skega zbora Zimzelen. Med 
članicami pa je nekaj posebnih 
deklet, ki znajo poskrbeti in 
presenetiti z obujanjem ljud-
skih običajev. Tako so tudi po-
skrbele za presenečenje pred 
Miklavžem. Zborovodja pravi: 
»To mi je še  posebno všeč, da 
se pevke tudi kaj takega spom-
nĳo.«

Z ljubeznĳo na gradu
Na gradu Mala Loka sta v jesenskem času potekali lončarski 

delavnici pod mentorstvom dveh lončark Vesne Majes in Irene 
Blaznik. Irena je z varovanci Varstveno delovnega centra Trebnje 
ustvarjala dva dneva, Vesna Majes in njene navdušene obisko-
valke pa so se dobile na štirih srečanjih. Ko so bili vsi izdelki 
nared, so bili 23. novembra postavljeni tudi na ogled. S svojimi 
likovnimi deli se je v razstavo vključil tudi malološki graščak 
Dušan Šparovec. 

Ni nam žal, da smo prisluhnili pobudi Sveta staršev, da usta-
novimo Sklad Vrtca Trebnje. Za predsednika smo zbrali Leona 
Lobeta, ki je bil pobudnik ustanovitve sklada in je seveda vse-
skozi izredno inovativen. Vsi člani Sklada in zaposleni v Vrtcu 
Trebnje smo bili tako postavljeni pred nove naloge. A ker je v 
nas velika želja pomagati in narediti še več za dobro počutje na-
ših otrok, se nismo ustrašili. In uspeli smo, saj bodo sredstva, 
pridobljena na dobrodelni prireditvi za okrog 305 otrok v Vrtcu 
Trebnje, namensko porabljena prav zanje. Trenutno je zbrano 
približno 800.000,00 SIT, a verjamemo, da to ne bo končna šte-
vilka, saj sredstva še prihajajo. Račun bo še naprej odprt, tako da 
boste vsi, ki še želite, a  v naglici decembrskih dni še niste uspeli, 
to še naredite. 

Ravnateljica vrtca Vlasta Starc in Leon Lobe, predsednik 
sklada, se še enkrat zahvaljujeva vsem članom sklada kot tudi 
zaposlenim v vrtcu za vloženo delo, da je prireditev tako lepo 
uspela.

 Hvala tudi vsem donatorjem in nastopajočim.
Tisti, ki prinašajo žarek svetlobe v življenje drugih, se sreči 

sami ne morejo izogniti.
Še enkrat  Hvala vsem in vsakemu posebej.
Iz sredstev občinskega proračuna za leto 2006 smo v vrtcu 

Trebnje obnovili igrišča s posebno maso za prvo starostno obdo-
bje, ki omogoča bivanje zunaj tudi v manj ugodnih vremenskih 
pogojih. V enoti Ostržek smo zamenjali okna, nabavili smo nov 
sušilni in pralni stroj, preuredili pralnico in razdelilno kuhinjo 
ter na novo postavili povezovalni hodnik med enotama Videk 
in Ostržek. Slednjega smo zlasti veseli zaposleni, predvsem ku-
harice, ki so do sedaj prenašale hrano ročno v dežju, mrazu. Z 
novo pridobitvĳo pa bodo hrano vozile iz enote v enoto na zato
namenjenih vozičkih. 

Sredstva za posodobitev smo si pridobili iz  proračuna Občine 
Trebnje. Za sredstva in posluh po prepotrebni prenovi se vsi za-
posleni in ravnateljica vrtca Vlasta Starc najtopleje zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam pomagali uresničiti prenovo in s tem omogočili 
boljše pogoje za delo in igro otrok.

V ta namen vabimo vse, da se nam pridružite na otvoritvi, 
ki bo v torek, 19. 12. 2006 ob 10. uri  v prenovljenem predelu 
vrtca med  enoto Videk in enoto Ostržek.  Na otvoritvi  nam 
bo spregovoril župan Občine Trebnje Alojzĳ Kastelic, otroci iz
Vrtca Trebnje pa so pripravili kratek program.
Vabljeni!                                                        

Vlasta Starc,  ravnateljica Vrtca Trebnje 

Največja moč glasbe je v njeni sposobnosti, 
da odraža veselje, ki ga občutimo v stiku z 
njo … in glasba nas sprejme v svoj objem. 

V četrtek, 14. 12., so v avli Osnovne šole 
Trebnje mladi glasovi trebanjskih osnov-
nošolskih pevskih zborov pod vodstvom 
zborovodkinje Jožice Stanič pripravili let-
ni koncert. 

Intonacĳo v večer so s svojim radoživim
in spontanim nastopom posredovali pev-
ci iz otroškega pevskega zbora. Zapeli so 
nekaj pesmi iz otroškega ljudskega glas-
benega izročila ter drugih otroških pes-
mic, svoj nastop pa so zaokrožili z Mozar-
tovimi skladbami. Njihov zaključek je bil 
še kako simbolen: leto 2006 jemlje slovo, z 
njim pa se izteka tudi Mozartovo leto. 

Z Mozartovimi pesmimi pa so violinski 

ključ v notno črtovje narisali tudi pevci iz 
mladinskega pevskega zbora. V svoji iz-
vedbi so dokazali, da je ključ za Mozarto-
vo veličino v čistem in preprostem zvenu. 
Njegova glasba je skrivnostna in posluš-
ljiva hkrati, predvsem pa ni zapletena, 
zaradi česar jo uvrščamo med suho zlato 
klasične glasbe.

Tudi starejši pevci so preverjali učinek 
spontane pesmi, ki se je rojevala med pre-
prostimi ljudmi. Ljudska glasba je nekaj 
nadčasovnega, bogastvo za sedanjost in 
prihodnost.

Kot se začne učenje not  z DO, RE, MI, 
… je za ljubezni vseh vrst dovolj, da čutiš 
vez JAZ in TI. V skladbah, kot sta Pegasto 
dekle in Ti si moja ljubezen, se je pokazalo, 
da zborovodkinja Jožica Stanič preprosto 

dosega, da veliko otrok dobi glasbo v dar 
in z njeno pomočjo koristi vse svoje mla-
dostne zmožnosti.

Pesek peščene 2006. ure se bo pola-
goma iztekel, na silvestrovo pa bo tekla 
neka nova, in vendar vsem dobro znana 
zgodba. V popevki Silvestrski poljub se je 
pevcem pridružil solist Alojz Peček.

Že na začetku našega druženja nismo 
pričakovali, da bo glasba koristna … Je 
preprosto lepa in to je več kot dovolj.

Hvala  pevcem iz Otroškega in Mla-
dinskega pevskega zbora Osnovne šole 
Trebnje, hvala zborovodkinji Jožici Stanič, 
zahvala pa velja tudi pianistu Zoltanu Pet-
ru, ki se je ves večer ubrano sprehajal po 
črno-belih tipkah in s tem pevski nastop 
naredil še bogatejši.        Maja Ogrinc Gole

Na povabilo soseda Jožeta 
Sajeta, ki vozi vlak, smo se v 
eni izmed jesenskih sobot vaš-
čani Rodin in Gorenje Dobra-
ve odpeljali na izlet z vlakom. 
Pot smo pričeli v Trebnjem in 
jo nadaljevali proti Ljubljani, 
Postojni, Sežani in se ustavili 
v Štanjelu, kjer smo si ogleda-
li srednjeveško mestece Šta-
njel. Mesto, kjer je bila zadnja 
obrambna linĳa med prvo sve-
tovno vojno, in ki je zaznamo-
vano z arhitektom Fabianĳem,
predvsem pa znamenito kra-
ško naselje, zgrajeno iz kam-
na. Vlak nas je odpeljal naprej 

proti Goriški in ustavil v Novi 
Gorici. Mi pa smo pokukali še 
na “plaz” v Gorico. Pa zopet 
na vlak do Mosta na Soči. Tu 
smo si ogledali najdaljši kam-
niti most v Evropi, ki je speljan 
preko Soče. Postanek smo iz-
koristili tudi za kosilo, potem 
pa nadaljevali pot po najstarej-
ši železniški progi preko Soške 
doline, poniknili v najdaljšem 
tovrstnem tunelu v Sloveni-
ji in mimo Bohinja prišli na 
Bled. V kraju “sredi raja”, kot 
ga imenuje Prešeren, smo bili 
očarani nad lepoto kraja tudi v 
soju luči. Pa še pogled z vlaka 

na Ško�o Loko, Ljubljano in
že smo pozno zvečer pristali 
v Trebnjem. Prĳetno druženje
smo zaključili v eni izmed go-

stiln v domačem kraju in skle-
nili, da drugo leto ponovno 
pojdemo na pot.   

Sara Uhan 

Kar nekaj dogodkov je bilo 
posvečenih kulturnemu praz-
niku, rojstvu dr. Franceta Pre-
šerna. V soboto dopoldan so 
filmske aktivnosti obsežnega 
projekta potekale v Knjižnici 
Pavla Golie, na predvečer praz-
nika je bila v Baragovi galerĳi
otvoritev lončarske razstave. 
Lončarski izdelki, ki so nastali 
pri udeleženkah na Mali Loki 
pod mentorstvom Vesne Majes, 
so bili predmet razstave, ki so 
si jo obiskovalci lahko ogledali 
preko cele nedelje in nato še cel 
teden v odpiralnem času. 

Na praznični dan sta bili ves 
dan odprti Baragova galerĳa (kjer
si je bilo poleg že omenjene razsta-
ve še vedno možno ogledati raz-
stavo Neznani Lučko) in Galerĳa
likovnih samorastnikov Trebnje. 

Popoldan so v dobrniškem 

kulturnem domu Trebanjski ok-
tet z gosti in tamkajšnje kultur-
no turistično društvo pripravili 
letni koncert, ki so ga posvetili 
njihovemu dolgoletnemu pev-
skemu članu Janezu Smoliču in 
se mu tako zahvalili za njegov 
doprinos k obstoju in delovanju 
Trebanjskega okteta. Zbrane je 
nagovoril predsednik Krajevne 
skupnosti Dobrnič Silvester Pr-
par, ki je ob tem predstavil tudi 
potek obnove dobrniškega kul-
turnega doma.

  Zvečer pa se je v Kultur-
nem domu Trebnje zgodil za-
ključek prazničnega dne, ki so 
ga oblikovali KUD Klas Mirna, 
glasbena skupina Zvezdice iz 
Velikega Gabra ter gledališka 
skupina Smeh ni greh iz Pišec 
z gledališko predstavo Bog nas 
varji mestne snehe. 
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Italĳanski čebelarji so se na 
pobudo Vladimire Pibernik 
Zrimšek, ki je Slovenka in hkrati 
članica Consorzia Obbligatoria 
gli apicoltori della Provincia di 
Gorizia, odločili obiskati Slove-
nĳo. Udeležba je bila izjemna, 
prĳavilo se je kar 72 čebelarjev, 
nekateri s svojimi družinami, iz 
Trsta, Gorice in Udin. Spremljal 
jih je predsednik že imenovane-
ga goriškega društva do�. Pie-
rantonio Belle�i, Renzo Obit kot
predsednik kooperative Casa 
dell Alpe in kopica upravljalcev 
in imetnikov aziend – registrira-
nih čebelarskih podjetĳ.

Najprej so se ustavili v Polho-
vem Gradcu pri Čebelarstvu Bož-
nar, kjer so se odvĳali 20. dnevi
medu v Polhograjski graščini z 
naslovom Čebela v umetnosti. Pot 
jih je nato vodila na Brdo pri Lu-
kovici, kjer jih je prĳazno sprejel
tajnik gospod Anton Tomec in jim 
po pozdravnih besedah predsta-
vil slovensko čebelarstvo v sliki 
in glasbi.

V deževnem vremenu so se 
pripeljali tudi v Šmarje Sap k 
predsedniku trebanjskega čebe-
larskega društva Antonu Kože-
lju. Z njim so se odpeljali do ka-
pele, kjer je pokopan Peter Pavel 
Glavar. Tam sta jih pričakala še 
dva čebelarja: Janez Kovačič, 
ki jim je predstavil življenje in 
delo nesmrtnega čebelarja, ter 

Ivan Podpadec, ki je predstavil 
svoje nakladne panje v bližini. 
Gospod Koželj jim je prĳazno
in zavzeto predstavil tudi svoje 
čebelnjake in svojo proizvodnjo 
medu in medenih izdelkov v 
Šmarju Sap, kjer so se poslad-
kali z medenjaki in napojili z 
medico.

Na dan obiska je močno de-
ževalo, pa tudi program je bil 
zelo obširen, tako da jih je pri 
zadnjih ogledih panjev Čebelar-
stva Koželj v Knežji vasi na do-
mačĳi Barage že lovila noč.

Izredno so bili navdušeni nad 
kapelo Petra Pavla Glavarja, pa 
tudi prospekte, ki so jih dobi-
li od prĳaznih uslužbenk TIC 
Trebnje, so z zanimanjem pre-
gledovali, saj so napisani v nji-
hovem jeziku, tako da so lahko 
pobliže spoznali zanimivosti in 
zgodovino Trebnjega.

Zadovoljni in utrujeni so se 
z mislĳo in obljubo, da se bodo
še vračali, pozno v noč vrnili na 
svoje domove.

V letu 2007 želim vsem ob-
čanom in občankam zdravje, 
veliko zadovoljstva in delovnih 
uspehov, čebelarjem in čebelar-
kam pa prĳetne urice ob čebeli-
cah in dobro bero medu.

Naj medi!
Anton Koželj,  

predsednik ČD Trebnje

Italĳanski čebelarji na
Lanšprežu

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 gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 

Tradicionalna prireditev idejnega vodje Mirnčana Nika Boršt-
narja se je letos odvĳala v dveh delih: predtekmovanje v dvora-
ni TVD Partizan, kjer je svoje harmonikarske sposobnosti pred 
strokovno komisĳo pokazalo 34 harmonikarjev in harmonikaric
v treh kategorĳah. Na finalni prireditvi zvečer v športni dvora-
ni je nastopilo 17 nastopajočih, ki so na predtekmovanju prejeli 
zlata priznanja. V kategorĳi do 14 let sta bila z enakim števi-
lom  točk najboljša Kristjan Avbar in Blaž Brudar. V kategorĳi
do 25 let je zmagal Janez Lekše, ki je zbral vseh možnih 100 točk, 
harmonikar Ivan Šekoranja pa je zmagal v kategorĳi nad 25 let.
Prvi trĳe posamezne kategorĳe so prejeli kristalne nagrade, Blaž 
Brudar pa je prejel še nagrado po izboru občinstva, ki mu jo je 
izročil direktor TOM Commerca Dušan Skerbiš. Obe prireditvi 
je povezovala domačinka Petra Krnc, pri sklepni prireditvi pa v 
sodelovanju Veselega Mirnčana. 
Besedila in fotografije: Mojca Femec

21. tradicionalni posvet KSS Slovenĳe

Uporaba pirotehničnih sredstev
V preteklih letih je bilo v Slovenĳi večje število ljudi huje ali lažje telesno poškodovanih, ker so bili ne-
previdni ali lahkomiselni z ravnanjem s pirotehničnimi izdelki. Posledice takšnih ravnanj so največkrat 
opečeni prsti, razcefrani in odtrgani udi. Pogoste so tudi poškodbe obraza in oči. Ker tudi letos pričaku-
jemo povečano uporabo pirotehničnih izdelkov v decembru, še posebej v prazničnih dneh, smo pripravili 
nekaj osnovnih napotkov.

Planinski pohod na Bohor

Zahvaljujemo se vam za uspešno 
sodelovanje v iztekajočem se letu in 
vam želimo vesele, blagoslovljene 
Božične praznike in zdravo, uspešno 
in srečno Novo leto 2007!
Sodelavci 
Kmetijske svetovalne službe Trebnje

Uspešni Judoisti 

Čeprav imajo pirotehnični izdelki tudi 
negativne učinke, se v času božičnih in no-
voletnih praznikov mnogi ne morejo upreti 
pokanju s petardami in z drugimi piroteh-
ničnimi izdelki. 
Pirotehnični izdelki po Zakonu o eksplozi-
vu so:
• razred I – pirotehnične igrače
• razred II – izdelki za male ognjemete
• razred III – izdelki za srednje ognjemete
• razred IV – izdelki za velike ognjemete
• razred T1 in razred T2 – pirotehnični iz-

delki za tehnične namene
Pirotehnični izdelki razreda I, II, T1 in T2 

so v prosti prodaji, za nakup pirotehničnih 
izdelkov razredov III in IV pa je potrebno 
dovoljenje. 

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdel-
kov razreda I in II sta dovoljeni mladoletni-
kom do 15. leta starosti le pod nadzorstvom 
staršev ali skrbnikov. 
Prepovedana je: 
• predelava pirotehničnih izdelkov zaradi 

povečanja učinka
• uporaba v drugih predmetih
• lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali 

zmesi
• preprodaja pirotehničnih izdelkov
Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I 
in II, katerih glavni učinek je pok, je do-
voljena le v času od 26. decembra do 2. 
januarja. 
Pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno upo-
rabljati:
• v strnjenih stanovanjskih naseljih
• v zgradbah in vseh zaprtih prostorih
• v bližini bolnišnic
•v prevoznih sredstvih za potniški promet
• na javnih shodih ali javnih prireditvah 

Za ugotovljene kršitve Zakona o eksplo-
zivih, ki se nanašajo na nepravilno upora-
bo pirotehničnih izdelkov, bodo policisti 
na kraju, ko bodo prekršek osebno zaznali, 
kršiteljem izrekli globo 100.000,00 SIT ozi-
roma bodo prekrški obravnavani pred pre-
krškovnim organom policĳe oziroma bodo
zoper kršitelje podani obdolžilni predlogi 
pristojnim sodiščem za prekrške. Za prekr-
šek so odgovorni tudi starši ali skrbniki, če 
dovolĳo ali dopustĳo, da mladoletniki upo-
rabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega 
nadzorstva. 

Policisti Policĳske postaje Trebnje bomo
tudi letos med osnovnošolci izvedli preven-
tivno akcĳo »Bodi zvezda – ne meci petard«, 
katere namen je seznanjanje otrok z nevar-
nostmi uporabe pirotehničnih izdelkov. 
Preventivne vsebine povezane s problema-
tiko posledic pirotehnike so objavljene tudi 
na spletni strani Policĳe (www.policĳa.si), v 
rubriki Preventiva, javni red in mir. 

V času prehoda v leto 2006 smo na ob-
močju Policĳske postaje Trebnje beležili eno 
nesrečo s pirotehničnimi izdelki, v kateri je 
bila ena oseba telesno poškodovana. 

Policisti Policĳske postaje Trebnje bodo v
prazničnih dneh namenjali posebno pozor-
nost ugotavljanju predpisanih prekrškov in 
bodo ob ugotovljenih nepravilnostih ukre-
pali v skladu z veljavnimi predpisi in pri-
stojnostmi. 

Želimo, da bi bilo pokanja čim manj in bi 
ljudje v miru in varno preživeli prihajajoče 
praznike. 

SKUPAJ ZA VARNOST 
VAŠA POLICĲA

Kmetĳska svetovalna služba 
Slovenĳa organizira v novem-
bru  tradicionalni posvet na Ble-
du. Tako je bil organiziran letoš-
nji posvet 27. in 28. novembra v 
festivalni dvorani na Bledu.

Vsako leto je dan poudarek 
na določeno aktualno področje 
kmetĳstva. Glavna tema letoš-
njega posveta je bila Razvoj 
kmetĳstva in podeželja v le-
tih 2007–2013. Glede na to, da 
je ta tematika zelo široka, je bil 
dan glavni poudarek, kako naj-
učinkoviteje izkoristiti ponujeni 
denar iz  Evropske unĳe (EU).
Predvidenih sredstev za to ob-
dobje je veliko, na nas pa bo, ko-
liko teh sredstev bomo sposobni 
pridobiti.

Posveta so se udeležili najbolj 
eminentni strokovnjaki in gostje 
s tega področja.

Naj omenimo samo nekatere: 
ministrica za kmetĳstvo in goz-
darstvo Marĳa Lukačič, minister 
za lokalno samoupravo dr. Ivan 
Žagar, predsednik KGZ  Slove-
nĳe Peter Vrisk, pa tudi strokov-
njaki iz Avstrĳe, Nemčĳe, direk-
torji kmetĳskih zadrug, poslanci,
župani, večina kmetĳskih insti-
tucĳ … Skupno je bilo prisotnih 
okoli  600 udeležencev.

 Strateške usmeritve razvoja 
podeželja v Slovenĳi

Strateški družbeni cilj je urav-
notežen razvoj podeželskih ob-
močĳ Slovenĳe s krepitvĳo več-

namenske vloge kmetĳstva in v
skladu s splošnim trajnostnim 
razvojem. Vsebine in prednostne 
naloge na področju razvoja po-
deželja v novem programskem 
obdobju, tako v EU kot tudi v 
Slovenĳi,  označujejo tri glavna 
področja: konkurenčnost kme-
tĳstva, živilstva in gozdarstva, 
okolje in kakovost življenja. Ta 
področja označujejo v dokumen-
tih razvoja podeželja tri osi, ki 
jim je dodana še četrta os LEA-
DER, ki združuje vse te cilje.

Sredstev, namenjenih za raz-
voj podeželja, bo v obdobju 
2007–2013 iz evropskih skladov 
za razvoj podeželja 900,266,729 
€, z dodatnim obveznim sofinan-
ciranjem proračuna RS bo skup-
nih javnih sredstev 1.158.928.915 
€. Sofinanciranje je različno po 
oseh in znaša od 20 do 25 %.

 Sredstva, ki so namenjena 
izvajanjem ukrepov pa po le-
tih upadajo, s skoraj 150 mio. €  
v letu 2007 na 112 mio € v letu 
2013.

Zaradi dobro ohranjenega in 
raznolikega okolja ter ugodnega 
stanja vrst in habitatov, ugodnih 
okoljskih razmer za ekološko 
kmetovanje, velikega deleža hri-
bovskih in gorskih območĳ, je na
prvo mesto postavljeno izvaja-
nje osi 2, ki bo pripomoglo pri 
ohranjanju teh danosti.

Poleg tega bodo ti ukrepi 
zmanjšali ogroženost okolja 

zaradi točkovno intenzivnega 
kmetĳstva, ohranjali kmetĳsko
dejavnost na območjih z omeje-
nimi možnosti za kmetovanje in 
delovali preventivno proti ero-
zĳi. V te namene je dodeljenih
skoraj 53 % sredstev  iz evrop-
skega kmetĳskega sklada za raz-
voj podeželja (EKSRP). V okviru 
osi 2 se bosta izvajala ukrepa 
kmetĳsko okoljska plačila in ob-
močja z omejenimi  možnostmi 
za kmetovanje.

Za drug ključni cilj – za iz-
boljšanje konkurenčnosti kme-
tĳsko predelovalne in gozdarske
panoge je namenjenih dobrih 33 
% sredstev EKSRP. Ukrepi osi 1, 
ki so razvrščeni v štiri prednost-
ne panoge, bodo prispevali k 
ohranjanju ugodnega podporne-
ga okolja za sonaravno kmetova-
nje in gospodarjenje z gozdovi, 
k povečanju povpraševanja in 
učinkovitosti promocĳe dolo-
čenih blagovnih znamk, ukrepi 
bodo pripomogli k dvigu nizke 
produktivnosti agroživilskega in 
gozdarskega sektorja, zvišanju 

ravni proizvodnje specializacĳe
in profesionalizacĳe KMG ter
okrepitvi šibke investicĳske spo-
sobnosti ciljnih sektorjev.

Z ukrepi osi 3, za katere je 
namenjenih slabih 11 % sred-
stev EKSRP, bomo vplivali na 
izboljšanje kakovosti življenja in 
gospodarsko diverzifikacĳo na
podeželju, in sicer z aktivnost-
mi, usmerjenimi na izboljšanje 
neugodne starostne strukture 
prebivalstva na podeželju, dvig 
dohodkov in povečano znanje in 
sposobnosti na področju podjet-
ništva na podeželju.

Približno 3 % sredstev bo Slo-
venĳa namenila izvajanju osi
LEADER, ki združujejo aktivno-
sti vseh treh področĳ ukrepanja
in prispeva k doseganju vseh 
splošnih ciljev. Ključni ukrepi so 
namenjeni gradnji zmogljivosti 
lokalnega partnerstva, spodbuja-
nju javno-zasebnega partnerstva, 
sodelovanja in inovativnosti ter 
izboljšanje lokalnega partner-
stva, sodelovanja in inovativ-
nosti ter izboljšanju lokalnega 
upravljanja.

Tone Zaletel, vodja 
KSS Trebnje

Novembrsko soboto (25. 11.) 
smo s planinskim krožkom ob-
iskali Bohor. Iz Trebnjega smo 
se odpeljali ob osmi uri zjutraj. 
Po dveh urah vožnje smo pri-
speli h koči na Bohorju. Tam 
smo bili približno eno uro. Naj-
prej smo pojedli, nato pa smo 
se pogovarjali o vedenju v go-
rah in o liku planinca. Po kon-
čanem predavanju smo odšli 
ven, kjer smo se slikali in odšli 

proti vrhu Javornik. Med potjo 
smo si ogledali še partizansko 
bolnico. Po krajšem času smo 
prispeli na vrh Javornika, kjer 
je bilo megleno. Od tu smo od-
šli še na Veliki Koprivnik. Po 
doseženem cilju smo korake 
usmerili proti avtobusu. Do-
mov smo se vrnili ob 16. uri.

Alenka Šuštaršič, 
4. a PŠ Dobrnič

Tekmovanje Vesel sem Mirnčan
Mladi judoisti Olimpĳe – Kr-
melj so se udeležili 14. pokala 
Lika, Zagreb Hrvaška, kjer je 
nastopalo 486 tekmovalcev iz 
25 judo klubov iz 5 držav. Ju-
doisti in judoistke so osvojile 
veliko bero medalj v mlajših 
starostnih skupinah in sicer:
Patricĳa Gregorčič – 1. mesto
Tina Koprivec – 2. mesto
Luka Pirc – 2. mesto
Veronika Grabnar – 3. mesto
Martin Urigelj – 5. mesto
Jan Jankovič – 7. mesto
Jan Pirc – 7. mesto
Luka Čeh – udeleženec

Judoisti so se udeležili še 43. 
mednarodnega tekmovanja 
v judo – Nagaoka Ljubljana. 
Ekipno so judoistke Olimpĳe
– Krmelj v kategorĳi mlajših
deklic osvojile 1. mesto.
Tina Koprivec – 1. mesto
Maruša Pelko – 1. mesto
Veronika Grabnar – 2. mesto
Špela Oštir – 3. mesto
Ana Marie Gregorčič – 3. me-
sto
Zelo uspešno so nastopili tudi 
najmlajši judoisti letnik 96 in 
ml..

Robert Gregorčič


