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glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trebnje brezplačno

Vodno prostranstvo Amazonke že stoletja privabljata razisko-
valce, pustolovce in iskalce sreče. Amazonka sicer ni najdaljša 
reka na svetu, toda njeno porečje se razteza po ozemlju, ki meri 
skoraj 7 milĳonov kvadratnih kilometrov. Nastaja s stekanjem 

rek Marafion in Ucayali, ki izvirata visoko (5597 m) v perujskih 
Andih. Del porečja sega tudi v Ekvador, Bolivĳo in Venezuelo. 
V srednjem toku se reka imenuje Solimoes.

Amazonka s pritoki odvaja vodo iz polovice Brazilĳe in veli-
kih delov sosednjih držav. V Amazonki je štirikrat več vode kot 
v Kongu in dvanajstkrat več kot v Misisipĳu. Njena voda pri-
nese v morje vsak dan več kot milĳon ton glena. Drobci, ki se 
usedajo ob atlantski obali, so prepotovali več tisoč kilometrov 
daleč iz perujskih Andov.

Amazonka je prevladujoča reka severnega dela Južne Ameri-

ke, saj vpliva na življenje od Calillone v Peruju, kjer izvira, do 
Brazilĳe, kjer se njena delta razširi na brazilskem severovzho-
du. O tem, za kako veliko in mogočno reko gre, pričajo številni 
podatki: količina vode, ki jo prinese v morje (približno 20% vse 

svetovne vode, ki se zlĳe v oceane), področje, ki ga pokriva in 
poplavlja, ter njena širina in dolžina. 

V sušnem obdobju je reka Amazonka v najširšem delu široka 
11 kilometrov in pokriva 110.000 kvadratnih kilometrov, v ob-
dobju deževja pa se njena širina znatno poveča - kar za trikrat, 
prav tako tudi območje, ki ga pokriva, saj se poveča na 350.000 
kvadratnih kilometrov. V najširšem delu lahko celo preseže 40 

kilometrov, medtem ko na območju, kjer se izliva v morje, nje-
na širina znaša neverjetnih 325 kilometrov. Amazonka ni le srce 
Južne Amerike, kjer odvaja 40% vse vode, ob že upoštevanem 
tropskem deževju, je tudi izjemno pomembna gospodarska pot, 
saj je plovne kar dve tretjine reke.

V Amazonko se steka približno 500 pritokov, od katerih je vsaj 
100 plovnih. Pri mestu Iquitos je široka 1,8 km, pri mestu Ma-
naus 5 km, pri mestu Santarema že 15 km, pri Porto de Mar pa 
80 km.

Martin Strel je v letih 2005 in 2006 v Južni Ameriki, v Čilu, 
Kolumbĳi in večinoma v Brazilĳi preživel 2 meseca. Z letali, 
helikopterji ter ladjami in čolni si je ogledal dobršen del reke 
in v svojih ciljih ostaja neomajen. 1. februarja 2007 bo začel svoj 
5430 km dolg maraton po največji in najnevarnejši reki na svetu. 
Razdalja je obenem najdaljša rečna razdalja na svetu, ki jo je moč 
preplavati. S tem bo padel še zadnji mejnik ultramaratonskega 
plavanja na svetu.

Začetek prve etape bo prvega februarja v Atalayi v Peruju, ko 
se bo začelo sedemdesetdnevno plavanje proti zadnji postojan-
ki, ki je brazilski Belem.

Katarina Zupančič

Martin Strel napada Amazonko
Marin Strel bo s prvim februarjem ponovno začel 5430 km dolg podvig, s katerim bo osupnil svetovno javnost, dvig-
nil svoj ugled in tudi ugled Slovenije v svetu. Spopadel se bo z drugo najdaljšo reko na svetu, 6.387 kilometrov dolgo 
Amazonko. 

Župan je za podžupana 
imenoval 
mag. Franca Žnidaršiča
Franc Žnidaršič je diplomiral iz medicine jeseni leta 1967, specializacĳo iz 
splošne medicine pa zaključil leta 1975. V letu 1995 je uspešno zagovarjal ra-
ziskovalno nalogo s področja bolezni ožilja spodnjih okončin in pridobil aka-
demski naziv magistra medicinskih znanosti. Kot zdravnik splošne prakse je 
služboval v Zrečah pri Slovenskih Konjicah, nato pa v Sežani, od spomladi leta 
1984 dalje pa neprekinjeno do 9. 1. 2001 v Trebnjem. Več kot 30 let je opravljal 
najodgovornejše funkcĳe na področju osnovnega zdravstva. Član DeSUS-a je 
od leta 1996. Trenutno je poslanec v državnem zboru, svetnik v trebanjskem 
občinskem svetu, od 3. januarja 2007 pa tudi podžupan Občine Trebnje.

Izjemno topla zima. Vsaj pri kurjavi bomo »prišparali«. Foto: Bruno Čibej

Spremembe                            
pri Glasilu občanov
Glasilo občanov ima s prvo številko v letu 2007 nov uredniški svet. 
Glasilo tako sedaj oblikujejo in pripravljajo Vida Hočevar, Jože Povšič, 
Valerĳa Šket Jarm, Igor Teršar, Jožko Tomšič, Ivanka Višček, Dušan Za-
krajšek, Živa Zakšek in Katarina Zupančič. Z novim svetom bo prišlo 
do sprememb pri vsebini glasila. Že s prihodnjo številko bo možno za 
plačilo oglaševati in objavljati osmrtnice. Pričakujete pa lahko še druge 
spremembe in novosti. Pišite nam na  elektronski naslov glasilo.obca-
nov@trebnje.si. Prispevke za naslednjo številko pošljite najkasneje do 
ponedeljka, 12. februarja 2007.
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Svetniki so v začetku seje sprejeli sklep, da se Elektru Ljub-
ljana s pogodbo proti plačilu prenese lastništvo transforma-
torske postaje na komunalni deponĳi Globoko; zatem pa so 
še sprejeli sklep o delnem povračilu stroškov za volilno kam-
panjo.    

Živahna razprava se je odvĳala ob predlogu za dvig cen 
v Vrtcu Mirna, ki sta ga podali vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Branka Kržič in ravnateljica OŠ Mirna Anica Ma-
rinčič. V obrazložitvi sta navedli, da se cene vrtca določajo na 
podlagi stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stro-
škov živil. Kot razloge za višanje cene sta med drugim nave-
dli: spremembe pravilnika, povprečno visoko delovno dobo 
zaposlenih v vrtcu, njihova napredovanja v plačilne razrede, 
povečanje izhodiščne plače ter upadanje števila otrok v vrtcu. 
V razpravi so sodelovali številni svetniki, ki pa so bili odločno 
proti, da se cene dvignejo, saj so že sedaj na Mirni bistveno 
večje kot v drugih vrtcih (od Vrtca 
Veliki Gaber odstopajo za 16 %). 
Posamezni svetniki so zahtevali, 
da se izvede sanacĳa, z dvigom 
cen se ne bo dvignila kvaliteta vrt-
ca, so ugotavljali drugi. Kljub do-
datnim pojasnjevanjem direktorice 
in podpori svetnikov z Mirne, ki 
so pri tem nakazovali tudi na po-
manjkanje stanovanj in gradbenih 
parcel na Mirni, kar je tudi vzrok 
za pomanjkanje otrok, je bil spre-
jet sklep, da se predlog dviga cen 
v Vrtcu Mirna preloži na naslednjo 
sejo. V tem času pa se poiščejo in predlagajo nove rešitve glede 
organiziranja oddelkov.

Še bolj burna razprava pa se je odvĳala pri imenovanju no-
vega direktorja Komunale Trebnje, saj dosedanjemu Jožetu 
Povšiču poteče mandat. Špela Smuk, ki je predsednica Komi-
sĳe za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podala 
obrazložitev, v kateri je navedla, da se je na razpis prĳavilo 
šest kandidatov, vendar pa se je komisĳa odločila, da ne izbere 
nobenega kandidata in se razpis ponovi, imenuje pa naj se v.d. 
direktorja za obdobje do delitvene bilance. Predlagani obra-
zložitvi je ostro nasprotoval Marjan Pavlin, ki je bil mnenja, da 

predlog komisĳe ni zakonit. Menil je, da ni ovir, da ne bi ob-
činski svet izmed prispelih vlog izbral ustreznega kandidata. 
Župan je pojasnil, da bo morala Občina Trebnje izvesti delitve-
no bilanco z na novo ustanovljenima občinama Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno. Po pogovorih z novima županoma pa že-
lita oba sodelovati pri izbiri novega direktorja. V nadaljevanju 
se je razprava močno »segrela«, saj so bili posamezni svetniki 
za predlog komisĳe in župana, drugi pa so bili proti (Janez 
Slak, Franc Jevnikar). Pri tem se je aktivno vključil v razpravo 
dosedanji direktor Komunale in svetnik Jože Povšič, ki je po-
udarjal, koliko »muk« je bilo potrebnih za sanacĳo podjetja. 
Zatem je bil predlagan sklep, da se imenuje v.d. direktorja, ki 
ga imenuje Nadzorni svet Komunale ob soglasju županov no-
vih občin. S predlogom se niso strinjali posamezni svetniki, 
saj poznajo sestav Nadzornega sveta, ki verjetno ne bi izbral 
»njihovega« kandidata. Bogomir Mlakar je  predlagal, da kar 

Občinski svet imenuje v.d. direk-
torja, le-to pa naj bo kar Jože Pov-
šič. Predsednik Nadzornega sveta 
Franc Jevnikar je svetnike opozoril, 
da predlog ni v skladu z določili 
Statuta Komunale, ki določa, da 
v.d. direktorja imenuje Nadzorni 
svet Komunale. Vendar so njego-
vo opozorilo svetniki »preslišali« 
in z večino glasov potrdili Jožeta 
Povšiča za v.d. direktorja za 1 leto. 
Ali bo župan sklep zadržal ali ne, je 
seveda njegova odločitev.

Svetniki so na koncu seje potrdili 
predlagane odbore in komisĳe, kot jih je pripravila komisĳa 
za mandatna vprašanja. Komisĳo za pripravo statuta vodi 
Dušan Skerbiš, Odbor za lokalno samoupravo Bojan Rajer, za 
gospodarske dejavnosti Jože Povšič, za kmetĳstvo Silvester Pr-
par, za proračun in finance Janez Slak, za prostor, komunalo 
in prometno infrastrukturo Ivan Gole, za družbene dejavno-
sti Marko Grandovec, Nadzorni odbor vodi Marjan Zupan-
čič, za glavnega in odgovornega urednika Glasila občanov 
pa je predlagana Živa Zakšek (potrditi jo mora še Občinski 
svet).                                                                                      

                                                                                                M.D.

Spoštovane  občanke in občani!
Obveščam vas, da se nadaljujejo in-

tenzivne aktivnosti za oblikovanje pro-
grama dela za mandatno obdobje, v ka-
terega smo vstopili po zadnjih lokalnih 
volitvah. Tako sem v skladu s pobudami 
pripravil tudi programske točke, ki so 
pomembne za nadaljnji razvoj občine in 
so jih v svojih predvolilnih programih 
imele vse stranke, katerih liste so za-
stopane v občinskem svetu (SDS, LDS, 
SLS, SMS, N.Si, SD, DeSUS in Županove 
liste za razvoj). Izbrane točke so take, da 
bomo lahko zagotavljali nadaljnji ena-

komeren razvoj vseh dejavnosti, celotne občine in vseh krajev. Prav 
tako pa bomo zagotavljali uresničevanje skupne vizĳe in strategĳe za pri-
hodnje obdobje. 

Programske točke bom skušal uskladiti z vsemi strankami, katerih liste 
so zastopane v občinskem svetu. Verjamem, da bo oblikovan dober pro-
gram, ki ga bo uresničevala programska koalicĳa, v katero bomo lahko 
vključeni vsi, ki si želimo delati za napredek in razvoj občine. Pričakujem, 
da se bomo lahko z vsemi navedenimi strankami kmalu ustrezno uskla-
dili. Na tej podlagi bom oblikoval tudi predloge proračunov in razvojnih 
programov za celoten mandat in zastavil tudi druge vsebinske aktivnosti 
občinskega sveta in dela občinske uprave. 

Pričakujem polno podporo vseh političnih in strankarskih akterjev in 
se veselim oblikovanega programa, sodelovanja in njegovega uresniče-
vanja. 

Občina Trebnje namreč potrebuje nadaljnji intenzivni razvoj, ki ga 
je mogoče zagotavljati ob sodelovanju vseh, ki lahko k temu karkoli pri-
pomorejo. Še posebej je to pomembno v obdobju, ki je pred nami, ko lah-
ko koristimo tudi sredstva EU. Zato je tudi odgovornost vseh navedenih 
ključnih akterjev, da vsak po svojih močeh k temu  prispeva maksimalen 
delež. 

O rezultatih usklajevanja in o oblikovanih programskih točkah, ki jih 
želim zaključiti s podpisom sporazuma, bom javnost z veseljem infor-
miral. 

Poleg programa pa tečejo še druge aktivnosti. V mesecu decembru smo 
bili na Ministrstvu za okolje in prostor, na pogovorih o ureditvi statusa 
deponĳe Globoko in čiščenja komunalnih odplak na Mirni. Poleg navede-
nih tem smo se pogovarjali tudi o azbestnih ceveh in o možnostih prido-
bivanja EU sredstev za področje komunalne infrastrukture.

Obiskali smo tudi Ministrstvo za finance, kjer so potekali pogovori o 
načinu dela in pridobivanju sredstev iz državnega proračuna za leti 2007 
in 2008.

Na Ministrstvu za šolstvo in šport smo se pogovarjali o možnostih 
za gradnjo nove športne dvorane in dozidavo posameznih šolskih pros-
torov. Moja redna praksa bodo kontakti z ministrstvi. Obiskal se tudi 
Urad za narodnosti, kjer smo se pogovarjali o možnostih za vzorčni mo-
del reševanja romske problematike.

Pred novim letom sem se udeležil delovnega sestanka o nadaljnjem 
razvoju v KS Mirna, kjer so bili prisotni tudi predstavniki gospodarstva.

Ravno tako sem se udeležil sestanka Sveta KS Trebnje in tudi njim 
sem predlagal skupno načrtovanje in medsebojno sodelovanje. Seznanili 
so me tudi o najbolj perečih problemih, kot so dolg za mrliško vežico in 
problematika kulturne dvorane. 

Poleg navedenih aktivnosti sem sklical sestanek direktorjev javnih za-
vodov in javnega podjetja Komunala, s katerimi smo se pogovarjali zelo 
odprto in nakazali programsko zasnovo za prihodnji mandat.

V decembru je bilo izredno živahno v moji pisarni od jutra do večera, 
kjer so se zvrstili tako poslovni partnerji občine, kot gospodarstveniki in 
občani.  

Dva božično novoletna koncerta, in sicer v Dobrniču in na Mirni, sta 
bila dobro sprejeta, zato nameravam tudi za prihodnje leto poskrbeti 
za takšno novoletno darilo občanom, morebiti v drugih krajih občine. Z 
občani smo pričakali novo leto na Mirnskem gradu ter nazdravili letu 
2007. 

Postopek o ureditvi premoženjsko pravnih razmerĳ z novonastalima 
občinama poteka dobro, tako da je osnutek dogovora pripravljen za ob-
ravnavo na vseh treh Občinskih svetih. 

Konec decembra je bila podpisana pogodba z direktorjem CGP-ja g. 
Marjanom Pezdircem, o izgradnji komunalne in cestne infrastrukture v 
zazidalnem načrtu Cviblje. Vrednost pogodbenih obveznosti znaša 2 mi-
lĳona EUR. Zazidalni načrt predvideva cca 95 novih stanovanjskih hiš. 
Višina komunalnega prispevka bo znana marca in prva gradbena dovo-
ljenja bodo izdana v aprilu. 

Konec lanskega leta je izšel zbornik občine Trebnje z naslovom V obje-
mu Temenice in Mirne. Predstavitev bo v februarju v okviru kulturnega 
praznika. 

Občinski svet je na drugi seji soglasno potrdil imenovanje članov odbo-
rov in komisĳ pri občinskem svetu, in sicer na podlagi volilnih rezultatov 
političnih strank, ki so zastopane v Občinskem svetu. Naslednja seja bo 
predvidoma v sredini februarja.

V sredo, 10. januarja je potekala prva prostorska konferenca na kateri 
je bil obravnavan program priprave za strategĳo prostorskega razvoja in 
prostorski red. Obisk je bil presenetljivo dober.

»Gorje mu, ki v nesreči biva sam; a srečen ni, ki srečo uživa sam! Odpri srce, 
odpri roke, otiraj bratovske solze, sirotam olajšuj gorje.«, tako je zapisal Simon 
Gregorčič in tudi meni je toplo pri srcu, če komu lahko pomagam. 

Naj se še enkrat spomnim na družino Pravne, ki je v mesecu oktobru 
izgubila hišo v požaru. Nova hiša je »pod streho« in ko sem jih na sil-
vestrovo obiskal, so bili presrečni. Hvala vsem še enkrat za pomoč, tako 
podjetjem, kot tudi posameznikom.

Hvala vam za kopico dobrih želja, ki sem jih prejel od vas in verjamem, 
da se bo leto, ki se je zelo dobro začelo, tudi dobro končalo.

Za vaše predloge, pobude in vprašanja sem na voljo na elektronskem 
naslovu: alojzĳ.kastelic@trebnje.si, ali na naslovu:  Župan Občine Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, če želite osebni razgovor pa se lahko najavite v 
tajništvi občinske uprave, na telefon 07/348-11-04. 

Alojzĳ Kastelic, župan

NAGOVOR ŽUPANA 2. seja Občinskega sveta
20. decembra je potekala 2. seja Občinskega sveta, na kateri je bil potrjen mandat novemu članu Občin-
skega sveta Branku Megliču, ki nadomešča župana z Županove liste za razvoj. Svetniki so imenovali v.d. 
direktorja Komunale in potrdili predlagane odbore in komisije, kot jih je pripravila komisija za mandatna 
vprašanja. Precej razprave je bilo o dvigu cen v mirnskem vrtcu.

Županova pobuda 
za oblikovanje dogovora o partnerstvu
Pred kratkim je župan Alojzĳ Kastelic dal vsem strankam in svetnikom Občine Trebnje pobudo za oblikovanje 

dogovora o partnerstvu za razvoj trebanjske občine. Cilj partnerstva je presegati ozke politične delitve, zagoto-
viti učinkovito delovanje občine in iskati potrebno politično soglasje pri razvoju, kar naj bi prispevalo h konkret-
nemu vsakodnevnemu reševanju vprašanj, s katerimi se občanke in občani soočajo. Podpisniki dogovora bodo 
skušali dosegati potrebno soglasje pri odločanju o statusnih spremembah, oblikovanju pokrajin ter sprejemanju 
proračuna in drugih splošnih aktov, prostorskih dokumentov in razvojnega programa občine. Slednji se bo 
vezal predvsem na naslednje razvojne projekte: upravna organiziranost (poudarek na tem, da občinska uprava 
dejansko postane servis občanov), infrastruktura (med drugim poudarek na pridobivanju površin za rekreacĳo 
in šport ter na pospeševanju stanovanjske gradnje), družbena dejavnost (poudarek na ureditvi prostorov v 
osnovnih šolah in vzpostavitvi mreže vrtcev na celotnem območju občine) in gospodarstvo (vzpostavitev meha-
nizmov, privlačnih za razvoj gospodarstva, podjetništva, obrti, turizma in kmetĳstva). Podpisnikom dogovora 
bo župan v roku 60 dni od podpisa posredoval terminsko določen načrt izvajanja programa s prioritetami in 
roki za uresničenje posameznih točk, opredeljenih v dogovoru.

Živa Zakšek

Prostorska konferenca 
Občinska uprava Občine Trebnje je 10. januarja 2007 v 

skladu z zakonom o urejanju prostora sklicala 1. prostor-
sko konferenco za pripravo strategĳe prostorskega razvoja 
Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje. Na 
prostorski konferenci je bil predstavljen program priprave 
novih prostorskih aktov, ki jih bo izdelalo podjetje URBI 
d.o.o., Oblikovanje prostora iz Ljubljane. Prostorske konfe-
rence so se udeležili nosilci urejanja prostora, predsedniki 
krajevnih skupnosti občine Trebnje, župani sosednjih ob-
čin, predstavniki gospodarstva in interesnih združenj ter 
zainteresirani občani. Udeležba je bila presenetljivo velika, 
kar prav gotovo pomeni interes javnosti za aktiven nadalj-
nji razvoj nove občine Trebnje (prostorsko zmanjšane za 
dve novo nastali občini). 

Z novimi prostorskimi akti želimo zagotoviti enakome-
ren razvoj vseh dejavnosti v prostoru in ob upoštevanju na-
ravnih danosti ter ustvarjenih razmer zagotoviti čim boljše 
pogoje za bivanje in delo svojih občanov in zagotoviti take 
prostorske možnosti, ki bodo zanimive za domačine kot 
tudi za investitorje od drugod. 

Cilji prostorskega razvoja občine morajo zagotavljati 
racionalen in učinkovit razvoj občinskega središča, večjih 
lokalnih središč in podeželskih naselĳ. Kvaliteto bivanja pa 
bo mogoče zagotoviti z razvojem infrastrukturnih omrežĳ, 
z zagotavljanjem zadostnih površin za gradnjo stanovanj, 
za razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti, širitev 

kmetĳ, razvoja družbene javne infrastrukture, turistično 
zanimivih območĳ ipd. Zelo pomembno je povezovanje in-
frastrukturnih omrežĳ z državnimi infrastrukturnimi siste-
mi, prav tako pa tudi dopolnjevanje podeželskih in urbanih 
naselĳ z izkoriščanjem prostorskega potenciala podeželja 
za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti na podeželju. 

Da pa bomo našim potomcem zapustili kvalitetno kraji-
no, pa bo potrebno prostorski razvoj usklajevati s prostor-
skimi omejitvami, kulturno raznovrstnostjo, ohranjanjem 
narave in varovanjem okolja.

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje    

Izreden interes za prostorsko konferenco se je pokazal z mno-
žično udeležbo.
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“Jaslice je treba iskati, ne 
samo o božiču in ne samo na 
običajnem mestu. Kdor hoče 
in se potrudi, jih lahko vidi in 
najde povsod.”

“Vsa narava, se zdi, z od-

prtimi rokami sprejema čudež 
Življenja, kakor je že vsa po-
nižno vdana Stvarnikovim za-
konom, ki ji prinašajo življenje 
in vsa njegova lepota.” 

»In tu stoji človek; sredi na-

rave, sredi sveta, sredi vesolja, 
v bledi svetlobi zvezd, ki se 
lahko zdĳo neskončno tuje in 
mrzle ali pa ljubo domače in 
tople – kakršno je pač njegovo 
srce. Tu stoji, s srcem, polnim 
hrepenenja po toploti, po za-
vetju, po domačnosti, po sreči, 
po veselju, po miru, po ljubez-
ni.«

S takimi in podobnimi bese-
dami nas je uvajala v božični 
čas pisateljica Mira Dobravec 
ob odprtju razstave jaslic v 
Trebnjem, v petek, 22. decem-
bra 2006. Že devetič jo je pri-
pravilo društvo Ragle. Posta-
vitev jaslic in njihovo tokratno 
sporočilnost je predstavil 
Pavle Rot, besede Dobravčeve 
pa so se prepletale s pesmimi 
Ragel. Od prve razstave, ko so 
Trebanjci posodili svoje dru-
žinske jaslice, prek razstave 
cerkvenih jaslic, jaslic zbirate-
ljev, rezbarjev, dĳakov Škofij-

ske klasične gimnazĳe, papir-
natih jaslic ... smo se srečali s 
celo vrsto pogledov na upri-
zoritev Jezusovega rojstva. Na 
vsaki razstavi smo lahko našli 
kaj zase, nekaj, kar se nas je 
dotaknilo in smo lahko nesli 
domov. 

Tokratna razstava ni po-
udarjala izdelovalcev jaslic, 
temveč okolje, v katerem živi-
mo (dom, gozd, na sprehodu). 
Postavljalci so želeli poudariti, 
da lahko jaslice vidimo in naj-
demo kjerkoli in kadarkoli, če 
le hodimo z odprtimi očmi. Od 
nas je odvisno tudi, kaj nam 
jaslice povedo. Če hočemo 
prisluhniti njihovi govorici, se 
moramo umiriti in si vzeti čas. 
Temu so bili namenjeni hlodi 
ob jaslicah, na katere smo lah-
ko sedli. Pa tudi ločeni prosto-
ri, v katerih smo lahko bili za 
trenutek sami s seboj, s svojimi 
mislimi in jaslicami.          D. R.

Izkupiček SDS Trebnje iz lokalnih volitev 2006

Iz poslanske 
pisarne

Z novim letom smo dobili nov de-
nar. Evro je spodrinil nam priljublje-
ni tolar, ki je preživel komaj petnajst 
pomladi.  Če se spomnimo dinarja, ki 
je iz dneva v dan tonil zaradi nesta-
bilnosti, pa se je tolar “dobro držal”. 

Toda z vstopom v Evropsko unĳo leta 2004 smo se zavezali tudi 
evro valuti in kot prva izmed novih članic in kot trinajsta člani-
ca EU  (skupaj 27) prevzeli evro. 

Osem evrskih kovancev različne vrednosti na hrbtnih stra-
neh krasĳo nam ljube podobe, ki simbolizirajo slovenstvo. Če 
so kovanci različni, pa so bankovci enotni za evropski prostor. 
Ne glede na to, pa se kovanci iz različnih držav uporabljajo kot 
plačilno sredstvo v vseh državah evro območja.

Dobrodošlico evru pripravljata tudi Vlada Republike Slove-
nĳe in Banka Slovenĳe  v ponedeljek, 15. januarja 2007, v Can-
karjevem domu skupaj z otvoritvĳo razstave “ Od brona do 
evra. Kratka denarna zgodovina na Slovenskem”. To svečano 
prireditev bo “ovekovečil sam evropski politični vrh”: nem-
ška kanclerka Merkel, predsednik Evropske komisĳe Barosso, 
predsednik Evropske centralne banke Juncker in drugi, ter se-
veda slovenski predsednik vlade Janša. Torej, dobrodošel evro. 
Naj bo glasen tvoj žvenket  in da bi ga bilo dovolj za vse.

Slovenĳa pa je vse bliže tudi evropskemu predsedovanju, ob 
letu osorej je že na vrsti. Priprave so v teku, pričakovanja in za-
hteve vse večje. Tudi v slovenskem parlamentu je že steklo ne-
kaj sestankov na to temo. Finski, ki je zapustila z novim letom 
predsedovanje Nemčĳi, je bila prioriteta kmetĳstvo. Dvomim, 
da bi bila sposobni razmišljati tudi mi v tej smeri, četudi je kme-
tĳstvo našlo svoje mesto v temah, ki bi jih bilo vredno obravna-
vati v času predsedovanja in voditi politiko na tem področju. 
Kot predsednica parlamentarnega odbora za kmetĳstvo, goz-
darstvo in prehrano sem že dala pobudo, da se kmetĳska poli-
tika uvrsti na dnevni red.

Vsekakor pa smo že na decembrski seji odbora zadolžili vla-
do, da pripravi dokument, v katerem bodo opredeljena sloven-
ska stališča do skupne evropske kmetĳske politike, kakšno bo 
naše mesto in vloga v tem prostoru in na tem področju. Kmetĳ-
ska politika v EU območju je skupna in zakonodaja več ali manj 
določena s tako imenovanimi Evropskimi direktivami, ki jih 
morajo članice vnesti v svoj pravni prostor. Četudi se nam zdi, 
da bi mi težko izpolnili vse zahteve in predpise, pa se je mno-
gokrat zgodilo, da smo si predpisali še strožje pogoje in da se 
nismo znali potegniti zase. “Bili smo bolj papeški od papeža”, 
kot se temu reče. Zdaj pa se dogaja, da bi radi spremenili, ker 
nas sprejeta zakonodaja duši. Ker radi pokukamo k sosedom 
čez mejo v Avstrĳo, Italĳo, ugotovimo, da so tam regulative bolj 
ohlapne, da so si marsikaj izpogajali za svoje razmere in potre-
be. Pa smo pri popravljanju pravnih aktov. Izpadla območja iz 
omejenih dejavnikov na Dolenjskem so vsekakor stvar pogajanj 
med Slovenĳo in Brusljem, saj so tudi finančna sredstva v glav-
nem zagotovljena iz bruseljske blagajne. Evropske direktive 
pa določajo npr. pri fitofarmacevtskih sredstvih  (FFS), katera 
sredstva se smejo dajati v promet, nadzor, kontrolo, medtem ko 
je izobraževanje uporabnikov FFS, pogoje za prodajo, uporabo 
naprav za nanašanje v pristojnosti posamezne države. Slednje 
omenjam zato, ker je v parlamentarni proceduri zakon o fito-
farmacevtskih sredstvih, ki je tudi v nekaterih krogih zbudil 
veliko zanimanja. Novela zakona predvideva dostop sredstev 
za varstvo rastlin tudi v nespecializiranih trgovinah in ljudem, 
ki nimajo opravljenega ustreznega izpita. Naj pa poudarim, da 
v noveli zakona piše, da bodo v teh prodajalnah in tovrstnim 
uporabnikom dostopna zgolj sredstva, ki niso označena z nobe-
nim od grafičnih simbolov za opozarjanje na nevarnost, torej z 
znakom, ki označuje nevarne pripravke. Zakon pa tudi omogo-
ča, da za varstvo gojenih rastlin, za katere pri nas ni ustreznih 
pripravkov, zaprosĳo zainteresirani za registracĳo tega priprav-
ka in uvrstitev na naš seznam dovoljenih pripravkov iz druge 
primerljive države članice.  

Spremembe zakona so naletele na neodobravanje pri naspro-
tnikih FFS in dokazovanju, da se da tudi brez njih kmetovati ali 
gojiti rastline. Pri tem pa pozabljajo, da so naše trgovine polne 
hrane in gojenih rastlin od vsepovsod in da smo na skupnem 
evropskem trgu.

Vsak prvi in drugi ponedeljek v mesecu od 15. do 17. ure sem 
vam na voljo za vaše pobude in vprašanja v poslanski pisarni na 
Gubčevi 16, nad SKB banko. Vabljeni!

Marjeta Uhan, državna poslanka 

Kompostiranje na lastnem vrtu

Jaslice je treba iskati 

Podrobno smo analizi-
rali rezultate lokalnih vo-

litev 2006 in rezultate za določene funkcĳe v 
organih Občine Trebnje. Z rezultati volitev in s 
funkcĳami, ki smo jih na pogajanjih za določe-
ne funkcĳe v odborih in komisĳah Občinskega 
sveta Občine Trebnje kot člani SDS pridobili, 
smo zadovoljni. Še nikoli do sedaj ni toliko 
članov Občinskega odbora SDS Trebnje bilo 
na različnih funkcĳah. To so rezultati trdega in 
aktivnega dela članic in članov OO SDS Treb-
nje, konstruktivnega dogovarjanja in pogajanja 

in želje po spremembah na bolje v naši občini. 
Pa poglejmo rezultate: trĳe svetniki Občinske-
ga sveta občine Trebnje, dvanajst mandatov v 
odborih in komisĳah Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje, vodenje Odbora za gospodarstvo 
(predsednik odbora Jože Povšič), sedem svetni-
kov v svetih krajevnih skupnosti (največ svet-
nikov od vseh strank). Vsem izvoljenim in ime-
novanim članicam in članom OO SDS Trebnje 
iskreno čestitamo z željo, da bodo na funkcĳah 
delovali aktivno, konstruktivno, modro in poš-
teno, v dobrobit občankam in občanom občine 

Trebnje in v skladu s Programom in Statutom 
Slovenske demokratske stranke SDS! 

Vabimo vas, da se včlanite v Slovensko de-
mokratsko stranko SDS, ki  neguje slovenske in 
evropske demokratične tradicĳe in vrednote. 
SDS je nastala in se uspešno oblikovala v novi 
demokratični, samostojni Republiki Slovenĳi 
in se je profilirala kot desnosredinska stranka. 
Z vstopom v članstvo SDS, aktivnim delom in 
kandidiranjem za posamezne funkcĳe, pridobi-
te možnost za oblikovanje krajevne, občinske, 
pokrajinske in državne politike, oziroma reše-

vanje vprašanj, ki nas kot krajane, občane ali 
državljane vsakodnevno zadevajo. Poleg tega 
so velike možnosti brezplačnega izobraževanja 
na številnih strokovnih področjih in možnosti 
spoznavanja ljudi, ki nam lahko pri določenih 
problemih pomagajo. Tudi družabna, spoznav-
na in druga srečanja, kot so festivali, tabori, 
razna tekmovanja, vam omogočajo, da se v 
Slovenski demokratski stranki SDS dobro po-
čutite. Članarina v SDS je 10,43 EUR (2.500 SIT) 
na leto. Vabljeni!

Jože Povšič, predsednik OO SDS Trebnje

V veljavi je državni Pravilnik o ravna-
nju z organskimi kuhinjskimi odpadki. 
Ta pravilnik določa, da moramo organske 
kuhinjske odpadke ločevati in jih ni dovo-
ljeno mešati z ostalimi odpadki, ki jih od-
važamo na deponĳo komunalnih odpad-
kov. Glede na to, da  v občinah Trebnje, 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert največ 
prebivalcev stanuje v stanovanjskih hišah, 
pravilnik dovoljuje, da ta gospodinjstva 
lahko sama uredĳo kompostiranje teh 
organskih kuhinjskih odpadkov, katerih 
končni produkt je kompost. Za stanovalce 
v stanovanjskih blokih bomo organizirali 
zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov 
v skupinskih zaprtih zabojnikih, ki bodo 
postavljeni pri stanovanjskih blokih in jih 
bomo odvažali v kompostarno. Občane 
pozivamo, da ločeno zbirajo organske 

kuhinjske odpadke in jih kompostirajo v 
kompostnikih. Izvajanje ločevanja organ-
skih kuhinjskih odpadkov bo kontroli-
rala inšpekcĳa za okolje ali komunalni 
inšpektor. Zato priporočamo vsem go-
spodinjstvom v stanovanjskih hišah, da 
sami izdelajo ali kupĳo lesene, betonske 
ali plastične  kompostnike in jih postavĳo 
na svojih vrtovih. Izdelava ali montaža 
kompostnika je enostavna, važno je, da 
je dovolj zračen. Kompostnik postavite 
na polsenčen, pred vetrom zaščiten pros-
tor. Tal ne smete zatesniti z betonom ali 
kakim drugim podobnim materialom, 
saj je za mikroorganizme in deževnike v 
tleh pomembno, da lahko neovirano pre-
hajajo  iz tal v kompost. Odpadki, ki se 
v kompostniku kompostirajo, naj se ne 
vidĳo neposredno iz stanovanjskih ali 

javnih zgradb. Že v kuhinji posebej zbi-
rajte odpadke, ki gredo na kompost. Zato 
si namestite poseben koš ali posodo, ki 
olajša ločevanje kompostnih (organskih) 
in ostalih odpadkov. Kompostnik pričnite 
polniti z grobim materialom. Primeren je 
npr. material, ki je nastal z obrezovanjem 
drevja, saj ta skrbi za dobro prezračeva-
nje. Odpadke za nadaljnja polnjenja je tre-
ba vedno dobro premešati. Proces kom-
postiranja pospešite tudi, če kompostu 
dodate lopato vrtne zemlje in lopato že 
zrelega komposta. Tako moramo na pod-
lagi veljavne zakonodaje vsi občani loče-
no zbirati papir, plastiko, steklo, kovine 
(kosovni), nevarne odpadke in organske 
odpadke.

Javno podjetje Komunala Trebnje

Odziv na seje
Leto 2006 se je zaključilo 

in vstopili smo v novo, leto 
2007. Občina Trebnje začenja 
novo leto z novimi svetni-
ki Občinskega sveta, novim 

županom in številnimi novimi člani v razno raznih občinskih 
organih. Stranka Mladih Slovenĳe (SMS) bo s svojim predstav-
nikom prisotna v Občinskem svetu občine Trebnje tudi v tem 
mandatu. 

V preteklem letu sta se zaključili tudi že dve seji Občinskega 
sveta, ki sta v veliki meri že nakazali, kakšen bo potek v nasled-
njih štirih letih. Na prvi seji Občinskega sveta se je oblikovala 
kadrovska komisĳa občine, ki v svoje vrste ni vključila pred-
stavnikov občinskega sveta, ki so prišli v le tega z najmanjšim 
številom volilnih glasov. Poleg tega je bila za predsednico ko-
misĳe imenovana Špela Smuk, čemur smo odločno nasprotovali 
z obrazložitvĳo, da si pač tega položaja ne zasluži, tako iz stro-
kovnega vidika, kot tudi zaradi dejstva, da je popolnoma brez 
izkušenj iz podobnega področja dela. Upali smo, da se motimo, 
vendar se je izkazalo, da imamo prav ŽE NA NASLEDNJI SEJI! 
Špela Smuk je kot predsednica namreč na drugi seji Občinske-

ga sveta glasovala proti LASTNIM predlaganim sklepom! Po-
pustila je pritiskom strank SDS, NSi in SLS ter v 10-minutnem 
premoru med sejo popolnoma spremenila svoje stališče. Prvotni 
predlog namreč je bil, da se zaradi poteka mandata direktorju 
Komunale Jožetu Povšiču, imenuje novega v.d. direktorja, na 
podlagi razpisanih strokovnih meril. Izglasovan, tudi in pred-
vsem s podporo predsednice kadrovske komisĳe, pa je bil sklep, 
da se za eno leto ponovno imenuje za v.d. direktorja Komunale 
Povšiča. 

Predstavniki strank LDS, SD, DESUS, SMS in romski svetnik 
smo temu nasprotovali, saj smo se o strokovnosti Jožeta Povšiča 
dodobra seznanili v preteklem mandatu. In skrajni čas in poš-
teno bi bilo, da se ponudi priložnost ostalim kandidatom, ki so 
se prĳavili na objavljeni razpis. Na ta način pa so bili nedvomno 
(zopet zaradi političnih dogovorov) diskriminirani. 
 Bojan Rajer, predsednik SMS LO Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico, 
da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
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Občina Trebnje 1959-2006 

V objemu Temenice in Mirne — knjigi na pot Predstavitev knjige bo v 
ponedeljek, 12. februarja 2007, 

ob 19. uri v avli CIK-a

Knjigo, ki je pred nami, smo najprej podpisali kot almanah in mu pripisali vlogo pe-
riodične publikacĳe, ne ravno letopisa, vendarle pa z ambicĳo občasnega, a rednega iz-
dajanja. Potem pa smo to hotenje omejili na tisto, kar zavezuje le nas in lahko storimo mi 
sami. Tako smo pristali pri zborniku.

Nihali smo tudi med poljudno, usmerjeno v neposredno preteklost in sedanjost, tako 
da se živi ljudje v njej prepoznavajo, in zgodovinsko, vsebinsko sistematično in strokov-
no poglobljeno, vendar pa širšemu bralstvu dostopno obravnavo krajev v širšem geograf-
sko-zgodovinskem okviru v objemu Temenice in Mirne. Odločili smo se za oblikovanje 
znanstveno objektivne podobe dela osrednje Dolenjske in zbirke domoznanskega gradi-
va o Trebnjem in njegovi širši okolici.

Prava podoba prostora v objemu Temenice in Mirne, to je resnica o samem sebi, edi-
na lahko dá občutek lastne pomembnosti, prave samozavesti v smislu samospoštovanja 
– gre za zavedanje samega sebe in svojih razvojnih možnosti. S pravo podobo o samem 
sebi se izognemo domišljavosti in zgrešenemu investiranju. Zato je zgodovinski pogled v 
preteklost v resnici investiranje v prihodnost.

Prispevki v zborniku V objemu Temenice in Mirne prinašajo veliko novih spoznanj, 

zbrali in povzeli pa so tudi današnje stanje doslej še neobjavljenih ali pa težko dostopnih 
raziskav in znanja s področja geografije, arheologĳe, kastelologĳe, umetnostne zgodovi-
ne in biografije. Podobo občine Trebnje sestavĳo v mozaik – izpostavĳo se deli celote, po 
katerih je ta prostor prepoznaven in samosvoj, drugačen in izjemen. Zbornik nameni po-
sebno pozornost tistemu najboljšemu, kar ta prostor premore in je vredno, da se ponudi 
obiskovalcu in gostu.

Monografsko zastavljena dela z znanstvenim aparatom, ki so doslej izšla na območju 
občine Trebnje v samostojni knjižni obliki, lahko preštejemo na prste obeh rok. V resnici 
so le redki strokovnjaki, ki tega prostora niso zaobšli. Zato so njihova dela toliko bolj 
dragocena. Enako velja tudi za predhodnika našega zbornika, za Podobe preteklosti in 
sedanjosti v občini Trebnje, ki so izpod peresa Franceta Režuna leta 1992 izšle v knjigi 
Naši kraji. Prišel je čas, ko naj bi eno najbolj iskanih knjig v trebanjski knjižnici zamenjal 
naš zbornik V objemu Temenice in Mirne. Vsaka doba ima pač svoje knjige. Tudi naša.

Knjiga V objemu Temenice in Mirne bo shodila, ko bo dobila svoje bralce. Verjamem, 
da jih bo našla.

Ciril Metod Pungartnik

Grad Mala LokaGrad Mala Loka MirnaMirna

TrebnjeTrebnje Zaplaz nad ČatežemZaplaz nad Čatežem

Temenica poplavljaTemenica poplavljaKarta bivše Občine Trebnje
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Predavanje za kmetovalke in kmetovalce 
Datum 
predavanja Naslov predavanja Predavatelj Kraj 

predavanja
Čas 
predavanja

26.1.2007 Koruzna snet, 
fuzarioza koruze dr. Janez Verbič CIK Trebnje, velika 

predavalnica 9.30

Po predavanju sledi predstavitev proizvodnega programa Cinkarne Celje in podjetja Agrosat. 

27.1.2007 Priprava hrane in 
zdrava prehrana Emilĳa Pavlič CIK Trebnje, velika 

predavalnica 9.00

27.1.2007 Priprava hrane in 
zdrava prehrana Emilĳa Pavlič Osnovna šola 

Mokronog 14.00

31.1.2007 Pionir – predstavitev novosti proizvodnega programa 
CIK Trebnje, velika predavalnica 9.30

2.2.2007 Občni zbor Govedorejskega društva Trebnje v Gostilni Kavšek na 
Račjem selu 19.00

14.2.2007 Semenarna Ljubljana in Bayer – predstavitev novosti 
CIK Trebnje, velika predavalnica 9.00

V februarju bo izvedeno tudi predavanje za SKOP, posamezne termine predavanj pa boste lahko 
pregledali v časopisu Zelene dolina.

KGZ Novo mesto izpostava Trebnje
Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

Kmetĳska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1
8210 Trebnje
tel.: tel (07) 346 06 71, 
fax (07) 346 06 73
E-mail: ana.moder@siol.net

Ne pozabimo na 
kmetijstvo in podeželje

Izdajanje potrdil 
iz zbirk geodetskih podatkov

Opravičilo 
»Betonalu«
V zadnji številki Glasila ob-
čanov je bila slika in članek z 
naslovom »Okras« mestu, v 
katerem je bilo navedeno, da 
so rjaveči silosi last Betonala. 
Lastnik firme nas je opozoril, 
da niso oni lastniki silosa. Za 
napačno informacĳo se firmi 
Betonal opravičujemo. Žal pa 
se ni javil pravi lastnik »rjave-
čih silosov«. Upamo, da bo to-
krat prebral članek in to »sra-
moto« odstranil, če je nima  
več v uporabi.

D.M.

Povrnitev trošarine za energente
Uporabnikom pogona kmetijske in gozdarske mehanizacije

V zadnjih dneh lanskega 
leta je potekala 6. seja območ-
ne enote Kmetĳsko gozdarske 
zbornice Slovenĳe, Izpostave 
Trebnje. Svetniki so opozorili 
na številne probleme, ki na-
stajajo v kmetĳstvu. Nobena 
dejavnost, ne gospodarstvo, ne 
kultura ne šport, ni tako občut-
ljiva za različne vplive, kot prav 
kmetĳstvo. Kmetĳske subvenci-
je, od katerih je kmetĳstvo od-
visno, prihajajo z zamiki, tudi 
tri in večletnimi. Za javnost 
in slovenskega potrošnika so 
kmetĳske subvencĳe postale 
predmet vročih razprav z očit-
ki nam (kmetovalcem), da so 
to po večini njihova sredstva. 
Kmetovalci bi si bolj želeli real-
nega plačila pridelkov po ceni, 
ki bi pokrila stroške pridelave 
in bi se z veseljem odpovedali 
subvencĳam. Vemo, da do tega 
ne bo prišlo. Če pa kmetje ne bi 
prejemali subvencĳ, bi tudi po-
trošnik plačeval dražjo hrano. 
Zaključujem prvi del članka, 
ki si ga boste razlagali vsak po 
svoje. 

Na zadnji seji izpostave Treb-
nje so svetniki izpostave Treb-
nje opozorili na slab odnos do 
kmetĳstva s strani kmetĳskega 
ministrstva in občin, ki stojĳo 
ob strani in čakajo, da nekdo 
drug zakrpa luknje in poskrbi 
za kmetĳstvo in podeželje, vsa-
ko leto pa se zaraste več kme-
tĳskih površin. Ugotavljamo, 
da občine posvečajo večjo po-
zornost problematiki Romov 
kot pa problematiki kmetĳstva 
in podeželja. Srečujemo se s 
pomanjkanjem kadra, ki bi se 
lahko postavil po robu biro-
kracĳi na lokalni in občinski 
ravni.

Odbor izpostave Trebnje 
predlaga občinam Trebnje, 
Šentrupert in Mokronog-Tre-
belno dvig sredstev za kme-
tĳstvo na 3,5 % od skupnega 
proračuna. Obstoječi delež 
sredstev, namenjen za kme-
tĳstvo, velja že več kot deset 

let. Ker v prihodnjem obdobju 
(2007–2013) ne bo več subven-
cionirano osemenjevanje krav 
s strani občin, izključene bodo 
tudi pomoči za odpravo po-
sledic elementarnih nesreč v 
kmetĳstvu (pozeba, toča, suša, 
požar), zahtevamo, da občina 
subvencionira del zavaroval-
nih premĳ za živino, posevke 
in trajne nasade. Kmetĳstvo 
varuje okolje, naravno in kul-
turno dediščino ter preprečuje 
zaraščanje kmetĳskih površin, 
vse to, kar tudi daje Slovenĳi 
prepoznavnost. V kmetĳski 
dejavnosti občin Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno 
je tudi šeststo delovnih mest. 
Zato pozivam občinske svet-
nike občin Trebnje, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno, direk-
torje občinskih uprav, župane, 
člane odborov za kmetĳstvo, 
da temeljito pretehtajo pomen 
kmetĳstva in se odločĳo za 
dvig deleža sredstev za kme-
tĳstvo ter tako pomagajo tudi 
pri sofinanciranju društev, po-
membnih za kmetĳstvo, ki jih 
v občinah ni malo. Odbor iz-
postave Trebnje bo spremljal 
oblikovanje občinskih prora-
čunov in določitev deležev za 
kmetĳstvo v njih. 

Prav tako želimo, da se obči-
na Trebnje poveže in sodeluje 
s parlamentarnim odborom za 
kmetĳstvo, kar ne bo težko, saj 
temu odboru predseduje naša 
poslanka Marjeta Uhan. Od-
bor izpostave je ponovno ob-
ravnaval izključitev nekaterih 
katastrskih občin iz OMD ob-
močja. Od pristojnih institucĳ 
zahtevamo, da se nastala situ-
acĳa ponovno temeljito prouči 
in se izpadle katastrske občine 
ponovno vključi v območje 
OMD. Občina Trebnje je pri 
reševanju problema iz OMD 
izpadlih območĳ kljub pobudi 
in prošnji Odbora izpostave 
Trebnje delovala zelo pasivno.

Božidar Kravcar, 
predsednik KGZ Izpostava Trebnje

Z uveljavitvĳo Zakona o evidentiranju nepre-
mičnin, državne meje in prostorskih enot, ki se 
je začel uporabljati s 24. 11. 2006, so upravne 
enote pridobile v svojo pristojnost ter opravlja-
nje nove upravne naloge – izdajanje potrdil iz 
zbirk geodetskih podatkov. Navedeno pomeni 
obogatitev nabora upravnih storitev na upra-
vnih enotah, saj je bilo do zdaj možno podati 
zahtevo za izdajo navedenih potrdil samo pri 
pristojni geodetski upravi. Glede na navedeno 
lahko uporabniki upravnih storitev od 01.12.20-
06 dalje na upravni enoti pridobĳo naslednja 
potrdila: podatke o parceli, ki zajema načrt par-
cele, ter opisne podatke, posestni list, lastninski 
list in podatke o stavbi, opisne podatke o stavbi 
in opisne podatke o delu stavbe.

Glede na to, da so zbirke geodetskih poda-
tkov javne evidence, ima vsakdo pravico pri-
dobiti potrdilo o zadnjih vpisanih podatkih 
proti plačilu upravne takse po taksni tarifi št. 4 
Zakona o upravnih taksah, in sicer:
- 60 točk za potrdilo načrt parcele, posestni list, 

lastninski list,
- 30 točk za potrdilo opisni podatki o parceli,
- 15 točk za potrdilo podatki o naslovu stavbe,
- 15 točk za potrdilo opisni podatki o delu 

stavbe,

- 30 točk za potrdilo podatki o stavbi (potrdilo 
o vseh podatkih o stavbi na parceli/parcelah, 
ki ne vsebuje podatkov o lastništvu),

- 30 točk za potrdilo podatki o delu stavbe (po-
trdilo o vseh podatkih o stavbi na parceli/par-
celah, ki ne vsebuje podatke o lastništvu),

- 60 točk za potrdilo podatki o delu stavbe (po-
trdilo o vseh podatkih o delu stavbe na par-
celi/parcelah, ki vsebuje podatke o lastništvu 
ali verjetnem lastniku ali upravljavcu dela 
stavbe).

Po četrtem odstavku 6. člena Zakona o upra-
vnih taksah znaša vrednost točke 0,07 EUR (17 
SIT).

Potrdilo o podatkih iz katastra stavb, izdano 
za namene 167. člena Stanovanjskega zakona in 
Uredbe o označevanju stanovanj in stanovanj-
skih enot, je takse prosto.

Iz zemljiškega katastra in katastra stavb je 
mogoče pridobiti podatke o posameznih par-
celah, stavbah in delih stavb, ni pa mogoče za-
htevati podatkov o tem, katere nepremičnine 
ima v lasti posamezna fizična ali pravna oseba. 
Te podatke lahko pridobi lastnik sam oziroma 
sodišče za potrebe izvršbe, druge osebe pa le, 
če tako določa zakon. 

Upravna enota Trebnje

Za minulo leto 2006 je vra-
čilo trošarine za energente, 
ki se uporabljajo za pogon 
kmetĳske in gozdarske me-
hanizacĳe, v primerjavi z več 
let veljavnimi pravili, spre-
menjeno. Lani je bil sprejet 
nov pravilnik, ki ureja po-
goje in postopke vračanja. 
Spremenile so se normativne 
količine, obseg najmanjših 
površin, za katere se lahko 
uveljavlja povrnitev in na-
čin dokazovanja upraviče-
nosti povrnitve za površine 
v obdelavi (povrnitev ni več 
mogoča za neevidentirane 
zakupe). V tem prispevku 
se bomo osredotočili na po-
vrnitve trošarine za fizične 
osebe.
Upravičenci

Upravičenci do vračila 
50 % trošarine na podlagi 
Pravilnika o načinu vračila 
trošarine za energente, ki se 
porabĳo za pogon kmetĳske 
in gozdarske mehanizacĳe 
(Uradni list RS, št. 10/06) so 
fizične osebe, ki opravljajo 
kmetĳsko ali gozdarsko de-
javnost in so imele na dan 
30. 06. 2006 na območju RS v 
uporabi najmanj 10 hektarov 
gozda ali toliko obdelanih 
zemljišč, da skupna norma-

tivna poraba znaša vsaj 540 
litrov. 

V primeru več upravičen-
cev v okviru istega gospo-
dinjstva (skupnost oseb, ki 
imajo skupno stalno ali za-
časno bivališče) se za določi-
tev skupne normativne pora-
be upošteva skupna površina 
zemljišč v uporabi vseh čla-
nov gospodinjstva, zahtevek 
pa predloži eden od uporab-
nikov zemljišč kot vlagatelj v 
okviru gospodinjstva. V tem 
primeru se v zahtevku izpol-
ni pooblastilo za uveljavlja-
nje vračila trošarine. 
Obseg povrnitve

Vračilo trošarine se uve-
ljavlja za dejansko porablje-
no gorivo v letu 2006, kot je 
razvidno iz računov, vendar 
največ do normativne pora-
be. Ne glede na vrsto mine-
ralnega olja, za katero upra-
vičenec uveljavlja vračilo, se 
kot plačana trošarina prizna-
va trošarina, predpisana za 
plinsko olje.

Normativna poraba je do-
ločena na leto, glede na povr-
šino obdelanih kmetĳskih in 
gozdnih zemljišč na območju 
RS v uporabi upravičenca in 
katastrsko kulturo, evidenti-
rano v zemljiškem katastru 
ter znaša: 
� 200 litrov na 1 hektar nji-

ve, travnika, barjanskega 
travnika ali ekstenzivnega 
sadovnjaka (skupina 1), 
� 420 litrov na 1 hektar vino-

grada, plantažnega sadov-
njaka, hmeljišča ali vrta 
(skupina 2), 
� 50 litrov na 1 hektar paš-

nika ali gozdne plantaže 
(skupina 3), 
� 15 litrov na 1 hektar trstičja 

ali gozda (skupina 4).
Zemljišča v uporabi

Kot površina zemljišč v 
uporabi se šteje površina 
zemljišč v lasti, zakupu, ali 
v uporabi na osnovi drugega 
pravnega naslova, zmanj-
šana za površino zemljišč, 
danih v zakup, po stanju v 
zemljiški knjigi, zemljiškem 
katastru, ali evidentiranih pri 
davčnem organu in zmanjša-
na za površino neobdelanih 
zemljišč. Neevidentiranih 
zakupov za povrnitev v letu 
2006 torej ni mogoče uvelja-
viti. V primeru, da vlagatelj 
ne predloži zgoraj navedenih 
dokazil o zemljiščih v upora-
bi, jih carinski organ pridobi 
iz evidenc davčnega organa 
(vlagatelj s svojim podpisom 
soglaša, da se podatki pri-
dobĳo od davčnega organa). 
Priporočamo, da vlagatelji 
sami pridobĳo potrdilo o 
zemljiščih na davčnem ura-
du, da bi tako lahko pra-
vilno izpolnili vlogo, saj so 
zemljišča za leto 2006 razde-
ljena v 4 skupine (prej 3).
Vloga in računi

Vlogo za vračilo trošarine 
za leto 2006 je potrebno vlo-

žiti na obrazcu TRO-A do 31. 
marca 2007 pri pristojnem 
carinskem organu (osebno 
ali poslati po pošti). Obrazci 
so novi, vsebujejo tudi poob-
lastilo vlagatelju, če je lastni-
kov zemljišča več. Na voljo 
so na internetni strani carine 
www.carina.gov.si (rubriki 
OBČANI ali Obrazci), v stroj-
nih krožkih, na enotah Kme-
tĳske svetovalne službe, ter 
naprodaj v knjigarnah DZS.

Vlogi se priloži originalne 
račune za nakupljeno gorivo, 
ki jih je potrebno oštevilčiti 
na način “1/n”, “2/n”,...”n/
n”, pri čemer je “n” število 
računov. Veljajo računi za 
kupljeno gorivo na bencin-
skih servisih, ali pa računi za 
strojne storitve, na katerih je 
navedena količina porablje-
nega goriva. Mora pa po no-
vem izvajalec storitve podati 
izjavo (napisati na račun), 
da za navedeno gorivo ne 
bo sam uveljavljal povrnitve 
trošarine.
Pričakovane spremembe 
pravilnika

Za leto 2007 (vlaganje vlog 
v letu 2008) se pripravljajo 
spremembe pravilnika, ki bo 
predvidoma določil, da se 
kot podlaga za dokazovanje 
uporabe kmetĳskih zemljišč 
upoštevajo GERK-i, za gozd 
pa še naprej podatki iz kata-
stra. 

Marjan Dolenšek
KGZS – Zavod NM

Obvestilo
Kmetĳska svetovalna služba Trebnje zbira prĳave za testiranje traktorskih škropilnic in pršil-
nikov. Prĳave lahko oddate na tel. 07/3460-670; 07/3460-671 od 7.00–15.00 ure.
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V soboto, 13. 1. 2007, se je 
3. vinogradniškega pohoda 
na Lisec udeležilo cca 120 

udeležencev. Zbrali smo se 
pri Baragovi domačĳi v Mali 
vasi, pot pa nas je vodila na 

Krušni Vrh – Babna Gora – 
Kozjak, kjer so nam prĳazni 
lastniki domačĳe Marinček 
postregli z domačimi dobro-
tami. Pot nas je nato vodila 
do Dol. Kamenja in nato po 
gozdu proti najvišjemu vrhu 
Lisca (565 m).  Prav vsem 
udeležencem je uspelo priti 
na najvišjo točko – Piramido 
(tako imenujejo domačini), 
med katerimi je bilo tudi 
nekaj “oblasti”. Na sliki: tri-
je predsedniki KS (Dobrnič, 
Sela Šumberk in Knežja vas) 
z v.d. direktorico občinske 
uprave. Pot smo nadaljevali 
do zidanice g. Koncilja, kjer 
so bili vsi udeleženci deležni 
dobrega okrepčila.

 
Franc Mulh, 

predsednik društva

Tudi za Rome drži, da na 
mladih svet stoji

Pravilnik o registru kmetijskih 
gospodarstev

V Uradnem listu RS, št. 121/2006, je bil objavljen Pravilnik o registru kme-
tĳskih gospodarstev (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je začel veljati 2. 12. 2006. 
Pravilnik natančno določa pogoje in postopek za vpis, način vodenja in na-
čin upravljanja registra kmetĳskih gospodarstev (RKG), registra skupnih 
pašnikov ter evidence grafičnih enot rabe zemljišč kmetĳskega gospodarstva 
(GERK).

Najpomembnejša novost Pravilnika je, da so z uveljavitvĳo le-tega upravne 
enote pridobile nove pristojnosti glede vodenja registra, in sicer je vodenje 
registra z Ministrstva za kmetĳstvo, gozdarstvo in prehrano prenešeno na 
upravne enote. Na podlagi Pravilnika se kmetĳsko gospodarstvo na podlagi 
vloge, ki jo vloži subjekt pri pristojni upravni enoti, vpiše v register kmetĳ-
skih gospodarstev. V register skupnih pašnikov, ki je del RKG, upravna enota 
po uradni dolžnosti vpiše skupne pašnike in planine na območju Republike 
Slovenĳe. Ob vpisu kmetĳskega gospodarstva v RKG upravna enota izvede 
vpis GERK v evidenco GERK. Novi Pravilnik med drugim na novo ureja sam 
postopek v zvezi z ugotavljanjem pravilnosti prĳavljenih podatkov in izbris 
GERK. Ministrstvo kot upravljalec evidence redno izvaja kontrolo podatkov 
o vrsti dejanske rabe GERK. 

Kmetĳska gospodarstva oziroma GERK, ki so vpisana v skladu s prejšnjim 
Pravilnikom o kmetĳskih gospodarstvih in z evidenco subjektov, se po novem 
Pravilniku štejejo za vpisana v RKG oziroma evidenco GERK. Postopki za 
vpis v RKG in evidenco GERK, začeti pred uveljavitvĳo Pravilnika, se dokon-
čajo na ministrstvu v skladu z le-tem. 

Upravna enota Trebnje

Vinogradniški pohod Lisec

Romi Dolenjske želijo svojo romsko zvezo
Na zborovanju se je zbralo več novinarjev kot Romov. Romi na Dolenjskem nasprotujejo novemu zakonu o Romih

Številni snemalci zborovanja

Tradicionalni zimski pohod na Ostri vrh

Novo vodstvo 
Društva Sožitje 
Trebnje

Decembra se je iztekel štiriletni mandat vod-
stvu Sožitja Trebnje, društvu za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju, zato so praz-
novanje dedka Mraza, ki je potekalo 16. decem-
bra v gostilni Pri Francki,  izkoristili za volitve. 
V izvršni odbor so bili izvoljeni Ciril Doles, An-
dreja Jurovič, Bogdan Muren, Aleksander Prĳa-
telj, Zdenka Uhan, Štefan Velečič in Branko Ve-
selič. Člani nadzornega odbora so postali Darja 
Doles, Stanislav Jarc in Getraude Medved, člani 
disciplinske komisĳe pa Ljiljana Lukić, Lidĳa 
Urbič in Antonĳa Velečič. 

Na podlagi dobljenih glasov na volitvah so na 
prvi seji društva, ki je potekala 21. decembra, 
imenovali predsednike posameznih odborov. 
Predsednik izvršnega odbora in hkrati tudi 
predsednik društva je postal Štefan Velečič, pod-
predsednica pa Zdenka Uhan. Novi predsednik 
nadzornega odbora je Stanislav Jarc, nova pred-
sednica disciplinske komisĳe pa Lidĳa Urbič. 

Člani društvenih odborov so se odločili, da 
z novimi članskimi izkaznicami vzpostavĳo 
natančnejšo evidenco članov društva. Člani, ki 
ne bodo plačali članarine za tekoče leto, bodo 
izključeni iz društva in bodo tako izgubili tudi 
vse pravice, ki jih lahko v društvu uveljavljajo. 
Kot eno izmed prvih nalog društva pa si je novo 
vodstvo zadalo ponovno oživitev in organizira-
nje dobrodelnega koncerta Odprite srce, ki naj 
bi bil predvidoma že marca. 

Živa Zakšek

Januarska pomlad, foto: Bruno Čibej

Romi iz Kočevja, Ribnice, Bele krajine in 
Posavja že nekaj časa ugotavljajo, da do-
sedanja Romska zveza Slovenĳe na čelu z 
Joškom Horvatom-Mucem ne deluje v ko-
rist vseh Romov v Slovenĳi, marveč skrbi 
le za Rome na Štajerskem in v Prekmurju. 
Pri agitacĳi za ustanovitev nove Zveze 
Romov za Dolenjsko je bil najbolj aktiven 
Rom Tone Hudorovac iz Črnomlja, ki je 
zaradi nesoglasĳ z Romsko zvezo podal 
odpoved od podpredsedniškega mesta. 
Z občinskim svetnikom iz Trebnjega Mati-
jem Hočevarjem sta se dogovorila, da bo 
zborovanje Romov v največjem romskem 
naselju v občini, na Hudejah, kjer bi Romi 
izrazili protest proti novemu zakonu o 

Romih ter ustanovili novo romsko zve-
zo za Dolenjsko. Predvideli so, da se bo 
zbralo okoli 300 Romov, kar pa je močno 
vznemirilo prebivalce KS Račje selo (saj je 
bilo zborovanje napovedano ravno v času 
problemov z romsko družino Strojan). V 
dogovoru s policĳo in predstavnikom ob-
čine je bilo dogovorjeno, da se število Ro-
mov zmanjša in da se zborovanja udele-
žĳo le predstavniki posameznih romskih 
naselĳ oziroma občin.

Toda zborovanje Romov ni doseglo 
pravega učinka, saj se jih je zbralo le peš-
čica, številni pa so bili novinarji tako ča-
sopisnih hiš kot tudi televizĳskih medĳev. 
(Po mnenju predstavnikov KS Račje selo 

in predstavnika občine, ki so prisostvova-
li zborovanju, je bilo več novinarjev kot 
Romov). Romi so na zborovanju prebrali 
zahtevek po novi organizacĳi ter protest 
proti določilom novega zakona o Romih 
ter se zatem tudi razšli.

Ali so Romi s tem zborovanjem dosegli 
cilj, pa bo pokazal čas. Kakšnih vidnih od-
mevov, kljub številni medĳski prisotnosti, 
pa še ni čutiti. Se pa lahko vprašamo, če 
bi medĳi dali tako veliko pozornost tudi 
krajanom KS Račje selo, KS Veliki Gaber 
in KS Velika Loka, če bi sklicali zborova-
nje in želeli javnost seznaniti s problemi, s 
katerimi se vsakodnevno soočajo.

M.D.

V letu 2005 smo na pobudo ko-
ordinatorja za romska vpraša-
nja ustanovili romsko društvo. 
Namen tega društva je, da bi 
preko kulture približali več-
inskemu prebivalstvu romski 
jezik in običaje. Prav običaji so 
tisti, ki počasi tonejo v pozabo, 
saj so preprosto nesprejemljivi 
v okviru integracĳe Romov. 
Na to temo društvo planira le-
tos posneti dokumentarni film.
V letu 2006 smo v sodelovanju 
z Občino Trebnje in Zvezo Ro-
mov Slovenĳe organizirali 8. 
april - Svetovni dan Romov. 
Udeležili smo se povorke za 

ob Trebanjskem košu, nasto-
pamo pa tudi v drugih obči-
nah po Slovenĳi.

Upamo, da bomo tudi v prihod-
nje v društvo sprejeli nadarje-
ne mlade člane. Tudi za Rome 
namreč drži, da na mladih svet 
stoji in da je znanje najboljša 
popotnica  za boljše življenje.
Predsednik društva Matĳa Ho-
čevar in hkrati romski svetnik 
se v okviru društva preko ZRS 
in Svetniškega foruma bori 
tudi za izboljšanje bivanjskih 
razmer v naselju Hudeje. 

Vida Hočevar

Pohod na Ostri vrh na štefanovo, 26. 12., je postal že tradi-
cionalen, saj je letos potekal že sedmič zapored.
Za vzpon na 523 metrov visok hrib se je odločilo približ-
no dvesto petdeset pohodnikov, saj pot ni preveč zahtev-
na in so jo zmogli tudi otroci. Pohod je potekal po usta-
ljeni poti, in sicer od Rdečega Kala, mimo Male in Velike 
Vratnice do konca gozdne ceste. Od tam so se pohodniki 
po gozdu povzpeli na Mali vrh in naprej na Ostri vrh, 

ki so ga dosegli po dobri uri hoje. Na Ostrem vrhu so se 
udeleženci pohoda pogreli ob ognju, si na pripravljenih 
palicah spekli klobase in se okrepčali še z ostalimi dobro-
tami iz nahrbtnika. Vztrajnejši so nato nadaljevali pot še 
do Frate, ostali pa so se po običajni poti vrnili do izhodiš-
ča. Pot je bila prĳetna, udeleženci pa veseli in živahni. Se 
vidimo zopet prihodnje leto!

Lea Udovič
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Trebnje, 25. decembra – V trebanjski župnĳski 
cerkvi je praznični večer zaokrožil že 14. Božič-
ni koncert, na katerem so sodelovali: Občinski 
pihalni orkester, Mešani pevski zbor društva 

vinogradnikov Trebnje, Otroški pevski zbor 
PŠ Dol. Nemška vas, Plameni, Trebanjski oktet, 
Mešani cerkveni pevski zbor župnĳe Trebnje, 
Glasbena skupina Stopinje, Mešani pevski zbor 

KUD Matĳa Tomc Mirna, Pevski 
zbor Mladike, Ragle, Oktet Lipa 
in predstavniki Glasbene šole 
Trebnje – Janko Starič (kljunasta 
flavta) in Jana Višček (kitara), 
Jan Gričar (saksofon) in Aljaž 
Hrastar (diatonična harmoni-
ka). Predstavniki posameznih 
skupin so se predstavili in nabi-
to polni cerkvi poslušalcev izre-
kli božično voščilo. Na koncu se 
je skoraj 180 nastopajočih zlilo v 
skupno pesem Sveta noč.

Čeprav je koncert božičnih 
pesmi ena od številnih priredi-
tev v prednovoletnem času, je 
organizator Kulturno društvo 
Trebnje z odzivom tako nasto-
pajočih kot publike lahko zado-
voljen.                                       I.V.

Napovednik 
20. in 21. 1. 2007 seminar mažoret v telovadnici  
 OŠ  Mirna
26. – 28. 1. 2007 seminar Umetnost    
 pripovedovanja pravljic, 
 Dom Čebelica na Čatežu
27. 1. 2007, ob 19.30 gledališka predstava, 
 Kulturni dom Trebnje 
8. 2. 2007, ob 17.00 otroška abonmajska predstava 
 Lajnarjev cirkus, 
 Kulturni dom Trebnje
12. 2. 2007  Knjižnica Trebnje – 
 predstavitev zbornika 
17. 2. 2007, ob 20. uri gledališka predstava 
 Kako smo ljubili tovariša Tita  
 – KD Trebnje
24. 2. 2007  1. Mednarodno tekmovanje   
 ustnih harmonikarjev z   
 izborom ljudske pesmi – 
 KD Mokronog

9. 2., ob 19.00 proslava ob 
Slovenskem kulturnem prazniku 

- Kulturni dom Trebnje. 

dr. France Prešeren (1800 – 1949)

V spomin 
Darinka Tomplak

V začetku leta je ugasnilo življe-
nje Darinke Tomplak, dolgoletne 
direktorice Centra za izobraževanje 
in kulturo Trebnje. Med prĳatelji 
in znanci je veljala za »upornico«, 
ki je zastavljene cilje dosegala s 
svojim optimizmom in včasih celo 
trmo. Tudi v boju proti bolezni so 
mnogi upali, da bo uspela. A usoda 
je hotela drugače …

Darinka Tomplak je štirinajst let 
pridobivala izkušnje s področja izobraževanja odraslih na DU Boris Kidrič v Ljubljani, leta 1986 pa 
se je kot direktorica zaposlila na CIK-u v Trebnjem, kjer je delo opravljala do upokojitve leta 2005. 
Dejavnost zavoda je vodila v skladu s potrebami okolice in ambiciozno zastavljala cilje. Že leta 1986 
sta se srednješolskima programoma Ekonomski tehnik in Administrativni tehnik pridružila programa 
Obratni strojni tehnik in Obdelovalec lesa. Leto kasneje se je na podlagi potreb okolice in domače 
živilske industrĳe  začelo sodelovanje s Srednjo agroživilsko šolo Ljubljana, oblikovala pa sta se tudi 
programa varstvo pri delu in varstvo pred požari. Sodelovanje s Srednjo Trgovsko šolo Ljubljana je do-
mačemu prebivalstvu približalo programa Trgovec in Trgovinski poslovodja. Sledila so še sodelovanja 
s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ŠC Novo mesto in CDI Univerzum. Kasneje so 
sledile še lastne verifikacĳe za številne srednješolske programe, strm razvoj osnovne šole za odrasle in 
oblike izobraževanja za Rome. Poleg tega pa so se razvĳali številni programi usposabljanja in tečaji 
– od računalništva do tujih jezikov za odrasle. Številnim srednješolskim programom so se pridružili 
še višješolski in kasneje visokošolski programi, ki so nastajali v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto 
Ljubljana. 

Prisluhniti je znala potrebam in željam vseh, ne glede na starost. Tako so na CIK-u kmalu dobili 
svoje mesto tudi starejši odrasli in upokojenci. Leta 1998 je bila tako ustanovljena Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, ki se je v osmih letih razvila v pravo manifestacĳo znanja in dobre volje.  

Vse večji vpisi in širitev dejavnosti so postajali prevelik zalogaj za obstoječe prostorske pogoje. Zato 
se je z vso vnemo in gospodarsko preudarnostjo podala v obnovo starih in gradnjo novih prostorov. Po 
dobrem letu dni je zgradba že zasĳala v novi podobi – nadgrajena je bila mansarda,  obstoječi prostori 
pa so bili obnovljeni. 

Poleg izobraževalne dejavnosti so pod njenim vodstvom v okviru CIK-a uspešno delovali tudi kul-
tura, glasba, knjižničarstvo in založništvo. Znala je prisluhniti umetnosti in ji vliti novo energĳo. 
Tako je z letom 1994 Galerĳa likovnih samorastnikov zaživela v novi luči. Redni letni tabori so zbirko 
bogatili, sloves galerĳe in mesta pa je popeljala tudi v tujino (razstava v Muzeju naivne umetnosti v 
Vicqu pri Parizu).

Darinka Tomplak bo ostala v spominu kot plemenita ženska, ki je sleherno stvar, katere se je dotakni-
la, prebudila in razvila v nove razsežnosti. Njeno delo bo še dolgo spominjalo nanjo, njeno prĳateljstvo 
pa bo v srcu mnogih kot dragocen dar živelo še naprej.

V sredo, 10. januarja, sta trebanjska Zveza kul-
turnih društev Trebnje in območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti orga-
nizirala srečanje predstavnikov kulturnih dru-
štev in umetniških vodĳ, članov predsedstva 
ZKD in članov Sveta OI. Srečanja so se udeleži-
li tudi vsi trĳe župani, gospod Alojzĳ Kastelic, 
Anton Maver in Rupert Gole, direktor Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti gospod Igor 

Teršar ter referentka oddelka za družbene de-
javnosti Občine Trebnje Branka Marolt. Z vese-
ljem so vsi navzoči pozdravili prisotnost pred-
sednika ZKD, Mitjo Prĳatelja, ki mu leto 2006 ni 
bilo po zdravstveni plati najbolj naklonjeno.
Na srečanju je bilo pojasnjeno, da bosta Zveza 
kulturnih društev Trebnje in Območna izpo-
stava Trebnje tudi v bodoče delala za kulturna 
društva vseh treh občin.

Božiček obiskal trebanjske otroke

Božični koncert

Najmlajši udeleženec Janko Starič je zaigral na kljunasto flavto, 
spremljala pa ga je Jana Višček. (Foto: R. Višček)

Božiček v Vrtcu Sončnica

Nekega zimskega večera

Dobri mož v rdeči obleki, ki ga vsi poznamo 
pod imenom Božiček, se je tudi konec lanskega 
leta ustavil v Trebnjem in s svojim prihodom 
razveselil manjše in malo večje otroke.

Božičkov postanek v Trebnjem pa ni trajal le 
nekaj minut, kot je to zanj običajno, temveč se 
je med otroki iz trebanjske občine zadržal kar 
tri dni ter jih tako v četrtek, petek in soboto 
zvečer razveseljeval v parku poleg občinske 
stavbe. Prireditev, poimenovana Z Božičkom 
v čarobnem gozdu, je na nek način postala že 
tradicionalna, saj dobri mož že nekaj let zapo-
red obiskuje otroke ter se z njimi veseli v pred-
prazničnih dneh. Božiček je v Trebnjem vsako 

leto zelo dobre volje, saj z otroki rad zapoje in 
zapleše. Vsak dan pa prebere tudi pravljico, o 
kateri morajo otroci doma narisati risbico in 
mu jo naslednji dan tudi pokazati. Za svoj trud 
so malčki seveda nagrajeni z malimi sladkimi 
dobrotami. Božiček pa ne bi bil Božiček, če ne 
bi obdaril vseh otrok, tudi tistih, ki mu risbice 
niso narisali. V petek, 22. decembra, je Božičku 
delala družbo še skupina mažoretk, starih od 8 
do 12 let. Smrečice, ki so postavljene v parku, 
pa so okrasili otroci iz vrtcev in osnovnih šol 
občine Trebnje.

Otroci seveda upajo, da jih bo Božiček obis-
kal tudi prihodnje leto.                        Lea Udovič

Veseli december nam je prinesel veliko rado-
sti in pravljičnega vzdušja.

V novi, lepo urejeni dvorani KS Veliki Gaber 
smo v torek, 19. 12. 2006, ob 17. uri z glasbo, 
lutkovno igrico in plesom pričakali Božička.

Domača glasbena skupina Zvezdice je pod 
mentorstvom Fani Anžlovar doživeto zapela in 
zaigrala nekaj lepih melodĳ, ki so nas spomnile, 
da so prazniki pred vrati.

Največje presenečenje pa je bila lutkovna 
igrica Nekega zimskega dne. Pripravile in za-
igrale so jo mamice naših otrok. Tako lutke kot 
mamice so navdušile vse prisotne.

Razigranost je rasla, zato so otroci sproščeno 
zaplesali in zapeli. Ko je svetloba luči pojenjala, 

je prišel Božiček z darili.
V soju zvezd in novoletnih luči smo se pred 

vhodom vrtca ogreli s čajem in se posladkali z 
dobrotami, ki so jih prinesli starši.

Za veselo vzdušje je poskrbela tudi harmoni-
ka, ob kateri smo lahko zapeli in zaplesali.

Vzgojiteljice  se  iskreno zahvaljujemo vsem 
staršem za pomoč in sodelovanje pri izvajanju 
različnih dejavnosti, s katerimi skupno razve-
seljujemo otroke.

Hvala tudi vodstvu KS Veliki Gaber, ki nam 
je omogočilo, da smo v lepi in prostorni dvora-
ni doživeli nepozaben zimski večer.

Martina Mole,
vzgojiteljica VVE pri OŠ Veliki Gaber
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Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. Uredniški odbor: Igor Teršar, Vida Hočevar, Jože Povšič, Živa Zakšek, Jožko Tomšič, Katarina Zupančič, Dušan Zakrajšek, Ivanka 
Višček in Valerĳa Šket Jarm. Grafična realizacĳa TOMOGRAF, Tomo Cesar s. p., Novo mesto. Naklada 4700 izvodov, ki se razdelĳo brezplačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Treb-
nje.

Komisĳa za gasilke pri GZ Trebnje je v soboto, 13. januarja 2007, organizirala že tradicionalno po-
novoletno srečanje gasilk prostovoljnih gasilskih društev vseh treh občin. V gostilni Pri Kolencu 
(sedaj Roman Muhvič) na Mirni se je zbralo preko 80 gasilk, ki so si ob harmonikarju Gregorju 
naredile zanimiv večer, katerega zaključek se je prevesil že v prve ure novega dne.  

Športne novice

Trebanjske kegljačice pete, Šribarjevi srebrna medalja

Na sliki z desne proti levi: Anica Barbo (2), Milena Veber (1) in Katja 
Šribar (3)

Pridobitev dovoljenja za igro golfaPridobitev dovoljenja za igro golfa

Tečaj kuhanja
Človek naj bi se učil vse življenje. Na vseh po-
dročjih znanosti in vsakdanjega življenja je 
vedno kaj novega, prav tako se v svetu kulina-
rike vedno kaj spreminja. Ker pa se ženski svet 

mirnskega društva upokojenk ne prepušča mi-
selnosti, kar znam, znam, smo se po dveh letih 
ponovno zbrale na tečaju kuhanja, ki je potekal 
v kuhinji Osnovne šole Mirna. Pod vodstvom 
mentorice in svetovalke za kmetĳstvo Helene 
Mrzlikar smo se seznanile z novostmi zdrave 
prehrane s poudarkom  na žitaricah.          M. P.

Uspešni mirnski badmintonisti

Žegnanje 
konj
Na Štefanovo je bilo pri 
podružnični cerkvi v Šte-
fanu pestro, saj je  pri žeg-
nanju konj, ki je sledilo po 
maši (opravil ga je gospod 
kaplan Sebastĳan),  so-
delovalo lepo število konj 
z lastniki; manjkale niso 
niti konjske vprege. 

Kdo bi si upal pred začetkom prvenstva v 1. B državni ligi za 
jesenski del tekmovanja napovedati uvrstitev v »gornji dom« na 
razpredelnici. Pa se je zgodilo!  Kljub neverjetno slabemu za-
četku, saj je na nekatere igralke nastop v višjem »rangu« tekmo-
vanja štelo za obremenitev in niso pokazale vsega, kar zmorejo. 
Kasneje je vse steklo, kot je treba, kar dokazuje dejstvo, da so v 
predzadnjem krogu na celjskem kegljišču Golovec presenetljivo 
s 5:3 premagale Miroteks in ga »vrgle« s prvega mesta, potem 
so v zadnjem krogu jesenskega  dela »doma« uspešno zaključile 
z visoko zmago proti znova vodeči ekipi Korotana (Prevalje na 
Koroškem) s 6:2 in na koncu osvojile visoko 5. mesto. 

Druga ekipa, v kateri so nastopile tudi mlajše igralke, je v 2. 
ligi zahod zbirala tekmovalne izkušnje, kar je bil tudi osnovni 
cilj; žal so nasprotne ekipe bile močnejše. 

Rezultati prvega dela – 1. B liga: SLOVENSKA BISTRICA: 
Impol – Trebnje I 7:1 (3981:2964), NOVO MESTO: Trebnje I - Pro-
teus Sport 3:5 (3010:3026), MARIBOR: Miklavž – Trebnje I 5:3 
(3293:3185), NOVO MESTO: Trebnje I – Ljubelj 6:2 (3027:2978), 
TRBOVLJE: Rudar – Trebnje I 8:0 (3162:2995), LJUBLJANA:  
Avia Team  – Trebnje I 6:2 (3052:3009), NOVO MESTO: Trebnje 
I – Kočevje 5:3 (3012:2949), CELJE: Miroteks II – Trebnje I 3:5 
(3077:3119), NOVO MESTO: Trebnje I – Prevalje 6:2 (3041:2883). 

Uspešnost igralk: Angelca Dalmacĳa 7:2 (zmage : porazi), Ire-
na Goleš 5:3, Slavica Hribšek 3:6, Katja Šribar 3:6, Milena Veber 
3:6 i.t.d. Lestvica: 1. Proteus Postojna 14, 2. Koratan Prevalje 14, 
3. Miroteks II 14, 4. Rudar 12, 5. Trebnje I 8, 6. Kočevje 7, 7. Mi-

klavž 7, 8. Impol 6, 9. Ljubelj Tržič 4, 10. Avia Team 4.
2. liga zahod: NOVO MESTO: Trebnje II – Novo mesto 1:7 

(2780:2957), IZOLA: Izola – Trebnje II 7:1 (3302:2982), NOVO 
MESTO: Trebnje II – Pivka 3:5 (2736:2876), ČRNOMELJ: Bela 
krajina I – Trebnje II 6:2 (2831:2713), NOVO MESTO: Trebnje II 

– ETA Kamnik 1:7 (2881:3029), NOVO MESTO: Trebnje II – Med-
vode 3:5 (2895:3028), KOPER: Koper – Trebnje II 7:1 (3211:2865). 
Uspešnost: Rozi Flisar 6:0, Anica Barbo 3:4, Mojca Pekolj 2:5, 
Mojca Šalehar 1:4, Zdenka Oven 0:1 i.t.d. Lestvica: 1. Novo me-
sto 13, 2. Izola 13, 3. Eta II 8, 4. Bela krajina II 8, 5. Koper 6, 6. 
Medvode 4, 7. Pivka 4, 8. Trebnje II 0.

Na tradicionalni »revĳi kegljačev« v Novem mestu, ki se igra 
ob koncu leta, je Trebanjka Irena Goleš presenetljivo s 533 po-
drtimi keglji osvojila drugo mesto; le za dva keglja je zgrešila 
zmago, ki je pripadla Črnomaljki Martini Žvab. Poleg Irene so se 
izkazale še njene soigralke Slavica Hribšek (3), Anica Barbo (4), 
Katka Šribar (5) i.t.d.

Na 28. klubskem prvenstvu je trinajstič zmagala Milena Ve-
ber, pred Anico Barbo in Katjo Šribar.

ZADNJA NOVICA:
Začetek leta je postregel z enim od največjih uspehov kluba. 
Na državnem prvenstvu v Cerknici je v disciplini SPRINT 
Katja Šribar osvojila srebrno medaljo (Anica Barbo je bila 
peta in Angelca Dalmacĳa šesta). Zmagala je Celjanka Brigi-
ta Strelec. Največje presenečenje je pripravila Anica Barbo, 
ki je v četrtfinalu izločila iz nadaljnjega tekmovanja aktual-
no svetovno prvakinjo Celjanko Barbaro Fidel. 

GOLF&COUNTRY CLUB TREBNJE spreje-
ma prĳave za tečaj igranja golfa. 20-urni tečaj 
obsega teoretični del, vadbo na vadišču, igrišču 
in zaključni izpit na igrišču. 

Vsak udeleženec si ob zaključku pridobi do-
voljenje za igro, ki je pogoj za igranje golfa na 
vseh igriščih golfa. Minimalno število za izved-
bo tečaja je 5 udeležencev. Tečaj bo potekal v 
skupinah pionirjev, mladincev in odraslih. 

Vse ljubitelje golfa vabimo k včlanitvi v naš 
klub. Včlanite se lahko med pionirje, mladince 
in člane.

Prĳave za tečaj zbiramo do 1. aprila 2007, in-
formacĳe in včlanitev na: 031 650 753 in 041 377 
958.

Tone Zaletel, sekretar kluba

Badmintonski klub Tom Mirna je leto 2006 
zaključil kot najuspešnejši klub v Slovenĳi, saj 
so Mirnčani osvojili vse tri klubske naslove, to 
je naslov ekipnega državnega prvaka do 13 let, 
naslov ekipnega državnega prvaka do 17 let in 
naslov ekipnega članskega državnega prvaka. 
Na posameznih državnih prvenstvih so bad-
mintonisti BK Tom Mirna osvojili 9 naslovov 
državnih prvakov in več odmevnih mednarod-
nih zmag ter še preko 20 medalj srebrnega in 

bronastega blišča. Na vrhu mladinske evropske 
jakostne lestvice sta bila ob koncu leta napisa-
na obetavna mladinca Matevž Bajuk in Aljoša 
Turk, med posamezniki pa je bil Matevž še na 
drugem mestu.

Mirnčani želĳo ponovno oživitev badminto-
na tudi v Trebnjem, saj so prepričani, da je tudi 
v Trebnjem veliko število mladih in tudi starej-
ših, ki bi želeli igrati to atraktivno igro.  

D.Skerbiš.ml


