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Ob smrti dr. Alojzija Šuštarja, rojaka in častnega občana 
V ponedeljek, 2. julija 2007, smo se delegacija 
občine Trebnje, krajani Grmade pri Trebnjem 
in okoliških vasi, predstavniki trebanjske župni-
je in nekateri domačini udeležili pogreba upo-
kojenega ljubljanskega nadškofa in metropolita 
dr. Alojzija Šuštarja. Pogrebna slovesnost je bila 
na Pogačarjevem trgu ob ljubljanski stolnici Sv. 
Nikolaja. Mašo zadušnico je ob somaševanju 
škofov in duhovnikov ter ob navzočnosti mno-
gih vernikov in drugih ljudi, daroval kardinal 
Franc Rode. Pogrebni obred je vodil ljubljanski 
nadškof in metropolit msgr. Alojzij Uran. Po-
slovilne govore v čast temu velikemu Slovencu 
in domoljubu so ob odprtem grobu imeli pred-
sednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, 
evropski poslanec Lojze Peterle in Janez Smo-
lič, predstavnik trebanjske župnije. Grob nad-
škofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja je v 
stolnici Sv. Nikolaja v Ljubljani. 
Leta 1996 je bil dr. Alojzij Šuštar s sklepom Ob-
činskega sveta Občine Trebnje proglašen za 
častnega občana občine Trebnje.
Alojzij Šuštar se je rodil 14. novembra 1920 v 
Grmadi pri Trebnjem. Teologijo je študiral v 
Rimu, kjer je bil posvečen 1946. leta Takoj za 

šoli, veliko pa tudi na različnih tečajih za laike v 
Zürichu in Baslu in drugod v tujini: v Nemčiji, 
Avstriji, Italiji in Franciji. Poleg tega je opravljal 
mnoge druge službe: bil je referent za tisk pri 
Švicarski škofovski konferenci, predsednik Du-
hovniškega sveta za škofijo Chur, predsednik 
uredniškega odbora tednika Kirchenzeitung. 
Bil je tudi promotor sinode v Churu in skupne 
švicarske sinode leta 1972. Od 1971 do 1976 je 
opravljal pomembno službo stalnega tajnika 
Sveta evropskih škofovskih konferenc.
23. februarja 1980 je bil imenovan za ljubljan-
skega nadškofa in metropolita, to zahtevno 
službo je opravljal vse do leta 1997. Do svoje 
smrti, 29. junija 2007, je kot upokojeni nadškof 
živel v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu pri Lju-
bljani. Kljub hudi bolezni v zadnjih letih se je 
vedno znova razveselil vsakega obiska in vsake 
pozitivne novice, še posebej iz domačega kraja, 
sicer pa je delal in ustvarjal do zadnjih dni svo-
jega življenja. 
Občanke in občani občine Trebnje bomo dr. 
Alojzija Šuštarja ohranili v trajnem spominu!

 
Jože Povšič

tem pa je zelo resno zbolel in bil poslan na zdra-
vljenje v Švico. V letu 1968 je postal rektor Vi-
soke bogoslovne šole v Churu v Švici, istega 
leta pa ga je škof Johannes Vonderach imenoval 
za škofovega vikarja. Predaval je na bogoslovni 

V okviru GRAJSKIH VEČEROV vabljeni  
na koncert plesnega orkestra Zlobko Big Band 
z gostoma Alenko Godec in Rajkom Vavpeti-
čem, ki bo v petek, 31. avgusta, ob 20. uri 
na gradu Mala Loka (v primeru dežja bo 
koncert preložen na drug termin). Predprodaja 
vstopnic po 5,00 € v Papirnici Pingo in v 
pisarni ZKD oz. OI Trebnje, na dan koncerta 
in pred koncertom po 7,00 €. INFO: 07 348 12 
50 ali e-pošta: oi.trebnje@jskd.si. 

   Vabljeni. 

Koncert Zlobko Big Band

Prvi šolski dan
Šolske počitnice se bližajo koncu in nezadržno se 
približuje začetek novega šolskega leta. Ob začet-
ku šole, se bo na cestah, predvsem v okolici šol in 
poteh, ki vodijo proti njim, ponovno pojavilo veli-
ko šolarjev, od katerih bo večina z mislimi še na 
počitnicah. Otroci že tako spadajo med najbolj 
ogrožene udeležence v prometu in so velikokrat 
žrtve neustreznega ravnanja voznikov motornih 
vozil. Veliko bo na cestah tudi takšnih udeležen-
cev – otrok, kateri letos vstopajo v prvi razred 
osnovne šole in je to za njih velika sprememba v 
življenju. 

Starši, poskrbite za varen prihod in odhod svojih 
najmlajših v in iz šole. Opozarjajte jih na nevarno-
sti, ki prežijo na njih, poučite jih kako varno preč-
kati cesto in jim tudi s svojim ravnanjem in obna-
šanjem dajajte zgled, kako se je potrebno obnašati 
na cesti. Poskrbite, da bodo otroci vidni, naj nosijo 
svetla oblačila in predmete, ki izboljšujejo vi-
dnost.
Vozniki upoštevajte, da so na cestah tudi otroci, 
šolarji, odstopite jim prednost. Prilagodite hitrost 
vožnje razmeram in dosledno upoštevajte omeji-
tve hitrosti. Na območjih v bližini šol  vozite še 
posebej previdno, izven naselij pa vozite po sredi-

ni voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pe-
šcem oziroma otrokom. Še posebej bodite pozor-
ni na ravnanje otrok, ki nosijo rumene rutice.
Policisti Policijske postaje Trebnje želimo, da bo 
za otroke in starše vsakodnevna udeležba v pro-
metu čimbolj varna, zato bomo ob pričetku šol-
skega leta še posebej poostrili kontrolo prometa 
in hitrosti, predvsem v bližini šol in poti, ki jih 
uporabljajo šolarji za dostop do šole in bomo zo-
per kršitelje dosledno ukrepali.

Skupaj za varnost,
     Vaša Policija
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Na pogovoru o stanju in usodi deponije Globo-
ko, ki ga je v gasilskem domu na Ševnici KS 
Mirna organizirala 1. 8. 2007, so si bili sicer ma-
loštevilni udeleženci enotni, da deponija, ki je v 
neposredni bližini vasi, ne moti življenja vašča-
nov, saj ne zaznavajo ne smradu niti ne kakega 
povečanega števila glodalcev. Prej odlagališče 
slehernega obiskovalca preseneti s svojo izre-
dno urejenostjo. Moteč je le povečan promet 
skozi vas, ki je močno poškodoval cesto in ob-
časno izgubljanje lažjih smeti, ki jih komunalci 
premalo zaščitijo z mrežami na kontejnerjih. 
Prebivalci Brezovice se zavedajo pomena odla-
gališča, zato ne nasprotujejo predvideni širitvi, 
če bo potekala po evropskih standardih. Priča-
kujejo pa, da bodo s sredstvi ekološke rente za 
ogrožena območja izpolnjene obljube, ki so bile 
dane že ob sami gradnji deponije: postopna po-
stavitev JR z zahodne smeri vasi, sanacija ce-
stnega odseka deponija – glavna cesta Mirna 
– Trebnje, popravilo ceste železniška postaja – 
Brezovica in na le tej omejitev prometa le na 
osebna vozila, gradnja ekološkega otoka. 
Pogovor je vodil župan Občine Trebnje Alojzij 
Kastelic, s strokovnimi razlagami pa sta s Ko-
munale Trebnje sodelovala direktor mag. Šte-
fan Velečič in Marjan Bregar. KS Mirna, ki ob 
podpori vseh prebivalcev že več let organizira 
očiščevalne akcije, se zaveda, da je proces eko-
loške osveščenosti dolgotrajen, vendar se stanje 
počasi spreminja na bolje, zato smo veseli sle-
herne pobude naših krajanov.

Barica Kraljevski
predsednica Sveta KS Mirna

Prisoten naj bi bil smrad, pojavile naj bi se me-
stne podgane, močno jih motijo tudi smeti, raz-
tresene ob cesti. Kot enega izmed večjih pro-
blemov so omenili še slabo in ozko lokalno 
cesto, ki je vse bolj prometna. Če pa do zaprtja 
ne bo prišlo, zahtevajo, da se naselje Hudeje 
pred odprtjem deponije širši javnosti ustrezno 
komunalno uredi in da pristojni poskrbijo za 
obvezno čiščenje smeti ob cesti vsaj enkrat me-
sečno. Poleg enkratne letne javne rente zahte-
vajo tudi individualno rento v višini 50 eurov 
na posameznika vse do zaprtja deponije. Želijo 
pa tudi kanalizacijski sistem s čistilno napravo 
in brezplačno priključitev nanjo. Župan je 
obljubil javno rento, osebne rente pa ne zago-
varja. Dodal je še, da se lahko s krajani dogovar-
ja tudi o razširitvi ceste in gradnji pločnika, o 
čistilni napravi pa za zdaj še ne morejo govoriti. 
Kot je povedal, bodo zapisniki z zborov pred-
stavljeni svetnikom na septembrski seji občin-
skega sveta, s krajani pa bi rad ostal v stiku in z 
njimi sporazumno uredil stvari.

Besedilo in foto: Ž. Z.

V začetku avgusta so potekali zbori krajanov, ki 
so jih organizirali trebanjski župan Alojzij Ka-
stelic, JP Komunala Trebnje in predsedniki kra-
jevnih skupnosti Mirna, Trebnje in Račje selo. 
Namen sestankov je bil prebivalce krajev Bre-
zovica, Gor. Medvedje selo, Dol in Hudeje se-
znaniti s trenutnim stanjem in prihodnjimi na-
črti v zvezi z deponijo komunalnih odpadkov 
Globoko. Kot so povedali na sestankih, bodo 
morali do konca prihodnjega leta pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje za delovanje depo-
nije Globoko, sicer jo lahko država zaradi poo-
strenih kriterijev evropske zakonodaje zapre. 
Za pridobitev dovoljenja bi se morala deponija 
uvrstiti v center 2. reda, kar lahko dosežejo le z 
vključitvijo 50 tisoč prebivalcev na omenjeno 
deponijo. Občine Trebnje, Šentrupert in Mo-
kronog-Trebelno, za katere je bila deponija 
Globoko zgrajena, pa imajo skupaj približno 19 
tisoč prebivalcev.  Možnosti v zvezi z nadaljnji-
mi načrti sta dve. Deponijo lahko v roku dveh 
let zaprejo. V tem primeru bi morali odpadke 
začeti odvažati na druge deponije izven občine, 

kot je npr. novomeški Cerod. S tem bi bile cene 
komunalnih storitev seveda tudi višje. Druga 
možnost pa je deponijo obdržati in jo razširiti. 
Pri tem bi bilo treba vključiti tudi prebivalce so-
sednih občin. 
Kot je poudaril mag. Štefan Velečič, v.d. direk-
torja JP Komunala Trebnje, je deponija ekolo-
ško sprejemljiv objekt. Pri deponiranju odpad-
kov upoštevajo tako predpise Evropske unije 
kot slovensko zakonodajo. Po njegovem mne-
nju je vonj v krajih blizu deponije verjetno za-
znati, vendar je še vedno v mejah sprejemljivo-
sti. »Zapreti deponijo bi bilo skrajno 
neodgovorno, saj se ponujajo možnosti priliva 
svežega kapitala, ki bi ga vložili v komunalno 
infrastrukturo in dodatno ureditev in postavi-
tev nujne opreme na deponiji,« je še povedal 
Velečič. Finančno breme bi prevzele občine, iz 
katerih bi prevzeli nenevarne, komunalne od-
padke. Župan Kastelic pa je povedal, da bi pred 
odprtjem deponije za širše množice morali 
uvesti ločeno zbiranje odpadkov. V deponijo je 
že bilo vloženih dva milijona eurov, zato je po 
njegovem mnenju treba nanjo gledati gospo-
darno. Kot je še povedal, Zavod za zdravstveno 
varstvo iz Novega mesta ni opazil, da bi se na 
deponiji pojavilo večje število glodavcev, na ob-
čini pa uradno tudi niso prejeli nobene pritožbe 
glede smradu. Krajani vasi okoli deponije Glo-
boko si večinoma želijo zaprtja deponije, saj 
menijo, da je njihovo življenje zaradi nje raz-
vrednoteno. Kot so povedali krajani Hudej, so 
bili že od vsega začetka proti gradnji deponije, 
zaradi nje pa jih danes pestijo številne težave. 

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Šket Jarm, 
Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič, Dušan Zakrajšek, 
Dušan, Mežnaršič, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafična realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Pridružuje si 
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 
1500 znakov skupaj s presledki in morajo biti podpisani s 
polnim imenom. Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe 
kakovosti ne bodo objavljene. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: 
Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje 
prispevkov za naslednjo številko je 5. september 2007. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, 
bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Kaj bo z deponijo Globoko?

občanov občine Trebnje

aktualno
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Obeta se nam zdrava in bogata jesen
Novi projekti, ki naj bi zaživeli v naslednjih me-
secih, prinašajo konkretno korist vsakemu go-
spodinjstvu.
Največkrat smo navajeni, da so projekti občin-
ske uprave naravnani v neko splošno blaginjo. 
Tako se lahko zgodi, da se posameznik ne znajde 
v njih oziroma pogreša neko konkretno korist, ki 
bi mu jo projekt prinašal.
Včasih je pač tako, da je narava projekta usmer-
jena v dobro širše družbe, ne pa zgolj v osebno 
korist posameznika ali družine. 
S tem v mislih pripravljamo na občinski upravi 
nekaj zanimivih projektov, v katerih se bo – bolj 
ali manj – lahko našel vsak.
Projekti bodo po novem razdeljeni v smiselne 
sklope, kar pomeni, da bomo lažje sledili projek-
tom s podobno vsebino. Na primer, sklop Zdra-
vo življenje bo vključeval vse projekte, ki se bodo 
ukvarjali z zdravjem, dobrim počutjem, harmo-
ničnimi odnosi itd., tako občanov kot različnih 
skupnosti (družina, društvo, podjetje …). 
Štirje okvirni sklopi: Zdravo življenje, Blagosta-
nje in osebne finance, Spodbujanje visoke teh-
nologije, Vseživljenjsko učenje. 
Za začetek omenimo štiri sklope, pod okriljem 
katerih se bodo začeli prav kmalu odvijati pro-
jekti. 
Prvi sklop je Zdravo življenje. Čeprav so na tem 
področju – predvsem glede socialne problema-
tike – uspešno odvijajo razne aktivnosti že 15 
let, so bili projekti premalo medijsko podprti in 
zato niso zajeli kritične mase ljudi. Zato bo eden 
izmed krovnih projektov spodbujati dobre pra-
kse – tako da bomo redno izbirali posameznike 
ali kolektive, ki s svojim delovanjem na določe-
nem področju (npr. s prijateljskimi odnosi, po-
vezovanjem, izkazovanjem pomoči, preventivo 
in kurativno na področju zdravja, itd.) predsta-
vljajo vzor za ostale ter jih predstavili javnosti. 
Jeseni bomo izvedli tudi projekt v sodelovanju z 
Markom Pogačnikom, sicer nagrajencem Pre-
šernovega sklada in oblikovalcem slovenskega 
grba. V naši občini bo izpeljal projekt Zdravlje-
nja Zemlje s postavitvijo energijskih skulptur, 
kar uspešno počne že vrsto let v Sloveniji, še bolj 
pa v tujini. Projekt bo lahko predstavljal tudi iz-
točnico za novo smer turizma, ki se vse bolj uve-
ljavlja v Sloveniji in v svetu, in sicer obiskovanje 
harmoničnih oziroma energijskih točk in par-
kov v naravi.
Pod okriljem sklopa Blagostanje in osebne fi-
nance bomo istočasno izvedli dva ločena pro-
jekta: razpis za dodelitev nepovratnih sredstev 
za vse družine in pa plačevanje položnic brez 
provizije. 
Razpis za nepovratna sredstva bomo izvedli 
skupaj s podjetjem Finmart iz Ljubljane, ki je na 
tem področju vodilno v Sloveniji. Razpis bo 
omogočil vsakemu posamezniku, ki se bo javil 
nanj, da na svoj varčevalni račun prejme sred-
stva, ki so namenjena dolgoročnemu varčevanju 
oziroma povečanju družinskega blagostanja. Is-
točasno bo projekt tudi svetovalne narave, saj 
bodo izšolani svetovalci obiskali vse zainteresi-
rane družine ter jim pomagali postaviti nove te-

melje za bogatejšo finančno prihodnost. 
Tako bo vsak, ki se bo javil, poleg sredstev brez-
plačno prejel tudi strokovno literaturo in poseb-
ne pole za analizo osebnega odnosa do financ, 
vključen pa bo tudi v poseben program mentor-
stva, kjer mu bo omogočena dvomesečna pod-
pora. (O razpisu boste še posebej obveščeni sko-
zi medije, nekoliko več o njem pa je napisanega 
tudi v posebnem članku.) 
Drugi projekt iz istega sklopa je plačevanje polo-
žnic brez provizije (na posebnem okencu na ob-
čini), kar bo lahko predstavljalo družini določen 
prihranek.  
Tretji sklop se nanaša na Spodbujanje visoke 
tehnologije. Vsi stremimo za tem, da bi imeli v 
regiji čim več podjetij, ki jih odlikuje visoka do-
dana vrednost, in podjetja, ki delajo na razvoju 
znanja. S takimi podjetji se hitro izboljšuje stan-
dard v regiji in njen ugled, kar za seboj potegne 
ogromno pozitivnih sprememb.
Imamo srečo, da je domače podjetje Trimo eno 
izmed vodilnih na tem področju, saj ima lasten 
inštitut za visoke tehnologije.
Zdaj pa želimo v industrijsko cono privabiti še 
ostala podjetja, ki so podobno razvojno usmer-
jena, in tako oblikovati tehnološki park podjetij z 
visoko tehnologijo. 
Četrti sklop je Vseživljenjsko učenje. Center za 
izobraževanje in kulturo bomo razvili v izobra-
ževalno institucijo, ki bo občanom omogočala 
izobraževanja za vsa znanja, ki predstavljajo 
ključne in strateške usmeritve občine in njenega 
gospodarstva.
To pomeni, da ne bomo skrbeli samo za napre-
dnejša znanja, ki spremljajo npr. razvoj nove teh-
nologije in moderno informacijsko dobo, pač pa 
bomo omogočili, da se bodo lahko vsi, ki bodo 
želeli, došolali ali prekvalificirali – ne glede na 
stopnjo izobrazbe, delovno mesto ali funkcijo, ki 
jo opravljajo.
Idealno bi bilo, da bi se vsak občan vsaj štirinajst 
dni letno dodatno strokovno izobraževal, kar bi 
mu omogočilo prehod na zahtevnejše in sodob-

nejše delovno mesto, boljši standard, večje za-
dovoljstvo pri delu in nenazadnje tudi višjo pla-
čo. 
Novi projekti zahtevajo reorganizacijo Občin-
ske uprave.
To je le nekaj projektov, ki se bodo odvijali v je-
senskih mesecih. Priprave nanje se odvijajo že 
dalj časa in eno izmed osrednjih vprašanj je bilo, 
ali dosedanja organizacijska shema Občinske 
uprave omogoča tak pristop, ki temelji na jasnih 
in merljivih – ter večinoma novih – projektih.  
Ugotovili smo, da je, vsaj do določene mere, po-
trebna reorganizacija. To pomeni, da se bo na-
novo preučilo dosedanja delovna mesta ter se 
jih optimiziralo. Posledica naj bi bila, da bo vsak 
posameznik dobil zelo jasen opis del in nalog, ki 
naj bi izvirale in njegovih ključnih sposobnosti. 
To mu bo prinašalo več ustvarjalnosti – ali, po 
drugi strani, predanosti – ter tako tudi več zado-
voljstva pri delu. 
Morda bo na začetku nekoliko zmede in neza-
dovoljstva, vendar naj bi se prvi konkretni pozi-
tivni učinki pokazali že v začetku prihodnjega 
leta; eden izmed ciljev je npr. doseči 48-urno 
odzivnost občinske uprave na vsako težavo, ki 
se pojavi v občini. 
Seveda pa se moramo vsi v občinski upravi za-
vedati, da je naše delo služiti občanom in ne 
obratno. Zato raje glejmo na spremembe nekoli-
ko drugače: če bo nova organizacijska struktura 
prinesla resnično korist za občane, dopustimo, 
da ta cilj pretehta našo nagnjenost k inerciji ozi-
roma upiranju spremembam. 
Spremembe so pač gibalo razvoja, zato bi jih 
morali – vsaj v določeni meri oziroma dokler 
prinašajo splošno dobro – spodbujati. Še pose-
bej, če se izvajajo na tako strateških pozicijah, 
kot je občinska uprava. 

Župan Alojzij Kastelic

Mag. Janez Slak, občinski svetnik na listi LDS, 
je od prvega avgusta podžupan občine Treb-
nje. Zadolžen je za komunalno in cestno in-
frastrukturo ter pridobivanje evropskih sred-
stev. Zaposlen je na Geodetski upravi 
Republike Slovenije. Pred tem je bil skoraj 
osem let direktor občinske uprave Trebnje. 
Po poklicu je geometer, leta 2000 pa je magi-
striral iz organizacijskih znanosti. Slaka po-
znamo po vestnem in natančnem delu, kar se 
je odražalo tudi v dosedanjem delu v občin-
skem svetu. Zato pričakujemo, da bo uspe-
šnost dela občinske uprave dobro delovala 
tudi s pomočjo njegovega podžupanstva.

Mag. Janez Slak je novi podžupan občine Trebnje!

aktualno
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Gensko spremenjena 
živila, da ali ne? 
Danes se v svetu pojavlja vse več pridelovalcev 
gensko spremenjenih živil, od zelenjave do sad-
ja, hrane za živali in podobno. Veliko ljudi se 
sprašuje, ali je to zdravo ali ne. 
Tudi v naši občini je ta tematika aktualna, vanjo 
pa se je vključil tudi  župan Alojzij Kastelic, ki 
nam je povedal lastno izkušnjo. »Lansko leto za 
božič sem v trgovini kupil krasen paradižnik. 
Ko sem ga prinesel domov, sem ugotovil, da je 
nekako brez okusa, zato je obležal v skledi za 
zelenjavo na kuhinjskem pultu vse do sredine 
februarja. Ko sem ga takrat vzel v roke, sem 
ugotovil, da je še vedno precej čvrst in se ni do-
sti spremenil; le da so se na njem pojavile črne 
pike. Sicer ne vem, ali je bil paradižnik gensko 
spremenjen, močno obdelan s kemikalijami ali 
kaj drugega, vendar mi je popolnoma jasno, da 
ko prinesem z vrta zdrav paradižnik, ki sem ga  
pridelal sam brez vseh kemikalij, v nekaj dneh 
zgnije oziroma propade.  
V našem prebavnem traktu se mora vsako živi-
lo razgraditi, da da od sebe energijo za telo, za 
življenje. Sprašujem se, ali kupljeni paradižnik, 
ki se ne razgradi, povzroča razne zdravstvene 
težave: alergije, prebavne motnje, slabo počutje 
in podobno. Zato bi vsem – zaradi slabega po-
znavanja gensko spremenjenih živil – odsveto-
val tako pridelavo do takrat, dokler ne bo zna-
nost odmaknila še zadnji dvom in strah pred 
takmi živili.
Zdrava hrana je v našem življenju izredna dra-
gocenost in naj nam ne bo žal dati kakšen euro 
več za doma pridelano ekološko hrano, ki jo ko-
nec koncev lahko poceni kupimo pri sosedu, 
na vasi, pa tudi na naši trebanjski tržnici. 
Kot župan bom OS predlagal v sprejem 
izjavo oziroma deklaracijo proti pridela-
vi gensko spremenjenih organizmov na 
področju občine Trebnje, saj želimo ohra-
njati status ekološko prijazne in zdrave občine, 
kar je eden izmed naših ključnih ciljev. 
To deklaracijo je do sedaj podpisalo že vsaj 20 
slovenskih občin, med drugim tudi Domžale, 
Maribor, Brežice … in mislim, da je čas, da 
tudi mi pokažemo svojo ekološko osve-
ščenost.«

Občina Trebnje

oBVEStIla oBČInSkE uPRaVE

 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2007, sprejetega na seji, dne, 6. 6. 2007 
(Uradni list RS, št. 53/2007), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 

50/2007), Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje (U. l. RS, št. 
31/01) in Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07), Občina Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA:
 sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje
 Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so v evidenci 

pri Občinski upravi Občine Trebnje. 
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
 Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v občini Trebnje;
 imeti morajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire finan-

ciranja;
 da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine Trebnje;
 prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih razpisov Občine Treb-

nje.
3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
 Na podlagi tega poziva bodo izbrane prijave, ki bodo izpolnjevale naslednje kriterije:
 dolžina pohodnih poti v občini, 
 redna vzdrževalna dela, 
 poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in prireditve,
 poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in izven nje,
 poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje.
 Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno ob izpolnjevanju navedenih kriterijev.
4. FINANČNA SREDSTVA:
 Višina finančnih sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2007 in je 

namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša 3.148,00 €. 
5. ROK IZVEDBE:
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-

čunskih sredstev.
6. VSEBINA PRIJAVE:
 Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje pogojev in kriteri-

jev tega javnega poziva z natančno finančno konstrukcijo. 
 Vsebovati mora:
 kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
 poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
 predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
 število oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
 finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vsebinsko konstrukcijo.
 Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
 Javni poziv je odprt do  15. 08. 2007. 
 Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
 Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA 

JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA TURISTIČNIH POTI. 
 Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
8. IZID JAVNEGA POZIVA:
 Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o predvideni višini sofinancira-

nja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
 Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 

obveznosti glede vzdrževanja turističnih poti in glede sofinanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE INFORMACIJE:
 Javni poziv je objavljen na spletni strani Občine Trebnje:  www.trebnje.si
 Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Občina 

Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic
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IZJAVA ZA JAVNOST 
ob prekinitvi dela 
direktorice občinske 
uprave 
Dne 25. julija 2007 je gospa Marjana Martinčič, 
direktorica občinske uprave (OU), zaradi zdra-
vstvenih razlogov predlagala sporazumno pre-
kinitev dela.  
Ga. Martinčičeva je nastopila službo prvega 
aprila 2007 in se, v skladu s pričakovanji, pogu-
mno in zagnano lotila dela. Delovala je samoza-
vestno in zanesljivo ter se pripravljala, da bo v 
polnosti prevzela vse naloge in odgovornosti 
direktorice OU. 
V mesecu maju je doživela avtomobilsko ne-
srečo in od tedaj naprej je bila zaradi zdravstve-
nih težav, ki so se vlekle od nesreče naprej, za-
časno odsotna z delovnega mesta. 
Po pogovoru z županom Alojzijem Kastelicem 
se je odločila za sporazumno prekinitev delov-
nega razmerja, saj ji zdravstveno stanje še ve-
dno ne dopušča, da bi se vrnila na delovno me-
sto. 
Zaveda se, da OU vsekakor potrebuje direktor-
ja, saj se vsak dan njene odsotnosti pozna v 
obremenitvi ostalih zaposlenih v OU. V tem 
času namreč ni bilo nikogar, ki bi jo nadome-
ščal, pač pa so bile njene naloge razdeljene med 
ostale uslužbence oziroma jih je opravljal žu-
pan. 
»Tempo je hud, izzivi so veliki, zato si ne more-
mo dovoliti, da bi v zdajšnji razvojni fazi, ki je 
ključna za uravnotežen razvoj občine, popusti-
li. Pripravljen sem bil počakati še nekaj mese-
cev, če bi si gospa Martinčičeva opomogla in se 
odločila vrniti ter zagnano lotiti posla, vendar 
se je odločila, da z mesta raje odstopi. Seveda 
njeno odločitev podpiram in ji želim hitro okre-
vanje. Ob tem sporočam, da imajo tako stro-
kovni, zagnani in motivirani sodelavci, kakršna 
je bila ona pred nesrečo, v naši upravi vedno na 
široko odprta vrata,« je povedal župan Kaste-
lic.
Župan je gospe Martinčičevi ponudil tudi po-
moč pri zagotovitvi njenega statusa in socialne 
varnosti, a je povedala, da bo za to lahko poskr-
bela sama.

OU Trebnje 
Marija Zaletelj, univ.dipl.iur.

 Na podlagi 2. odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2007 (U. l. 

RS, št. 53/2007), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (U. l. RS, 50/2007) in Statuta 
Občine Trebnje (U. l. RS, št. 45/07), objavlja Občina Trebnje 

J A V N I   P O Z I V
za pridobitev sredstev za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in 

obrtnikov v občini Trebnje za leto 2007

1. Naziv in sedež naročnika: 
 Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel: 07/3481100, fax: 07/3481131;
2. Predmet javnega poziva: 
 Predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja 

in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje za leto 2007. 
3. Na javni poziv se lahko prijavijo: 
 Izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane OOZ 

Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu:
 Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
	 imajo sedež v občini Trebnje;
	 program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz občine Trebnje, ki so člani OOZ 

Trebnje;
	 program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire 

financiranja;
	 prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2007;
	 prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
	 pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2007;
	 prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih  javnih 

razpisov oz. pozivov Občine Trebnje (predloži izjavo).
5. Kriteriji za dodelitev sredstev:
 Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo upoštevali sledeči kriteriji: 
	 prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in 

strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje;  do 10 točk
	 prijavitelj izvaja programe, ki vključuje programe, potrebne za izvajanje osnovne dejavnosti;  
   do 40 točk
	 prijavitelj izvaja programe namenjene podjetnikom in obrtnikom  začetnikom  do 20 točk
	 trajanje programa do 10 točk
	 število udeležencev do 20 točk
 Skupaj možnih 100 točk
6. Vrednost razpisanih sredstev za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in 

obrtnikov v občini Trebnje za leto 2007 znaša 8.346 €.
 Občina bo sofinancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do višine 50 %, 

in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna.
7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: 
 termin in trajanje izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in 

odhodkov, vsebino oz. naziv izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, število udeležencev; 
dokazilo o članstvu OOZ Trebnje.

 Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala pogoje iz 4. točke tega javnega poziva, bo obravnavana kot 
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje 
-  http://www.trebnje.si/.

9. Rok za predložitev prijave: Prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 
10. septembra 2007  na naslov:

 Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA  
JAVNI POZIV – IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO USPOSABLJANJE 2007. 

 Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog 

izbora izvajalcev, ki ga posreduje županu. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s skle-
pom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep župana prijavitelj lahko vloži pritožbo v 
roku 8 dni od prejema sklepa.

 Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogod-

bo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na Oddelku za gospodarstvo Ob-

čine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07 34-81-120).
 Župan Občine Trebnje

Alojzij Kastelic

oBVEStIla oBČInSkE uPRaVE
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 Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 49/02) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 53/07), objavlja Občina Trebnje

J A V N I   R A Z P I S
za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja

obrti in podjetništva v občini Trebnje za leto 2007

10.  Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne 
mere«, ki ga prejme na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje.  

 Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in 
oddane na predpisanih obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo 
tudi na spletni strani občine Trebnje - http://www.trebnje.si/ 

 Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 

11.  Obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere« mora biti 
priložena naslednja dokumentacija:

	 Investicijski program ali poslovni načrt.
	 Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
	 Finančni izkazi o poslovanju: 
 o za gospodarske družbe – izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za 

leto 2006,
 o za samostojne podjetnike – odločbo DURS-a za leto 2006, ki ji priložijo 

bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2006.
	 Za gospodarske družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register.
	 Za samostojne podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista.
	 Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja.
	 Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o 

odobritvi posojila. 
	 Amortizacijski načrt.
	 Dokazila glede na namen posojila:
 o pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje,
 o pri nakupu opreme: račun ali predračun,
 o pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, zemljišč): 

kupoprodajno pogodbo oz. predpogodbo o sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe.

12.  Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh po 
sprejemu na Občinskem svetu.

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna, namenjena 
za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in 
podjetništva v občini Trebnje, v skupni višini 25.038 €, ki se bodo uporabila 
za naslednje namene: 

	 graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnovnih sredstev
	 investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega 

podjetja
	 spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna 

sredstva podjetja v obliki prevzemnega podjetja, ki je prenehalo delovati, ali 
bi drugače prenehalo delovati.

 Sedež obratovalnice oz. podjetja, poslovnih prostorov oz. mesto investicije 
prosilca mora biti na območju občine Trebnje. Investicije, ki so predmet 
spodbud, morajo ostati v občini Trebnje še najmanj pet let po prejemu 
pomoči.

2.  V skladu s tem razpisom se pomoč dodeljuje po pravilu »de minimis«. 
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme  
presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za 
področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis). 

3.  Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in 
ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi ES in podjetja v težavah, kot 
jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo 
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči, dodeljene podjetjem, 
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne morejo biti namenjene za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 

4.  Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospodarske družbe, 
ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki morajo 
izpolnjevati pogoje Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l.RS, št. 
37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. 

 Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel tisti prosilec, ki v zadnjih treh 
letih ni prejel subvencije. 

5.  Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
	 stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, 

zgradb,
	 stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc),
	 stroški svetovanja, 
	 stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo 

za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
6.  Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za posojila, katerih 

vrednost naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne 
institucije in ustrezajo namenom iz  pravilnika, z rokom vračanja največ 5 
let. 

 Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, 
sklenjene v tekočem letu, v enkratnem znesku direktno na račun 
prejemnika subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila 
kredit, tekoče poravnavati obresti ves čas odplačevanja kredita. 

7.  Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira obrestna mera, ki znaša 
največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta sredstva v proračunu in 
število prosilcev.

 Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta. 
8.  Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna 

posojila, ki ne presegajo 30 % predračunske vrednosti investicije prosilca. 
Prosilec mora podati izjavo, da ima najmanj 30 % zagotovljenih lastnih 
sredstev in druge vire za preostali znesek investicije. 

9.  Rok za vložitev vlog:  do 10. 9. 2007.
 Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti razpisa. 

Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva, se vloge v naslednjem roku ne 
obravnavajo. V kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva prekoračijo, se 
upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo. 

oBVEStIla oBČInSkE uPRaVE
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva 
v občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Trebnje 28. 6. 2007 ter 

Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2007 (Ur. l. RS št. 53/07), Občina Trebnje objavlja

J A V N I    R A Z P I S
za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2007

I.   IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
PRORAČUNA

 Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

II.   PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 UKREPI:
1. Naložbe  v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
4. Zagotavljanje tehnične pomoči 
5. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
7. Razvoj in obnova vasi
8. Štipendiranje na področju kmetijstva

III.  UPRAVIČENCI
 Upravičenci do pomoči so:
•	 nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče 
oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na območju 
občine;

•	 člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež  ter kmetijske površine na območju 
občine;

•	 organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja;

•	 organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na 
področju kmetijstva na območju občine;

•	 registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;

•	 lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije 
na območju občine;

•	 udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol.

IV.   SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje 

se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje. Višina sredstev je določena z 
Odlokom o proračunu za leto 2007 (Ur. l. RS št. 53/07).

2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo 
za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega 
proračuna ali mednarodnih virov oz. da priložijo ustrezno dokumentacijo 
in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno 
višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za 
posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega 
sklada.

3. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, 
proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne 
namene iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje  pomoči, določene s 
smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).

4. Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki se izvajajo na območju občine 
Trebnje, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.

5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva, 
morajo biti začete v tekočem letu, za katere mora biti podana ocena 
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske 
svetovalne službe.

6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja 
spodbudo za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno potrebna za ohranjanje 
stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje 
zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 

7. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani 
višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 

8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so 
upravičenci društva. 

9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, 
določene v proračunu  za posamezni namen. 

10. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis 
in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.

11. V letu 2007 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo, in sicer do poteka 
rokov iz tega razpisa.

12. Kumulacija iz 14. člena se uporablja za ukrepe št. 1, 2, 3, in 4 
(19. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006). Najvišji zneski pomoči 
po posameznem ukrepu se uporabljajo ne glede na to, ali  se  podpora 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev 
ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se 
pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006 ne sme kumulirati z drugo 
državno pomočjo po členu 87 (1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav 
članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88 (1) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s  tako kumulacijo presežena največja 
dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006. 
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s 
podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na 
iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v 
tem pravilniku. 

13. Kumulacija iz 17. člena se uporablja za ukrepe št. 5, in 6 (2. člen 
Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis) Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 
200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).

V.  NADZOR IN SANKCIJE
 Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri 

prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, 
lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 V primeru nenamenske porabe sredstev pridobljenih po tem pravilniku, 
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po 
tem pravilniku za naslednji dve leti v primerih, ko se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
- da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in 

opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred 
iztekom 5 let.

VI.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE UKREPE, 
UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, 
ki bodo upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev, in 
sicer za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva in Pomoč za zaokrožitev 
zemljišč

 Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa znaša  35.211 €  

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – Uredbe komisije (ES) 
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
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Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo 
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v 
naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, 
hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. 
S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro počutja 
živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. 
Sofinancirale se bodo naslednje investicije:
- posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, 

privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni 
sistemi); 

- nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in izločke; 
- nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme;
- prva postavitev oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
- nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
- adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih 

na zakonodaji Skupnosti;
- nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; 
- nakup materiala, opreme in izgradnja pomožnih živinorejskih objektov; 
- postavitev pašnikov; 
- agromelioracijska dela; 
- namakalne sisteme v zasebni lasti in obnovo pod pogojem, da taka naložba 

vodi k zmanjšanju  prejšnje porabe vode za 25 %;
- naložbe v infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske, dovozne 

poti in poti v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno dobro).
Upravičenci:
-  nosilci kmetijskih gospodarstev, skladno s 3. točko tega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičene so naložbe, ki pomenijo novo tehnologijo in inovativnost na 

področju varstva okolja;
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski 

gospodarstev;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o 

graditvi objektov urejanju prostora in varstvu okolja;
- naložba mora biti v skladu s standardi E. skupnosti;
- iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več 

od naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in 
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali;

- pomoč se lahko dodeli upravičencu, da omogoči doseganje minimalnih 
standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali;

- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše 
ter s predračunom;

- izdelan načrt namakalnega sistema s predračunom ali načrt obnove pod 
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za 
najmanj 25 %;

- izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih 
poti ter poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro) s predračunom.

 Do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
 K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba;
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali 

projektno dokumentacijo s predračunom;
- v primeru investicij, povezanih z gradnjo objektov, ustrezna dovoljenja;
- načrt namakanja;
- za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo, iz katerega 

je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba,
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo;
- za projektno dokumentacijo predračun oz. račun o izdelavi;
- v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna dovoljenja;
- v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program 

del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, 

ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, 
napajalni sistemi);

- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo 
in izločke;

- stroški nakupa nove  kmetijske mehanizacije in opreme;
- stroški prve postavitve oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, 

temelječih na zakonodaji Skupnosti;
- stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih 

živinorejskih objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč 
zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno);

- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in 
pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino;

- stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod 
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %;

- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški 
strojnih storitev;

- stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih 
storitev;

- agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 
0,3 ha); 

- postavitev večletnih nasadov: postavitev protitočne zaščite (za registrirane 
trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0.1 ha za jagodičje).

Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije 

in EU.
Finančne določbe:
- do 40 % upravičenih stroškov,
- najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, 
- najvišji znesek pomoči, dodeljen s strani občine posamezni kmetiji, ne sme 

preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
- največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40 % 

upravičenih stroškov, oziroma največ do 1000 € na hektar kmetijskega 
zemljišča,

- najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen  Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
 Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč 

med posameznimi kmetijami.
Upravičenci: 
 Upravičenci do dodelitve pomoči  za  zaokrožitev zemljišč so  nosilci 

kmetijskih  gospodarstev,  ki so  vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo kmetijske površine na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
 Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
 Stroški pravnih in upravnih postopkov, ki nastanejo pri medsebojni 

menjavi in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč. 
Finančne določbe: 
- do 100 %  dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov. Največji znesek 

pomoči znaša 5000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto, najmanjši znesek 
dodeljene pomoči pa je 50 €. 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij in Pokrivanje operativnih 
stroškov transporta z odročnih krajev 
Višina razpisanih sredstev  za oba ukrepa znaša  25.556  €  

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati 
posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami 
in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. 
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in 
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imajo površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2007 Uredbe U.l. RS, 
št. 138/2006).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo 
vremenske razmere, in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad 
škodljivcev.
Finančne določbe:
- Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja 

zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih 
stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja 
živali za primer bolezni.

- Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na 
upravičenca na leto.

UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih 
krajev (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe 
pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta na 
odročnih, razpršenih območjih občine.  
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.  
Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenec (izvajalec) transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih 

tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalij.
- Seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalij in število prevozov 

letno.
- Zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km v odročnih krajih. 
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih stroškov za prevoz.
 Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme 

presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

3. Zagotavljanje tehnične pomoči 
Višina razpisanih sredstev znaša  47.124 €  

UKREP 4 : Zagotavljanje tehnične pomoči 
Namen ukrepa:   
Namen ukrepa je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim 
večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih 
znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. Z ukrepom se želi omogočiti 
nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet ukrepa:
- stroški usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene 

dejavnosti;
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na 

kmetijskem gospodarstvu;
- stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in 

dopustom.
Upravičenci:
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na 

področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju 

kmetijstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi 
predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom. 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju 
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo 
zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za 
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih 
stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

Upravičeni stroški:
- Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in 

usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja in  programov usposabljanja.

- Na področju svetovalnih storitev se dodelijo sredstva za stroške honorarjev 
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

- Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:

o stroški udeležbe,
o potni stroški,
o stroški izdaje publikacij,
o najemnine razstavnih prostorov.
- Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in 

demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) 
pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, 
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999).

- Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke 
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so 
informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska 
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

- Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom 
se upoštevajo le stroški dela najete delovne sile v obliki medsosedske 
pomoči. 

Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški, na 

primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.
Finančne določbe:
- pomoč se dodeli do 100 % upravičljivih stroškov,
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 

neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
- kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave 

in trženje kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila 
pravila »de minimis«. 

4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
Višina razpisanih sredstev znaša  18.519 €  

UKREP 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah 
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih 
mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je 
investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer:
- predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, 

žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …),
- turizem na kmetiji,
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
- kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se 
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev  ter  ima sedež in 
kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na 
kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005),

- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še 
vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. 

lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
- predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune o potrebnih delih,
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- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da 
bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni 
investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, 

- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto 
dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev,
- promocija,
- splošni stroški. 
Finančne določbe:
- sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov investicije za posamezne vrste 

dopolnilnih dejavnosti;
- skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu 

gospodarstvu ne sme  preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let;

- skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme 
presegati 200.000 € bruto, v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.

5. Razvoj in obnova vasi
Višina razpisanih sredstev znaša  33.383 €  

UKREP 7: Razvoj in obnova vasi
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšanje življenjskih pogojev v krajevnih skupnostih 
z razvojem dobrin splošnega pomena za zaokrožena podeželska 
območja. Z ukrepom razvoja in obnove vasi želimo prispevati k 
privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za 
razvoj drugih dejavnosti, in sicer:
- izgradnja in ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov,
- urejanje površin, ki služijo skupnim namenom v podeželskih naseljih (npr. 

avtobusna postajališča, javne rekreacijske površine, ipd.),
- obnavljanje in izgradnja večnamenskih objektov skupnega pomena za 

medgeneracijsko druženje in drugo prostočasno dejavnost lokalnega 
prebivalstva.

Upravičenci: 
Krajevne skupnosti, javni zavodi in nevladne organizacije.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za izvedbo investicije skladno 
z veljavno zakonodajo. Prav tako morajo imeti izdelan program razvoja. 
Investicijo mora upravičenec izvesti na območju občine. Krijejo se stroški, 
nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Kot upravičeni stroški se priznajo vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo, 
nabavo nove opreme ter ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z 
investicijo. 
Podpore se ne dodelijo:
Omejitve se nanašajo na plačilo davkov, carin in dajatev, prevoznih sredstev, 
stroškov poslovanja, bančnih stroškov, stroškov garancij, rabljene opreme in 
naložb za zasebno rabo.
Finančne določbe:
Najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % priznane vrednosti investicije, ki se 
določi glede na sprejeta sredstva proračuna in števila upravičencev.

6. Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša  8.346  €  

UKREP 8: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih 
šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov 
kmetij. 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51,
- izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
- izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči,
- kopijo zadnjega šolskega spričevala,
- potrdilo o šolanju.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz 

kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
Udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni 
za naslednike kmetij.
Finančne določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz 
občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, 
števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega 
kandidata, vendar ne več kot 120  € /mesec.

VII. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev 
sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo 
na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo 
ali na internetni strani  http://www.trebnje.si/. 
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno 
ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino 
potrebnih  sredstev. 
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso 
dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, 
določene v tem razpisu. 
K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri 
posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 
2007
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane 
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in 
obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje – 
http://www.trebnje.si/ 
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog 
prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in 
gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. Za oceno upravičenosti 
posamezne vloge se uporabijo merila, ki so sestavni del razpisa. 
O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije 
župan Občine Trebnje s sklepom. Zoper odločitev župana se lahko vloži 
upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s 
pogodbo.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in 
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.

VIII. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po 
telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07/ 348-11-38 (Drago Sila), ali 
v prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, 
pisarna št. 20.

IX. ROK ZA ODDAJO VLOG
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 10. 9. 2007.

Občina Trebnje  
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klEPEt Z oBČanI

Ajda Plauštajner je simpatična 19-letnica doma z Mirne. Poznajo 
jo kot pridno in delovno dekle, o čemer govori tudi podatek, da ima 
Zoisovo štipendijo. V letošnjem šolskem letu je z odličnim uspehom 
zaključila Gimnazijo Novo mesto, na maturi pa je dosegla 33 točk. 
S tem je postala ena izmed zlatih maturantov iz naše občine. Dobi-
li sva se v piceriji na Mirni, kjer sva pokramljali o maturitetnem  
preizkusu in njenem nadaljnjem šolanju. 

Katere predmete si si izbrala za maturo?
Tri predmete sem imela obvezne, in sicer slovenščino, matematiko in an-
gleščino. Kot izbirna predmeta sem vzela še nemščino in psihologijo. 
Nemščino sem potrebovala zaradi vpisa na študij nemščine, psihologija 
pa mi je »ležala«. Zdelo se mi je, da se lahko tako veliko naučim za življe-
nje.
Kako so potekale priprave na maturo?
Med letom sem se precej pripravljala in delala sproti. Nisem imela dobre 
gimnazijske podlage, zato pa sem imela toliko boljšo podlago iz osnovne 
šole, kar mi je bila zagotovo vzpodbuda. Najbolj sem se bala nemščine, 
ker sem šla še na višji nivo. Angleščine pa se nisem bala, ker sem imela 
nekaj dobrih profesorjev in smo se vsa štiri leta pripravljali.
Kako bi ocenila maturitetni preizkus? Je kazalec pravega zna-
nja?
Po mojem ni. Zdi se mi, da je preizkus že vseh 12 let enak. Je predvidljiv, 
dobro veš, kaj te čaka. Na primer za slovnični preizkus se mi zdi, da ne 
pokaže tega, kar znaš. Učiti se za maturo in učiti se štiri leta v gimnaziji je 
popolnoma nekaj drugega. Predlagam, da bi spremenili pole, saj te ne po-
kažejo pravega znanja.
Kakšno vlogo je pri pripravah na maturo odigral 4. letnik?
Že v 3. letniku te začnejo opozarjati na maturo. V 4. letniku nismo jemali 
veliko nove snovi, še največ smo se je lotili pri matematiki. To je po eni 
strani slabo, saj imaš potem tri leta gimnazije in eno leto priprav. To mi ni 
ravno všeč. Dobro je, da te pripravijo na maturo, ampak mislim, da bi bili 
lahko učenci bolj samostojni. Potem bi se na maturi tudi naše znanje bolj 
pokazalo. 
Kaj ti pomeni dosežen uspeh na maturi?
Vesela sem, da mi je uspelo tako dobro. Rezultat je zagotovo nad pričako-
vanji. Ponosna sem nase, da sem dobro naredila. Gre za enega mojih vi-
dnejših uspehov, ki so se ga razveselili tudi moji gimnazijski profesorji. Če 
mi ne bi uspelo, bi bila zagotovo razočarana.
Kaj si naredila tik po koncu mature?
Zadnji izpit smo imeli ustni izpit iz angleščine. Takoj po njem smo se vsi 
sošolci in sošolke odpravili na Kolpo, kjer smo preživeli tri dni. Takrat 
smo bili še zadnjič vsi skupaj kot razred.
Kako gledaš na maturo zdaj?
Zdaj vidim, da ni tako resna stvar, kot sem včasih mislila. Ni me bilo tako 
strah kot na primer pred enim letom. Tiste tri tedne, ko je matura poteka-
la, sploh nismo bili tako živčni, kot bi pričakovali. Bilo je precej bolj spro-
ščeno. Vedela sem, da kar znam, znam, saj sem se dobro učila. Tudi v šoli 
je bilo dobro vzdušje, ker večini ni šlo za pike.
Zadnje leto zaradi mature najbrž nisi imela veliko prostega 
časa?
Čas sem si vedno znala vzeti. V prostem času sem se pripravljala na študij 
jezikov, saj me to veseli. Veliko sem na primer brala na spletnih straneh. 
Drugače pa se ukvarjam tudi s športom – kdaj pa kdaj tečem ali kolesa-
rim.
Kje boš nadaljevala svoje šolanje?
Šolanje bom nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vpisala sem se 
na dvopredmetni študij angleščine in nemščine. Jeziki so me vedno zani-
mali, čeprav je bil v družini vedno nekakšen odklonilen odnos do tega. Bil 
mi je tudi izziv priti na angleščino, saj je bilo potrebnih kar 87 točk. Oba 
jezika znam že od prej in se počutim sigurno. Poleg tega mislim, da je v 

tem prihodnost – angleščina bo zmeraj zaželena. Rada bi delala na ka-
kšnem inštitutu, kjer bi imela stik z jezikom, ljudmi in drugimi področji.
Je bil ta študij tvoja želja že od malih nog?
Nikoli nisem razmišljala, da bi študirala prav neko določeno zadevo. Do 
ničesar nisem kazala nekih posebnih nagnjenj, tudi do študija jezikov ne. 
Zmeraj sem se zanimala za jezike, vendar sem se vedno usmerjala tudi k 
drugim področjem. 
Kaj od študija pričakuješ?
Zavedam se, da bo študij težak, še posebej študij nemščine. Pričakujem 
veliko trdega dela. Pri angleščini je konkurenca huda, za nemščino pa sem 
slišala, da so težki profesorji. Delati bom morala sproti, saj imam veliko 
predmetov. A sem se pripravljena zagnati.
Ko pomisliš na študentsko življenje, česa te je strah in česa se 
veseliš?
Strah me je dela, ker ga bo res veliko. Bojim pa se tudi kakšnih komplikacij 
v zvezi s kolokviji ali izpiti. Drugače pa se veselim celotnega študentskega 
življenja. Zanima me, kako bo potekal dan študenta, kako se bomo druži-
li. Sem v pričakovanju.

Živa Zakšek

Takoj po maturi na Kolpo
Intervju z Ajdo Plauštajner
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Glede na to, da pravijo, da se vse začne in konča 
pri denarju, bo verjetno eden izmed vidnejših 
projektov tudi razpis za nepovratna sredstva. 
Naša občina bo prva v Sloveniji, ki bo občanom 
predstavila projekt sistematičnega povečevanja 
družinskih financ ter jim v sklopu razpisa po-
nudila tudi konkretno finančno pomoč. Župan 
Alojzij Kastelic se je že javil za »poskusnega 
zajčka« in na sebi preizkusil vse storitve in bo-
nitete razpisa. Povedal nam je naslednje: »Veli-
ko družin je, ki jim razne finančne doklade 
ogromno pomenijo. Nekaterim celo pomagajo, 
da spodobno preživijo mesec. Poleg tega so 
med podjetji že dolgo časa znani razpisi za ne-
povratna sredstva, ki se jih lahko dobi iz raznih 
virov.
Poskušali smo združiti to dvoje ter tako omo-
gočiti slehernemu občanu, da ne le prejme ne-
kaj denarja, pač pa predvsem spremeni svoj 
pogled na osebne finance. Zato je seveda jasno, 
da ni namen razpisa, da bodo ljudje dobili de-
nar na osebni račun, ga dvignili, odšli v trgovino 
ter ga zapravili. Denar je namenjen spodbuja-
nju grajenja dolgoročnih finančnih temeljev, 
zato ga bodo občani tudi prejeli na varčevalni, 
ne na osebni račun.  
Na ta denar glejte tako, kot nanj gledajo podje-
tja, ko se javijo na razpise za nepovratna sred-
stva. Tam namreč velja nenapisano pravilo, da 
se na razpise javijo tisti, ki so odločeni, da bodo 
projekt izpeljali tako ali drugače, torej brez ali z 
razpisnim denarjem. Tudi tu naj bi bilo podob-
no: če razmišljate, da bi v svojih financah nekaj 
spremenili, izboljšali, nadgradili …, vam bo raz-
pis pisan na kožo. Če želite le dobiti denar, a ob 
tem ne spremeniti svojih finančnih navad, ozi-
roma se ne želite bolj strateško lotiti graditve 
trdne finančne prihodnosti, pa verjetno ne bo-
ste zadovoljni. Ali povedano drugače, na razpi-
sna sredstva glejte kot na nagrado za lastno an-
gažiranje na področju osebnih financ.  Če 
gledamo s tega zornega kota, bi lahko rekli, da 
bo razpis zelo konkretno omogočil posamezni-
kom, da se bodo kratkoročno rešili finančnih 
skrbi in strahov ter dolgoročno popolnoma fi-
nančno osamosvojili. Izkušnje podjetja, ki bo 
razpis izvajalo (Finmart d.o.o), kažejo, da nače-
loma vsak posameznik razpolaga z vsaj 10 % 
več denarja, kot meni, da razpolaga – če se le 
nekoliko znajde oziroma izkoristi aktualne in-
formacije, ki so na trgu. To lahko do neke mere 
primerjamo z novostmi, ki jih je prinesla uved-
ba eura. Na primer, če do danes nismo spreme-
nili svojega odnosa do kovancev, puščamo 
ogromno napitnino, pa čeprav gre samo za ko-
vanec ali dva. Vendar 50 centov ali evro pred-
stavlja veliko več denarja, kot pa je bil kovanec 
za pet ali deset – ali celo petdeset – tolarjev. 
Zdaj je čas, da podobno spremembo uvedemo 
tudi na ostalih področjih, ne le pri kovancih.  
Zato bodo v sklopu razpisa potekala strokovna 
osebna svetovanja, vsako gospodinjstvo pa bo 
dobilo tudi literaturo.«

Podeljena koncesija 
za oskrbo z 
energetskimi plini iz 
omrežja
Za gradnjo plinskega omrežja in oskrbe 
prebivalcev z utekočinjenim naftnim pli-
nom na območju občine Trebnje, je Ob-
činski svet v aprilu 2006 sprejel Odlok o 
izvajanju gospodarske javne službe oskrbe 
z energetskimi plini iz omrežja ter načinu 
podelitve koncesije.  S tem je bil storjen 
prvi korak, da tako industriji kot široki po-
trošnji zagotavljamo zanesljiv in cenovno 
ugoden vir zelene energije, hkrati pa sledi-
mo najsodobnejšim konceptom distribuci-
je utekočinjenega naftnega plina.
V decembru 2006 je bil v Uradnem listu 
objavljen javni razpis za izbiro koncesio-
narja, ki naj bi opravljal to izbirno gospo-
darsko javno službo. Na javni razpis so se 
prijavili trije ponudniki tovrstnih storitev 
in sicer Petrol Plin, d.o.o. in Butan Plin, d.d. 
iz Ljubljane ter Istrabenz Plini, d.o.o. iz Ko-
pra. Na podlagi kriterijev za izbiro najugo-
dnejšega ponudnika je bil v postopku za 
izbiro koncesionarja izbran Butan plin, 
d.d., iz Ljubljane, ki je edini izpolnjeval vse 
zahteve, predpisane z Odlokom za podeli-
tev koncesije. 
Zoper odločbo o izbira koncesionarja za 
izvajanje oskrbe z energetskimi plini iz 
omrežja je Petrol Plin, d.o.o., iz Ljubljane 
podal pritožbo, v kateri navaja, da so bili 
pogoji, kjer so bile zahtevane dosedanje re-
ference in odgovarjajoča kadrovska struk-
tura za izvajanje službe, diskriminatorni.
Podelitev koncesije je potekala v sodelova-
nju z  Inštitutom za upravno pravo, ki je v 
celotnem dosedanjem poteku podeljeva-
nja koncesije nudil pravno asistenco. Sma-
tramo, da je bil na podlagi preverjenih po-
slovnih rezultatov ter jasno dodelane 
strategije razvoja distribucije plina, ki omo-
goča pripravljenost na soočenje z globalno 
konkurenco novega tisočletja, za koncesio-
narja izbran ustrezno kvalificiran in ugo-
den distributer. 
Z izbranim koncesionarjem je bila v začet-
ku junija 2007 podpisana koncesijska po-
godba, na podlagi katere je začel upravljati 
plinovodno omrežje v Obrtni coni in gra-
diti omrežje na Cvibljah. 

Občinska uprava

Župan je navedel še nekaj izkušenj glede obna-
šanja ljudi, ki jih je zasledil v svoji bivši podjetni-
ški praksi. »Vzemimo na primer nakup pralne-
ga stroja. Namesto da bi se zanj odločili načrtno, 
navadno počakamo, da se obstoječi stroj začne 
kvariti; recimo, da se to zgodi po desetih letih. 
Potem se nam konstantno kvari tri leta in ta čas 
vestno plačujemo popravila, ki niti niso tako 
poceni. Ko nam prekipi – še večkrat pa, ko stroj 
dokončno »crkne« – se potem v naglici odpra-
vimo kupovat novega. 
Tu smo naredili dve napaki. Prva je bila, ker 
smo se odločili za večletna popravila stroja. 
Tako so nas popravila že stala lahko za polovico 
novega stroja. Druga napaka pa je, da nakupa 
stroja nismo načrtovali vnaprej. Zato nam bo 
lahko zmanjkalo denarja in bomo morali vzeti 
drag kredit – s katerim bomo stroj še dodatno 
preplačali – poleg tega pa si najverjetneje ni-
smo vzeli časa, da bi trezno premislili, kaj od 
stroja sploh zahtevamo, oziroma kaj je za nas 
najpomembnejše.  Posledica je, da kupimo nek 
stroj, ki je ravno v akcijski ponudbi. Z njim ver-
jetno res dobimo obilico novih programov (ki 
jih po vsej verjetnosti ne bomo nikoli uporabili) 
– a morda stroj sploh nima tistega, kar od njega 
želimo in potrebujemo. To je le eden izmed pri-
merov, kaj pomeni strateško finančno načrto-
vanje. V literaturi, ki jo bodo prejeli občani, so 
opisani taki in podobni primeri razmišljanja, ki 
bodo ljudem zelo konkretno pomagali privar-
čevati marsikateri euro. 
Nasploh ocenjujem, da je v t.i. nezavednem 
trošenju še ogromno rezerve in pozivam vse 
občane, da se odzovejo na razpis, v sklopu kate-
rega bodo dobili ogromno koristnih uvidov v 
lastne finance in napotkov. Čeprav je izdelan 
predvsem za srednji sloj, bodo od njega imeli 
ogromno koristi tudi občani z manj denarja. 
Presenetljivo pa je, kako dobro so se na podob-
no ponudbo odzvali tisti z nekoliko debelejšo 
denarnico. 
Naše osebne finance, v povezavi s trendovski-
mi možnostmi izkoriščanja finančnih informa-
cij ter samega plasiranja denarja, nam prinašajo 
ogromen potencial za osebno blagostanje. Zato 
ocenjujem, da ne bo največja korist, ki jo bodo 
občani dobili z razpisom, denar na njihovem 
računu, temveč novo zavedanje o družinskih 
financah. To jim bo dolgoročno lahko resnično 
pomagalo, da se izkopljejo iz dolgov in si privo-
ščijo veliko lepih stvari. Poleg tega se moramo 
zavedati, da je močan srednji sloj nosilec lokal-
ne družbe in da bo občina tako bogata, kot 
bodo bogati njeni posamezniki. Tudi v priho-
dnje si bom na vse načine prizadeval za izpelja-
vo projektov, ki bodo podpirali osebno blago-
stanje naših občanov.« Razpis je organiziran 
kot humanitarno-poslovni projekt, zato z njim 
občinska uprava ne bo imela nobenih stroškov, 
pa tudi fond – predvidenih je celo do milijon 
eurov – bo organiziral Finmart. 
Še to, vsi zainteresirani, ki želijo sodelovati v 

Jeseni bo lahko vsak občan prejel na svoj varčevalni račun denar
projektu, bodo lahko dobili (dobro plačano) 
delo. Če vas zanima, pokličite na 01 5609 507, 
ga. Tanja Jordan, ali pošljite mail na info@
finmart.si. 

Občina Trebnje
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Obvestilo za kmetovalce – 
območje koruznega hrošča

S seje občinskega sveta
Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje so se svetniki posvetili 
13-im točkam na dnevnem redu, s katerega so predhodno umaknili 3 
točke, in sicer odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trebnje, 
odlok o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo v občini Trebnje in po-
ročilo o stanju vodovodnega omrežja. Tako je med komunalnimi vpraša-
nji na dnevnem redu ostala le prva obravnava odloka o izvajanju javne 
gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih padavin-
skih voda in čiščenja greznic. Novi odlok je potreben zaradi večjih evrop-
skih zahtev, prinaša pa novosti zlasti glede čiščenja greznic. Svetniki so 
sklenili, da pristojni odlok do naslednje seje popravijo in vključijo dopol-
nitve. Hkrati so se še odločili, da bodo občane o pomenu odloka seznani-
li v Glasilu občanov.
Svetniki so se seznanili z regionalnim razvojnim programom »HERITA-
GE TRAIL NET«, katerega namen je razvoj regijske turistične infrastruk-
ture na območju Jugovzhodne Slovenije. Pred kratkim so Dogovor med 
lokalnimi skupnostmi podpisali župani 19-ih občin, med katerimi naj bi 
nosilka programa postala trebanjska občina. Program, ki naj bi znašal 
okoli pol milijona evrov, vključuje 4 sklope tematskih poti, in sicer vodne, 
jahalne, kolesarske in pohodne. 
V zvezi s pridobivanjem zemljišča za potrebe Podružnične šole Dolenja 
Nemška vas so svetniki sklenili, da začne občinska uprava s postopkom 
razlastitve potrebnega zemljišča, saj z lastnikom niso uspeli doseči dogo-
vor o odkupu v predvidenem roku. Hkrati so sklenili, da preučijo mo-
žnost spremembe projektne dokumentacije. Tretjemu oddelku vrtca v 
Velikem Gabru pa so podaljšali delovanje za eno leto.
Svetniki so med drugim še zavrnili prošnjo Zdravstvenega doma za opro-
stitev plačila komunalnega prispevka za obnovo, dozidavo in nadzidavo 
stavbe, in sklenili, da morajo komunalni prispevek plačati v odmerjeni 
višini. Kot kandidatko za ravnateljico mirnske osnovne šole so podprli 
sedanjo ravnateljico Anico Marinčič, Nataši Rogelj pa podelili koncesijo 
za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za mladino. V komisijo za po-
delitev štipendij v občini Trebnje so imenovali Marjana Krmelja, Marto 
Strmec, Miroslava Zakška, Majdo Medved in Luka Lindiča.

Ž. Z.

Občina Trebnje je dne, 27. 7. 2007, prejela splošno odločbo Fitosani-
tarne uprave RS o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega 
hrošča (Diabrotica virgifera), ki se morajo izvajati v skladu s pravilni-
kom o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja tega škodljivca. 
Zadrževalni pas se je v skladu z odločbo razširil tudi na ob-
močje občine Trebnje (priloga – zemljevid). Ker gre za nevarnega 
škodljivca koruze, ki povzroča velike gospodarske škode in se zaradi 
neustreznega kolobarja zelo hitro širi, morajo vsi pridelovalci koruze 
in imetniki zemljišč na tem območju izvajati preventivne ukrepe v 
skladu s pravilnikom. Na označenem prizadetem območju občine je 
tako  potrebno izvajati:
1. dvoletno kolobarjenje, kjer se koruza lahko prideluje vsako drugo 
leto ali
2. triletni kolobar, kjer se koruza lahko prideluje dvakrat, ampak mora 
biti druga setev koruze strniščna ali 
3. triletni kolobar, ko se lahko koruza prideluje dvakrat pod pogojem, 
da se v kombinaciji  vsakič izvaja insekticidna zaščita proti odraslim 
škodljivcem v mesecu avgustu.
Dovoljena je tudi uporaba drugih ukrepov, zlasti setev z insekticidom 
tretiranega semena v drugem zaporednem letu setve koruze.
Občina je odločbo izobesila na oglasni deski, kjer si jo lahko podrobno 
ogledajo vsi pridelovalci koruze in imetniki zemljišč in je obvezujoča 
za vse naštete udeležence na označenem območju. Podrobne infor-
macije in navodila o teh ukrepih pa lahko udeleženci najdejo tudi na 
spletnih straneh http://www.furs.si/Diabrotica/Index.asp .

Oddelek za gospodarstvo
Občine Trebnje

občanov občine Trebnje

oBVEStIla oBČInSkE uPRaVE



občanov občine Trebnje

14 št. 19-20/18. avgust 2007

Marjan Matoh je predsednik krajevne 
skupnosti Dolenja Nemška vas od zadnjih 
volitev. Najpomembnejši projekt je ob-
novitev in dograditev podružnične šole 
ter telovadnice, za kar si prizadeva tudi 
odbor staršev. Del zemljišča bo v kratkem 
odkupljen, pogajanja za odkup še enega 
dela zemljišča pa še potekajo. Matoh je v 
intervjuju predstavil tudi ostale projekte, 
s katerimi bodo izboljšali življenje v kra-
jevni skupnosti. 

Katera naselja sodijo v vašo krajevno sku-
pnost?
Naselij je 16, in sicer so to: Češnjevek, Dečja vas, 
Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje 
Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gore-
nja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gradišče pri 
Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Me-
glenik, Rihpovec in Rodine pri Trebnjem. Kraja-
nov je več kot 1300, kar pomeni, da smo po šte-
vilu prebivalstva med večjimi krajevnimi 
skupnostmi v občini Trebnje.  
Kako ste zadovoljni z delom prejšnjih 
svetnikov v krajevni skupnosti in njenega 
predsednika?
Predsednik sem od zadnjih volitev, prej pa ni-
sem sodeloval v krajevni skupnosti. Za kandida-
turo sem se odločil, ker mi je bivši svetnik kra-
jevne skupnosti iz naše vasi dejal, da po dveh 
zaporednih mandatih ne bo več kandidiral v 
svet KS in mi predlagal, naj se odločim za kandi-
daturo. Po krajšem razmisleku sem pristal in bil 
tudi izvoljen. Dela v krajevni skupnosti ne 
zmanjka, poleg tega smo se sem z družino pre-
selili pred desetimi leti in če opravljaš to funkci-
jo, spoznaš tudi veliko ljudi. V prejšnjih manda-
tih je bilo veliko narejenega, vendar vsi projekti 
še niso zaključeni, kar želimo čim prej opraviti. 
Gre predvsem za finančno dokončanje dveh 

projektov, in sicer vodovoda Gradišče – Megle-
nik ter javne razsvetljave v Dolenji Nemški vasi. 
Ker je občinski proračun sedaj sprejet, upam, da 
bomo čimprej  zaključili tudi ta dva projekta.
In projekti, ki ste si jih zastavili v tem 
mandatu?
Najpomembnejši je izgradnja podružnične šole 
v Dolnji Nemški vasi. Odbor staršev za izgra-
dnjo se zelo trudi, da bo prišlo do realizacije. Del 
zemljišča se bo odkupil, za drugi del pa še pote-
kajo pogajanja. Šolo se bo obnovilo, zgraditi je 
treba tudi telovadnico, odbor staršev se dogo-
varja tudi s predstavniki gospodarstva za dona-
cije, da bi se zgradila večja telovadnica, dovolj 
velika tudi za rokometno igrišče. Ko so bili ob-
činski svetniki na obisku v krajevni skupnosti, so 
si tudi ogledali šolo in se prepričali, da je potreb-
na obnova in dograditev. Sicer tudi krajevna 
skupnost poskuša šoli denarno pomagati, tako 
da ji namenimo sredstva za nakup šolskih po-
trebščin, opreme in podobno.    
V tem mandatu je v načrtu izgradnja kanalizaci-
je v Dolenji Nemški vasi ter dokončanje javne 
razsvetljave. Preden se bo začela graditi avtoce-
sta, pa želimo narediti pločnik od trgovine v Do-
lenji Nemški vasi do železniške postaje, saj želi-
mo vsem omogočiti varno pot do železniške 
postaje. Če se na tej cesti srečata dva tovornjaka, 
se pešec nima kam umakniti, zato je pločnik nu-
jen, saj se bo med gradnjo avtocestnega odseka 
povečala frekvenca tovornega prometa. Občino 
smo že zaprosili, da nam pomaga pri tem pro-
jektu. 
Za šoloobvezne otroke iz Rihpovca bo do pri-
četka šolskega leta organiziran prevoz iz te vasi, 
da jim ne bo treba hoditi peš v dolino. Društvo 
za napredek Hribovec Rihpovec je dalo to po-
budo, s katero se seveda strinjamo, da otrokom 
ne bo treba več hoditi do doline, kar je težko v 
snegu in slabem vremenu. Projekt je že pripra-
vljen, treba bo nekoliko razširiti pot in narediti 
obračališče za avtobus v vasi. Krajevna skupnost 
bo prispevala material za utrditev, občina pa bo 
financirala asfaltiranje obračališča.
To so naloge za prvi del mandata, v drugem pa 
bo sledila še izgradnja vodovodnega omrežja, 

Življenje krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas

kjer ga še ni, ter nadaljevanje izgradnje kanaliza-
cije.  
S svetniki ste si razdelili delovna podro-
čja. 
Glede na spremenjene zadolžitve v službi, ki 
sem jih dobil pred dobrim mesecem, sem več-
krat odsoten tudi po ves teden. Zaradi tega smo 
se s svetniki odločili, da razdelimo delovna po-
dročja. In sicer je Franc Bartolj zadolžen za gasil-
ska društva in urejenost pokopališča sv. Marjeta, 
Marjan Čeh skrbi za vodovod, Kamnolom sv. 
Ana in vračila vloženih sredstev v telefonijo, 
Jože Hrastar skrbi za šolo, šolstvo, prireditve in 
priložnostne obdaritve otrok, Tone Kukenber-
ger za starostnike, gospodarstvo in vračila vlože-
nih sredstev v telefonijo, Anica Matko za zapi-
snike, meritve in odmere, Jože Mežan je 
zadolžen za vzdrževanje vežice sv. Marjeta in 
organizacijo pluženja ter posipanja lokalnih cest, 
Ana Moder je zadolžena za področje kanaliza-
cije in javne razsvetljave, Alojz Rogelj za poti, 
ceste in pločnike, sam pa sem koordinator, skr-
bim za računovodstvo in plačilni promet. Delo 
je s tem olajšano, krajani se tako, kadar imajo ka-
kšen problem, lahko obrnejo na svetnika, ki po-
kriva določeno področje in ustrezno ukrepa, 
morda se mora kaj pozanimati na občini, si za-
devo ogledati na kraju samem, tako da krajan 
hitro dobi odgovor na svoje vprašanje oziroma 
težavo, s katero se je srečal. Dokončno se o dolo-
čeni zadevi odloči na svetu krajevne skupnosti. 
Komunikacija med krajani in svetniki se mi zdi 
pomembna, zato želimo, da dobijo odgovore na 
vprašanja kar se da hitro.  
S čim se ukvarjajo krajani?
V krajevni skupnosti je nekaj kmetijstva, nekaj je 
podjetij in privatnikov, sicer pa se večina vozi v 
službe. Krajani so aktivni v dveh gasilskih dru-
štvih, in sicer Dolenje Ponikve in Lukovek, ak-
tivno je tudi Društvo za napredek Hribovec Ri-
hpovec, ki izdaja tudi svoje glasilo, za katerega 
krajevna skupnost nameni del sredstev. Izjemno 
aktivno je tudi Kolesarsko društvo Gorenje Po-
nikve, ki je odlično organiziralo kolesarski mara-
ton na prireditvi Iz Trebanjskega koša. 

Valerija Š. Jarm

kRaJEVnE SkuPnoStI SE PREDStaVlJaJo
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nije, ker misli na vso Slovenijo, ker je na strani 
dostojanstva vsake državljanke in državljana, ker 
si je ugled in zveze v Evropi in svetu pridobil s 
slovenskim srcem. 
V kulturnem programu je zapel domačin Jernej 
Žagar, učenec Srednje glasbene šole v Ljubljani, 
fant izjemnih pevskih dispozicij, ki ga nedvo-
mno čaka uspešna glasbena pot.
Ženska zveza pri OO Nove Slovenije Trebnje, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno je v začetku 
junija organizirala izlet za člane in simpatizerje 
Nove Slovenije na Avstrijsko Koroško
Pot nas je popeljala v kraje, kjer je tekla zibelka 
slovenstva. Poromali smo h Gospe Sveti, k Emi 
Krški na Krko in se vzpeli na srednjeveški gradič 
Ostrevica.
S pomočjo vodičke, avstrijske Slovenke, smo 
spoznali današnji utrip življenja Slovencev na 
avstrijskem Koroškem. Poslanka Marjeta Uhan 
pa je spregovorila o prizadevanjih N.Si za dobro 
vseh Slovencev doma in po svetu.

 Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje  
Na sliki: dr. Petrovič in Lojze Peterle

Maša za domovino in kresovanje ob dnevu dr-
žavnosti pri cerkvici Sv. Rozalije nad Trebelnim 
sta postala tradicionalen način našega prazno-
vanja. Z njim želimo pokazati, da smo ponosni 
na našo državo in dati priznanje vsem, ki so pred 
16 leti kakorkoli prispevali k temu, da lahko živi-
mo v samostojni Sloveniji.
Idejo za praznovanje je dal prvi predsednik slo-
venske vlade Lojze Peterle, ki je bil v trebanjskem 
volilnem okraju štirikrat izvoljen za poslanca 
Državnega zbora, leta 2004 je zmagal na voli-
tvah v Evropski parlament, na jesenskih predse-
dniških volitvah pa je prvi kandidat za novega 
predsednika Slovenije.
Od prvega praznovanja do danes je cerkvica Sv. 
Rozalije dobila novo streho, vrata, nove žlebove, 
elektriko, drenažo, kamniti prag, nov evharistič-
ni križ, nadstrešek nad vhodom, prepleskali so 
notranjost in uredili okolico. Še naprej se bomo 
skupaj s prizadevnimi krajani Trebelnega trudili, 
da bo ena najstarejših cerkvic pri nas kmalu v 
celoti obnovljena in da bo postala, kot nekoč, 
obiskana romarska pot.
Po daritvi svete maše za domovino, ki jo je opra-
vil domači župnik Klemen Loboda, so se zvrstili 
pozdravni nagovori predsednika OO NSi Treb-
nje Marjana Pavlina, poslanke v Državnem zbo-
ru Marjete Uhan in župana občine Mokronog 
–Trebelno, gospoda Mavra.
Gost večera in slavnostni govornik dr. Miha Pe-
trovič, ki je bil od leta 1990 do 1994 predsednik 
skupščine občine Kočevje, v času osamosvajanja 
Slovenije pa najbližji sodelavec prvega načelnika 
generalštaba slovenske vojske Antona Krkoviča, 

je približno 300 zbranim razgrnil svoja doživetja 
iz časov osamosvajanja in spregovoril o tem, 
kako so se uresničila njegova in naša pričakova-
nja. Prepričan je, da se je naša resnična svoboda 
začela z našo odločitvijo za samostojnost. Ta od-
ločitev pomeni, da smo se znebili zgodovinske-
ga občutka, da o naši usodi odločajo le sile izven 
nas; da smo se zavedli moči, ki je v nas samih. In 
zato smo zmagali. Ponosen je tudi na prijatelj-
stvo, ki Kočevsko veže z gospodom Peterletom. 
Ne bi smeli pozabiti, da je Peterletova vlada bila 
tista, ki je dejansko udejanjila osamosvojitev. 
Tudi ne bi smeli pozabiti, da je ni bilo lahko vo-
diti, saj se je morala soočati s številnimi proble-
mi in pogosto izrazito nekonstruktivno opozici-
jo. Prav zato sta ta vlada in njen predsednik 
odigrala izjemno pomembno zgodovinsko vlo-
go, ki bi se je morali spominjati s primerno hva-
ležnostjo in spoštovanjem. 
Slavnostni govornik dr. Petrovič je svoj govor za-
ključil s spodbudnimi besedami: » Praznikov 
nasploh, in obletnic še posebej, ne kaže pretira-
no obremenjevati s tarnanjem. So priložnosti za 
obračun s preteklostjo, a tudi priložnosti za izra-
žanje dobrih želja za prihodnost. Slovenija živi 
in bo živela. Glejmo v prihodnost neobremenje-
ni, ohranimo vedrino duha in vero, da se nam 
bo uresničilo vse, kar si želimo.«  
Evropski poslanec in predsedniški kandidat Loj-
ze Peterle nas je nagovoril v svojem značilnem 
duhovitem slogu in poudaril, da verjame v pri-
hodnost Slovenije, ki jo je soustvarjal. Volivcem, 
ki bodo jeseni odšli na volišča, pa sporoča, da je 
Lojze Peterle prava izbira za predsednika Slove-

Sedmo kresovanje ob dnevu državnosti na Trebelnem

Občinska organizacija Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije občine Trebnje je imela 
27. junija volilno skupščino. Na njej smo ocenili 
štiriletno delo, izvolili novo vodstvo in sprejeli 
usmeritve za prihodnje obdobje. Za predsedni-
ka je bil ponovno izvoljen mag. Franc Žnidar-
šič.
V svojem poročilu je predsednik povzel štirile-
tno rast stranke. Pred štirimi leti smo stranko 
potegnili iz velike krize ter notranje neurejeno-
sti. V preteklih štirih letih smo bistveno pove-
čali število članstva in novih krajevnih organi-
zacij. Zagotovili smo si prostore in ustrezno 
informacijsko opremo za uspešno delovanje 
stranke. Delovanje stranke smo uskladili s kon-
gresnimi usmeritvami in statutom.
Dobra organiziranost in neposredni stiki vod-
stva stranke s člani stranke so dali vidne sadove. 
Tako smo uspešno izpeljali kandidaturo za po-
slanca v državni zbor in dobili svojega poslan-
ca. Na lokalnih volitvah pa smo s tremi svetniki 
prišli v občinski svet. Kasneje pa smo dobili še 
mesto podžupana. Tako je stranka dobila mo-
žnost sodelovanja pri načrtovanju in usmerja-
nju razvoja naše občine.

Poslanska skupina DESUS, ki jo 
vodi mag. Franc Žnidaršič, kljub 
majhnosti dobro zastopa upokojence. 
Največji uspeh stranke je počasnejše upadanje 
pokojnin v primerjavi z rastjo plač ter ohrani-
tev letnega dodatka.
V razpravi so delegati skupščine menili, da se 
življenjske razmere velikega dela upokojencev 
poslabšujejo zaradi sprememb zakona na po-
dročju socialnih transferjev. Tako nekateri iz-
gubljajo varstveni dodatek in največji letni do-
datek, ki pripada upokojencem z majhno 
pokojnino. V koaliciji se DESUS zavzema za 
ohranitev socialne države, »žal pa ni tega čutiti 
pri poslancih drugih koalicijskih strank, a so 
prišli v parlament tudi z glasovi mnogih upoko-
jencev,« je menil predsednik.
Delegati so se dotaknili tudi organizacijskih 
vprašanj stranke. Poudarili so, da moramo v 
stranko vključevati več takih upokojencev in 
simpatizerjev stranke, ki so pripravljeni v stran-
ki aktivno delovati, sicer bo v stranki začel se-
danji vzpon upadati. Pri tem se moramo še te-
sneje povezovati z društvi upokojencev, kajti 
DESUS je njihova stranka. Le od te stranke lah-

ko pričakujejo, da se bo v parla-
mentu zavzemala za take pogoje, 

ki bodo omogočali dostojno življenje 
upokojencev.
Skupščina je v programskih usmeritvah dala 
poseben poudarek pripravam na volitve v dr-
žavni zbor, ki bodo v jeseni prihodnje leto. Tu 
čaka  našo občinsko in vse občinske stranke v 
državi trdo in vztrajno delo. Ponekod teh strank 
ni ali pa slabo delujejo. Če bomo ostali zunaj 
parlamenta, lahko pričakujemo, da bomo še 
bolj potisnjeni na rob družbe, v kateri se slo po 
dobičku, oblasti in moči ne zmeni za stiske lju-
di. Vedno bolj bomo zaradi fenomena staranja 
prebivalstva postajali breme kapitalu in državi, 
ki pogosto neupravičeno in nepotrebno troši 
bogastvo, v katerem je tudi naše minulo delo.
To je le nekaj utrinkov iz volilne skupščine naše 
stranke. Vabim vse upokojence k razmišljanju o 
njih. Mogoče boste potem prisluhnili ciljem in 
težnjam naše stranke, se nam pridružili ali pa 
vsaj podprli kandidate naše stranke na volitvah 
prihodnjo jesen.

Štefan Kamin

Štiri leta strankine rasti
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Svetniško vprašanje
Pred dnevi sem v Občinskem svetu Obči-
ne Trebnje postavil pomembno svetniško 
vprašanje glede odvoza odpadkov. Vzrok je 
nezadovoljstvo, obtoževanje in jeza ljudi 
zoper zaposlene v Javnem podjetju Komu-
nala Trebnje, ker sproti ne odvažajo od-
padkov po urniku. Vzrok tiči drugje! Iz Go-
spodarskega plana Komunale Trebnje za 
leto 2007 je Nadzorni svet Komunale, ki ga 
vodi Franc Jevnikar (LDS), zbrisal nabavo 
kamiona za odvoz komunalnih odpadkov. 
Zato ima Komunala Trebnje težave z od-
vozom, še posebno, če se pokvari kateri od 
obstoječih kamionov. Iz dveh kamionov 
sestavljajo enega, na stroške remonta se 
Jevnikar požvižga.
Za novi kamion smo občanke in občani že 
zbrali namenski denar v obliki amortizacij-
skih sredstev, ki so nam bila zaračunana v 
ceni komunalnih storitev na položnicah 
Komunale. Denar za nov kamion je že 
zbran in deponiran na poslovnem 
računu Komunale. S preprečitvijo naba-
ve novega kamiona je Nadzorni svet neza-
konito posegel v vodenje in poslovanje Ko-
munale in preprečil, da bi Komunala 
uporabila ta namenska sredstva. Taki poli-
tikanti v naši občini bi ribarili “v kalnem” z 
našim skupnim denarjem in bi to občinsko 
obvezno javno službo kar predali privatne-
mu sektorju (berite kolegom), čeprav ima-
mo za to ustanovljeno javno podjetje. Ob-
čino Trebnje smo vprašali, kdo bo 
odgovarjal za škodo, ki jo s takim arogan-
tnim načinom povzročajo člani nadzorne-
ga sveta javnemu podjetju

Jože Povšič, 
občinski svetnik Občine Trebnje

Preprosti  odgovori 
Na vprašanje Kako shujšati? obstaja samo en 
preprost odgovor Potrebno je jesti manj! Na 
vprašanje Kako priti do denarja? je odgovor 
prav tako zelo enostaven Potrebno je delati! 
Vendar pa tako logični in enostavni odgovori 
niso popularni. Tako odgovarjajo tisti, ki se 
pretvarjajo, da niso razumeli vprašanja. Re-
snični smisel takih vprašanj se glasi Kako 
shujšati in se pri tem ne odrekati jedi, kako 
zaslužiti in pri tem ne delati? To je namreč 
tisto, kar se išče in naj bo prekleta tista pamet, 
ki daje na tako lahka in preprosta vprašanja 
tako težke, nemogoče in neuresničljive odgo-
vore.
Tako je v enem izmed svojih aforizmov napi-
sal Duško Radovič. In nehote se pojavi vrsta 
vprašanj, o katerih se vsakodnevno govori v 
političnem življenju in na katera se nikoli ne 

po tej poti vas želimo podrobneje seznaniti o 
novi teritorialni organiziranosti stranke Social-
nih demokratov v Trebnjem, ki je bila izvedena 
v skladu z določbami Statuta stranke SD. Tako 
je bila 15. 6. 2007 na Debencu ustanovljena Ob-
močna organizacija SD Trebnje (v nadaljevanju 
OO SD Trebnje), ki združuje tri občinske od-
bore, in sicer Trebnje, Mokronog – Trebelno in 
Šentrupert. 
Za predsednico OO SD Trebnje je bila izvolje-
na Edita Dobaj, tajnik je Ljubo Dobaj, člani 
predsedstva pa so: Andreja Grozde (Šentru-
pert), Zoran Remic (Trebnje), Ignac Sila (Treb-
nje), Srečko Starič (Mokronog – Trebelno), 
Marko Veselič (Trebnje) in Martina Zorenč 
(Šentrupert). Predsedstvo OO SD Trebnje je 
na svoji 1. seji dne 3. 7. 2007 za blagajničarko 
OO SD Trebnje imenovalo Andrejo Grozde 
(Šentrupert). 
Občinski odbor SD Mokronog – Trebelno je že 
izvolil predsedstvo, predsednik le-tega pa je   
Srečko Starič. Na enak način so bile volitve iz-
vedene tudi v Občinskem odboru SD Šentru-
pert, za predsednico je bila izvoljena Andreja 
Grozde. V kratkem pa bo volitve izvedel tudi 
Občinski odbor SD Trebnje, katerega vršilec 
dolžnosti predsednika je Ignac Sila.
Novo izvoljeno predsedstvo Območne organi-
zacije SD Trebnje je 3. julija 2007 na svoji prvi 
seji sprejelo tudi naslednje sklepe oziroma 
usmeritve za delo:
OO SD Trebnje bo letos aktivno sodelovala na 
volitvah za predsednika države in volitvah v 
Državni svet ter volitvah v Državni zbor nasle-
dnje leto;

septembra 2007 se izvede piknik, na katerega 
bodo poleg članov SD povabljeni tudi simpati-
zerji in potencialni člani naše stranke; 
predvidoma oktobra 2007 bo organiziran eno-
dnevni izlet z avtobusom po Sloveniji za člane 
in simpatizerje stranke;
člani predsedstva OO SD Trebnje bodo do 
konca leta 2007 obiskali člane in simpatizerje 
stranke na našem območju;
do konca septembra 2007 ustanoviti oziroma 
oživeti klub Mladi forum SD Trebnje;
zagotoviti ustrezno sodelovanje s pokrajinsko 
organizacijo oziroma pokrajinskim odborom 
Novo mesto.
Pred nami so predsedniške volitve in v ta na-
men bo od 20. 8. 2007 do 7. 9. 2007 naša organi-
zacija v parku poleg Upravne enote Trebnje 
postavila stojnico, kjer bomo zbirali izjave o 
podpori kandidatu za predsednika republike, 
dr. Danilu Turku. Obiščite nas in po svojem 
prepričanju izrazite vašo podporo, prav radi pa 
se bomo z vami tudi pogovorili in izmenjali sta-
lišča ter vam, v kolikor boste to želeli, tudi pred-
stavili delovanje SD na našem območju v pri-
hodnje. Želeli bi namreč skupaj z vami 
prispevati ustrezen delež k razvoju socialde-
mokratske ideje in vrednot, kot tudi k napred-
ku našega območja in družbe v celoti. 
Pred našo politično organizacijo so novi izzivi 
in pričakovanja, zato prisrčno vabimo vse ena-
ko misleče, da se nam pridružijo, skupaj bomo 
močnejši!

Edita Dobaj
predsdnica OO SD Trebnje

dobi preprostih odgovorov. Vsi so vedno zaviti 
v tančico neprepoznavnosti, mnogo stvari ni 
jasno povedanih in mnoga vprašanja čakajo na 
vedno nove volitve. Zakaj je temu tako?
Zato, ker smo ljudje dokaj hitro pozabljiva bitja, 
posebej neprijetni dogodki se neradi zasidrajo 
v našem spominu. In vedno znova si želimo, da 
bi o nekaterih potezah v življenju odločili dru-
gače. Da bi jih mogoče naredili bolj preproste in 
s tem sebi in svojim bližnjim olajšali življenje. 
Kako poskušati priti do preprostih odgovorov?
Eden od odgovorov je lahko usmerjen v smer, 
ko je človeku vseeno in se s tem ne obremenju-
je. Potem je tako ali tako vse preprosto. Drugi 
odgovor pa je, da se je potrebno v določeni 
meri vključiti v politično dogajanje, posebej na 
lokalni ravni. Tu se namreč sprejemajo takšne 
odločitve, ki direktno vplivajo na naše življenje. 

In kdo drug naj vodi naše življenje kot mi 
sami? Zato vas vabimo, da se priključite soci-
alnim demokratom v občini Trebnje, bodisi 
kot član, bodisi kot simpatizer, na vsak način 
pa kot nekdo, ki mu ni vseeno in ima ideje ter 
voljo, da pomaga uresničiti nekatere pobude. 
V zadnjem času se nam je priključilo kar ne-
kaj novih članov in čas je, da poskušamo v 
prihodnje skupaj najti preproste odgovore na 
preprosta vprašanja. Na vprašanje Ali naj po-
stanem član SD? obstaja samo en preprost 
odgovor Da!

Informacije in kontakt na elektronskem na-
slovu: Sd.trebnje@gmail.com 

Katarina Zupančič

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
OBMOČNA ORGANIZACIJA TREBNJE
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kot ga do sedaj Slovenci nismo imeli še nikoli v 
svoji zgodovini. Imamo euro, eno od najmoč-
nejših valut na svetu, ki spodbuja visoko gospo-
darsko rast. Slovenci prvič v zgodovini preje-
mamo nepovratna denarna sredstva iz evropske 
blagajne. V bivši »Jugi« je bilo nas Slovencev 12 
%, v zvezni proračun pa smo plačevali 20 %. Ni 
bilo avtomobilov, bencina, sladkorja, kave ... 
Imeli smo tablice par-nepar, torej gorivo na 
bone. »Fičota« smo morali plačati vnaprej in 
čakati nanj 2 leti. Kdo se še tega spomni? 

Aktivnosti SDS 
Trebnje v poletnih 
mesecih
Na Lanšprežu smo v počastitev dneva držav-
nosti prvič priredili kresovanje in mašo za do-
movino. Zbralo se je veliko ljudi, več kot smo 
pričakovali. Mašo za domovino je v kapeli Pe-
tra Pavla Glavarja daroval upokojeni dekan de-
kanije Trebnje Janez Petek. Kresovanja se je 
udeležil tudi skupni kandidat za predsednika 
Republike Slovenije Lojze Peterle. Skupaj smo 
simbolično prižgali kres. Kresovanja so se ude-
ležili tudi poslanec Državnega zbora Ivan Grill, 
čebelarji Čebelarskega društva Trebnje s prapo-
rom, harmonikarji v uniformah SDS, Marnova 
konjenica s Hudej in pohodniki iz Žužember-
ka. Izvrstni kresni golaž je skuhala Pavla Sinur z 
ekipo v vojaški kuhinji iz leta 1887.  Navdušeni 
obiskovalci so predlagali, da se prihodnje leto 
spet tradicionalno srečamo. Na Medvedjeku 
smo na dan državnosti položili ikebano k spo-
meniku žrtvam vojne za Slovenijo. Ob tem 
času je bila na Medvedjeku proslava Združenja 
veteranov vojne za Slovenijo ob 16. obletnici 
osamosvojitve Slovenije. Slovenska demokrat-
ska stranka se je ves čas zavedala velikega po-
mena osamosvojitvene vojne za Slovenijo v 
letu 1991. Takratni dogodki so pripeljali Slove-
nijo v samostojno državo in kasneje v članstvo 
Evropske unije. Tako imamo ugoden položaj, 

Kresovanje na Lanšprežu. Od leve proti desni: Ivan Grill, 
poslanec Državnega zbora RS, Lojze Peterle, poslanec 
Evropskega parlamenta in skupni kandidat za predsednika 
RS, Jože Povšič, predsednik občinskega odbora SDS Trebnje, 
Tone Koželj, predsednik Čebelarskega društva Trebnje.  
Foto: Betka Horvat.

Dogodki v osamosvojitveni vojni za samostoj-
no Slovenijo so za vedno zaznamovali spomin 
na Medvedjek, kjer je v dneh 27. 6. 1991 in 28. 
6. 1991 naša vojska ustavila specialne enote ju-
goslovanske armade. Če do tega ne bi prišlo, bi 
za temi enotami prišle od ZKJ in generalov na-
črtovane udarne divizije te armade. Na Med-
vedjeku so bile vojaške in civilne žrtve. Zato 
smo svetniki SDS dali svetniško pobudo, da se v 
primeru sprememb občinskih praznikov v 
»novi« občini Trebnje, proglasi 27. junij za 
občinski praznik občine Trebnje! 
  Še vedno trdimo, da je privatna tombola Ka-
stelčeve Tike na Trebanjskem košu pred občin-
sko stavbo bila, najmanj kar je, moralno sporna. 
Kastelic je za Trebanjski koš namenil za 100 % 
več denarja iz občinskega proračuna kot lansko 
leto prejšnji župan. Kljub zahtevi večine svetni-
kov, da sredstva zmanjša, razliko pa nameni za 
ceste, pločnike, šole in vodovode, je to zavrnil. 
Ravno na teh stikih je največ korupcije. Le kdo 
je v času njegove tombole plačal spikerja in an-
sambel? Zanimivo bo, ko bodo pristojni pogle-
dali v arhive! PGD Ševnica obveščamo, da čla-
nek v dnevniku Direkt o Kastelčevi sporni 
tomboli, v stavku, da je moral s tombolo s Šev-
nice, ne trdimo mi ali kdo od naših svetnikov. 
Informacija o tem je prišla s Ševnice, ne more-
mo pa izdati vira informacije.

Jože Povšič, predsednik  
Občinskega odbora SDS Trebnje

Iz poslanske pisarne 
Uradno je v teh dneh najvišja predstavniška in 
zakonodajna veja oblasti na dopustu. Poslanci se 
torej v teh dneh ne srečujemo na sejah v Držav-
nem zboru, je pa to priložnost za obiske različ-
nih prireditev, kot tudi čas za razmislek in nabi-
ranje moči, idej in  predlogov za oblikovanje 
zakonov  in drugih pomembnih aktov, ki nas ča-
kajo v jesenskem času.
Dnevno so se pred parlamentarnimi počitnica-
mi valili predlogi zakonov in njihove spremem-
be v javno obravnavo in v parlament, še bolj pa 
bomo zasuti z njimi v jesenskem času. Vladajo-
ča koalicija želi izpolniti koalicijsko pogodbo in 
obvezo do volivcev. Tu ne gre zgolj za trenutno 
vidne investicije, ki jih financira ali dopolnjuje 
državni proračun, kot so npr. za nas pomembni 
avtocestni projekt, investicije v ceste, dograditev 
doma starejših občanov v Trebnjem, gradnja bi-
valne enote, investicije v šolstvo, kulturne objek-
te, kmetijstvo ..., ampak tudi zakonske osnove za 
lokalne skupnosti, davčne razbremenitve go-
spodarstva ali posameznikov, zmanjševanje so-
dnih zaostankov, končevanje denacionalizacije, 
spremembe na področju šolske zakonodaje, 
kmetijstva, zakonodaje na področju zaposlova-
nja, zavarovanja in še marsikaj. Vsi glavni projek-
ti naj bi šli v tem letu skozi parlament. Prihodnje 
leto pa bo predvsem namenjeno predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji, kjer bo Slovenija s svoji-
mi idejami in predlogi usmerjala EU.
Jesenski čas bo zaznamovan z zakonsko materi-
jo o pokrajinah.  Ideje o ustanavljanju se meljejo 
že vse od ustanovitve samostojne države. Ali 

Slovenija, majhna kot je, sploh potrebuje pokra-
jine, se sprašujejo skeptiki, drugi pa, da je zadnji 
čas, da se oblikujejo in sprožijo decentralizacijo 
države. Kar pomeni, da se z države prenese del 
nalog z ljudmi in finančnimi viri na lokalni nivo. 
Vladni predlog  predvideva 14 pokrajin. V Novi 
Sloveniji smo vseskozi zadržani do pokrajin, še 
zlasti zato, ker nam niso znane naloge ali pa so še 
zelo v megli. Menimo, da bi večje pokrajine (to-
rej manjše število) bile močnejše pri pogajanju z 
državo. Vsekakor pa nismo za to, da bi pokrajine 
dodatno bremenile davkoplačevalce. Iz opozici-
je so nam navrgli, da pa smo ustanavljali nove 
občine. Res je, po zaslugi Nove Slovenije so na-
stale nove občine in sicer tam, kjer je bila dana 
pobuda s stani KS in bila izražena večinska volja 
ljudi na referendumu. Za pokrajine pa žal ne pri-

haja pobuda s strani krajanov, le ti se zdaj zgolj 
opredeljujejo do predlaganih območij in sede-
žev. Kot tolikokrat, tudi sedaj poudarjamo, da 
morajo imeti pokrajine jasne naloge, zagotovlje-
na finančna sredstva in delati v korist razvoja in 
ljudi, ki bodo živeli v določeni pokrajini. 
In ker je  poletje čas počitka, zabave in sprosti-
tve, pa še besedo o igralništvu in predvideni gra-
dnji mega zabaviščnega centra na Goriškem. 
Investitor naj bi bila ameriška družba Las Vegas. 
Šlo naj bi za ogromno investicijo v turistično in-
frastrukturo, ki pa žal vsebuje tudi igralniško 
komponento. Predvideva se tudi sprememba 
zakonodaje na področju igralništva in davčne 
zakonodaje. Poslanska skupina Nove Slovenije 
ne bo podprla predvidene zakonodaje, ki bi 
omogočala širitev igralništva. Res je tudi, da ga 
tudi do sedaj nismo podpirali, pa kljub temu se 
je igralništvo »razpaslo« po celi Sloveniji. Zadnji-
krat se je o tem razpravljajo v prejšnjem manda-
tu v Državnem zboru, ko se je omogočalo pode-
litev igralniških koncesij iz 20 na 45. Takrat je 
Nova Slovenija izrazila svojo nestrinjanje z ob-
strukcijo, kajti dobički v igralnicah izvirajo pred-
vsem iz izgub problematičnih ali zasvojenih 
igralcev in iz njihovih osebnih in družinskih tra-
gedij, ki so velik socialni in finančni problem za 
vso družbo. Zaradi hazardnega propadanja po-
sameznikov trpijo družine in njihove probleme 
plačujemo vsi davkoplačevalci. Torej, hvala za 
igralnice. Iščimo srečo v zdravih družinah, po-
štenem delu, znanju in ustvarjanju srečne bo-
dočnosti za naše otroke brez hazarderstva. 

Marjeta Uhan, 
državna poslanka

oBČInSkE PolItIČnE StRankE
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Župani občin Trebnje, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno ter direktor Razvojne agencije 
Mirnske doline, Tomislav Levovnik so podpi-
sali Pogodbo o območnem razvojnem partner-
stvu Mirnske doline. Z njo želijo poglobiti 
medsebojno sodelovanje. Razvojno agencijo je 
pred enim letom ustanovilo devet družbeni-
kov. Pobudnik za njen nastanek je bil Bruno 
Gričar, predsednik uprave podjetja TOM, ki je 
tudi največji solastnik agencije. Kot so povedali 
na konferenci, predstavlja razvojna agencija 
obliko lokalnega partnerstva. Namenjena je ra-
zvoju in financiranju splošne koristne dejavno-
sti v dolini Mirne. Župani omenjenih občin 
pričakujejo pomoč pri razvoju na vseh podro-
čjih, posebej pa so izpostavili razvoj turizma in 
umeščanje 3. razvojne osi. Ob tej priložnosti so 
predstavili prvo javno e-točko v Mirnski dolini. 
Vrednost naložbe je znašala 14.600 eurov in jo 
je v celoti financiralo ministrstvo za gospodar-
stvo. Namenjena je poslovnežem, turistom in 
tudi krajanom. 

Besedilo in foto: Ž. Z.

Odziv na članek – Je ogrožena najlepša vila v Mirnski dolini

V junijskem Glasilu občanov je g. Kastelic v 
članku na tretji strani pod rubriko Aktualno na-
vedel laži o meni. Nenavadno je, da v enem od-
stavku laže, v drugem me pa hvali. To je lice-
merstvo. V članku je navedel tudi neresnice o 
»obisku« Vlade RS. Uradnega obiska Vlade RS 
v občini Trebnje ni bilo, ampak je bila odigrana 
nogometna tekma, katere izkupiček je šel v hu-
manitarne namene. V ekipi Vlade RS igrajo 
premier Janez Janša, nekaj ministrov in usluž-
benci vlade. Kastelic se naj tudi vpraša, zakaj na 
otvoritev Trebanjskega koša ni bilo direktorja 
Direktorata za turizem RS. Direktor Direktora-
ta za turizem namreč na privatne tombole služ-
beno ne hodi! Občanke in občani kot volivci 
imajo pravico do obveščenosti, saj so hkrati 
tudi davkoplačevalci, ki plačujejo dajatve v ob-
činski proračun. Moje navedbe o (ne)delova-
nju, nestrokovnosti, licemerstvu in razsipništvu 
župana Kastelica so resnične in točne. Zato je 
Kastelic navedel, da se v podrobno navajanje 
odgovorov na moje trditve »ne bo spuščal«. Za-
vračam Kastelčevo laž, da hočem izničiti priza-

devanja ostalih svetnikov. V Občinskem svetu 
Občine Trebnje je veliko svetnikov različnih 
nazorov, ki imajo pametne in gospodarne reši-
tve. Vse te svetnike podpiram in z njimi sodelu-
jem. Kastelic je navedel, da komunalno podjetje 
»deluje bolje« kot v preteklosti. Na osnovi kate-
rih uradnih primerjav, ki jih ni? To pomeni, da 
hoče prav Kastelic izničiti moje petletno trdo in 
uspešno delo v javnem podjetju, ki je vsako leto 
prineslo rekordne rezultate, rekordne investici-
je. In najbolj važno: pošteno poslovanje brez 
napak z javnim denarjem! Pred meseci mi je 
Kastelic za to na občini čestital. Prejel sem ura-
dne pisne pohvale in priznanja državnih revi-
zorjev. Komunala Trebnje je edino javno podje-
tje v Sloveniji, ki je pet let zaporedoma v času 
mojega mandata poslovalo brez napak. Ravno 
to pa ves čas moti Kastelica in nekaj njegovih 
privržencev. Jasno sem izjavil, da »dokler bom 
jaz direktor javnega podjetja, v tem podjetju ne 
bo pranja občinskega denarja«. 
Večina občank in občanov je močno razočara-
nih nad Kastelčevim županovanjem, posebno 

njegovi volivci, ki so po 12 letih pričakovali ko-
renite spremembe, pričakovali so razvoj obči-
ne, prave ljudi na pravih mestih in podobno. Če 
misli Kastelic, da bo s partijskimi osebami bi-
všega režima in z zatiranjem bolj sposobnih od 
sebe, popeljal občino Trebnje v razvito Evropo, 
se hudo moti! Na eni strani Kastelic deluje zelo 
razsipniško (privat tombola, županovo vino, ra-
zni županovi pokali, nenormalen porast sred-
stev za plače, Trebanjski koš v »Kastelčev 
koš«...), na drugi strani pa občani pijejo vodo iz 
azbestnih cevi, ni dovolj pločnikov, razrite, ne-
urejene ceste, stare šole, astronomske komu-
nalne takse ... 
Kastelic se me je lotil tudi glede ekološkega pro-
blema na Mirni. Sanacija na Mirni naj bi stala 
okoli 15 mio SIT (okoli 62.500 EUR). Tega ni-
sem izrekel jaz, ampak so bile pisne punudbe 
izvajalcev, ki jih je Kastelic videl. Kasneje so na-
livi pognali vso to nesnago naprej proti Savi, kar 
je z ekološkega vidika kaznivo.

Jože Povšič,
občinski svetnik SDS Trebnje

Odgovor na članek g. Kastelica

Podpis pogodbe o območnem partnerstvu

Ko sem prebral članek v glasilu, moram reči, da 
me je kar malo pretreslo, kajti kaj takega pa res 
nisem pričakoval od našega krajana, na katere-
ga smo nekateri kar malo ponosni. Ko je gospod 
Frelih kupil vilo, sem si rekel: »Končno bo hiša, 
ki sem jo vsakič, ko sem se peljal mimo, opazo-
val z občudovanjem in ponosom, da imamo na 
Mirni tako lepotico poleg gradu seveda, obno-
vljena in bo znova zasijala v vsem svojem sijaju 
in sem bil prav vesel.« In potem tak šok ob no-

vici, da hoče naš vrli krajan vilo podreti in na 
njenem mestu zgraditi neko sigurno ne ravno 
revno rezidenco, ampak sem prepričan, da v 
primerjavi s Potrbinovo vilo niti približno tako 
lepo hišo. Pri vseh vložkih g. Freliha v kraj, kar 
se tiče arhitekturnega izgleda od obnove dano-
vske krajevne zgradbe pa do Bulčeve vile bi se 
lahko tudi tokrat g. Frelih izkazal in Mirnča-
nom ponudil še en ponos za krajane in objekt, 
vreden pogleda za turiste. Mislim, da če se 

Marko Marin trudi že vrsto let z obnovo gradu, 
ki je v finančnem smislu veliko večji zalogaj, bi 
se lahko tudi g. Frelih potrudil in pridal svoj ob-
čutek za staro zgodovinsko vrednost. Kakor 
koli že se bo ta zgodba razvijala, mislim, da za 
dobro kraja in krajanov vila mora ostati v takem 
izgledu in sijaju, kot je nekoč že bila in sem pre-
pričan, da nas ljudje, ki imajo možnost to nare-
diti, ne bodo razočarali

A.Z.

oDMEVI
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Velikost Dimenzije Cena v € CENA Z DDV
Logotip 60 x 23 mm 15 € 18 €
1/20 44 x 50 mm 18 € 21,60 €
1/ 20 93 x 25 mm 18 € 21,60 €
1/ 16 44 x 64 mm 20 € 24 €
1/ 12 93 x 42 mm 25 € 30 €
1/8 93 x 65 mm 30 € 36 €
1/ 6 93 x 87 mm 50 € 60 €
1/ 4 44 x 303 mm 65 € 78 €
1/ 4 190 x 65 mm 65 € 78 €
1/ 4 93 x 131 mm 65 € 78 €
1/ 3 60 x 303 mm 100 € 120 €
1/3 190 x 87 mm 100 € 120 €
1/ 2 93 x 303 mm 150 € 180 €
1/ 2 190 x 131 mm 150 € 180 €
2 / 3 190 x 196 mm 200 € 240 €
2/ 3 125 x 303 mm 200 € 240 €
1/ 1 216 x 303 mm 400 € 480 €

Cene veljajo za reklamne oglase, predstavitvene PR (piar) 
članke, zahvale in osmrtnice ter vključujejo tudi oblikovanje 
le teh. 
Oglas, katerega posredujete sami, naj bo zapisan v JPG, TIF, 
PDF zapisu (300 dpi) za barvne oglase pa v CMYK  barvnem 
prostoru.
Gradivo za oglas lahko posredujete v pisni obliki na naslov: 
GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210  TREBNJE, 
ali po e- pošti: glasilo@vizualis.si  
Na voljo pa smo vam tudi vsak delovni dan na telefonski  
številki : 040/ 667 836

delavnice Počitniške 
TRIDNEVNE DELAVNICE – tehnika 
kolaž, slikanje z akrili, izdelava poletnega 
nakita pod mentorstvom Nene Borčilo iz 
Novega mesta v učilnici Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Delavnice bodo potekale v ponedeljek, 
20. 8., v sredo 22. 8. in v petek, 24. 8. 
2007, vsakokrat od 10. do 13. ure. 
Kotizacija za delavnice je 7,00 € za vse tri 
dni, 5,50 € za dva dni in 4,00 € za en dan. 
Plačilo bo možno na delavnici. 

Za vse delavnice sprejemamo prijave do 
17. 8. na tel. št. 07 348 12 50 ali 041 609 
265 in na e-naslovu: oi.trebnje@jskd.si. 

Na navedenih številkah smo dosegljivi 
tudi za dodatne informacije.  

OBVESTILO O ZAČASNEM ZAPRTJU KNJIŽNICE
Uporabnike obveščamo, da bo Knjižnica Pavla Golie Trebnje v Trebnjem zaprta:

27. 8. 2007, 28. 8. 2007, 29. 8. 2007  zaradi menjavanja oken.
Gradivo si lahko pred tem podaljšate ali za daljši čas izposodite, možno pa je tudi 

podaljšanje preko bibliofona na tel. št.: 031/90-90-35 ali 01/563-49-35.

Uporabnikom se opravičujemo in hkrati zahvaljujemo za razumevanje.

Svetniška pisarna 
OO SLS Trebnje 
ponovno odprta
Svetniška pisarna OO SLS Trebnje, ki 
se nahaja na Gubčevi ulici 16, bo po-
novno odprta v poletnem času,  vsak 
torek med 19. in 21. uro, in v zimskem 
času med 18. in 20. uro. Občane vabi-
mo, da nam posredujejo svoje predlo-
ge, kar bo pripomoglo k boljšemu delo-
vanju naše svetniške skupine v 
občinskem svetu in obenem k hitrejše-
mu reševanju vaših problemov.

XI. tradicionalni 
pohod po Baragovi 
poti
Slovenska ljudska stranka – OO SLS 
Trebnje, vabi vse častilce misijonarja 
Baraga in ljubitelje pohodništva na  XI. 
pohod po Baragovi poti, ki bo v nede-
ljo, 2. septembra 2007. Začetek pohoda 
bo pred Motelom Trebnje ob 8. uri. 
Pohod bo potekal v smeri  Vrhtrebnje 
– Šahovec – Dobrnič – Knežja vas – 
Mala vas. Na pohodu si bomo ogledali 
kulturno-zgodovinske znamenitosti, 
med drugim tudi obeležje 15. poldnev-
nika na Vrhtrebnjem, krstni kamen 
(krščena Friderik Baraga in Alojzij Šu-
štar) v cerkvi v Dobrniču, Baragovo 
rojstno hišo v Mali vasi in cerkve ob 
pohodni poti.

Tabor SLS
V nedeljo, 9. septembra 2007, bo orga-
niziran odhod na tradicionalni tabor 
SLS, ki bo letos v Postojni. Avtobus bo 
pobiral udeležence na relaciji Mokro-
nog, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Do-
brnič, Velika Loka in Veliki Gaber (pre-
voz je brezplačen). Točen čas odhoda 
avtobusa boste izvedeli pri prijavi. Pri-
javite se pri predsednikih krajevnih od-
borov na vašem območju, do srede, 5. 
septembra 2007 ali pri predsedniku 
OO SLS Trebnje. Vljudno vabljeni!

Anton Zaletel, predsednik OO SLS 
Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

občanov občine Trebnje

Cenik oglasnega prostora 
v glasilu občanov

naPoVEDI
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O b v e s t i l o
Golf  klub obvešča vse, ki bi želeli opraviti tečaj golfa (pridobitev dovoljenja za igranje golfa), da 
sprejemamo  prijave do sobote, 1. septembra 2007. Tečaj se bo pričel v začetku septembra in bo 
obsegal 20 ur. V skupini je lahko od 4 do 6 kandidatov. Vodil ga bo profesionalni učitelj golfa g. 
Bernard Munič. Prijave in informacije na mobi 041 377 858.

Vljudno vabljeni!

Golf & C. Club  Trebnje je v sodelovanju z 
učiteljem golfa pri Albatrosu (ustanova za ra-
zvoj otroškega golfa pri Golf zvezi Slovenije) 
Matjažem Carjem in vaditeljem golfa na 
Osnovni šoli Trebnje Sašom Kolarjem uspe-
šno izvedel tečaj golfa za otroke. Tečaj je po-
tekal od 2. do 6. julija med 8. in 15. uro na 
vadišču golfa  Blato. 
Tečaja se je udeležilo 9 otrok v starosti od 7 
do 10 let. Večina otrok je že imela osnovo za 
igranje golfa, saj se je že udeležila tečaja, ki je 
potekal med šolskim letom (35 ur). Vsi so 
uspešno opravili tečaj prve stopnje, eden pa 
je opravil že drugo stopnjo. Z doseženim 
znanjem so bili učitelji in starši zadovoljni in 
so izrazili željo, da naslednje leto nadaljujejo 
z nadaljnjim izobraževanjem. Naj poudari-
mo, da je bil to prvi tečaj v Sloveniji, kjer  so 
otroci dobili izkaznico o opravljenem tečaju 
po novih pravilih Golf zveze Slovenije. Za-
hvaljujemo se sponzorjem za pomoč pri iz-
vedbi  Golf – Camp tečaja.

Tone Zaletel, sekretar kluba

GOLF – CAMP tečaj za otroke

Udeleženci Golf – Camp tečaja

NAPOVEDNIK PRIREDITEV
Datum Prireditev Lokacija
Do 15. 9. Razstava Kako so na Selu nekoč živeli in 

delali
Odprto: sob, ned 16:00 – 18:00, ostale dni po 
dogovoru na 031 609 669, 07 30 47 164 (Igor).

Selo pri Mirni

20., 22., 24. 8.
10:00 – 13:00

Likovne delavnice
Delavnice se lahko udeležijo vsi, ki jih ta program 
zanima, maksimalno št. Udeležencev na delavnici je 
20.
Program: pon - slike iz kolaža, sre - slikanje z akrili, 
pet - izdelava poletnega nakita. Mentorica delavnic 
bo Nene Borčilo iz Novega mesta. Cena: 7 € za vse 3 
delavnice, 5,5 € za 2 delavnici, 4 € za 1 delavnico. 
Plačilo bo možno na vsaki delavnici. V ceno je 
vključen ves material. Udeleženci naj prinesejo s 
seboj majico ali predpasnik za zaščito. Vse izdelke po 
končani delavnici udeleženci odnesejo domov. Za 
vse delavnice sprejemajo prijave do 17. 8. na JSKD.

CIK Trebnje

21. 8., 
16:00

Etnološka delavnica punčka iz cunj
Delavnice se lahko udeležijo otroci in mladina od 4. 
leta dalje (prijavljeni od 4. do 6. leta morjao delati v 
spremstvu staršev). Maksimalno št. Udeležencev na 
delavnici je 50.
Program: prvi del delavnice je izdelovanje punčke iz 
cunj, drugi del delavnice pa vsebuje ljudske igre. 
Mentor delavnice bo Boris Kononenko iz Ljubljane 
(lutkar, animator in glasbenik).
Material za delavnico bo zagotovil organizator, če pa 
kdo lahko prinese kakšno krpico blaga pa ne bo nič 
narobe. Delavnica je brezplačna. Vse izdelke po 
končani delavnici udeleženci odnesejo domov. Za 
vse delavnice sprejemajo prijave do 17. 8. na JSKD.

Gasilni dom 
Mokronog

23. 8., 
16:00

Etnološka delavnica punčka iz cunj Gasilni dom 
Trebnje

23. 8., 
18:30

Pripravljalna tekma RK Trimo Trebnje
RK Trimo Trebnje : RK Gorenje

ŠD OŠ Trebnje

24. – 26. 8. Planinski izlet: Triglav »romanje na očaka«
Vrata – Triglav – Vogar – Bohinj. Pot je zahtevna in 
traja do 8 ur hoje na dan. Org. PD Polet Šentrupert.

Triglav

24. 8., 
18:00

Mini veselica z mini ansamblom Skovik iz 
Novega mesta

Mercator 
center Trebnje

24. 8., 
18:30

Pripravljalna tekma RK Trimo Trebnje
RK Trimo Trebnje : RK Merano (I)

ŠD OŠ Trebnje

25. – 26. 8. Planinski izlet
Vrata – Kredarica – Triglav – Dolič – 7. triglavska 
jezera – savica
Pot je zelo zahtevna in traja 10 ur na dan. Org. PD 
Trebnje.

Triglav

25. 8., 
11:00

Animacijska predstava za otroke Ko bom 
velik bom …

Mercator 
center Trebnje

27. 8. – 1. 9. »Športne vragolije« za osnovnošolce
Dopoldanska športna animacija za osnovnošolce 
stare med 8 in 13 let. Spoznavali bodo različne 
športe, se igrali in predvsem noro zabavali. Potekalo 
bo kot dopoldansko varstvo med 7. in 16. uro z obilo 
zabave. Spoznali bodo kaj delajo taborniki, postavili 
svoj šotor in en dan odšli tudi na bazen.
6 dni vragolij stane 65 €, v kar so vključeni vsi stroški 
vragolij, karte in hrana… Prijaviti se je potrebno do 
20. 8.

Športni center 
Vita Trebnje

27. – 31. 8. Urbanistično-arhitekturne delavnice
Vabljeni predvsem učenci predmetne stopnje OŠ in 
srednješolci. Delavnice bodo vodili študentje 
Fakultete za arhitekturo.
Prijavnice dobite v Knjižnici v Trebnjem.

Trebnje,Mirna, 
Šentrupert, 
Mokronog

28. 8., 
20:00

Lunohodci: ob polni luni v Nebesa
Opravek: pogled v luninem siju na Šentrupert, 
pokušina nebeških specialitet in še kaj... 
Kdo: kdorkoli, ne glede na spol, ne glede na starost, 
ne glede na barvo kože in svetovni nazor, ne glede na 
vero in stranko, ne glede na....

Šentrupert-
Nebesa-Šentru-
pert

31. 8., 
20:00

Koncert Zlobko Big Band z gostoma Alenko 
Godec in Rajkom Vavpetičem

Grad Mala 
Loka

2. 9., 
13:00

OLMN Trebnje
Občinska liga v malem nogometu Trebnje, 8. kolo.

Šentlovrenc, 
asfaltno igrišče

9. 9. 4. memorial Slavka Grabljevca v malem 
nogometu
4. memorialni turnir v spomin na Slavka Grabljevca 
v malem nogometu. Turnir se bo odvijal v Šentlo-
vrencu na asfaltnem igrišču.

Asfaltno igrišče 
v Šentlovrencu

8. 9. 
8:00 – 13:00

Sobotni sejem v Trebnjem obogaten z domačimi 
izdelki in dobrotami.

Park v 
Trebnjem

15. 9. Planinski izlet: Ankogel (A) »30 Šentruperča-
nov nad 3000m«
Malnitz – Ankogel – Malnitz. Pot je zahtevna in 
traja 8 ur hoje.
Org. PD Polet Šentrupert.

Kepa

15. 9. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog
15. 9.,
 19:30

OLMN Trebnje
Občinska liga v malem nogometu Trebnje, 9. kolo, 
pod reflektorji.

Šentlovrenc, 
asfaltno igrišče

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

Deseteroboj, najtežje 
tekmovanje v atletiki, 
je sestavljeno iz dese-
tih različnih atletskih 
disciplin. Tekmova-
nje traja dva dneva. 
Discipline, ki sesta-
vljajo deseteroboj, so: tek na 100 m, skok v dalji-
no, met krogle, skok v višino, tek na 400 m, 110 
m ovire, met diska, skok ob palici, met kopja in 
tek na1500 m. 
Posamezna disciplina je točkovana z določe-
nim številom točk glede na rezultat. Ob koncu 
tekmovanja se točke seštejejo. 
Ženske tekmujejo v sedmeroboju in ne v dese-
teroboju.

Rezultati Mateja Drčarja:

Dosežki v letu 2006:
Dvoransko državno prvenstvo za mladince (U20): 1. mesto v skoku v višino
 1. mesto v sedmeroboju
 2. mesto v skoku ob palici
 3. mesto v troskoku
Državno mladinsko prvenstvo (U20): 1. mesto v skoku v višino
 1. mesto v deseteroboju
 2. mesto v skoku ob palici
Državno člansko prvenstvo (absolutno): 3. mesto v skoku v višino
Atletski pokal Slovenije (mladinci): 2. mesto v deseteroboju
Atletski evropski pokal (mladinci) 2. mesto v skoku ob palici
 3. mesto v štafeti 4 x 400 m
Dosežki v letu 2007:
Dvoransko državno prvenstvo za mladince (U20): 1. mesto v skoku v višino
Državno mladinsko prvenstvo (U20): 2. mesto v deseteroboju
Evropski pokal v mnogoboju (absolutno) 25. mesto

Vaščani Krtine in okoliški konjarji, ki so včla-
njeni v letos ustanovljenem Turistično konjeni-
ško društvo (TKD) Krtina, so 28. in 29. 7. 2007  
že tretje leto zapored priredili srečanje konjeni-
kov. 
Na novi, večji lokaciji na otoku, ki ga oblikuje 
reka Temenica, se je zbralo preko 70 konjeni-
kov iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev. 
Vseh obiskovalcev je bilo več kot 1000. Poleg 
domačih članov TKD Krtina so prijahali še čla-
ni Konjerejskega društva Radohova vas, Turn-
ske konjenice, Konjenice Marko Marn, Valva-
sorjeve konjenice, Konjeniškega kluba Andrejev 
ranč, Konjeniškega kluba Šentrupert, Krvavške 
konjenice ter konjeniki iz Grosuplja, Višnje 
Gore, Ljubljane in Žirov. 
Prireditev se je pričela s slavnostno povorko in 
blagoslovom konj, ki ga je podelil domači žu-
pnik g. Jože Erjavec. Kot glavno zanimivost so 
organizatorji pripravili dvoje tekmovanj.V nati-
kanju deteljice je sodelovalo 30 najbolj natanč-
nih konjenikov. Zmagal je Damjan Sluga iz Mo-
ravške Gore, drugi je bil Tomaž Fortuna iz 
Radohove vasi, tretji pa Andrej Markelj iz Ho-
čevja. V spretnostnem jahanju se je pomerilo 
26 najbolj gibčnih konjenikov. Zmagala je Ka-
rin Bernik iz Žirov, drugi je bil Borut Kovačič iz 
Primskovega, tretji pa Dare Kepic iz Cerkelj.
Tekmovalni in zabavni program je vodil Roman 
Kovačič, druženje ob hrani in pijači pa nam je 

ob koncu vročega dneva z glasbo popestril Vili 
Resnik.
V zgodnjih jutranjih urah so se najbolj vztrajni 
poskusili še v tekmi metanja podkve. Največ-
krat je zadel Metod Dular iz Krtine, drugi je bil 
Mitja Oven z Malega Vidma, tretji pa Jernej 
Golob iz Martinje vasi.
Najsrečnejša udeleženka letošnjega srečanja je 
bila rosno mlada dobitnica glavne in edine na-
grade srečelova – trinajstmesečne žrebičke 
Žive.
Konjeniki, ki so preživeli noč na Krtini, so se 
dopoldne podali še na krajši pohod po okoli-

ških zidanicah in srečanje zaključili na kosilu na 
Čatežu.
V pripravo in izvedbo prireditve je bilo vlože-
nega ogromno prostovoljnega dela in dobre 
volje članov TKD Krtina, pomagalo pa je tudi 
veliko posameznikov ter podjetnikov iz okolice 
s svojimi prispevki, katerim se še enkrat zahva-
ljujemo.
Številni in zadovoljni obiskovalci pričajo o 
uspehu prireditve, zato pričakujemo, da se po-
novno snidemo na 4. srečanju konjenikov Krti-
na 2008.

Alojz Rajnar

3. srečanje konjenikov KRTINA 2007

Matej Drčar, član atletskega kluba Krka Novo 
mesto, je tekmovalec v mnogoboju, oziroma 
skakalec ob palici in v višino ter se razvija v 
športnika, ki bo sposoben nastopati na najve-
čjih svetovnih tekmovanjih. V letošnjem letu je 
bil standardni reprezentant Slovenije v katego-
riji starejših mladincev ter državni prvak v svoji 

starostni  kategoriji. Njegovi rezultati dokazuje-
jo, da si od tega odličnega mladega atleta lahko 
še veliko obetamo. Trenira vestno 7-krat na te-
den. Trenutno se pripravlja na tekmovanje za 
evropski pokal, ki bo septembra v Brnu na Če-
škem. Dolgoročni cilj so mu Olimpijske igre 
London 2012.
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gov krstni kamen. Pot je nato vodila mimo 
Vapče in Knežje vasi, kjer so tudi tam domačini 
poskrbeli za okrepčilo, do Male vasi, kjer je po-
hodnike čakala malica, lahko pa so si ogledali 
Baragovi spominski sobi. Pot se je zaključila na 
Občinah na Jurjevi dolenjski domačiji, kjer je 
bila na ogled razstava Društva podeželskih 
žena Tavžentroža iz Knežje vasi, njihove do-
brote je bilo mogoče tudi kupiti. 
Kulturno društvo Trebnje, ki je organizator Ba-
ragovega dneva, je pohodnikom v spomin po-
delilo majice z Baragovim škofovskim geslom 
»Le eno je potrebno«.  Poslanka Marjetka Uhan 
je na koncu poti povedala: »Prišla sem zaradi 
spomina na velikega Trebanjca Friderika Bara-
go, ki je danes združen s spominom na premi-
nulega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. To je pot 
moje mladosti in hkrati prijetno druženje s pri-
jatelji in znanci in tudi tistimi, ki smo jih na poti 
prvič srečali in so nas pogostili. Pomembno je, 
da obeležujemo te dneve in Trebanjci smo lah-
ko ponosni, da je iz naših krajev izšel Slovenec, 
ki je ponesel naše ime v Evropo in izven nje.« 
Župan Kastelic pa je dodal: »Lahko smo pono-
sni na naše velike ljudi. Baragovi dnevi za nas 
Trebanjce pomenijo predvsem samozavest in 
so nam pri tem v oporo. Slovenci namreč radi 
rečemo, da smo majhni, vendar lahko vidimo, 
da iz teh krajev izhajajo veliki ljudje, poleg Bara-
ga naj omenim na primer še Vilmo Bukovec in 
Alojzija Šuštarja, bilo pa je še veliko drugih. In 
vsi ti nam dajejo potrebno samozavest, da mo-
ramo vzpodbujati talente, ki jih imamo. Razvi-
jati je treba nove ideje in iz tega sledi drugač-
nost in prepoznavnost ter odličnost. Naloge 
Občine je, da to vzpodbuja, poleg tega pa tudi 
prostovoljstvo in socialno obnašanje in če 
bomo to združili, bomo uspešni.«
Nedeljsko spominsko mašo, ki je bila hkrati 
maša zadušnica za pokojnim nadškofom Šu-

Letošnje tridnevno praznovanje Baragovega 
dneva, spominskega dneva občine Trebnje, je 
potekalo v znamenju smrti trebanjskega rojaka 
in častnega občana upokojenega nadškofa in 
slovenskega metropolita dr. Alojzija Šuštarja, ki 
je umrl na rojstni dan svetniškega kandidata 
Friderika Baraga, katerega veliki občudovalec je 
bil.
V petek, 29. junija, uro pred akademijo je bila v 
sejni sobi Občine Trebnje žalna seja občinskega 
sveta. Nato se je v avli CIK-a začela akademija z 
minuto molka, pozdrav župana Alojza Kasteli-
ca pa se ni mogel izogniti primerjavi Baraga in 
Šuštarja. 
Slavnostna govornica Mira Dobravec, dolgole-
tna urednica revije Mavrica in pisateljica (med 
drugim avtorica šmarnic o Baragu) je nadalje-
vala povezave med obema. Že škofovski gesli 
prvega (Le eno je potrebno) in drugega (Božjo 
voljo spolnjevati) ju povezujeta. Za Barago pa 
so značilne tri stvari. Prva je ta, da je vedno ve-
del, kaj mora storiti. In kar je moral storiti, je, če 
je le mogel, tudi storil. Druga značilnost je bila 
ta, da je njegova beseda nekaj veljala. Kar je re-
kel, tega se je držal. Tretje pa je to, da je vse, kar 
je delal, delal za dobro drugih. Mira Dobravec 
je nadaljevala z mislijo, da je Baraga, kakor 
mnogi Slovenci, moral v svet, da je lahko razvil 
svoje sposobnosti. Pozvala je, naj vsak od nas 
prizna drugemu, kar je dobrega naredil, ne gle-
de na to, kdo je. To nas bo povezalo in razširilo 
naša obzorja.

Večer se je končal s klavirskim recitalom Davo-
rina Dolinška, diplomantom Akademije za 
glasbo v Ljubljani, ki je z občutenim igranjem 
pripeljal akademijo do konca.

Nato je sledilo odprtje razstave Baragove upo-
dobitve v Baragovi galeriji. Razstava predstavlja 
zamisel, da bi imeli v Trebnjem zbranih čimveč 
upodobitev škofa Baraga doma in po svetu. 
Prav tako v Baragovi galeriji je sledila predstavi-
tev knjižice Baragovi biografi in baragoslov-
ci. O njej je spregovoril njen pisec mag. France 
Baraga, prav tako avtor lanske istoimenske raz-
stave, kateri je knjižica postavila piko na i. Knji-
žica je izšla pri založbi Družina, posvečena pa 
je sedemdesetletnici mašništva baragoslovca p. 
Bernarda Kotnika in 150-letnici prve javne Ba-
ragove biografije, ki jo je napisal avstrijski bio-
graf, rojen Ljubljančan, Konstantin Wurzbach. 
Po Baragovi poti 
V soboto, 30 junija, se je okrog 70 pohodnikov 
odpravilo po tradicionalni Baragovi poti. Škof 
Baraga ni bil le misijonar v ZDA in Kanadi, kjer 
je deloval sredi 19. stoletja, bil je tudi jezikoslo-
vec in pisec nabožnih knjig, dejaven pa je bil 
tudi na drugih področjih, med drugim je bil sli-
kar in raziskovalec. Trebanjski skavti, ki skrbijo 
za pot, so na začetku pohodnikom razdelili 
oštevilčene obeske, svitke s kratkim življenjepi-
som Baraga, lahko pa so si vzeli tudi različne 
zloženke, ki jih je pripravil TIC Trebnje.
Pred cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Treb-
njem je pohodnike pozdravil Občinski pihalni 
orkester Trebnje in nagovoril trebanjski župan 
Alojzij Kastelic, ki se je poleg državne poslanke 
Marjetke Uhan z drugimi pohodniki udeležil 
pohoda. 
Po Baragovi pohodni poti se pohodniki odpra-
vljajo že poldrugo desetletje. Anton Zaletel je 
povedal, da jo je kot (so)organizator prehodil 
že vsaj petindvajsetkrat. Večji del poti se odvija 
po prijetni gozdni ali travnati pokrajini. Krožna 
pot je dolga osemnajst kilometrov in je poho-
dnike vodila čez Vrhtrebnje v Šahovec in Dobr-
nič, kjer so si ogledali dobrniško cerkev in Bara-

Mira Dobravec (Foto Studio 5)

Davorin Dolinšek med izvajanjem klavirskega recitala 
(Foto Studio 5)

Pred odhodom po Baragovi poti (Foto Studio 5)

Baragovo tridnevje v Trebnjem
DoBRo JE VEDEtI
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V soboto, 4. avgusta, smo vaščani Sela s prijate-
lji iz okoliških vasi, v okviru KUD Klas Mirna 
ETNO sekcija Selo, pripravili prireditev Mla-
čev pšenice na Selu. Želeli smo pokazati, kako 
so delali in živeli  v naši vasi.
Selo pri Mirni je gručasto naselje, ki se razpro-
stira pod Žunovcem, nad dolino potoka Hom-
ščice ob cesti Mirna – Gabrovka. V vasi živi 
nekaj manj kot 60 prebivalcev. Večina je upoko-
jencev, nekaj pa nas odhaja v službe v različne 
kraje po Dolenjski. Nekaj jih obiskuje še srednjo 
šolo, nekaj je  študentov, najmlajši trije pa obi-
skujejo osnovno šolo.
Prireditev so pričeli s pesmijo ljudski pevci s 
Sela, ki so nas spremljali s pesmijo skozi vso pri-
reditev. Mlačev smo opravili  s cepci,  na Selu 
jih imenujemo cepi.
Program je povezovala  predsednica KUD Klas 
Mirna Petra Krnc. Samo prireditev je obogatil 
tekst iz knjige Dušice Kunaver Dober dan kruh, 
ki ga je brala Darja Zaplotnik. Prikazali smo 
dela in navade, ki so se v naši vasi opravljala v 
različnih letnih časih.
Vaščani smo poleg mlačve s cepci in spravila 
pšenice v kaščo, prikazali tudi pletenje česna, 
ruženje koruze, klepanje kose, izdelavo papir-
natih rož, pletenje košar in čebelarjenja. Obi-
skovalci so si lahko postregli s svežim jabolčni-
kom, ki so ga mladi Selani pripravljali kot nekoč, 
ter obiskali kmečko tržnico. 
Po likofu so dobili delavci plačilo – lon. Gospo-
dinja in dekla sta prinesli žanjicam štručke kru-
ha, mlatičem štrukelj potice, otroci, ki so pobi-
rali klasje ob žetvi, pa so dobili majhne 
piščančke iz kruhovega testa.
Marija Gabrijelčič, Selanka, ki je s Sela odšla v 
svet iskat in razdajat znanje, je obudila spomine 

Pohodniki so pred odhodom vstopili v Baragovo galerijo, nato pa na hitro zapustili mestni vrvež. (Foto Studio 5)

štarjem, je ob somaševanju domačih duhovni-
kov, nekdanjega župnika Janeza Celarja in roja-
ka, direktorja Škofovih zavodov dr. Romana 
Globokarja, daroval vicepostulator postopka za 
svetniškega kandidata škofa Janeza Gnidovca 
lazarist Janez Cerar. V pridigi je posebej nago-
voril Trebanjce in Dolenjce sploh ter poudaril, 
da je ta zemlja nekaj posebnega. Imena škofov 
Baraga, Gnidovca in Šuštarja kar namigujejo, 
da bi na Dolenjskem lahko ustanovili škofovsko 
akademijo, iz katere bi izhajali svetniški vodite-
lji Cerkve. Vsi trije so bili strogi in zahtevni, a 
polni dobrote in nikoli niso pozabili prisluhniti 
drugemu. Rekel je, da lahko govorimo o dolenj-
ski svetosti. Ta svetost je podlaga veri v naših 
krajih. Zato nas ne sme skrbeti usoda nove ško-
fije, le zaupati moramo in moliti.
Vsi trije dnevi so minili v posebnem ozračju. 
Smrt rojaka nadškofa Šuštarja je odprla srca so-
delujočim, da so prisluhnili njegovim besedam 
in pričevanju velikega rojaka, misijonarja škofa 
Frederika Baraga. 

na njeno Selo. Srečko Križnik, Selan, ki je aktiv-
no prisoten pri vseh pridobitvah, spremembah 
in napredku vasi od Mirne do Sela, pa je pripo-
vedoval o razvoju kraja.
Po končani prireditvi sta Slavka Habinc in Igor 
Zaplotnik prevzela ključe Šuštarjeve in Angeli-
ne hiše na Selu. Vaščani smo pripravili v njih 
razstavo opreme kmečke hiše na Selu sredi 
prejšnjega stoletja. V njih so na razstavi tudi sli-
ke prebivalcev Sela nekoč in danes. Na vasi so 
pripravljene razstave vprege, delovnih strojev 
in pripomočkov ob mlačvi, vinogradniška 
oprema in pripomočki, delovni stroji za obde-

Mlačev pšenice na Selu pri Mirni
lovanje polja ter pleteni izdelki.
S prireditvijo smo želeli pokazati, kako so v naši 
vasi živeli in se trudili za vsakdanji kruh, da so 
nahranili svoje otroke in jim omogočili prežive-
tje in šolanje.
Ogled razstave je možen od 4. avgusta do 15. 
septembra 2007, v soboto in nedeljo, od 16. do 
18. ure. 
Dogovor za obisk je možen tudi po telefonu. 
Informacije:  Igor Zaplotnik 031-609-669 ali 
07-30-47-164.

Besedilo: Igor Zaplotnik;
foto: Mojca F. 
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popestrili še z vmesno košnjo županov. Tu gre 
zahvala vsem županom, ki so si vzeli čas in sicer 
našemu županu Alojziju Kastelicu, županu ob-
čine Mokronog-Trebelno Antonu Mavru, župa-
nu občine Šentrupert Rupertu Gole in županu 
občine Mirna Peč  Zvonetu Lahu. 

Pred razglasitvijo rezultatov je sledil še krajši 
kulturni program, nato pa razglasitev in podeli-
tev pokalov najboljšim, kjer smo se domači člani 
vprašali: »Je to mogoče, smo res še enkrat zma-
gali?!« Organizacijo iger za leto 2008 pa si je z 2. 
mestom priborila ekipa iz Slovenskih Konjic, 
kot tretjeuvrščeni pa so slavili mladi z Dravske 
doline. 
Pod šotorom, pred glavnim odrom sta bila tako 
veliko veselje in zaslužen oddih dober uvod za 
nadaljnjo zabavo z ansamblom Navihanke. Naj-
lepši pečat pa ste nam s svojimi čestitkami in 
obiskom dali ravno vi, dragi občani in občanke, 
ki ste s tem pokazali spoštovanje do našega dela, 
do društva. Tako kot smo bili še vedno veseli 
vsake dobronamerne besede, bomo veseli tudi 
vsakega novega obraza, zato (predvesem mladi) 
vabljeni, da se nam pridružite. 

Marta Rogelj,
UO DPM Trebnje

Govorimo o Društvu podeželske mladine Treb-
nje, ki je s pomočjo soorganizatorjev in donator-
jev priredilo 21. državne kmečke igre. Te so se 
izvajale v soboto, 7. 7. 2007, za osnovno šolo v 
Trebnjem. Delo in priprave, ki jih zahteva tako 
velika prireditev, so člane društva zaznamovale 
že v novoletnem času, v času planiranja iger. 
Kljub temu sta bila ves trud in delo nadvse po-
plačana ne samo s pohvalami za res dobro orga-
nizacijo in zmago domačinov, temveč tudi z 
bogatimi izkušnjami, s sodelovanjem in posle-
dičnim spoznavanjem novih ljudi, organizacij, 
institucij ... 
Program iger je zavzemal veliko več kot le igre v 
ožjem pomenu. Prireditev se je namreč začela 
odvijati že ob deseti uri dopoldne. In sicer je naj-
prej sledila demonstracija kmetijskih strojev, 
medtem je bilo na stojnicah mogoče opaziti so-
rodna društva, na vhodu pa so že prihajali člani 
podeželskih mladin iz vseh regij Slovenije, nato 
smo se lahko udeležili okrogle mize ter nadaljnje 
slovesne otvoritve iger in kulturnega programa. 
V tem času se je na prireditvenem prostoru 
zbralo še več domačinov in gostujočih, kjer smo 
vsi skupaj že nestrpno pričakovali začetek kmeč-
kih iger. Tekmovalci so se pomerili v košnji, gra-
bljenju, predstavitvi regij, spravilu poljščin, peki 
kruha ter v igri presenečenja. Program iger smo 

Dobitniki letošnjih 
priznanj KS Trebnje

V Kulturnem domu Trebnje je konec junija po-
tekala svečana akademija ob praznovanju kra-
jevnega praznika in 15. obletnici razglasitve me-
sta Trebnje. Na prireditvi so podelili priznanja 
Krajevne skupnosti Trebnje za leto 2007. Prejeli 
so jih devetošolci Matjaž Kužnik, Rok Opa-
ra, Lara Zupančič, Kaja Jarm in Jan Gričar 
za uspešno delo v šoli, interesnih dejavnostih in 
društvih. Dobitniki priznanj so tudi Borut Ko-
lenc za vsestransko delo na področju kulture in 
turizma, Drago Nahtigal za dolgoletno požr-
tvovalno delo na področju prepoznavnosti in za 
raziskovanje zgodovinskih, bibliografskih in 
krajevnih podatkov, Janez Bukovec za opra-
vljanje zahtevnih funkcij in požrtvovalno delo v 
Društvu upokojencev Trebnje, Anton Koželj 
za dolgoletno in uspešno delo na področju čebe-
larstva in Stil Quartet za dosedanje zasluge in 
uspešno delo na področju kulture. Prireditev so 
kulturno zaokrožili Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Trebnje, Glasbena šola Trebnje in 
igralka Romana Šalehar.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Donacija trebanjski 
osnovnošolki
Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve je podari-
lo donacijo v višini 500 evrov invalidni deklici 
Manci Novak iz Velike Ševnice in s tem prispe-
valo del potrebne vsote za nakup sobnega dvi-
gala. Za donacijo so se odločili zaradi uspešne 
izpeljave maratona, ki je potekal v okviru prire-
ditve Iz trebanjskega koša. Pripravili so piknik, 
ki je bil namenjen srečanju vsem, ki so jim po-
magali pri izvedbi omenjene tekme. Nanj pa so 
povabili tudi Manco, da ji podarijo donacijo.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Slovo od župnika
Zadnjo nedeljo v juliju smo imeli v cerkvi Sv. 
Jurija v Dobrniču poslovilni dan od našega žu-
pnika Ivana Povšnarja. V 14-ih letih službova-
nja v dobrniški fari, ki šteje okoli 1400 faranov, 
si je veliko prizadeval za napredek naše župnije 
in duhovno rast župljanov. Dela je imel zelo ve-
liko, saj ima župnija 18 zgradb, od tega osem 
podružničnih cerkva in farno cerkev v Dobrni-
ču. Pri svojem duhovniškem poklicu se je zelo 

Župani so se dobro odrezali.

Izvajalci in zmagovalci hkrati

dobro spoznal z vsemi župljani, zato so se od 
njega poslovili v velikem številu.
Vsa društva v dobrniški fari so s Povšnarjem 
dobro sodelovala, zato mu je v imenu Krajevne 
skupnosti Dobrnič izrekel zahvalo predsednik 
Silvester Prpar. Novo službeno mesto bo nasto-
pil v župniji Vrhpolje pri Moravčah. V Dobrni-
ču pa bo novi župnik Florijan Božnar, ki prihaja 
iz Metlike. Tudi njemu izrekamo dobrodošlico. 
Želimo mu veliko dobrega počutja in dobrega 
sodelovanja v prid nas vseh.

KS Dobrnič; foto: B. B.
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Njegova ekscelenca veleposlanik Združene-
ga kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
gospod Tim Simmons je 10. julija spoznaval 
našo občino, skozi katero je večkrat potoval 
na obisk k prijateljem v okolico Mokronoga.
Župan Alojzij Kastelic ga je seznanil z razvoj-
nimi usmeritvami zlasti na področju turizma, 
varovanja okolja, stanovanjske gradnje in 
oblikovanja industrijskih območij. G. Sim-
mons je  občudoval novo rojstvo Speče lepo-
tice – mirnskega gradu, kot ga je predstavil 
dr. Marko Marin. V Trimu je goste sprejela 
glavna direktorica Tatjana Fink, jim predsta-
vila dosežke in tehnološke vrhunce v svetu 
močno prisotnega podjetja in jih povabila na 
torto ob rekordu v eni od proizvodnih dvo-
ran.
Ob kosilu iz ekološko pridelanih jedil, ki ga je 
pripravila Marija Marinček, je v starinskem 
okolju Jurjeve domačije na Občinah gospo-
dinja domačije Alenka Lamovšek predstavila 

80 let PGD Ševnica
Prostovoljno gasilsko društvo Ševnica pra-
znuje letos 80-letnico svojega delovanja. 
Ob tej priložnosti so konec julija razvili nov 
društveni prapor in podelili številna pri-
znanja. Kot je povedal predsednik Janez 
Sladič, deluje ta čas v društvu 93 članov, ki 
so večinoma mlajši od 30 let. Župan Alojzij 
Kastelic, sicer tudi gasilec v jubilejnem dru-
štvu, pa je poudaril, da so bila še posebej 
izrazita tri obdobja v društveni zgodovini. 
Poleg leta 1927, ko je bilo društvo ustano-
vljeno, so pomembna tudi 70. leta, ko so 
zgradili enega izmed gasilskih domov, pe-
stro pa je tudi zadnjih 10 let. Društvo pra-
znuje letos tudi 10 let, odkar so ustanovili 
Komisijo za žene gasilke.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Komedija Dve nevesti
Junija so člani Kulturno-umetniškega društva 
Klas Mirna v nabito polni dvorani TVD Parti-
zan na Mirni uprizorili komedijo Dve nevesti, 
delo avtorja Cvetka Golarja. Predstava ima pre-
cej enostavno zgodbo z jasnim dramaturškim 
lokom. Pripoveduje o dveh mladih, igrivih in 
malo preračunljivih nevestah, ki imata tri snub-
ce. Bistveno sporočilo pa je v tem, da so vnaprej 
dogovorjene zveze med človekoma, ki se ne 
poznata, obsojene na propad. V društvu so do 
sedaj uprizarjali predvsem resnejša dela, kome-
dije pa so se na željo igralcev lotili prvič. Tako se 
je trem igram in dvema pasijonoma, ki so jih 
uprizorili v svojem 8-letnem delovanju, pridru-
žila še uprizoritev Dve nevesti. Kot je povedal 
režiser Stanko Tomšič, se sprva komedije ni že-
lel lotiti, saj je dobro komedijo težje narediti kot 
dobro dramo. Kasneje ga je pri delu gnalo vpra-
šanje, ali so sposobni občinstvo nasmejati. Čla-
ni društva načrtujejo premierno uprizoritev 
enkrat jeseni.

Ž. Z.

Ambasador Velike Britanije v TrebnjemZaključni izlet
Junij je čas, ko nas skoraj že poletno sonce po-
šteno ogreje, prihajajo težko pričakovane poči-
tnice in čas izletov v naravo. Na čisto pravi za-
ključni izlet smo se odpravili tudi otroci in 
strokovne delavke vrtca Sončnica iz Velikega 
Gabra. Da bi bilo vzdušje res pravo, so se nam 
pridružili tudi starši ter bratci in sestrice. Polni 
pričakovanj smo se 9. junija z avtobusoma  od-
pravili na družinski izlet globoko v osrčje Sa-
vinjskih Alp. Krajinski park Logarska dolina nas 
je pričakal v vsej svoji lepoti. Peš smo se podali 
po naravoslovno-etnološki poti, prečkali sprva 
travnata področja doline vse do zelene kulise 
gozda, za katero se je razlegalo veličastno šu-
menje slapa Rinka. Tam smo se za nekaj trenut-
kov ustavili in prisluhnili vodičema Cirilu Dole-
su in Lojzetu Šaleharju. Naredili smo nekaj 
zanimivih fotografij, nato pa se precej utrujeni 
in polni vtisov podali nazaj proti avtobusoma. 
Zaspali nismo, saj je sledil že tradicionalni po-
stanek na Trojanah in sladkanje s slastnimi kro-
fi. Pozno popoldne smo prispeli nazaj v Veliki 
Gaber ter se poslovili. Že na avtobusu pa je te-
kla beseda o tem, kdaj in kam bomo šli nasle-
dnjič.

Tanja Falkner

Spominska svečanost
Slovenija je letos praznovala 16. obletnico sa-
mostojnosti. Spomin na rojstvo države so obe-
ležili tudi na Medvedjeku, kjer je potekala spo-
minska svečanost s kulturnim programom. Boji 
na Medvedjeku so se začeli 27. junija in se kon-
čali dan kasneje. Zato je trebanjski župan Aloj-
zij Kastelic vse zbrane pozval, naj se pridružijo 
pobudi, da se 27. junij proglasi za občinski pra-
znik občine Trebnje. 

Besedilo in foto: Ž. Z.

zamisli o oživitvi muzeja na prostem.
Po ogledu Baragove rojstne hiše, kjer se je 
vpisal v spominsko knjigo, se je g. Tim Sim-
mons pridružil družini Marinček pri popol-
danskem zeliščnem čaju na ekološki kmetiji 
pod ostalinami gradu Kozjek.
Pozno popoldne so veleposlanika pričakali 
na Čatežu na Poletni šoli trajnostne energeti-
ke, kjer jim je opisal dobre izkušnje iz Velike 
Britanije pri zmanjševanju izpustov toplo-
grednih plinov.
Ob slovesu se je g. Simmons zahvalil za tako 
vsebinsko bogat program in izrazil dobre ob-
čutke ob številnih razvojnih zamislih in 
ustvarjalnih energijah, ki so prevevale vsa 
srečanja. S sodelavci ambasade se bo z vese-
ljem odzval na iniciative iz Trebnjega in po-
magal najti partnerje iz Velike Britanije. Ne-
kaj otipljivih dogovorov je jamstvo za 
skorajšnja delovna srečanja.

Besedilo: Gorazd Marinček; 
foto: Tamara Marinček 
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Odprtje gozdne poti 
Zaplaške stezice

Čateško turistično ponudbo smo v juniju 
obogatili z novo pridobitvijo. Na Zaplazu 
nad Čatežem je v neposredni bližini cer-
kve Marijinega Vnebovzetja kot plod so-
delovanja med Turističnim društvom Ča-
tež in Zavodom za gozdove Slovenije KE 
Trebnje, revir Velika Loka, nastala nova 
gozdna pot, katere slovesni otvoritvi smo 
bili priča 15. junija, ko se je na Zaplazu nad 
Čatežem  zbrala zavidanja vredna množi-
ca ljudi. 
Po svečanih nagovorih in  kratkem kultur-
nem programu, v katerem je pel mešani 
pevski zbor KRES – Čatež, s kitarama sta 
se predstavila Matevž Maznik in Nejc Pirc, 
na flavto pa zaigrala Pia Bedene, je sledila 
še slavnostna otvoritev gozdne poti in si-
cer na simboličen gozdarski način s  preža-
ganjem debla z žago »amerikanko«, ki je v 
naših gozdovih kraljevala pred dobrimi 
petdesetimi leti. Spretnost žaganja in s tem 
otvoritev poti sta nam predstavila slavno-
stna govornika, župan Občine Trebnje g. 
Alojzij Kastelic in g. Anton Lesnik, vodja 
oddelka za stike z lastniki gozdov in javno-
stjo na Zavodu za gozdove Slovenije. Da bi 
bila vsa zadeva popolna, pa je z blagoslo-
vom poti poskrbel čateški župnik g. Slavko 
Kimovec. 
Gozdno pot Zaplaške stezice v bistvu se-
stavljata dve poti. Prva, krajša pot, je na-
menjena šolskim skupinam in vsem rado-
vednežem, saj na sorazmerno majhnem 
prostoru obiskovalcu nudi spoznavanje 
dokaj pestre biotske raznolikosti. Druga, 
daljša varianta, ki je nadaljevanje prve, pa 
vodi po obronkih zaplaškega gozda in je 
namenjena vsem, ki jim ni žal časa in si že-
lijo prijetnega sprehoda po gozdu ter sre-
čanja s samim sabo. Ta pot vas bo popelja-
la na najvišjo točko občine Trebnje, na 
Bajturn. 
Gozdno pot Zaplaške stezice je moč pre-
hoditi vsak dan v letu s primerno obutvijo 
in opremo za hojo po gozdu. Pot je dobro 
označena in ni zahtevna, seveda pa mora 
vsak obiskovalec poskrbeti za lastno var-
nost in tempo prilagoditi svojim zmožno-
stim.
Upamo oziroma želimo si, da smo s posta-
vitvijo te poti pristavili še en majhen ka-
menček v  mozaiku spoznavanja čara goz-
da in zaplaških skrivnosti. Lepo povabljeni 
na Zaplaške stezice, na Zaplaz in seveda 
na Čatež.

Tatjana Bregar, TD Čatež
Dušan Pirc, ZGS

Slovenski E-forum, društvo za ekonomiko 
energetike in ekologijo, je med 7. in 17. julijem 
organiziralo tradicionalno malo poletno šolo, 
letos o trajnostni energetiki in tokrat prvič v 
trebanjski občini, v domu CŠOD Čebelica v 
Dolenji vasi pri Čatežu. Glavni sponzor šole je 
bil Holding Slovenske elektrarne, s pomemb-
nim prispevkom se je sponzorjem pridružila 
Občina Trebnje. Televizija Novo mesto izdelu-
je šest oddaj z vsebinami s te šole, zanimivimi 
za vsakogar.
Udeleženci, študentje in dijaki iz vse Slovenije, 
so spoznavali vzroke za podnebne spremembe 
in možnosti vsakega posameznika, da prispeva 
k njihovi upočasnitvi. Posebno pozornost so 
posvečali energetsko varčni gradnji stavb in 
prenovi obstoječih z uvajanjem obnovljivih vi-
rov energije, ogledali so si vodni elektrarni v 
Vrhovem in v Zagradcu, sestavili so zbiralnik 
sončne energije za ogrevanje sanitarne vode in 
še marsikaj.
Spoznavali pa so tudi kraje, ki so jim nudili za-
časni dom. Občino Trebnje jim je v daljšem sre-
čanju predstavil župan Alojzij Kastelic, pri če-
mer je posebej izpostavil načrtno delovanje na 
področju varovanja in izboljševanja okolja. 
Ogledali so si Državne kmečke igre mladih, ga-
silsko veselico na Veliki Loki, Galerijo likovnih 
samorastnikov, Spečo lepotico – mirnski grad, 
Jurjevo domačijo, Baragovo rojstno hišo, pod-

Predzadnjo julijsko nedeljo, ko so se tempera-
ture nekoliko znižale po tednu hude vročine, 
smo vrhtrebanjski gasilci oblekli svečane uni-
forme in razprostrli prapor PGD Vrhtrebnje, da 
proslavimo svoj 80-letni jubilej. Našemu prapo-
ru se je pridružilo lepo število praporov okoli-
ških gasilskih društev, prapor PGD Ivančna 
Gorica, prapor PGD Vižmarje-Brod pa tudi ze-
leni prapor LD Trebnje. 
Slavje smo pričeli z žegnanjsko mašo v cerkvi 
sv. Jakoba na Vrhtrebnjem, kjer smo se spomni-
li tudi vseh umrlih gasilcev. 
Sledil je svečan mimohod gasilcev s prapori, 
kateremu je poveljeval poveljnik GZ Trebnje 
tov. Janez Bregant. Na čelu parade je, kot šopek 
rož, korakala udeleženka v slovenski narodni 
noši, članica društva prijateljev poti sv. Jakoba. 
Uradni del slavnostnega dogodka je naznanila 
slovenska himna, ki je zazvenela iz grl škofjelo-
škega lovskega pevskega zbora. Govorniki 
Božo Knez – član predsedstva GZS, Anton 
Strah – predsednik GZ Trebnje, Alojzij Ka-
stelic – župan Občine Trebnje, in slavnostni 
govornik Bojan Žmavc – generalni  direktor 
URSZR, niso skoparili s pohvalnimi besedami, 
ki so jih namenili delovanju našega društva. To 
nas obvezuje, da se bomo morali tudi v bodoče 
potruditi na vseh področjih, da ne bi bile izre-
čene pohvale zaman ter da ne bi »zaspali« na 
doseženih lovorikah. 

Program, ki ga je vodila Mojca Femec, sta s svo-
jo točko popestrila tudi Nejc in Nina Smolič. 
Sponzor prireditve je bila Občina Trebnje.
Napočil je čas, ki smo ga vrhtrebanjski gasilci 
težko pričakovali. Prevzem ključev novega ga-
silskega vozila GV-1 in blagoslov vozila za sreč-
no vožnjo. Poveljnik Miro Smolič je prevzel 
ključe od botra g. Vovka ter jih predal šoferju 
Marku Muhiču. Blagoslovitev vozila je opravil 
trebanjski župnik Miloš Košir.
Ko so bila podeljena vsa odlikovanja, priznanja 
in zahvale, nas je v družabni del popeljala glas-
ba družinskega tria Šantej. Divjačinski golaž, 
kakršnega znajo pripraviti samo naše gasilke, je 
vsem dobro teknil, saj ga je zmanjkalo za tiste, 
ki bi radi »repete«. Ob slaščicah domačink in 
ravno prav ohlajeni pijači se je razvil klepet 
med udeleženci našega slavja, ki je trajal do po-
znih večernih ur.  

Mala poletna šola trajnostne energetike

jetji TEM in TRIMO, koncert v Dobrniču, spo-
minsko sobo I. kongresa AFŽ, gozdno učno pot 
Zaplaške stezice, izletniško kmetijo Obolnar in 
ekološko kmetijo Marinček, srečali so se s čate-
ško mladino in se poslovili na skupnem pikniku 
s KUD Čatež.
Kako so se počutili pri nas, morda najbolje opi-
sujejo v zahvali, ki so jo poslali županu:
»Prav zares je Trebnje s svojimi številnimi kraji 
in prekrasno pokrajino, zlasti pa s svojimi čudo-
vitimi ljudmi po krivici premalo poznan biser 
Slovenije. Potrudili se bomo, da bomo vaš 
sponzorski vložek oplemenitili s širjenjem tiste 
pozitivne energije, ki smo se je obilno naužili v 
Trebnjem in med Trebanjci, pri sebi doma in 
med svojimi sodelavci.«
Tudi mi smo jih (bili) veseli!

Besedilo: Gorazd Marinček; 
foto: Andrej Klemenc

Praznovanje 80-letnice PGD Vrhtrebnje
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Upokojenski živelj
V vsej poplavi novic, poročil, vedno več 
slabih, bolečih, v določenih obdobjih celo 
grozljivih. Dvom. Dvom se poraja, ko slišiš, 
da je 80 % Slovencev zadovoljnih, da raste 
bruto dohodek, da je vse odlično. Pogled 
na realno življenjsko sliko pa je drugačen. 
Ali »tamali« vidimo zamegljeno, ali oni ne-
kje na vrhu dobro ne vidijo, morda pa no-
čejo videti realne slike. 
Vse pompozne obljube in napovedi, kako 
bo vse dobro po vstopu v EU, ko bo zavla-
dal euro, da bo ceneje zaradi konkurence, 
so govorili. In kakšna je resnica? Drugačna! 
Vsak mesec za penzijo dobiš manj, polo-
žnice se po centih in eurih večajo, zaskr-
bljenost premnogih narašča. Sprašujemo 
se, kdo računa statistike, da vedno ob napo-
vedih končajo nekako takole: vzemimo 
cene energije, stanovanj, plač. V EU so cene 
večje, pravijo občila, ne povedo pa, da so v 
EU tudi plače večje. Zakaj se ne naredi 
vzporedna primerjava. Slika bi bila potem 
drugačna. Šolstvo, zdravstvo, gradnja soli-
darnostnih stanovanj, kje so tukaj izboljša-
ve. Ni jih čutiti. Nasprotno. Novi zakoni, 
novi predpisi, vedno nova jemanja in nova 
bremena. To je utrip ne le upokojencev, de-
lavci so še na slabšem, ker jim preprosto 
rečejo, delaj za toliko denarja in toliko časa, 
če ne? Jasno, lahko greš. Kje lahko srednje-
šolci delajo, predvsem za panoge, za katere 
se šolajo? Kako priti do službe, stanovanja, 
zdravstvenih uslug (brez dolgega čakanja), 
kako do dobrih pravih zdravil? Z vezami in 
denarjem! Kapital! Živel kapital! Kdo bi se 
še oziral na socialno stanje ljudi, na solidar-
nost? Nihče ali malokdo! In če bomo v bo-
doče še tako tarnali, ne bo nič boljše … če?  
Če ne bomo v parlamentu imeli ljudi, ki bi 
znali in zmogli pogledati navzdol, ki bi zna-
li in hoteli predvolilne obljube spremeniti v 
dejanja. Poslušajmo naše izvoljene poslan-
ce in vedeli bomo, kaj moramo storiti v bo-
doče. Ja, septembra se podraži kruh, oblju-
bljajo mediji, ki je že sedaj v EU najdražji. Je 
komu tega mar? Kruh jedo najbrž le tisti 
nižji ali pa jedo najcenejšega in to vse za sla-
vo in čast kapitala. 
»Živel kapital!« Revščino in pomanjkanje 
premnogi zaradi sramu ali strahu skrivajo. 
Tudi jaz se bojim, ne zase, bojim se za mladi 
rod, kako bo jadral skozi življenje, ker vsi 
nimajo zvez in stricev, vsi pa imajo željo 
uspeti. Pomagajmo jim, če ne drugače, vsaj 
s tem, da glasno povemo, da ni vse tako 
»fajn«, kot se pripoveduje in prikazuje. Če 
vzamemo povišico pokojnin, pesek v oči. 
Za en cent si izgubil veliki dodatek za re-
kreacijo. In koliko tisoč je bilo takih upoko-
jencev, pa lahko zračunamo, da so povišico 
dobili nazaj. (država namreč). Vse v imenu 
kapitala, toda do kdaj?
Iz upokojenskih misli za pravičnejšo priho-
dnost

Pavlina Hrovat

Dosedanjemu Svetu OI Trebnje JSKD, ki mu je 
dva mandata predsedoval Daniel Metelko, je 
potekel mandat. 
Novemu svetu bo v naslednjih štirih letih pred-
sedovala Petra Krnc ob pomoči podpredse-
dnika Pavleta Rota ter ob članih: Jožku Zupanu 
(občina Šentrupert), Stanetu Pečku (občina 
Mokronog-Trebelno), Mateji Glivar, Jerneju 

V Zdravstvenem domu Trebnje že peto leto za-
pored izvajajo zdravstveno-vzgojne delavnice v 
okviru programa Cindi. V okviru delavnic izva-
jajo preventivne preglede za moške med 35. in 
65. letom in ženske med 40. in 75. letom. V teh 
obdobjih se bolezni največkrat pojavijo, hkrati 
pa lahko posameznike opozorijo na bolj zdrav 
način življenja. V prvem sklopu delavnic pote-
kajo predavanja o preventivi bolezni srca in oži-
lja, dejavnikih tveganja in telesni zmogljivosti. 
Izvajajo pa tudi delavnice o zdravem hujšanju, 
zdravi prehrani, telesni dejavnosti in opuščanju 
kajenja. Dvakrat letno pripravijo tudi test hoje 
na 2 km. V trebanjskem zdravstvenem domu 
letno opravijo okoli 3000 preventivnih pregle-

Na Zaplazu so se junija poslovili od Marijine 
podobe z Brezja, ki je od marca potovala po 
vseh župnijah trebanjske dekanije. Na Zaplazu 
pa so se zbrali še zaradi treh priložnosti. Spo-
mnili so se vseh jubilantov novomeške škofije, 
ki v letošnjem letu praznujejo okrogle obletnice 
svojega mašniškega posvečenja. Dekanijski du-
hovniki trebanjske dekanije so v pripravi na mi-
sijon prejeli skrinjice s Svetim pismom. Skupaj s 
škofom Andrejem Glavanom pa so ob prihaja-
jočem dnevu državnosti pri slovesni maši pro-
sili tudi za našo domovino.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Koprivcu, Ladu Stoparju, Mojci Žefran (občina 
Trebnje) in vodji izpostave Mojci Femec.
Na sliki: člani in članice Sveta OI Trebnje (Pe-
ček in Rot manjkata) z bivšim predsednikom 
Danielom Metelkom in direktorjem Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Igorjem Ter-
šarjem. 

Besedilo in foto: Mojca F.

Novi Svet OI JSKD Trebnje

Zaključek potovanja Marijine podobe

Zdravstveno-vzgojne delavnice

dov. V zdravstveno-vzgojne delavnice pa napo-
tijo ljudi z visoko ogroženostjo.

Besedilo in foto: Ž. Z.
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Odkritje spominske 
plošče

Na Vini Gorici pri Trebnjem so junija svečano 
odkrili spominsko ploščo, s katero so obudili 
spomine na dejavnosti milice pred in med osa-
mosvojitveno vojno. Ko je grozila nevarnost, da 
JLA napade objekte policije, v katerih so bila 
skladišča orožja in streliva, so se na policiji od-
ločili za tajna skrivališča. Oktobra 1990 so orož-
je in strelivo preselili v kletne prostore stano-
vanjske hiše družine Glavan na Vini Gorici pri 
Trebnjem, s katerimi so med osamosvojitveno 
vojno oborožili več kot 100 policistov.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Razigrano vaško srečanje 
Na prvo julijsko soboto smo se prvič v zgodovini vasi zbrali vsi vaščani Jezera. Pobudo za srečanje 
so dale vaške gospodinje in ob pomoči mož pripravile nepozabno popoldne. Poskrbljeno je bilo za 
glasbo in zabavo, vsak pa je lahko poskusil srečo na srečelovu, ki so ga pripravili vaški otroci in z 
dobitki nasmejali vse prisotne. Na tem srečanju smo se med zabavo, plesom in klepetanjem spo-
znali vsi tisti, ki smo v vasi živeli nekoč, tisti, ki so se v vas preselil, in tisti, ki čutijo pripadnost tej lepi 
vasici.  Vsi udeleženci tega srečanja smo bili navdušeni in obljubili smo si, da se prihodnje leto spet 
srečamo. Vsem organizatorjem se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo.

Vaščani Jezera

Srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine
V Dolenjskih Toplicah je bilo v soboto, 4. avgu-
sta, že tradicionalno vsakoletno srečanje upo-
kojencev Dolenjske in Bele krajine.
Za organizacijo in kulturni program je letos po-
skrbela občina Trebnje. Nekaj tisoč upokojen-
cev je prisluhnilo skladbam Občinskega pihal-
nega orkestra Trebnje z mažoretami in s 
predstavitvami dejavnosti v naši občini, še po-
sebej aktivnosti upokojencev, ki jih je slikovito 
nanizal povezovalec Lojze Podboj.
V pozdravnem nagovoru je Jože Jazbec, pred-
sednik Pokrajinske zveze društev upokojencev, 
poudaril, naj upokojenci ne pozabljamo nase. 
»V Zvezo je vključenih 32 društev s 15.200 upo-
kojenci, kar je več kot polovica upokojene ge-
neracije. Aktivno sodelujemo v vseh dejavno-
stih družbenega življenja, zato moramo biti 
prisotni biti povsod, kjer se odloča o naših pra-
vicah, kot tudi o napredku naših krajev ter vse 
države. Zavedamo se, da imamo izkušnje in 
modrost, ki jih moramo uporabiti ne samo 
zase, temveč predvsem za svoje otroke in vnu-
ke, da bo življenje lepše za vse,« je poudaril 
predsednik Jazbec.
Prisotne je pozdravila tudi predsednica Zveze 
društev upokojencev Slovenije dr. Mateja Ko-
žuh-Novak, ki je omenila tudi soočanje s te-
žnjami politike, »da bi nas upokojence zrinila 
na sam rob družbenih dogajanj, kar pa ne bomo 
dovolili. Še naprej se bomo borili za status soci-
alne države,«  je poudarila dr. Kožuh-Novako-
va.
Slavnostni govornik na srečanju je bil naš po-
slanec najmanjše parlamentarne stranke in 

vodja poslanske skupine DeSUS v Državnem 
zboru, mag. Franc Žnidaršič. Ker je vsebina 
njegovega govora pomembna za vse upokojen-
ce (kot tudi za vse državljane), ga objavljamo 
skoraj v celoti.
»… Spadate v generacijo, ki je gradila to državo 
v mnogo težjih pogojih, kot so današnji in se je 
vsa leta po drugi svetovni vojni trudila ustvariti 
boljše življenje naših zanamcev, ki jim bo ostalo 
vse, kar smo ustvarili in dosegli. Je pa tako sre-
čanje tudi priložnost, da spregovorimo o polo-
žaju vseh starejših in ne le tukaj prisotnih. Zave-
damo se, da marsikdo ni mogel priti zaradi 
bolezni, stroškov ali razočaranja, ker slabo živi. 

O tem je treba spregovoriti tudi zato, ker mnogi 
mladi hitro pozabljajo vaše minulo delo in sta-
rejše vidijo kot breme in strošek brez razmisle-
ka o tem, da pridejo, če jim bo sreča mila, v naša 
leta z vsem, kar prinašajo. Še več: obstaja in se 
krepi prepričanje, da starejši in predvsem upo-
kojenci živite na račun sedaj zaposlenih. Upo-
kojenci živite na svoj račun, zato vam nihče ne 
sme zmanjševati z delom zaslužene in plačane 
pravice iz pokojninskega, zdravstvenega in so-
cialnega zavarovanja.
Ni namreč mogoče mimo dejstva, da se ves čas 
govori o potrebi po novi pokojninski reformi, ki 
ne pomeni nič drugega, kot vnovično posega-

MePZ DU Mirna je nastopil na srečanju upokojencev. Foto: G:M:
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nje v pravice upokojencev. Res je, da se v tem 
mandatu to ne bo zgodilo predvsem zaradi De-
SUS-a, ki je v resnici vaša stranka in hkrati edi-
na, ki neomajno brani vaše pravice! Pri tem je 
zanimivo, da s strani upokojencev nima ustre-
zne podpore, kakor da upokojenci obrambe ne 
potrebujejo in ni slučaj, da slišimo ocene, da je 
upokojencem predobro in zato ne potrebujejo 
svoje stranke!
Resnica je namreč drugačna: revščina med 
upokojenci je narasla na 31 % vseh, do potreb-
nih zdravstvenih storitev je vedno teže priti, 
primanjkuje postelj v DSO, zaostaja razvoj po-
moči na domu, ni delovnih mest za starejše, 
slabša se socialni položaj vseh, ki živijo na robu 
brez svoje krivde.
Visoka gospodarska rast z dodano vrednostjo 
ustvarja nove bogataške elite na eni in revno 
delavstvo z ugašanjem socialne države na drugi 
strani! Brez naše podpore je bil sprejet Zakon o 
usklajevanju socialnih transferjev, ki je prizadel 
najrevnejše, znotraj tega pa tudi upokojenske  
pravice na podlagi usklajevanja z rastjo življenj-
skih stroškov, zato letni dodatek ni bil višji, 
mnogi so izgubili pravico do varstvenega do-
datka, zamrznjeni so tudi vdovska pokojnina, 
dodatek za pomoč in postrežbo ter socialna 
podpora.
Namesto jamranja je treba več delati, je bil vaš 
moto vso dolgo delovno dobo, ko so bili pri-
spevki za pokojnine predhodnikov večji od da-
našnjih, pokojnine višje v primerjavi s plačami. 
Takrat ni nihče nikomur očital ne starosti, ne 
dolgega življenja ne pravic, ki izhajajo iz dela. 
Enako ravnanje in odnos s strani mlajših gene-
racij zato upravičeno pričakujemo tudi mi, saj 
smo jim izpraznili delovna mesta in jim bo 
ostalo vse naše ustvarjeno premoženje.
Pravice in potrebno solidarnost je treba zagota-
vljati, ne pa omejevati! Zato zavračam razmi-
šljanja mladih ekonomistov, ki terjajo novo po-
kojninsko reformo, čeprav že sprejeta povečuje 
število revnih. Ob tem se zavedamo, da so v te-
žavah tudi mladi, ker ne dobijo dela, draži se 
šolanje, ni poceni stanovanj, ni pogojev za 
ustvarjanje družine. Težave moramo zato reše-
vati skupaj …
Država drastično zmanjšuje sredstva za izgra-
dnjo DSO obstoječega tipa in ponuja javno za-
sebno partnerstvo in privatno izgradnjo. Velika 
večina državljanov ne bo sposobna plačevati 
nujnega varstva in nege, ker bo predrago, hkrati 
pa bo morda slabše in težje nadzorovano. Uki-
njena so sredstva za razvoj pomoči na domu, 
nikjer ni obljubljenega zakona o dolgotrajni 
negi. Ruši se sistem dokaj dobro organiziranega 
javnega zdravstva in ponuja  se ameriški model 
zasebništva, zaradi česar utegnejo revni umirati 
brez ustrezne in pravočasne zdravstvene oskr-
be. DeSUS taki politiki odločno nasprotuje. 
Stranka tudi ne podpira predloga zakona o 
koncesijah in svobodnih zdravnikih, ker je ško-
dljiv. Podpiramo ohranitev javnega zdravstva, 
ki edino zagotavlja solidarno zbiranje in porabo 
zdravstvenega denarja.
Bomo dovolili, da propade ideja solidarnosti na 

področju sociale in zdravstva? Bomo dovolili, 
da nam ukradejo del zasluženih pokojnin in 
drugih plačanih pravic? Bomo še naprej prena-
šali očitke, da bodo upokojenci uničili javne fi-
nance in prihodnost mlade generacije? 
To so vprašanja, ki naj si jih zastavi sleherni 
med nami! Moj odgovor je: ne bomo dovolili. 
Izvolili bomo dovolj svojih poslancev in si s tem 
zagotovili človeka vredno jesen življenja. Druge 
možnosti ni...
Kljub majhni podpori volivcev bomo ostali 
zvesti našemu programu: varovanje pravic 
upokojencev, starejših, bolnih in brezposelnih 
ter revnih brez lastne krivde. Vse napore bomo 
vložili v sožitje generacij, pravičnost in solidar-
no ohranjanje socialne države …
Čeprav kot posameznik zagotovo vsak umre, se 
mora vsaka oblast zavedati, da bomo upoko-
jenci živeli večno, zato je treba z nami računa-
ti,« je svoj govor zaključil mag. Žnidaršič in po-
žel gromki aplavz množice.
Na prireditvi je nastopil tudi godalni trio mla-
dih Trebanjk in pevski zbor DU z Mirne.

Dušan Zakrajšek

ZASEG 
PREPOVEDANE 
DROGE

Policisti Policijske postaje Trebnje bodo na 
Okrožno državno tožilstvo v Novem me-
stu podali kazensko ovadbo zoper 30-le-
tnega moškega, doma iz Trebnjega, ki je 
osumljen storitve kaznivega dejanja neu-
pravičene proizvodnje in prometa z ma-
mili. Po odredbi sodišča so policisti 6. 8. 
2007 pri navedenemu uspešno opravili hi-
šno preiskavo, našli in zasegli več zavojčk-
ov s prepovedano drogo, ki je bila pripra-
vljena nadaljnji prodaji. Z neupravičenim 
prometom z mamili se je moški ukvarjal 
že julija in avgusta letošnjega leta.   

Skupaj za varnost
Vaša policija 

Julija se je na Turistični kmetiji Obolnar v 
Dolenji vasi pri Čatežu odvil peti Študentski 
vikend inteligence in cvička (ŠVIC), ki ga pri-
reja trebanjski klub študentov. Glavni namen 
dvodnevne prireditve sta zabava in druženje 
študentov, velik poudarek pa dajejo tudi špor-
tnim dejavnostim, saj predstavljajo rdečo nit 
prireditve. 

Foto: Ž. Z.

Končal se je letošnji 

       Š V I C!

Študentje spet »švicali«

DoBRo JE VEDEtI



občanov občine Trebnje

30 št. 19-20/18. avgust 2007

oGlaSI



občanov občine Trebnje

št. 19-20/18. avgust 2007 31

oglas

oGlaSI



občanov občine Trebnje

32 št. 19-20/18. avgust 2007

Godba Trebnje na Triglavu

Občinski pihalni orkester Trebnje je 13. julija osvojil vrh Triglava 
in nastopil na proslavi na Kredarici.

ZaDnJa StRan

Občinski pihalni 
orkester vabi
Občinski pihalni orkester Trebnje vabi učence 
4., 5. in 6. letnika pihal, trobil in tolkal, da se 
vključijo v orkester. Orkester ima vaje dvakrat 
tedensko. Informacije in kontakt: 
igor.tersar@jskd.si

Člani pihalnega orkestra se udeležujejo številnih prireditev. 
Letos so sodelovali tudi na praznovanju 80-letnice PGD 
Ševnica.

Vsako leto ob zaključku šolskega leta pripravijo zaključni 
nastop.

otroški ustvarjalni kotiček


