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Za nas Dolenjce ni ravno običajno in se ne zgo-
di zelo pogosto, da je trgatev že mesca avgusta 
ali v začetku septembra. Letošnja zgodnja vege-
tacija in ugodno vreme, ki je zelo prijalo zore-
nju grozdja, sta pripomogla, da je trgatev ranih 
vinskih sort, zlasti šentovrenke in portugalke, 
začela že v zgodnjih dneh meseca avgusta, v za-
četku septembra pa so svojo tehnološko zrelost 
dosegle še sorta šardone in vsi pinoti, ki jim s 
svojo zrelostjo med 8. in 15 septembrom sledita 
tudi sorti modre frankinje in kraljevine, slednji 
dve sorti zlasti še, če gre za tripizacijo cvička. 
Visoke sladkorne stopnje namreč lahko pov-
zročijo previsoke alkoholne stopnje pri cvičku 
letnika 2007.
Zaradi višjih temperatur zlasti v mesecu avgu-
stu zorenje grozdja napreduje hitreje kot pona-
vadi. Letos so hitrejšega dozorevanja grozdja v 
primerjavi z lanskimi meritvami tudi sladkorne 
stopnje precej višje, zaradi česar vinski  stro-
kovnjaki od letošnjih vin pričakujejo višjo ka-
kovost kot prejšnja leta, ob seveda dobrem in 
skrbnem kletarjenju.
Koliko različnih misli se v tem času stke med 
vinogradniki. Ob trgatvi se pojavi vznemirje-

kljub letošnjemu zgodnjemu dozorevanju, za 
nekatere sorte v vinorodni deželi Posavje še ni 
nastopila«, kot pravi priznani enolog dr. Julij 
Nemanič.

Mitja Prijatelj
Foto: Nace Škoda

nost, dvom in želja, da bi nam uspelo čim bolj 
ohraniti dar narave in ga celo oplemenititi z ur-
nim kletarjenjem. V tem času so na preizkušnji 
živci vinogradnikov, kljub temu, da je trgatev 
vsako leto, se napetost stopnjuje. »Ohraniti ve-
lja mirno kri in počakati do prave zrelosti, ki pa 

Koncert Zlobko Big Band
Lanskega festivala vokalne glasbe Vokal.Total 
2006 v avstrijskem Gradcu so se udeležili tudi 
člani skupine Stil Quartet in v svoji kategoriji 
zmagali. S tem so si prislužili nastop na festi-
valu na Tajvanu, kamor se bodo odpravili v 
začetku oktobra.
Stil Quartet deluje že od leta 2002. Sestavljajo 
ga Jože Uhan, Andrej Mežan, Gorazd Laznik 
in Klemen Smole. Na Tajvanu jih poleg festi-
valskega nastopa čaka še pet drugih priredi-

tev, med njimi tudi ulični nastop. Od festivala 
pričakujejo prijetno druženje z ostalimi sku-
pinami in veliko vrhunskega petja. Sicer pa 
fantje ta čas zaključujejo s pripravo svoje prve 
zgoščenke. 

Vinska trgatev zgodnja tudi v naši občini

Stil Quartet gre na Tajvan

V okviru GRAJSKIH VEČEROV vabljeni na koncert skupine Stil Quartet, ki bo 
v petek, 21. septembra, ob 19.30 na gradu Mala Loka. Skupino bo spremljal 
Gray Miller Band.

E-redovalnica
Z novim šolskim letom je na področju šol-
stva na novo uvedena elektronska storitev 
t.i. e-redovalnica, ki staršem omogoča 
vpogled v redovalnico otroka in s tem do-
stopanje do ocen, opravičenih in neopravi-
čenih ur ter prejemanja sporočil razredni-
ka. Starš za vpogled v e-redovalnico 
obvezno potrebuje digitalno potrdilo, ki ga 
med drugim lahko brezplačno pridobi tudi 
na Ministrstvu za javno upravo, vlogo za 
pridobitev pa odda osebno na Upravni 
enoti Trebnje. Za pridobitev digitalnega 
potrdila potrebuje le veljavni osebni doku-
ment s sliko.
Vse starše prijazno vabimo, da izkoristijo 
priložnost brezplačne pridobitve digital-
nega potrdila.

Upravna enota Trebnje
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AKTUALNO

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: 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. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s presledki, 
županov prispevek pa 4000.
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 3. oktober 2007. Prispevki, ki bodo 
prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke, 
občani!
Pred vami je nova številka Glasila občanov, 
v kateri smo vam ponovno pripravili števil-
ne zanimive odmeve na poletne dogodke iz 
naše občine. Najavljamo tudi koledar prire-
ditev v septembru in oktobru. Prepričani 
smo, da boste iz različnih področij našli tudi 
nekaj zase. 

Glasilo občanov bo še naprej redno izhajalo  
v sredini vsakega meseca. Zato vas ponovno 
vabimo, da nam pišete. Naš naslov je glasilo.
obcanov@trebnje.si.

Veliko užitkov pri branju!
mag. Igor Teršar, 

glavni urednik

Pred davnimi leti je bil 4. september izbran za 
praznik občine Trebnje. Z razlogom … Tako 
nekako naj bi se začela sodobna pravljica za 
naše otroke, ki pa se, žal, vse bolj navdušujejo 
nad televizijskimi nadaljevankami ameriške-
ga, kolumbijskega, mehiškega, venezuelskega 
in še kakšnega žanra. Tudi v šolah so teme o 
polpretekli zgodovini našega naroda vse manj 
aktualne. Kot da se je sramujemo. Nekateri 
zgodovinarji in politiki se vse bolj zaganjajo v 
napake NOV med in po 2. svetovni vojni. Pri 
tem »pozabljajo« na zločinska dela fašistov, 
nacistov in njihovih kolaborantov in kaj kma-
lu bodo le partizani krivi za štiriletno trpljenje 
slovenskega ljudstva … »Narod si bo pisal sod-
bo sam,« je zapisal že Cankar.
Nekdanji borci in njihovi simpatizerji vojnega 
in povojnega obdobja seveda niso pozabili. 
Preveč je bilo trpljenja in človeških žrtev, da bi 
lahkotno zbrisali ta delček zgodovine. Zato še 
danes organizirajo spominska praznovanja, 
srečanja in podobne slovesnosti.
Kot vsa leta doslej, so organizatorji Skupnosti 
borcev Gubčeve brigade s pomočjo občine 
Mokronog – Trebelno ter občine Trebnje na 
Trebelnem organizirali proslavo ob 65-letnici 
ustanovitve SNOUB Matije Gubca. V soboto, 
1. septembra, se je pred lovsko kočo na Tre-
belnem zbrala solidna množica ljudi. Postrojili 
so se praporščaki, skupina v partizanskih uni-
formah in takratnim orožjem, nekateri s titov-
kami na glavah, na prsih so nekateri ponosno 
razkazovali ordene in druga odličja, ki so si jih 
priborili v času NOB. Prispeli so tudi poho-
dniki, ki so tako, kot že vrsto let, prehodili 12 
km dolgi marš …
Trebanjski pihalni orkester pod vodstvom 
Igorja Teršarja je zaigral nekaj partizanskih 
skladb, ženski pevski zbor pod vodstvom Sta-
neta Pečka je priredil recital z naslovom O, 
domovina, smo te ljubili dovolj, domači učen-
ci pa so se preizkusili v recitacijah.
Vzdušje, kot se za tako proslavo spodobi. Se-
veda ni šlo brez nagovorov župana občine 
Mokronog – Trebelno, Antona Mavra, pred-
sednika domače borčevske organizacije Bran-

Nekoč je bil praznik občine

ka Safiča in predsednika odbora skupnosti 
borcev Gubčeve brigade, Iva Bajta. Slavnostni 
govornik je bil Lado Ambrožič, sin koman-
danta Gubčeve brigade, ki je dejal, da se je ob 
ustanovitvi slavne brigade 4. septembra 1942 
postrojilo zavidljivih 850 bork in borcev, kar je 
bila dotlej največja koncentracija partizanov 
na enem mestu. Že naslednji dan je del briga-
de doživel ognjeni krst, saj se je znašel v srdi-
tem spopadu z belogardisti.
Gubčeva je bila znana po mnogih odlikah, je 
dejal Ambrožič. Nenehne borbe s številčnej-
šim sovražnikom, ki je imel tudi neprimerno 
boljšo oborožitev, so zahtevale visok krvni da-
vek. V treh letih bojevanja je padlo več kot 600 
gubčevcev, več kot 700 pa je bilo težko ranje-
nih! V njenih enotah se je v tem času zvrstilo 
več kot tri tisoč borcev in bork. Iz nje je izšlo 
10 narodnih herojev.
»Perverzno je, da danes, po 65-ih letih, slišimo, 
da so se za pravo stvar borili domobranci in da 
so ti hoteli rešiti domovino,« je bil oster slav-
nostni govornik. Navedel je nekaj zanimivih 
podatkov iz vojnih in povojnih časov ter za-
ključil: »Slovenci moramo biti ponosni na 
NOB, kot tudi na osamosvojitev leta 1991. To 
nas mora združevati, ne ločevati!«
Člani lovske družine Trebelno so za vse pri-
pravili odlično zakusko.

Besedilo: Dušan Zakrajšek
Foto: Ž. Z.

Dobro upravljanje v lokalnem prostoru
V delovanje javnega sektorja se vse bolj vnaša nabor vrednot in načinov upravljanja, skupaj z 
zavedanjem o pomenu sistematičnega upravljanja kakovosti in odličnosti, ki imajo svojo potr-
ditev in izkušnje v podjetništvu in gospodarstvu. Tudi v Upravni enoti Trebnje stopamo po tej 
poti že nekaj let. 
S tem namenom v Upravni enoti Trebnje v okviru Učnega centra Dolenjske organiziramo 
strateško konferenco z naslovom Dobro upravljanje v lokalnem prostoru, ki bo v to-
rek, 18. septembra 2007, na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje s pričetkom ob 9.00 
uri in na katero smo povabili tako predstavnike javnega sektorja kot predstavnike gospodar-
stva. 
Na srečanju bodo s svojimi prispevki sodelovali mag. Roman Rep, državni sekretar Ministr-
stva za javno upravo, dr. Polona Kovač in dr. Janez Stare s Fakultete za upravo, ga. Tatjana 
Fink, glavna direktorica Trima d.d., g. Marko Hren, direktor Dane d.d., ter župani občin Šen-
trupert, Trebnje, Mokronog-Trebelno, g. Rupert Gole, g. Alojzij Kastelic in g. Anton Maver.
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Garancijska shema  Dolenjske  
po štirih sejah kreditnega odbora
Obveščamo vse zainteresirane, da so še vedno razpoložljiva sredstva za 
pridobitev ugodnih posojil in garancij iz sredstev Garancijske she-
me za Dolenjsko (investicijska posojila za pospeševanje podjetništva) 
ter sredstev za odpiranje novih delovnih mest, t.i. mikrokrediti. 
Vse zainteresirane podjetnike pozivamo, da se zaradi iztekanja 
razpisa čim prej zglasijo na sedežu Razvojnega centra Novo me-
sto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. Za dodatne 
informacije lahko pokličete Damjana Malnariča, telefon  
07/33 72 987. Podrobnejše poročilo si občanke in občani lahko ogleda-
jo na spletni strani www.trebnje.si .

Občinski štab za civilno zaščito
Mesec oktober je mesec zaščite proti požarom. Zato, spoštovani občani, 
bo v tem mesecu večkrat vključen alarmni sistem, ki bo pozival gasilce na 
preverjanje svoje usposobljenosti. Občinski štab za civilno zaščito Obči-
ne Trebnje in Gasilska zveza Trebnje pa bosta organizirala tudi združeno 
– zaščitno reševalno vajo s predpostavko večjega požara v Osnovni šoli 
Trebnje .  Vaja bo predvidoma izvedena v soboto, 27. 10. 2007, s pričetkom 
ob 13. uri na območju naselja Trebelno. V ta namen bodo sirene zavijale 
skoraj po celotnem območju naše občine, slišale pa se bodo tudi sirene 
posameznih reševalnih vozil. vaja je ogledna, zato ste vabljeni tega dne k 
OŠ Trebnje. Hkrati vas prosimo za razumevanje naših vrlih gasilcev in se 
ob zvokih siren ne vznemirjate.   

Trajnostni razvoj – kaj je to? 
Velikokrat moramo pospravljati in popravljati za lastnimi dejanji, pa naj 
gre za pretirano gnojenje z dušikom po njivah in travnikih, ali za s pestici-
di okuženo pitno vodo, ali za z gnojevko zastrupljene ribe ali za smetišča 
v grmovju in gozdovih, morda za nenavadno vreme, ki je že kar spreme-
njeno podnebje, in vsak lahko doda še kaj, na primer številne žrtve v vse 
gostejšem prometu, dražjo energijo in dražjo hrano, in končali bomo z 
ugotovitvijo, da smo, hote ali nehote, žrtve razvoja.
Ali ima sploh kakšen smisel tak razvoj, ki uničuje okolje in naše življenj-
ske razmere in živa bitja, tudi človeka samega? Odgovor je preprost in 
enoznačen. Manj preprosto pa je ravnati drugače, obnašati se in delati 
tako, da bodo naših otrok otroci uživali vsaj enako okolje in enake ži-
vljenjske pogoje, kot jih mi sami. Vzemimo si čas za tak premislek, preden 
kaj storimo! Trajnostni razvoj je tak razvoj, ki omogoča vsaj dvema gene-
racijama za nami živeti enako, če ne bolje.
Ali z znanimi besedami starega indijanskega poglavarja: »Zemlja nam ni 
bila podarjena, posodili so nam jo naši vnuki!« Odločitev župana, da usta-
novi komisijo za trajnostni razvoj, daje možnosti za nove premisleke v obči-
ni Trebnje in predvsem za pravočasne spremembe ravnanja in ukrepanja.

Gorazd Marinček

Gensko spremenjeni organizmi (GSO) –  
ali jih potrebujemo tukaj in zdaj?
»Bi jedli solato z genom podgane?« sprašuje naslov v reviji. Bi? Prav za-
res?
GSO so tisti organizmi, katerih geni so spremenjeni s postopki, ki poteka-
jo drugače kot  v naravnih razmerah. Torej rastline in živali, vzgojene s 
križanjem ali žlahtnenjem niso GSO.
Zagovorniki GSO v kmetijstvu naštevajo razloge za njihovo uporabo, kot 
so odprava lakote in manjša poraba kemikalij – pesticidov in herbicidov.
V Sloveniji odvržemo letno 15.000 ton kruha med komunalne (bio)od-
padke ali 15 odstotkov vsega spečenega kruha. V medijih so objavili, da 
bosta v letošnjem letu Rdeči križ in Karitas socialno ogroženim razdelila 
1.400 ton hrane, ki jo Slovenija dobi iz evropskih skladišč za tržne presež-
ke. Enajstkrat več lastnega kruha vržemo v smeti kot razdelimo (tuje) hra-
ne socialno ogroženim – lačnim v lastni državi.
Torej za odpravo lakote v Sloveniji ne potrebujemo GSO, pač pa kvečje-
mu nekaj soli.
V Ameriki in drugod po svetu, kjer dalj časa sejejo GSO, ugotavljajo 
zmanjšano porabo kemikalij le v prvih letih, pozneje pa jih porabijo celo 
več kot za naravno rastlinje. Tudi drugi razlog za GSO je premalo razi-
skan in utemeljen.
Najpomembnejše pa je nesporno dejstvo, da GSO onesnažijo okolje do te 
mere, da v njem ni več možno ekološko kmetovanje. Nesmiselno je priča-
kovati, da bi lahko majhne njive v Sloveniji dale cenovno primerljiv pride-
lek GSO s tistim na velikanskih površinah v Ameriki in Aziji. Visoke cene 
bodo slovenski kmetijski pridelki in izdelki dosegali le z izjemnostjo, viso-
ko kvaliteto in z naravi prijazno – ekološko pridelavo in predelavo. Ne 
žagajmo veje, na kateri sedimo in rastemo! 
Tukaj in zdaj ne potrebujemo GSO! Morda kdaj kasneje, ko bodo znan-
stveniki bolj dognali, kot so jih lahko v 17 letih, kar so na trgu, v obdobju, 
ki je krajše od ene človeške generacije petindvajsetih let.
Občinski svet Občine Trebnje se bo z izjavo o negojenju GSO na občin-
skih zemljiščih pridružil 36 slovenskim občinam, več kot 4.500 občinam 
v Evropski uniji in Avstriji, Grčiji ter Poljski. 

Gorazd Marinček

Javna dražba
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, organizira javno dražbo, ki 
bo v sredo, 19. 9. 2007, ob 16. uri za občinskim poslopjem za prodajo 
osebnega avtomobila Laguna 1.8, letnik 1997, prevoženi km: 120.000. Iz-
klicna cena je 1.855 EUR. Ogled je možen v torek,  18. 9. 2007, od 10. do 
14. ure, v dogovoru s hišnikom tudi druge dneve. Nakup je opravljen po 
sistemu videno – kupljeno.

Občina Trebnje

Ekskurzija veterank in veteranov
Komisija veteranov pri Gasilski zvezi Trebnje je po letnem planu organi-
zirala 23. avgusta gasilsko ekskurzijo veterank in veteranov. Iz vseh 28-ih 
društev Gasilske zveze Trebnje se je za ekskurzijo odločilo 127 veterank 
in veteranov, ki so se s tremi avtobusi odpravili na pot proti Celju, kjer so 
si ogledali poklicno gasilsko enoto. Pot so nadaljevali na Ptujsko Goro, 
kjer so si ogledali tamkajšnjo znamenito romarsko cerkev in delavnico 
Ivana Zolarja, ki izdeluje nadgradnje gasilskih vozil. V Rogaški Slatini so 
se spoznali s steklarsko proizvodnjo in obiskali tamkajšnje poklicne ga-
silce. V Rogatcu jih je navdušil ogled muzeja na prostem, ki ohranja sre-
dnjeveško ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa in kulturno 
izročilo ljudi bližnjega območja v času od 19. do sredine 20. stoletja. V 
Olimju so imeli čas še za ogled cerkve, za nakupovalni obisk v znani čo-
koladnici in v lekarni. Ekskurzijo so pozno popoldne sklenili s kosilom 
na kmečkem turizmu pri Balonu na Bizeljskem. 

Besedilo: M. F.

OTROŠKI ABONMA 2007/2008
Vpis abonmaja od 1. do 11. 10. 2007 v pisarni ZKD  oz. OI Trebnje, 

po e-pošti: oi.trebnje@jskd.si ali po  telefonu 07 348 12 50

Prva predstava bo v četrtek, 11. 10. 2007,  
ob 17. uri v Kulturnem domu Trebnje. 
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Ko kličete na številko 112, povejte: 
• KDO kliče 
• KAJ se je zgodilo 
• KJE se je zgodilo 
• KDAJ se je zgodilo 
• KOLIKO je ponesrečencev 
• kakšne so POŠKODBE 
• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče  
   (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ) 
• kakšno POMOČ potrebujete 

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:
• skušajmo ohraniti mirno kri 
• če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim 
• najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče 
• če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo  
   center za obveščanje na telefonsko številko 112

Številko 112 pokličite: 
1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, 
pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev 
2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, 
da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite 
druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost 
premoženja, kulturne dediščine in okolja 
3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete in-
formacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v tele-
fonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju

KLIC V SILI 112

Dan odvoza Datum odvoza Krajevna skupnost/občina
PONEDELJEK 17. 9. 2007 KS Trebnje
TOREK 18. 9. 2007 KS Mirna   
SREDA 19. 9. 2007 KS Mirna
PETEK 28. 9. 2007 KS Dol. Nemška vas
PONEDELJEK 1. 10. 2007 KS Svetinje
TOREK 2. 10. 2007 KS Dobrnič
SREDA 3. 10. 2007 KS Knežja vas 
ČETRTEK 4. 10. 2007 KS Sela Šumberk
PETEK 5. 10. 2007 KS Veliki Gaber
PONEDELJEK 8. 10. 2007 KS Veliki Gaber
TOREK 9. 10. 2007 KS Šentlovrenc
SREDA 10. 10. 2007 KS Šentlovrenc
ČETRTEK 11. 10. 2007 KS Velika Loka
PETEK 12. 10. 2007 KS Čatež
PONEDELJEK 15. 10. 2007 KS Račje selo
TOREK 16. 10. 2007 KS Štefan 

Nove uradne ure
V skladu z načelom usmerjenosti na stran-
ke je državna uprava z mesecem majem 
razširila obseg uradnih ur. Tako so po no-
vem od 1. 5. 2007 dalje v Upravni enoti 
Trebnje uradne ure: poleg ponedeljka, sre-
de in petka še vsak torek 8.00 – 12.00 in 
13.00 – 15.00 ure, ob sredah do 18.00 ure in 
vsako prvo soboto v mesecu 8.00 – 12.00 
ure.
Vse stranke prijazno vabimo, da za uredi-
tev upravnih in drugih storitev izkoristijo 
čas novih uradnih ur. 

UE Trebnje

Obvestilo policije 
Jesen je čas, ko se ljudje veliko zadržujejo v vi-
norodnih območjih in gozdovih, saj je čas je-
senskih del, nabiranja gob in kostanja. Občani 
puščajo vozila nezavarovana, odklenjena, v vo-
zilih pa puščajo vrednejše predmete, torbice, 
mobilne telefone, kar pa storilci kaznivih dejanj 
lahko izkoristijo. 
Kljub opozarjanju policisti ugotavljamo, da ob-
čani še vedno puščajo v odklenjenih vozilih in 
nezaklenjenih zidanicah oz. vikendih torbice, 
denarnice in vrednejše predmete. Policisti ape-
liramo na občane, da predmetov ne puščajo v 
vozilih, zidanicah oz. vikendih. Istočasno pa 
opozarjamo lastnike vozil in vikendov, da le te 
zaklepajo in zapirajo okna. 
V jesenskem času se morajo udeleženci v ce-
stnem prometu prilagajati vremenskim spre-
membam (jutranja megla, deževni dnevi) zara-
di katerih postanejo ceste vlažne oz. mokre, s 
tem pa tudi bolj spolzke in kot take nevarne za 
vožnjo. Zaradi tega vse udeležence v cestnem 
prometu opozarjamo in prosimo, da hitrost 
svojih vozil prilagodijo trenutnim prometnim 
razmeram. 
Zaradi opravil na poljih opozarjamo uporabni-
ke kmetijske mehanizacije, da jo očistijo, pre-
den se vključijo v javni promet in tako zagoto-
vijo varno udeležbo v prometu tudi drugim 
udeležencem. V kolikor pri opravilih na polju 
pride do onesnaženja ceste, prosimo, da jo oči-
stijo in s tem preprečijo morebitne prometne 
nesreče zaradi spolzkega vozišča (onesnaženje 
ceste je prekršek po Zakonu o varnosti cestne-
ga prometa).
Vse občane in občanke prosimo, da o morebi-
tnem pojavu sumljivih vozil in oseb takoj obve-
stijo Policijsko postajo Trebnje na tel. 07 
3462700 ali na številko 113, priporočamo pa 
tudi, da si zapišejo registrsko številko sumljive-
ga vozila, kajti le s skupnimi močmi lahko pre-
prečimo marsikatero kaznivo dejanje in pripo-
moremo k bolj varnemu bivanju v našem 
okolju.

SKUPAJ ZA VARNOST, 
VAŠA POLICIJA!

OBVESTILO
Komunala Trebnje obvešča, da bo v času med 17. 9. 2007 in 16. 10. 2007 organizirala odvoz kosov-
nih odpadkov iz gospodinjstev. Kosovne odpadke je treba primerno zložiti, povezati oziroma zapa-
kirati ter jih zložiti na določen dan odvoza do 6. ure zjutraj na zbirno mesto (pri posodi za odpadke). 
V krajevnih skupnostih, kjer se vrši odvoz več dni, morajo biti kosovni odpadki pripravljeni na prvi 
dan odvoza do 6. ure. 
Vse dneve v letu lahko občani sami pripeljejo kosovne odpadke na komunalno deponijo Globoko, 
in sicer od 7. do 20. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 8. do 14. ure.
Vse občane obveščamo, da trenutno sprejemamo rabljene avtomobilske gume brezplačno in jih 
lahko dostavite na zbirno-sortirni center Globoko.

Razpored odvoza kosovnih odpadkov po krajevnih skupnostih v trebanjski občini:

v.d. direktorja: mag. Štefan Velečič
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RAZPIS

I. Predmet razpisa
Najemodajalec oddaja v najem 15 oskrbovanih stanovanj v objektu oskr-
bovanih stanovanj ob Domu starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 
Trebnje.
Oskrbovana stanovanja so posebej grajena, funkcionalno povezana in 
potrebam starejših ljudi prilagojena stanovanja, v katerih je stanovalcem 
zagotovljena osnovna in socialna oskrba, zdravstveno varstvo in zdra-
vstvena nega po predpisih o zdravstvenem varstvu ter možnost uporabe 
celodnevne nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo.
Oddaja v najem obsega 15 oskrbovanih stanovanj v objektu ob Domu sta-
rejših občanov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje, in sicer:
• 3 garsonjere v izmeri od 30 do 39 m2,
• 9 enosobnih stanovanj v izmeri od 40 do 50 m2, 
• 3 eno- in polsobna stanovanja v izmeri od  51 do 64 m2.
Objekt je v gradnji, zato so možna kasnejša manjša odstopanja od nave-
denih površin. 
Stanovanja bodo oddana v najem za nedoločen čas, za najemnino, dolo-
čeno v višini neprofitne najemnine – 4,68% od vrednosti stanovanj, ki bo 
predvidoma mesečno znašala od 4,09 EUR/m2 do 4,47 EUR/m2.
V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali 
dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, RTV prispevek, sku-
pni obratovalni stroški hiše, stroški storitev osnovne in socialne oskrbe 
ter stroški za celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili). 
V stanovanjih so opremljene kuhinje in sanitarije. Bivalne prostore si na-
jemniki opremijo sami.
Oskrbovana stanovanja bodo vseljiva predvidoma v februarju 2008.

II. Pogoji  in kriteriji za  sodelovanje 
a) pogoji  za sodelovanje na razpisu
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem lahko sodelujejo 
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so državljani Republike Slovenije,
2. so starejši od 65 let,
3. jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organi-

zirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom 
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bi-
valnem okolju, tako da ne potrebujejo popolnega institucionalnega 
varstva v  zavodu oz. domu starejših,

4. so zmožni plačevati najemnino in druge stroške, 
ki so vezani na najem stanovanja.

Če se bo na razpis odzvalo manj prosilcev, ki bodo izpolnjevali navedene 
pogoje, kot je razpisnih stanovanj, bodo posamezna oskrbovana stanova-
nja lahko oddana v najem tudi osebam, mlajšim od 65 let, če zaradi inva-
lidnosti ali zaradi posledic kronične bolezni potrebujejo za samostojno 
življenje organizirano socialno oskrbo ali zdravstveno nego in izpolnjuje-
jo ostale pogoje razpisa.
b) kriteriji za izbiro najemnikov
Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo osebe, ki izpolnju-
jejo kriterije po naslednjem vrstnem redu: 
1. osebe, ki imajo na dan objave razpisa v časopisu stalno prebivališče na 

območju občine Trebnje;
2. osebe, ki  zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, potrebujejo 

občasno pomoč druge osebe v obsegu, kot je to določeno v 7. a členu 
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/1995, 
2/1998, 61/1998, 19/1999 (28/1999 - popr.), 127/2003), 125/2004, 
120/2005 Odl. US, (2/2006 - popr.), 140/2006);

3. osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih ovir, neustrezno-
sti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od urba-
nih središč ni primerno ali pa je manj primerno  za bivanje starejših;

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
o b j a v l j a   R A Z P I S 

ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM
4. starejše osebe;
5. najemniki stanovanj, ki so last Nepremičninskega  sklada pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja, d.o.o..
III. Akontacija za ureditev stanovanja ob izselitvi
Najemnik je dolžan  pred izročitvijo ključev stanovanja vplačati akontaci-
jo za ureditev stanovanja ob izselitvi, ki znaša  25,56 EUR/m2. Akontacijo 
je mogoče plačati tudi na več obrokov, kar se dogovori s pogodbo.
Vplačana sredstva akontacije se porabijo za financiranje ureditve stano-
vanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja lastniku, 
stanovanja ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje sta-
novanj in za poravnavo drugih neporavnanih obveznosti najemnika. 
Sredstva akontacije se vrnejo najemniku ob predaji stanovanja lastniku v 
skladu s pogodbo.

IV. Sklenitev dogovora z Domom starejših občanov Trebnje za po-
moč na domu
Najemnik je dolžan ob sklenitvi najemne pogodbe skleniti pisni dogovor 
za celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili) z Domom starejših 
občanov Trebnje.
Najemnik lahko v času bivanja v oskrbovanem stanovanju koristi osnov-
ne in socialne storitve, ki jih zagotavlja Dom starejših občanov Trebnje. 
Vrsto in obseg posameznih storitev najemnik individualno dogovori z 
domom.  

V. Rok in način oddaje prijave
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, lahko dobijo obrazce za prijavo do 
20. oktobra 2007 med uradnimi urami na recepciji Doma starejših obča-
nov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje,  pri Nepremičninskem skladu pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana in na 
spletni strani www.ns-piz.si.
Prijave morajo prosilci oddati priporočeno po pošti na naslov Nepremič-
ninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 
5, Ljubljana, do vključno 20. oktobra 2007.

VI. Vsebina prijave
V prijavi  na razpis je treba priložiti naslednje listine:
1. izpolnjen obrazec za prijavo,
2. potrdilo o državljanstvu,
3. potrdilo o stalnem prebivališču v času objave tega razpisa v časopisu,
4. dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so 

vezani na najem stanovanja,
5. mnenje o izpolnjevanju pogoja iz točke a/3 in b/2 II. poglavja tega raz-

pisa, ki ga da osebni zdravnik prosilca ob upoštevanju določb 7. a člena 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/1995, 
2/1998, 61/1998, 19/1999 (28/1999 - popr.), 127/2003), 125/2004, 
120/2005 Odl. US, (2/2006 - popr.), 140/2006). To mnenje ne sme biti  
starejše od enega meseca.

VII. Obvestilo o izidu razpisa
Samo popolne (izpolnjen obrazec prijave z vsemi prilogami) in pravoča-
sne prijave bo ocenila komisija, sestavljena iz predstavnikov Nepremič-
ninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. in 
Doma starejših občanov Trebnje. 
Prosilci bodo o odločitvi komisije pisno obveščeni do 30. novembra  
2007.
Prosilci, ki ne bodo zadovoljni z odločitvijo, bodo lahko vložili pisni ugo-
vor pri Nepremičninskem skladu pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana v roku 8 dni po prejemu obvestila.
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POgOVOR

»Verjamem v Slovenijo«
Pogovor z Lojzetom Peterletom
Lojze Peterle je Slovencem znan kot človek, ki je v procesu osamosvajanja in 
kasneje v vlogi predsednika prve demokratično izvoljene slovenske vlade, ko 
smo dosegli samostojnost in mednarodno priznanje, postavljal temelje sa-
mostojni Sloveniji. Kasneje je opravljal naloge zunanjega ministra, bil  štiri-
kratni poslanec Državnega zbora, predsednik odbora DZ za evropske zade-
ve, predstavnik v Konvenciji o prihodnosti Evropske unije, bil je ena ključnih 
osebnosti v ustanavljanju Nove Slovenije ... Trenutno je evroposlanec, pod-
predsednik Evropske ljudske stranke (EPP), koordinator EPP-ED za medver-
ski dialog s pravoslavno cerkvijo in še bi lahko naštevali. Je tudi ustanovitelj 
in predsednik delovne skupine v Evropskem parlamentu za boj proti raku 
MAC (Members against cancer), saj meni, da zaradi razširjenosti te bolezni 
v populaciji o njej ne moremo več govoriti kot o osebnem problemu, ampak 
postaja vse bolj družbeno in politično vprašanje. 
Je navdušen športnik, čebelar in glasbenik, ki se ob »slabih dnevih« sprošča z 
igranjem na orglice, pa tudi mož in oče, ki ob natrpanem urniku vedno najde 
čas za družino. A kako in kje? »Andrej Šifrer pravi, da si je za prijatelje treba 
čas vzet. Jaz si ga še vedno vzamem. Dan ima lahko 25 ur, če začneš eno uro 
prej,« odgovarja Peterle, ki pri sebi in drugih najbolj ceni zaupanje, poštenje, 
zanesljivost, solidarnost in dobronamernost. 

Kakšna je po vašem mnenju vloga predsednika v slovenskem političnem 
okolju? Kakšna oseba mora biti nekdo, ki to funkcijo prevzame?
Na podlagi številnih pogovorov z ljudmi ugotavljam, da vidijo predsednika 
kot zelo pomembno politično funkcijo, katere beseda naj bi imela vpliv na 
dogajanje v državi. Mislim, da pričakujejo od njega več, kot mu dajejo 
ustavne in zakonske pristojnosti. V njem vidijo moralno politično avtorite-
to. Predsednik mora utrjevati zaupanje državljanov v državo, za kar je po-
trebna »čista preteklost«, jasna prepričanja, jasna beseda, sposobnost pove-
zovanja in odločno posredovanje, kadar gre za odklone političnega razvoja 
od ustavno zapisane smeri.
Če gre verjeti nekaterim prepričanjem, potem smo Slovenci pridni, pošte-
ni, delavni …, če »nacionalnemu mnenju« – potem pridni in veseljaki; če 
Cankarju, smo hlapci; če statistikam – pa pogosto pogledamo v kozarec in 
sami končamo svoje življenje. Kako vi vidite državljane države, katere 
predsednik želite postati?
V zgodovini smo se ob vseh preizkušnjah, ki jih ni bilo malo, izkazali z izra-
zito trdoživostjo. Ugleda najbolj uspešne države Evropske zveze gotovo ne 
bi dosegli, če ne bi bili delovni in če ne bi bili pri ključnih narodno-politič-
nih ciljih sposobni stopiti skupaj. Ko nas študirajo tujci, se čudijo, kako je 
mogoče, da ob takih uspehih in v tako lepi deželi ni več veselja do življenja. 
Večino Slovenk in Slovencev v vseh naših pokrajinah doživljam kot vedre, 
voljne dela in sodelovanja – in seveda tudi poštene. Za več veselja do življe-
nja pa bi bilo treba spremeniti splošno stanje duha.
V politiki ste že zelo dolgo, pa vendar … imate med tujimi državniki ka-
kšnega vzornika? 
Imam številne vzornike, ki so vsi politiko razumeli kot delo za skupni bla-
gor. V mladosti me je izrazito pritegnil Gandhi, kasneje me je pritegnil 
Kennedyjev stil, veliko sem se naučil pri kanclerju Kohlu, v marsičem sem 
videl vzor v Alojsu Mocku in Erharju Buchu, zelo mi je všeč bivši predse-
dnik Švicarske konfederacije dr. Kurtfurgler, s simpatijami sem spremljal 
delo Olafa Palmerja, ne morem mimo Vaclava Havla ..., zgledov je kar pre-
cej.
Glede na to, da so volilne kampanje tudi umazane, me zanima, ste se po 
toliko letih v politiki že navadili na razna podtikanja, obtožbe …? 
»Koža čez in čez je že podplat postala ...!« Žal v politiki tega ne manjka. 
Želim si seveda, da bi predsedniški boj potekal kar se da pošteno brez dis-
kreditacij – še posebej glede zdravja. Nič nimam proti različnim mnenjem, 
moti me pa, kadar gre za izmišljene zadeve, ki nimajo podlage v resnici. 
Znani ste po javnem izpostavljanju pomembnosti boja proti raku. Katere 
so še druge teme, ki bi jih kot predsednik zelo jasno izpostavljali?
Seveda si želim bolj zdravo Slovenijo. Trend različnih bolezni ni ravno 
obetaven, vprašanje zdravja bo vse bolj politično vprašanje. Želim prispe-
vati k zavesti, da moramo na tem področju marsikaj spremeniti in da to 

tudi lahko storimo. Ko govorim o zdravju, mislim pri tem nujno tudi na 
varstvo okolja in na druge dejavnike, ki so povezani z zdravjem. Mislim, na 
primer, da na zdravje ljudi močno vpliva kakovost pravne države. 
Nekoč ste zapisali, da se človek nikoli zares od nekje ne odseli, temveč na 
nek način ostane tam, kjer je začel svoje življenje. Kaj vas veže na kraje vaše 
mladosti in kako vidite te kraje, njihovo možnost razvoja danes?
V meni kraj, v katerem sem preživel otroštvo, še vedno živi. Ti kraji so me 
zaznamovali in še vedno se najbolje počutim tukaj, saj imam tu mamo, 
brata in sestro. Ponosen sem na mamo in na pokojnega očeta, saj sta nam 
otrokom nudila veliko ljubezni in nas naučila delati. Živel sem otroško ži-
vljenje, ki si ga je danes težko predstavljati. 
Prepričan sem, da ima ta del Dolenjske posebne razvojne možnosti, neka-
tere so že dobro izkoriščene, druge pa še ne. Nujna je tretja razvojna os. Ne 
predstavljam si poteka trase, ki ne bi pritegnila teh krajev. Vesel sem, da sta 
v skladu z ljudsko voljo nastali dve novi občini, hkrati pa upam, da bo zno-
traj teh treh občin sodelovanje potekalo še naprej in tudi na turističnem 
področju doživelo razcvet.

Med ljudmi ste znani tudi kot zadovoljen družinski človek. Kako gleda na 
vašo kandidaturo žena Branka in kako otroci, Neža, Ožbej in Meta?
Otroci so mojo odločitev pozdravili, saj so se očetovega večletnega politič-
nega delovanja že navadili in zato tudi povečane pozornosti javnosti.
Žena Branka je imela najprej zadržke, potem je to, da bi lahko postala prva 
dama, sprejela in prepričan sem, da dobro ve, kaj ta vloga pomeni. Prav 
gotovo mi bo stala ob strani in storila vse za dobro naše države.

Ivanka Višček, 
Foto: Miško Kranjec

Vabimo vas na 
20 urni TEÈAJ 

PSIHORETORIKA
javnega nastopanja

Nauèite se javno nastopati 

in komunicirati na in

naèin! Svoje ideje in 

projekte na 

ali predstavljajte in 

zagovarjajte 

samozavestno 

ZABAVEN

SPROŠÈEN

delovnem mestu, v šoli,

pri študiju doma 

preprièljivo in brez treme!

  

 

Prièetek teèaja: 

Za veè informacij in prijavo 

poklièite na tel.

ali pišite na: .

Število mest je omejeno (12)! 

1. oktober 2007 na CIK-u 

v Trebnjem (od 17.00 do 21.00 ure)

051-605-717 

info@osebna-rast.com

Vsak udeleženec te aja prejme tudi  - knjižno uspešnico slovenskega

predavatelja, motivatorja in pisatelja Roya Goreye, ki vas bo vodil skozi te aj.

è

è

DARILO

 WWW.OSEBNA-RAST.COM

WWW.E-KNJIGARNA.SI   WWW.MOTIVACIJA.INFO
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DOBRO JE VEDETI

Dolenjski letalski center

23. 8. 2007 smo v Trebnjem ustanovili Dolenjski letalski center. Člani klu-
ba se bomo povezovali s klubi, ki  gojijo letalsko dejavnost. Namen usta-
novitve je bil predvsem v tem, da bi zainteresiranim pilotom ter drugim 
simpatizerjem letalstva omogočili čim boljše pogoje za razvijanje te de-
javnosti. Verjamemo, da bomo z našo dejavnostjo veliko pripomogli k 
prepoznavnosti naše občine Trebnje. 
Prihodnje leto v mesecu marcu pripravljamo dan odprtih vrat, na kate-
rem bomo bolj natančno predstavili našo dejavnost in letala. Želimo si 
pridobiti čim več novih članov ter tako na področju Trebnjega obuditi ta 
lepi tihi šport višin. 
V klubu bo delovala tudi letalska šola. Upamo, da bomo izšolali čim večje 
število novih pilotov. V bližnji prihodnosti bi si radi uredili tudi travnato 
stezo s hangarjem za hranjenje letal. Tako bi imeli izpolnjene vse pogoje 
za nemoteno delovanje. Upamo, da nam bo občina pri izvedbi prisluhni-
la in pomagala s finančnimi sredstvi.

Dolenjski letalci

Prevzem gasilskega vozila
Konec avgusta smo v PGD Log pri Selu Šumberk prevzeli novo gasil-
sko vozilo GV1. Osnova za izgradnjo vozila je bil dve leti star kombi 
Citroen Jumper, opremili smo ga po gasilskih standardih, ki veljajo za 
tovrstno vozilo.  V 53 letni zgodovini društva je nov avto tretji po vr-
sti, odkar je bil pred osemindvajsetimi leti (1979) nabavljen prvi kom-
bi zastava 750. Nov avto je za naše majhno društvo ogromna prido-
bitev in bo zagotovilo, da bomo lahko uspešno opravljali humano 
poslanstvo gasilske organizacije. 
Konec avgusta smo pripravili slovesen prevzem, ki smo ga nadaljeva-
li z družabnim srečanjem ob zvokih Ansambla bratov Poljanšek. Pri-
reditev smo začeli z gasilsko parado, ki se jo je udeležilo 10 prosto-
voljnih gasilskih društev iz Gasilske zveze Trebnje. Slavnosti govornik 
prireditve pa je bil predsednik gasilske zveze Trebnje Anton Strah, ki 
je poudaril pomen sodobne opremljenosti tudi tovrstnih društev, kot 
je naše, ki je majhno, pa vendar zagotavljamo požarno varnost na ve-
liki površini razdrobljenih vasi. 

Slovesen prevzem ključev novega vozila je od predsednika Gsilske 
zveze Trebnje prejel poveljnik PGD Log Borut Koželj, ki se je skupaj 
z voznikom Antonom Kastelicem zahvalil za izkazano zaupanje ter 
podal zaobljubo za strokovno in vestno uporabo vozila. 

Besedilo: Peter Trunkelj
Foto: Tomaž Bukovec

Zadnjo avgustovsko nedeljo so v Dobrniču potekale 4. vaške igre, ki jih 
pripravlja tamkajšnje kulturno-turistično društvo. Tudi letos jih je vodilo 
geslo »Pomembno je sodelovati in se pri tem zabavati«.
Namen vaških iger je po besedah mag. Antona Perparja, predsednika 
KTD Dobrnič, medsebojno sodelovanje v samih vaseh in druženje prebi-
valcev posameznih vasi v krajevni skupnosti Dobrnič. Letošnjih iger se je 
udeležilo osem ekip, med katerimi so največ spretnostni pokazali Dobr-
ničani, drugi so bili vaščani iz Lokev, na tretje mesto pa so se uvrstili tek-
movalci iz Korit. Vsaka skupina je štela po šest članov, med katerimi sta 
morali biti vsaj dve predstavnici nežnejšega spola. Sicer pa je letos prvič 
nastopila tudi ekipa krajevne skupnosti.
Ekipe so se pomerile v petih igrah, ki so jih poimenovali Vasovanje, Kdo 
ima več krompirja, Dekle je po vodo šlo oziroma Hoja po lesenih čokih, 
Paralelni slalom in Kdor ne skače, ni Sloven'c. Tekmovalci so tako med 
drugim zlagali bale v stopnice, s pomočjo rjuhe metali krompir v zaboj, 
obujali tradicijo nošenja vode na glavi in skakali v »žaklju«.
Vse nastopajoče ekipe so za sodelovanje prejele priznanje kulturno-turi-
stičnega društva, prve tri pa še pokale. 

Besedilo in foto: Ž. Z.

Vaške igre KS Dobrnič
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Piknik

Prvi Trimkov piknik se je odvijal na ribniku pri Blatu v družbi 30. otrok 
in njihovih staršev. Smeh na obrazih nadobudnih otrok pove več kakor 
tisoč besed! Skakali smo na napihljivem gradu, jahali konje, igrali 
nogomet,se sladkali, na koncu pa nas je obiskal tudi Trimko. Prostih je 
še nekaj mest v starejši skupini od 6-8 let, Trimko vas pričakuje! 

Športno društvo TRIMKO

Prvi pokal ženske desetine
Gasilci na Veliki Loki, letošnji jubilanti, so bili na tekmovanju 2. sep-
tembra zelo ponosni, ker so v stoletni zgodovini društva prvič uspeli 
formirati in pripraviti žensko tekmovalno desetino (mentor je bil Ro-
man Perpar), ki je osvojila celo pokal za drugo mesto.

Besedilo in foto: M. F. 

Tekmovanje članov in članic 
PGD GZ Trebnje 
Gasilska zveza Trebnje je organizirala gasilsko tekmovanje članov in čla-
nic prostovoljnih gasilskih društev občin Mokronog-Trebelno, Šentru-
pert in Trebnje. 

Tekmovanje je potekalo v obliki avtorelija. Tekmovalno pot so začeli pri 
gasilskem domu Ševnica, kjer je bila sprejemna komisija ter pregled vozi-
la in vaje razvrščanja. Vaja z motorno brizgalno (suha izvedba) je poteka-
la na travniku pri gasilskem domu na Ponikvah, pri gasilcih v Lukovku je 
potekala štafeta z ovirami, v gasilskem domu v Trebnjem so se tekmoval-
ci preizkusili v vezanju vozlov, v gasilskem domu na Račjem selu pa so 
preverili še teoretično znanje. Pri gasilcih na Veliki Loki je bila zaključna 
točka, kjer je obračunska komisija zbirala podatke za končne rezultate, ki 
so bili podani ob zaključku tekmovanja. Prvim trem ekipam posamezne 
kategorije so bili podeljeni pokali in vsem priznanje za sodelovanje. V ka-
tegoriji članov A so bili prejemniki pokalov ekipa PGD Štatenberk, Velika 
Strmica in Ševnica, v kategoriji članic A pa PGD Štatenberk, Velika Loka 
in Volčje Njive. V kategoriji članov B so si pokale priborile ekipa PGD 
Velika Strmica, Velika Loka in Trebelno, pri članicah B pa edina ekipa 
PGD Štatenberk. Ekipa članov A iz PGD Štatenberk je osvojila tudi pre-
hodni pokal, ki jim ga je izročil regijski poveljnik Janko Gornik. 
Gasilska zveza Trebnje se zahvaljuje vsem tekmovalkam in tekmovalcem 
in njihovim mentorjem za pomoč pri pripravah, društvom, ki so bili go-
stitelji posameznih tekmovalnih točk, in gostiteljem zaključka, gasilcem 
na Veliki Loki. 

Besedilo in slika: M. F. 

Trimo med finalisti
Evropska fundacija za poslovno odličnost je izbrala 18 finalistov, ki se 
bodo potegovali za najprestižnejšo evropsko nagrado na področju po-
slovne odličnosti v preteklem letu. Med finaliste se je uvrstil tudi trebanj-
ski Trimo, ki ga je junija obiskalo šest ocenjevalcev iz Evropske fundacije 
za poslovno odličnost. Pregledali so pristope voditeljstva, razvoja strate-
gije in upravljanja zaposlenih, virov, procesov in rezultatov na vseh po-
dročjih delovanja. Podjetje so nato na podlagi ugotovitev ocenili. Kot je 
povedala Polona Briškij, vodja poslovne odličnosti v trebanjskem podje-
tju, pomeni finale za najprestižnejšo evropsko nagrado neko vzpodbudo, 
hkrati pa prinaša tudi podatke o tem, kako jih vidijo drugi. Izboljševanje 
poslovne odličnosti je eden izmed strateških ciljev družbe Trimo. Razvi-
jajo jo z vodenjem sistemov kakovosti, spremljanjem mnenj in merjenjem 
zadovoljstva svojih deležnikov ter z vključevanjem zaposlenih v sisteme 
stalnega izboljševanja in ustvarjanja razvojnih zamisli. Pri tem jim je v po-
moč model poslovne odličnosti.
Trebanjski Trimo je tekom let prejel že vrsto nagrad na področju odlično-
sti poslovanja. Med drugim so leta 2002 prejeli priznanje Republike Slo-
venije, dve leti kasneje pa še priznanje iz rok Evropske fundacije. Tokratna 
uvrstitev med finaliste jim pomeni predvsem potrditev, da izkazujejo 
močno voditeljstvo in dosegajo odlične rezultate. Zmagovalci bodo obja-
vljeni 2. oktobra v Atenah.

Ž. Z.

Trimove delavnice inovativnosti
V trebanjskem Trimu so avgusta potekale delavnice o inovativnosti, na 
katerih sta predavala strokovnjaka iz Švice Hugo Tschirky in Beat Bir-
kenmeier. Naslednjo delavnico bodo v trebanjskem podjetju pripravili 
septembra.  Na delavnicah so ugotavljali, na katera področja se bodo mo-
rali v Trimu usmeriti v prihodnje in kje izstopajo že sedaj. Ukvarjali so se 
tudi z dejanskimi načrti na področju razvoja in inovativnosti, s katerimi bi 
lahko v podjetju dosegli še več. Kot je razložil Miloš Ebner, direktor Ra-
zvoja in projektiranja v Trimu Trebnje, so jim delavnice najbolj koristile 
skozi praktične primere. 
Po besedah Sonje Klopčič, direktorice Razvoja kompetenc v Trimu Treb-
nje, so bile delavnice namenjene ključnim zaposlenim v podjetju, pridru-
žilo pa se jim je še nekaj zaposlenih iz hčerinskega podjetja Trimo Inženi-
ring iz Beograda. V vsaki skupini so bili zastopani zaposleni iz različnih 
poslovnih področij z različnimi izkušnjami in predznanjem, kar je poleg 
iskanja novih zamisli in pristopov predstavljalo dodano vrednost dela v 
skupini. Ker sta predavala profesorja iz tujine, so delavnice potekale v an-
gleškem jeziku.

Ž. Z.
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Jesensko-zimski 
program TD Trebnje
Turistično društvo Trebnje je na svoji prvi 
seji po letnih dopustih, potrdilo program 
za jesen in zimo. Za začetek bodo izvedli že 
tradicionalno trgatev za varovance Doma 
starejših občanov pri znanem vinogradni-
ku Petru Brcarju na Homu. Skupaj s KS 
Trebnje in društvi, ki delujejo v krajevni 
skupnosti, bodo v oktobru izvedli akcijo 
»Moja krajevna skupnost – čista in zdra-
va«, izvedli pa bodo tudi priprave na »Sre-
čanje starostnikov« ter izlet za socialno 
ogrožene otroke v božičnem času.
Seveda bo tudi letos pripravljen program 
za manjše otroke v božično novoletnem 
času  in krasitev božičnih dreves za otroke 
šol in zavodov v občini Trebnje pod naslo-
vom »V božičkovem gozdu«. Na željo 
mnogih Trebanjcev, ki si želijo zabave in 
druženja, pa so se odločili, da organizirajo 
novoletno rajanje pod velikim ogrevanim 
šotorom z glasbo, humorjem in plesom.      
Turistično društvo pa ne pozablja svojih 
starejših občanov, saj redno izvajajo obiske 
na domu ob njihovih visokih jubilejih. 
Člani društva so tudi predlagali, da se tako 
v krajevni skupnosti, kakor tudi na občini 
preuči možnost izvedbe drsališča v me-
stnem parku, saj ugotavljajo, da za odrašča-
jočo mladino v Trebnjem vse premalo na-
redimo. S tem pa bi dali »življenje« tudi 
centru mesta in parku, ki  sameva in nima 
prave »veljave«, kot bi jo sicer lahko imel. 
Pri tem so opozorili tudi na obljubo, ki je 
bila dana s strani občine, da se bodo kipar-
ske stvaritve Galerije likovnih samorastni-
kov, ki so bili nekdaj pred cerkvijo, pojavile 
v mestnem parku. 
Turistično društvo ima tudi svojo spletno 
stran, ki pa je še v »povojih«, saj jo bo po-
trebno napolniti še s podatki o njihovem 
programu. Ogledate si jo lahko na naslovu: 
www.trebnje.TK
Pišite na naslov: Turistično društvo Treb-
nje, Baragov trg 1, Trebnje ali pa se javite na 
telefon predsednika društva Dušana Me-
žnaršiča št. 031 366 449 ali tajnice društva 
Biserke Sitar št. 031 361 355. 

D. M. 

DPM Jurček Trebnje je bil ustanovljen letošnje 
leto v Trebnjem na pobudo Občine Trebnje in 
njenega župana g. Alojzija Kastelica. Deluje 
pod okriljem mentorske organizacije Zveze 
prijateljev mladine. To je nevladna, človeko-
ljubna in neprofitna organizacija, ki skrbi za 
dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in 
družin. 
Prvi projekt našega društva je bila organizacija 
letnega tabora za socialno ogrožene otroke in 
mladostnike, ki ga je do sedaj že trinajst let or-
ganiziral Center za socialno delo Trebnje. Ta-
bor je potekal med 15. in 20. avgustom v 
CŠOD-ju Štrk pri Ptuju. S šestdnevnim progra-
mom smo popestrili počitnice 39 otrokom iz 
občine Trebnje. Program je vseboval različne 
kreativne delavnice, kot so: izdelovanje lampi-
jončkov, zmajev, zapestnic, učenje žongliranja 
ipd. Pod vodstvom inštruktorja se je vsak preiz-
kusil tudi v plezanju po umetni plezalni steni in 
streljanju z lokom. En dan pa smo noro uživali 
v Ptujskih toplicah, kjer so nas povsem prevzeli 
tobogani. Prijetno druženje in spoznavanje 
smo zadnji dan zaključili ob tabornem ognju, 
kjer smo se še zadnji večer skupaj poveselili.

Letni tabor DPM Jurček Trebnje
Za kvalitetno organizacijo in izvedbo tabora 
smo poskrbeli Tamara Orešnik, Mateja Kozlev-
čar, Urška Žibert, Taja Borštnar, Petra Haupt-
man, Dejan Grebenc ter vodja projekta Matej 
Zaplotnik. Vsi – tako mladostniki kot organiza-
torji – smo z izvedbo tabora izredno zadovoljni 
in komaj čakamo na naše naslednje skupne ak-
cije … 

Matej Zaplotnik & Leon Lobe

Novo vadbišče
Otvoritev novega vad-
bišča Kinološkega dru-
štva Mirna je potekala 
v sklopu praznika KS 
Mirna in Trebanjskega 

koša. Gostili smo ekipo reševalnih psov K9, ka-
tere člani so nam pokazali vaje psov reševalcev. 
Člani KD Novo mesto so prikazali energično in 
atraktivno panogo Agility, naši psi pa so opravi-
li vaje iz obrambe. Veliko vzpodbude za nadalj-
nje delo sta nam s svečano otvoritvijo namenila 
predsednica KS Mirna Barica Kraljevski ter žu-
pan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, ki si je z 
zanimanjem ogledal delovanje KD Mirna. Oba 
sta pohvalila naše delovanje in nas podprla pri 
postavitvi brunarice, napeljavi vode in osvetli-
tvi vadbišča. 
KDM želi, da je Mirnska dolina razvita tudi na 
področju kinologije. Še naprej vztrajamo pri 
osveščanju lastnikov psov in ostalih krajanov o 

sami kinološki kulturi, pasjih potrebah in njiho-
vemu dojemanju okolja. Za uresničevanje le-
tega smo v preteklih mesecih že marsikaj nare-
dili. Odpravili smo se na velikonočni pohod na 
Debenec in organizirali predavanji g. Zorana 
Remica na temo Psihologija psa ter mednaro-
dno priznane sodnice Jelke Simčič  Življenje s 
psom v urbanem okolju. Prostor nam je veliko-
dušno odstopilo PGD Mirna. Manjkali nismo 
niti na povorki Trebanjskega koša, sezono pa 
zaključili s pohodom na Hom. Poleti smo orga-
nizirali kampiranje ob Bohinjskem jezeru in 
spoznali, da šotorjenje, planinarjenje, čolnarje-
nje in kopanje s psom pomeni precej več orga-
nizacije in pazljivosti, kot kadar počitnikujemo 
sami.
Ker začenjamo z novim šolskim obdobjem, ste 
vsi, ki bi želeli šolati psa v našem društvu, va-
bljeni, da nas obiščete in skupaj bomo našli naj-
primernejši tečaj.

Kinološko društvo Mirna
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Pasja šola – jesen 2007
Približuje se jesen in počasi bo treba dopu-
stniško razpoloženje zamenjati za prijetne 
delovne dneve. Prav tako to velja tudi za 
naše ljubljenčke – pse. Pod okriljem Kino-
loškega društva Trebnje in Meli centra 

Repče bo tudi letošnjo jesen potekala pasja šola, ki se pričenja v soboto, 
15.  9. 2007 ob 18. uri v brunarici na vežbališču pasje šole na Repčah. 
Šolanje psov in njihovih vodnikov bo sestavljeno iz teoretičnega in prak-
tičnega dela. Pri teoretičnem delu bodo vodniki spoznali veliko o vzgoji, 
prvi pomoči ter socializaciji psa. Pridobili bodo osnove za praktični del, in 
se naučili svojemu ljubljenčku pomagati in pravilno odreagirati v primeru 
bolezni ali poškodb. Vzporedno pa se bo odvijal tudi praktični del in sicer 
dvakrat na teden po dve uri od septembra pa do decembra. Šolanje zajema 
malo šolo, ki temelji predvsem na socializaciji psa in navezanosti psa na 
vodnika. V začetnem tečaju je program že malo bolj zahteven, in temelji 
predvsem na poslušnosti, v  nadaljevalnem tečaju pa se poleg poslušnosti 
psi naučijo tudi obrambe in sledenja. Ravno tako bo potekala tudi priprava 
psov na razstave in vzrejne preglede. Za šolanje skrbijo trije usposobljeni 
inštruktorji, ki so vedno na voljo za vprašanja in pomoč. 
Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 779 884 (Dušan Hajdi-
njak) ali 041 883 187 (Mateja Marn).

Vodja šolanja: Dušan Hajdinjak

Leo klub Trebnje

30. 8. 2007 je v Vili Rakar potekala skupščina Leo kluba Trebnje. Na 
njej smo izvolili novo predsedstvo društva. Predsednika Tomaža Kir-
ma je nasledila Jasmina Gabrijel.
Na skupščini smo pregledali tudi dosedanje delo društva. V prete-
klem Leo letu je bilo izvedenih sedem akcij, ki so bile posvečene 
predvsem pomoči osnovnošolskim otrokom.
Ob novem letu smo izdelali čestitke in novoletne okraske, ki smo jih 
prodajali na naši stojnici v Mercator centru v Trebnjem. Z izkupičk-
om te akcije smo trem otrokom iz osnovne šole Veliki Gaber plačali 
letovanje. V Mercator centru v Trebnjem smo izvedli tudi delavnice 
ob pustu, dnevu žena, materinskem dnevu in veliki noči. V februarju 
smo organizirali gledališko predstavo in napolnili kulturni dom v 
Trebnjem. Denar od vstopnic smo namenili družini za prilagoditev 
hiše gibalno ovirani deklici. Aprila smo pomagali družini pri nakupu 
mesečne zaloge umetnega mleka za prehranjevanje njihovih dvojčk-
ov. Z akcijo, ki smo jo izpeljali s prodajo svojih izdelkov na Trebanj-
skem košu, smo zbrana sredstva podarili staršem deklice, ki morajo v 
hiši vgraditi dvigalo. Vsake štirinajst dni so na osnovni šoli Mirna, 
pod mentorstvom naše članice Jasmine Gabrijel, potekale delavnice z 
različno tematiko. Delavnice se je udeleževalo približno dvanajst 
otrok.
V septembru 2006 smo izvedli dobrodelni turnir v malem nogometu, 
s katerim smo kupili 10 otrokom športno opremo. 

Katja Selevšek

Taborjenje gasilske mladine
Že tradicionalno Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje organi-
zirana taborjenje gasilske mladine, ki ga je izvedla tudi letos konec 
junija in v začetku julija v kampu Veli Jože v Savudriji v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Škofja Loka. V dveh izmenah po štiri dni se je  zrstilo 
skoraj 80 mladih (pionirjev in mladincev) iz štirinajstih gasilskih dru-
štev Gasilske zveze Trebnje; spremljali so jih mentorji, ki so skrbeli za 
gasilsko in splošno izobraževanje, plavanje in za družabno življenje. 
Skrbeli so, da je dneve taborjenja gasilska mladina čimbolje izokristi-
la, se dobro in varno počutila in taborjenje ohranila v lepem spomi-
nu. Ta prizadevanja in cilj taborjenja so nekateri člani mladinske ko-
misije in nekaj zunanjih sodelavcev z vodjem tabora Petrom Marnom 
uspešno realizirali in dosegli željeno.  
Taborjenje je oblika izobraževanja, gasilskega spoznavanja in druže-
nja ter spoznavanja gasilskih veščin in znanj. Analiza in komentarji iz 
leta v leto potrjujejo, da je to prava oblika dela  in bo zagotovo tudi 
ena od točk delovnega plana mladinske komisije Gasilske zveze 
Trebnje v prihodnjem letu.

Besedilo: M. F. 
Foto: T. G. 

Teden otroka 
V tednu otroka – od 1. do 5. oktobra 2007 – bo potekalo vrsto dejavnosti po 
vrtcih, šolah v dopoldanskem in popoldanskem času. 

V četrtek, 4. oktobra, bodo od 16. do 18.30 ure potekale na Mirni (v in pri osnovni 
šoli) in v Trebnjem (v prostorih vrtca, na igrišču in pred CIK-om):
• didaktične delavnice za otroke in starše,
• likovne delavnice
• delavnica učenja tujega jezika
• predstava za otroke
• glasbena animacija

Otroke in starše pričakujejo: Vrtec Trebnje in Mirna, CIK Trebnje in JSKD OI 
Trebnje.

Poleg tega bo v dopoldanskem in popoldanskem času na ogled tudi film za otro-
ke in mladino v kulturnem domu v Trebnjem. 
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POgOVOR

Od julija do sredine septembra potekajo arheo-
loška izkopavanja v Trebnjem ob Rimski cesti 
pod vodstvom kolegov arheologov mag. Uroša 
Bavca iz ZVKD o.e. Novo mesto in mag. Saše 
Čaval iz ZRC SAZU.

Zakaj smo letos marca sondirali prav na tem 
prostoru ob Rimski cesti?
Bavec: Parcela št. 5/1 k.o. Trebnje sodi v varo-
vano območje kulturne dediščine. Zaradi tega 
so  potencialne gradbene aktivnosti v skladu z 
obstoječo zakonodajo podvržene predhodne-
mu arheološkemu vrednotenju. Ker so investi-
torji želeli realno sliko ocene vrednosti arheolo-
ških raziskav, smo bili prisiljeni uporabiti 
metodologijo, na podlagi katere dobimo po-
trebne elemente. Z drugimi besedami to pome-
ni, da smo na že znanem najdišču ugotavljali 
obseg in globino zaporedja ohranjenih arheo-
loških plasti (stratifikacije).

V Trebnjem in okolici so že potekale arheolo-
ške raziskave. Kdo je izkopaval, kakšni so bili 
rezultati?
Bavec: V arheoloških krogih je območje Treb-
njega z bližnjo okolico vzbujalo pozornost že 
pred več kot sto leti. Omenimo le pionirske 
raziskave antičnih komunikacij in utrdb na te-
danjem Kranjskem, ki sta jih izvajala Premer-
stein in Rutar. Tudi gradnja železnice je dala 
nekatere pomembne podatke. Žal pa sistema-
tičnih arheoloških raziskav vse do obdobja iz-
kopavanja grobišča na Pristavi (Slabe) v poznih 
70. letih ni nihče izvajal. V skladu s sodobnimi 
spomeniško–varstvenimi pristopi smo se zava-
rovalnih izkopavanj znotraj urbaniziranih ob-
močij lotili šele pred kratkim.Tako je ZVKDS 
o.e. Novo mesto opravljal manjše interventne 
akcije zavarovalnega značaja na Benečiji (Bre-
ščak), na Pristavi (Josipović, Predan, Bavec), na 
vzhodnem delu Trebnjega (Čaval, Predan) in 
tudi v neposredni bližini današnjih izkopavanj 
(Predan, Udovč, Bavec).

Ob sondiranju letos marca nismo pričakovali 
tako obsežne naselbine in številne najdbe v 
njej. 
Čaval: Res je. V začetku izkopavanj smo priča-
kovali antično grobišče. Sedaj vemo, da je tre-

nutno izkopan predel še vedno na območju 
naselbine. Po rimskem pravu so morala biti vsa 
tedanja pokopališča «extra muros«, izven me-
stnega obzidja, torej ob cesti. Starejša izkopava-
nja na Pristavi pri Trebnjem so potrdila to sliko. 
Naravno je bilo pričakovati grobove tudi na 
tem območju.

Za kakšno naselbino gre, kakšni so bili objekti, 
čemu so služili?
Čaval: Odkrili smo tri v celoti ali delno ohranje-
ne objekte. Gre za kamnite konstrukcije, pred-
vsem za ostanke temeljev antičnih zidov. Edini, 
v celoti odkrit objekt, meri okoli 8 x 20 m. Skle-
pamo, da gre za vojaško-upravne stavbe. Na-
tančna funkcija še ni dokončno določena, ven-
dar je bilo med najdenim materialom železno 
orodje, osebna oprema oficirjev: bronaste če-
buličaste fibule, železna pisala (stilusi), nenava-
dno veliko število novcev majhnih vrednosti 
(več kot 6oo bronastih in srebrnih), kar kaže na 
prej omenjeno funkcijo, ki dobro sovpada z 
epigrafsko zgodbo o naselitvi rimskih vetera-
nov oz. orožnikov (beneficiarijev) v antičnem 
Trebnjem.

Kaj pa lončenina?
Čaval: Med keramičnim materialom ločimo 
gradbeni material ter posodje. Med gradbeni 
material sodijo: strešniki, imenovani tegule in 
imbreksi, imamo nekaj tlakovcev, pogosti so 

Bogate arheološke najdbe v Trebnjem
Pogovor z arheologi

tudi tubulusi, okrašeni ali neokrašeni. Ves grad-
beni material je lokalne narave, torej brez 
označb antičnega proizvajalca. Gre za material, 
najden v sekundarni legi, v ruševinah zidov, od-
padnih jamah, ipd.
Lončenino lahko razdelimo na kuhinjsko in 
servisno posodje. Lokalno izdelano kuhinjsko 
posodje je bilo uporabljeno predvsem za pri-
pravo jedi, medtem ko je servisno posodje uvo-
ženo. Terra sigilatta je prišla v antično Trebnje 
iz galskih provinc severno od današnje Italije, iz 
province Raetie (Švice) ter iz severne Afrike.
Pri arheoloških izkopavanjih je prišlo na dan še 
steklo, zelo pogosti so stekleni kozarci in stekle-
nice.

Helena Fornazarič,
uni. dipl. arheolog

Zlobko Big Band navdušil
Zadnji avgustovski večer je bil nekaj posebnega za grad Mala Loka. Obetavno vabilo KUD Arti 
Mala Loka, Zveze kulturnih društev Trebnje in trebanjske območne izpostave za kulturo na 
večer plesnega orkestra Zlobko Big Band ter gostov Alenke Godec in Rajka Vavpetiča je v okvi-
ru grajskih večerov v zavetje malološkega gradu pritegnilo številno množico obiskovalcev. V 
pavzi je bila obiskovalcem predstavljena še slikarska razstava del malološkega graščaka Dušana 
Šparovca, ki so se ji obiskovalci po koncertu lahko natančneje posvetili. Z obiskom so navduše-
ni obiskovalci pokazali, da si takih večerov želijo. Organizatorji so bili zadovoljni in hvaležni 
občinstvu in nastopajočim hkrati tudi za moralno podporo. Prav zato še z večjim veseljem v isti 
sestavi organizacije napovedujejo, da se bosta na istem mestu v mesecu septembru in oktobru 
zvrstila še dva glasbena dogodka. 

Besedilo in foto: M. F.
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V kampanji za predsedniške volitve, ki bodo 21. 
oktobra 2007, je zbiranje podpisov pomemben 
element kampanje, ki ga je treba izvesti, da kan-
didat lahko vstopi v volilni boj.
Predsedniškemu kandidatu Lojzetu Peterletu je 
že prvi dan uspelo zbrati več kot 5000 overo-
vljenih podpisov. Podpisniki iz trebanjske obči-
ne, občin Šentrupert in Mokronog–Trebelno 
smo glede na število volivcev zbrali največ pod-
pisov v državi. To potrjuje, da še vedno zaupa-
mo evropskemu poslancu, ki je bil v trebanj-
skem volilnem okraju kar štirikrat izvoljen za 
poslanca Državnega zbora, leta 2004 pa je na 
volitvah za Evropski parlament zanj glasovalo 
43,31 %.
Lojze Peterle se je vsem, ki so zanj oddali svoj 
podpis podpore, zahvalil in poudaril, da bo spre-
jel vlogo predsednika države predvsem kot po-
vezovalec in združevalec slovenske različnosti.
Občinski odbor NSi Trebnje, Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno bomo tudi v prihodnje 
delovali po programu Nove Slovenije, saj se 
stranka v vseh teh letih ni potopila v načrtno 

Zbiranje podpisov za Lojzeta Peterleta
ustvarjeni politični megli. Naše geslo, s katerim 
smo se predstavili v slovenskem političnem 
prostoru, »Beseda velja!« je načelno stališče, ki 
nas trdno povezuje, saj so državljani željni vero-
dostojnosti in resnega pristopa do izzivov, ki jih 
pred nas postavlja čas. Pričakovanja, ki smo jih 
imeli ob ustanovitvi, smo v veliki meri uresniči-
li. V prihodnje se moramo še aktivneje vključe-
vati v politično dogajanje, predvsem na lokalni 
ravni. Odločitve se namreč sprejemajo v obči-
nah. Svetniki NSi se trudimo, da bi uresničili 
kar največ dobrih projektov v občini in sprejeli 
najboljše odločitve v dobro vseh občanov.
Prepričani smo, da se bo trud, ki ga vlagamo v 
izboljšanje razmer v občini, obrestoval in da so 
pred nami najboljši časi za Novo Slovenijo.
5. tabora Nove Slovenije v Veliki Polani, prek-
murski vasici, obdani z nižinskimi travniki, mo-
čvirskimi logi, štorkljinimi gnezdi in dobrimi 
ljudmi, smo se udeležili tudi člani in simpatizer-
ji nekdanje občine Trebnje.
Predsednik Nove Slovenije in finančni minister 
dr. Andrej Bajuk je v govoru poudaril, da stran-

ka vse od ustanovitve naprej v slovenskem poli-
tičnem prostoru igra zelo pomembno vlogo. 
Danes skupaj s partnerji v vladi oblikujejo poli-
tični program, ki je Slovenijo predstavil v svetu 
in jo pripeljal v skupni dom – Evropo. Dejal je 
tudi, da je NSi prevzela zelo odgovorne resorje 
v vladi in da vsi ministri delajo in so delali do-
bro. Kljub kritikam bodo predstavniki NSi v 
vladi nadaljevali svoje delo, na katero so pono-
sni in bodo vztrajali pri reformah, ki so se jih 
lotili.
Ob bučnem aplavzu nas je pozdravil tudi pred-
sedniški kandidat Lojze Peterle, ki smo mu 
znova izrekli vso podporo. Pozdravili so nas 
tudi ministri iz vrst Nove Slovenije in evropska 
poslanka Ljudmila Novak.
Vsi udeleženci tabora smo bili enotnega mne-
nja, da smo se v ključnem trenutku, ko smo 
pred sedmimi leti ustanovili Novo Slovenijo, 
pravilno odločili.

Neodvisni kandidat za predsednika države g. 
Lojze Peterle kandidira s podporo volivk in vo-
livcev, podpirajo pa ga stranke NSi, SDS in SLS. 
Zato smo tri dni na stojnicah zbirali podpise. V 
celotni občini Trebnje je po ključu potreboval 
98 podpisov. V dveh urah smo samo na eni 
stojnici v Trebnjem zbrali preko 130 podpisov, 
overjenih na upravni enoti.  Torej že vnaprej 
vemo, da bo g. Lojze Peterle v občini Trebnje 
krepko premagal svoje tekmece.
V začetku avgusta 2007 smo se udeležili tradi-
cionalnega Tabora SDS v dolini Lepene ob 
Soči. Tabor je namenjen izobraževanju, druže-
nju in ohranjanju fizične kondicije. Srečali smo 
se s poslanci in ministri. Poleg kulturnih in dru-
žabnih aktivnosti smo se udeležili raznih poho-

dov ob Soči, na Krn in na Mangart. Glavna dva 
pohoda sta bila na Triglav in Škrlatico in se ju je 
udeležil tudi predsednik SDS in predsednik 
Vlade RS Janez Janša. Na Triglav se je odpravilo 
preko 100 udeležencev tabora.
Aktivni Ženski odbor SDS Trebnje, ki ga vodi 
kolegica Nada Pepelnak,  je na tradicionalnem 
žegnanju od Turističnega društva grad Šum-
berk prejel lepo pisno zahvalo, v katero so zapi-
sali, da prijaznost v besedah, mislih in dejanjih 
ustvarja zaupanje, globino in ljubezen. Iskrena 
hvala!

V Občinskem svetu Občine Trebnje smo zah-
tevali, da Občinski svet odobri nabavo kamiona 
za odvoz odpadkov, da bodo lahko delavci jav-
nega podjetja normalno opravljali svoje delo. 
Predlagali smo tudi, da se občina Trebnje razgla-
si za območje brez pridelave gensko spremenje-
nih rastlin oziroma brez pridelave gensko spre-
menjene hrane. Naša svetniška skupina je 
glasovala PROTI razvpitemu in nezakonitemu 
Odloku o zazidalnem načrtu Cviblje, ki je moč-
no razburil občane in investitorje. Tako močno, 
da so občani z vpitjem na Kastelica na občin-
skem svetu prekinili sejo. Za vse to je odgovoren 
Kastelic sam, saj je ljudem zaračunal astronom-
ske komunalne takse, v odloku pa so še druge 
negativne pasti. 

Jože Povšič, 
predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje

Aktivnosti SDS Trebnje

Konec poletja je javnost, pa tudi poslance, pre-
senetil odstop treh ministrov sedanje vlade: 
dr. Jurij Zupan, minister za visoko šolstvo in 
tehnologijo, mag. Janez Božič, minister za pro-
met, in g. Andrej Bručan, minister za zdra-
vstvo, so predsedniku vlade ponudili odstop, 
ki ga je sprejel, čeprav je zatrdil, da so dobro 
delali. Očitno so se naveličali bitke z javnostjo, 
ko so bili navsezadnje krivi tudi za to, če niso 
bile operacijske mize pravilno izdelane, ali če 
je ponesrečenec spregledal rdečo luč na sema-
forju, kot tega, da se nekaj dogovoriš in  to 
podpišeš, da je usklajeno, pa se kasneje premi-
sliš, kot npr. pri Resoluciji o visokem šolstvu, 
ki ga je predlagalo ministrstvo dr. Zupana. Ko 
pišem članek, se stranke soočajo z novimi 
kandidati in tako se bomo na septembrski seji 

Iz poslanske pisarne že srečali s prenovljeno vladno ekipo. Dejstvo 
pa je, da želi vlada izpolniti koalicijsko pogod-
bo in zavezo do volivcev v tem mandatu. 
Vsekakor pa je sedaj najpomembnejši politični 
projekt ustanavljanje pokrajin in s tem za po-
slance zakonska materija na to temo. Četudi se 
v javnosti razpravlja predvsem o številu pokra-
jin, pa je za poslance Nove Slovenije predvsem 
pomembno, kaj bodo prinesle pokrajine: funk-
cija pokrajin, oziroma njene naloge in koliko bo 
to stalo. Gre za vmesno oblast med državo in 
občinami. Decentralizacija države je njen 
osnovni moto. To pomeni prenos funkcij z dr-
žavne ravni na pokrajine, skupaj s finančnimi 
sredstvi. Le-teh naj bi se preneslo z državne 
ravni na pokrajine vsaj 15 %. Decentralizacija 
naj bi zagotavljala enakomernejši razvoj vseh 
regij, pokrajin. Pri tem pa »sanjamo«, da naj to 
ne bi dodatno bremenilo davkoplačevalcev. 

Težko bomo zagotovili, da bo koza cela in volk 
sit. Kakorkoli že, tudi v Novi Sloveniji smo za 
decentralizacijo države, da od skupne pogače 
dobi nekaj tudi zadnji kraj v tej državi. Pred-
vsem smo vedno zagovarjali upravljanje drža-
ve od spodaj navzgor in v tej smeri smo delali 
tudi ob podpori novih občin, kot tudi pri za-
gotavljanju dodatnih sredstev za občine, ki so 
se v tem mandatu povečale kar za četrtino. 
Glede števila pokrajin večina ljudi po javno-
mnenjskih anketah meni, da bi bilo manjše 
število racionalnejše, torej šest, mogoče devet 
pokrajin, vsekakor pa manj kot štirinajst, kot 
jih predlaga vlada. Potrebno pa je povedati, da 
vsak želi imeti svojo. To je politična realnost, s 
katero se bomo soočili, ko bomo potrebovali 
večino glasov za ustanovitev pokrajin.

Marjeta Uhan, 
državna poslanka
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V zadnjem času se je v javnosti kar precej pisalo 
o tem, kaj počne trebanjski župan in kakšne na-
črte ima. OOSD Trebnje je župana podprla na 
volitvah in je podpisnik Sporazuma o sodelova-
nju oz. Koalicijske pogodbe (župan sicer izja-
vlja, da koalicija ni podpisana, kar je popolna 
neresnica), katerega so podpisale nekatere 
stranke in nekateri posamezniki v Občinskem 
svetu. Glede na to bi želeli opisati nekaj dejstev, 
na katere smo posebej pozorni, kajti ne more-
mo pristajati na zavajajoče podatke, ki se pred-
stavljajo v različnih medijih. 
Ne moremo sprejeti dejstva, da župan zavaja 
javnost, da je Občina zaradi nezmožnosti upo-
rabe Kulturnega doma plačala Župniji Trebnje 
»kompenzacijo in 83.000 €«. Potrebno je pove-
dati, da je bil končni dogovorjeni znesek odško-
dnine, ki je razviden iz podpisanega sporazuma 
med Občino in Župnijo, 213.340 € in ker je bila 
tudi Župnija dolžna Krajevni skupnosti Treb-
nje znesek 129.882,46 €, so se zneski dogovor-
no pobotali. Seveda tega zneska ne moremo 
zanemariti in skriti po besedo »kompenzacija«, 
kajti s tem bo v prihodnosti seveda trebanjska 

KS ostala brez teh sredstev. Naša stranka se je 
zavzemala za racionalno rešitev te problemati-
ke in menimo, da je vsota 213.340 € dokaj real-
na, kajti podpisana je bila v pomanjkanju časa. 
Ne strinjamo se z nekaterimi postopki pri  reše-
vanju komunalne problematike: prvo vprašanje 
so Cviblje z Odlokom, ki narekuje stare sisteme 
ogrevanja. Zavzemamo se za pripravo bodisi 
novega Odloka, bodisi dopolnitev obstoječega 
Odloka, kar bi omogočilo uporabo alternativnih 
oz. obnovljivih virov energije, kar je trend pov-
sod v svetu. Drugo vprašanje je Odlok o ustano-
vitvi javnega podjetja Komunala, ki mora biti 
narejen na način, da bo dober za uporabo v pri-
hodnosti in bo omogočil moderno naravnanost 
Komunale, ne pa da je pisan glede na trenutno 
situacijo in stare zamere. Tretje vprašanje pa je 
prostorsko ureditveni načrt občine Trebnje, za 
katerega vemo da se izvaja, pa vendar izhodišča 
še niso bila predstavljena, mi pa smatramo, da je 
to ena izmed osnov nadaljnjega razvoja in hkrati 
s tem tudi rešitev statusa poseljenih zidanic.
Želeli bi tudi omeniti, da sta se občini Mokro-
nog-Trebelno in Šentrupert odločili, da ne želi-

ta imeti deleža v knjižnici Pavla Golie in Galeri-
ji likovnih samorastnikov. To je seveda njihova 
pravica in mi smo na to opozarjali že takrat, ko 
se je podpisoval delitveni sporazum z novima 
občinama, sedaj pa na ta račun nekateri projek-
ti morda ne bodo izpeljani. 
ObO SD Trebnje se je vkljčil v delovanje Ob-
močne organizacije SD, ki je organizirala zbira-
nje podpisov za predsedniškega kandidata Da-
nila Turka in organizirala njegov obisk v 
Trebnjem. Sprejeli smo nov statut in poslovnik 
ter izvolili novo predsedstvo ObO SD, ki mu 
tudi vnaprej predseduje Nace Sila,  trenutno pa 
smo v fazi načrtovanja novega načina organizi-
ranja in delovanja, ki bo omogočilo, da se v delo 
vključi več ljudi na različnih področjih s svojim 
znanjem in idejami, kar bo omogočilo bolj 
učinkovito delo, s tem pa večjo kredibilnost in 
vpliv na določene odločitve. V primeru, da želi-
te pridobiti kakršne koli informacije ali pa po-
dati kakršnekoli predloge, lahko uporabite 
email: sd.trebnje@gmail.com.

 ObO SD Trebnje

Nekatere dileme OOSD Trebnje v odnosu do 
postopkov trebanjskega župana

Člani Liberalne demokracije iz občine Trebnje 
o svojem delu ne poročamo prav pogosto. Tudi 
v Glasilu občanov se s svojimi članki oglašamo 
poredko. To ne pomeni, da Liberalnih demo-
kratov oz. simpatizerjev v Trebnjem ni, še manj 
pa, da ne bi imeli o svojih rezultatih kaj poroča-
ti. Ni v naši navadi, da bi se pretirano medijsko 
izpostavljali, takšni pač smo.
Za člane Liberalne demokracije je značilno, da 
vedno mislijo s svojo glavo, da imajo pokončno 
držo in svojih stališč niso pripravljeni podrejati 
dnevni politiki. Politika stranke se navzven naj-
bolj kaže prek dela v občinskem svetu. V obdo-
bju slabega leta trajanja tega mandata je bilo s 
strani članov LDS argumentirano opominjanje 
župana na napake pri imenovanju v.d. direktor-
ja JP Komunala, na oblikovanje preobširne ob-
činske uprave, na napake pri izvajanju proraču-
na (predvsem v začasnem financiranju) ter na 
nekatere druge odločitve, povezane z nepre-
mičninami. Zaradi tega bi bilo tej stranki pripi-
sati, da je prej oster kritik župana kot pa njegov 
˝pajdaš˝. Vendar ne gre ne za eno ne za drugo.        
Da je naše delo v občinskem svetu uspešno, 
pove že dejstvo, da je prek trideset amandmajev 
samo na osnutek Statuta občine Trebnje in Po-
slovnik o delu občinskega sveta, podanih s stra-
ni članov LDS, dobilo soglasno podporo vseh 
članov občinskega sveta, kar je pripomoglo k 
sprejetju Statuta občine in modernega – sodob-
nega Poslovnika. Sedaj pa je treba ta dva predpi-
sa samo še spoštovati – kar nas še čaka. Na pre-
dlog člana LDS je bil sprejet popravek Odloka o 

odmeri komunalnega prispevka za ZN Cviblje 
in popravek Odloka o obračunu komunalnega 
prispevka izven zazidalnih načrtov, s katerim je 
mladim parom, ki si prvič urejajo stanovanjski 
problem, priznana splošna 10 % olajšava. Izre-
dno kritični so bili naši člani tudi do majhne re-
alizacije pri izvrševanju proračuna v prvem 
polletju letošnjega leta. Seveda je najlažje kriti-
zirati in tega se pri LDS zavedamo ter smo pri-
pravljeni pomagati pri pospešitvi realizacije 
programov, ki so jih pred volitvami obljubljale 
domala vse stranke. Z nepretiranim zadovolj-
stvom je zato veliko breme odgovornosti, pove-
zano s pospešitvijo projektov na področju ko-
munalne in cestne dejavnosti ter pridobivanju 
EU sredstev, prevzel Janez Slak, član LDS, ki je 
bil nedavno imenovan za podžupana.
Pred stranko so, poleg trdega dela v občinskem 
svetu, novi izzivi. V stranki je z zamenjavo vod-
stva na vrhu zavel nov veter. V jesenskem času 
nas čakajo volitve tudi v občinskem odboru 
LDS Trebnje. Stranka je odprta za vsakogar, ki 
mu ni vseeno, kaj se dogaja okoli nas. V stranki 
so dobrodošli vsi, ki želijo na kakršen koli način 
prispevati k večjemu blagostanju občanov ob-
čine Trebnje. V tej stranki je resnično vsakomur 
zagotovljena pravica, da misli s svojo glavo in 
uveljavi svoje ideje brez zavor.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Želimo si 
mladih, svežih idej, ponujamo vam možnost 
kandidiranja za vse najvišje vodstvene funkcije.  

Predsednik OO LDS Trebnje
Franc Jevnikar   

Vabimo vas,
da se nam pridružite       

OKTOBER - 
MESEC POŽARNE 
VARNOSTIVARNOSTIVARNOSTI

GASILNIK 
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GASILNIK 
V VOZILO

Izdala in založila: Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije, odgovorni urednik: Marko Pograjc, 

lektorica: Elizabeta Klarič, fotografi je: Blaž Verbič, ilustracije in oblikovanje: Andrej Verbič, 
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Prispevki političnih strank in 

poslancev DZ so lahko dolgi 

največ 2500 znakov skupaj s 

presledki. Uredništvo si 

pridržuje pravico do krajšanja 

predolgih prispevkov in 

neobjave žaljivih vsebin.
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Novomeško gimnazijo so z odliko in z največ pridobljenimi točkami na ma-
turi končali štirje maturantje iz trebanjske občine. Poleg Ajde Plauštajner, ki 
smo jo predstavili v prejšnji številki, še Simon Kovačič, Jana Višček in Jernej 
Zupančič. Na Šolskem centru Novo mesto, Srednji elektro šoli in tehniški 
gimnaziji Novo mesto je postala zlata maturantka splošne mature Barbara 
Markelc. Petra Petročnik s  Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki prav tako 
deluje v okviru Šolskega centra Novo mesto, pa se je na poklicni maturi uvr-
stila med zlate maturante. 

Simon Kovačič se je na mirnski osnovni šoli 
ukvarjal praktično z vsem; sodeloval je pri ta-
bornikih, bil aktiven v pletarskem, likovnem, 
biološkem in kemijskem krožku; vključeval se 
je v prostovoljno delo in obiskoval starejše v 
DSO ... Celo paleto različnih interesov je v gim-
naziji nekako zasenčila kemija. Profesorica 
Marinka Kovač ga je že v prvem letniku usmer-
jala v raziskovalne vode in tako je vsako leto 
naredil po eno raziskovalno nalogo, s katero je 
posegel po najvišjem priznanju. V prvem letniku je dobil srebrno Preglovo 
plaketo za raziskovalno nalogo o mineralni vodi Dana; v drugem je enako 
priznanje dobil za raziskovanje o zaščiti barve na plastiki v Akripolu. S tem 
podjetjem je sodeloval tudi v naslednjem letniku z nalogo Kopolimerizaci-
ja MMA, s katero si je pridobil zlato Preglovo priznanje. Poletne počitnice 
med 3. in 4. letnikom pa je v Krki raziskoval pot zdravila od zaužitja do 
dejanskega efekta. Za svoje dosežke je bil preteklo leto odlikovan z nagra-
do Občine Novo mesto za perspektivnega mladega raziskovalca. Njegove 
naloge so uporabne v konkretni proizvodnji, saj so teme povezane z ra-
zvojnimi ambicijami podjetij, s katerimi je že v času gimnazije uspešno 
sodeloval.  Kot vozaču mu je vsakodnevno »pobrala« nekaj časa vožnja z 
vlakom, a je bil tudi pri drugih predmetih uspešen, še vedno pa najde čas 
tudi za likovno ustvarjanje.
Kar samoumevno je, da se je Simon vpisal na Fakulteto za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, kjer bo lahko svoje raziskovalne izkušnje le še poglabljal..

Jano Višček zanima veliko stvari. Poleg tega, da 
ji učenje ne dela preglavic, saj je bila vsa leta 
odlična, se je posebej izkazovala na raznih tek-
movanjih iz tujih jezikov, materinščine in ma-
tematike. V slednji si je pridobila nekaj srebrnih 
priznanj, prav tako pri slovenščini v tekmova-
nju za Cankarjevo priznanje. V nemščini je 
Jana razred zase: v zadnjih nekaj letih je edina 
dobitnica zlatega priznanja med dijaki novo-
meške gimnazije, opravila je nemško jezikovno 
diplomo in sodelovala pri mednarodnem pro-
jektu Okolje gradi mostove. Vpisala se je na medicinsko fakulteto v Ljublja-
ni, kar je bil njen jasen cilj že v začetku srednje šole.
Razen uspešnih gimnazijskih let pa ima Jana še marsikaj, kar jo zanima in 
zapolnjuje njen čas.
Njena dolgoletna ljubezen je kitara, s katero je obogatila marsikateri kul-
turni dogodek v Trebnjem in izven občine. Za hobi pa rada preseneti do-
mače in prijatelje s kulinaričnimi mojstrovinami, ob katerih obvezno po-
streže tudi z domačim cvičkom, zato ni čudno, da uživa v delu v vinogradu.  
Ker pa  rada potuje, si je s prijateljicami pred vstopom v študentsko življe-
nje omislila še  počitniško raziskovanje v Grčiji.

Jernej Zupančič  je  že v osnovni šoli v Trebnjem nabiral priznanja, še po-
sebej na naravoslovnem področju. V osnovni šoli je bila na prvem mestu 
kemija, za kar je zaslužna že njegova takratna učiteljica Tončka Novak. 
Vsako leto je tudi v gimnaziji tekmoval v Preglovem tekmovanju  in dose-
gal najvišja priznanja na državnem nivoju. Zanimiva naloga, ki mu je pri-
nesla srebrno priznanje, je bila Določanje vitamina C v šipkovem čaju. To 

Zlati maturantje z novomeških srednjih šol
temo je s sošolcema še naprej nadgradil in bil 
nagrajen na Krkinem natečaju.
Tudi uspehi matematike segajo že v osnovno 
šolo. Ko pohvalim njegova zlata priznanja v 
osnovni in srednji šoli, Jernej ostaja skromen. 
Pravi, da je to zasluga dobrih učiteljev. Odlično 
osnovo, ki mu je v trebanjski osnovni šoli dala 
učiteljica Vika Pirc, sta nadgradila gimnazijska 
profesorja Gregor Mohorčič in Vanja Popov, ki sta mu dala odlične smer-
nice in spodbude za študij matematike. Upa pa, da bo imel v prihodnje 
možnost študija, oz. dopolnjevanja znanja tudi na kateri od ostalih evrop-
skih univerz.. Glede na to, da je bil vsa leta odličen tudi pri drugih predme-
tih, bi lahko rekli, da mu uspe vse, česar se loti. 
Tudi Jernej ni kakšen knjižni molj. Poleti je prav pogosto prijel za kakršno 
koli delo v hiši, še raje pa na vrtu in v vinogradu. Z očetom sta čudovito 
uredila okolico hiše, pomagal pa je tudi pri sorodnikih. Septembra pa se je 
z vlakom odpravil na potep po Evropi.

Barbaro Markelc je že v osnovni šoli zelo zani-
mala angleščina, na tekmovanju je dosegla zla-
to priznanje in za nagrado v osmem razredu 
odpotovala na ogled Londona skupaj s tedanjo 
sošolko Jano Višček. Poleg zanimanja za angle-
ščino so ji čas v srednji šoli zapolnjevale še šte-
vilne aktivnosti – dramski krožek, plesno-navi-
jaška skupina Afne in z njo povezani nastopi na 
tekmah ŠKL, pisanje člankov za šolsko revijo 
Tegi, računalniški krožek, razna tekmovanja iz 
znanj …
Na maturi je opravljala slovenščino, matematiko in  angleščino (višji nivo) 
ter mehaniko in nemščino. Za slednji predmet se je odločila zaradi izbire 
nadaljnjega študija na Filozofski fakulteti (Medjezikovno posredovanje-
slo-ang-nem).V šoli so se pripravljali na vse predmete, razen nemščine; 
zato se je pripravljala samostojno in obiskovala tečaj. »Uspeh na maturi ni 
bil povsem nepričakovan, a o tem do objave rezultatov nisem niti razmi-
šljala. Osredotočila sem se predvsem na to, da maturo opravim, kakor jo 
najbolje zmorem. Skrbel me je predvsem uspeh pri nemščini, saj sem se z 
znanjem drugega tujega jezika morala kosati s sošolci, ki se nemščine učijo 
že iz osnovne šole,« je povedala Barbara.
Po maturi je nekaj časa delala v šolski knjižnici, bila trikrat na morju na 
Hrvaškem, na izletu v Celovcu, Celju, velikokrat v Ljubljani, zdaj pa se za-
dnje dijaške počitnice neizogibno bližajo koncu. 

Petra Petročnik  je o sebi povedala: »Še pred dobrimi tremi meseci sem 
obiskovala srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu. Res je, da mi šola 
(no, vsaj zaenkrat je bilo tako) ni povzročala večjih problemov. In čeprav 
sem se poklicne mature kar  malce ustrašila, se je na koncu vse skupaj zelo 
dobro izteklo. Nepričakovan rezultat ni navdušil samo mene, ampak tudi 
moje prijatelje, predvsem pa domače. Kljub temu pa sem se letošnje šolsko 
leto vpisala na tako imenovan maturitetni tečaj. Tako bom opravila splo-
šno maturo in naslednje leto nadaljevala šolanje v Ljubljani. 
Naj povem še to, da se v času mature kljub ogromnim kupom knjig našlo 
nekaj prostega časa. Jaz sem ga izkoristila za delovanje v dramski skupini 
PLIN, študentsko delo in seveda druženje s prijatelji. Pa še uspelo mi je.«

Barbara, Jana in Jernej izhajajo celo iz istega razreda Osnovne šole Treb-
nje, zato je njihovega uspeha izredno vesela tudi njihova nekdanja razre-
dničarka Zdenka Bukovec, ki je ob tem povedala: »Pred štirimi leti je 
osnovno šolo v Trebnjem zaključila izjemna generacija v 8. d razredu. Šol-
ske poti so jih usmerile na različne konce, verjamem pa, da so svojo delav-
nost, uspešnost in pozitivne vrednote ponesli v nova okolja. Še vedno sem 
ponosna nanje, posebej pa na zlate maturante Barbaro, Jano in Jerneja!«

I. V.
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Današnji potrošnik. Premožen, srednji in tisti z 
roba. Sam, z otroki, z dobro plačo, komaj toli-
kšno, da zadovolji nujne potrebe. Položnice, kur-
java, mladi starši še učbenike za otroke, za mlajše 
vrtec ali varstvo v privatni oskrbi.
Mesečni ali tedenski nakupi, kruh, mleko, nujno! 
Sledi sadje, jogurti, tu in tam pritiče kakšen pri-
boljšek. Ko opazuješ nakupovalce, opaziš, da se 
mnogo njih ustavi pri cenejših izdelkih. Od pral-
nih detergentov, do čistil, artiklov za osebno 
nego. Kaj vse ponujajo založene police, toda veli-
ko tega si mnogo ljudi ne more privoščiti. Le nuj-
no, za preživetje in še to cenejše blago nižje kako-
vosti (če je sploh še kakšna cena nizka) in tehtanje, 
kaj še rabijo, rabimo ali kaj še zmoremo. Sprašu-
jemo pa se tudi, kako so bili sadeži, plodovi pride-
lani, koliko umetno gnojeni, kolikokrat škropljeni 
in že se lahko vprašamo, kaj je zdrava prehrana. 
So te cene res nizke, če so, kdo je pri izdelku naj-
manj zaslužil, kdo pobral največ. Vprašanja brez 
trdnega odgovora, a z utemeljenim dvomom, da 
je najmanj zaslužil delavec proizvajalec. Koliko 
prispevkov se drži enega kosa blaga, marža, da-
vek, najmanjši delež je osebni dohodek delavca. 
Kdo pobere potem vse viške, dobičke, katere 
tako radi izpostavljajo  z namenom, da bi bili ob-
veščeni, da dobro gospodarijo. Na čigav račun? 
Kdo je tisti, ki iztrži najmanj, pa nam je najbrž 
znano. Za naše delavce govorijo, da niso konku-
renčni, v čem, v plačah resnično niso, saj zasluži-

jo precej manj, kot zaslužijo delavci v EU, čeprav 
slavijo za zelo pridne delavce. Če bi se prejšnji 
prispevki (marže, davki) zmanjšali, bi bila konku-
renčnost velika ali še večja. 
Za popolno, zdravo prehrano smo v večini pre-
malo denarni. Iz nuje posežeš po cenejšem, nih-
če pa ti ne zagotovi, da je to blago tudi kakovo-
stno. Na premnogem obrazu zaslediš utrujenost, 
skrb, ujameš pogled, ki vrta v denarnico, ali na 
kartico, bo dovolj za plačilo nakupa. Tako se dne-
vi zlivajo v tedne in mesece, ti že v leta, ko opaža-
mo, da nam gre vse težje. Naj bojo še takšni hva-
lospevi, da smo uspešni, imamo veliko rast bruto 
proizvoda, mnogo ljudi čuti drugače. Menda 
smo najdražji v EU, kaj pa naši prihodki, plače, 
tudi te odstopajo iz povprečja v EU, le da globoko 
navzdol. 
Nekaterim izvoljenim je svetinja težak račun, ve-
lika rezerva v imetju in drugih dobrinah, vemo, 
kdo so, vemo tudi, da druga stran večino njih glo-
dajo skrbi, kako povezati konec s koncem, kako 
delati in kupovati, da bo družina ali posameznik 
prišel skozi svojo zmožnost. Preveč bremen je 
naloženih delavcem in tudi nam upokojencem. 
Sliko, zakaj je tako, bi radi nalepili nam upokojen-
cem, pa povejte, je pravično, da eni garajo, drugi 
pa hibridno bogatijo? Prihodnost nas skrbi, skrbi 
nas za vse mlajše generacije. Ta skrb pa je trajno 
visoka življenjska cena, cena delavske stiske. 
Iz vedno bolj praznih denarnic za jutri, pojutri-
šnjem upokojenski občutek.

Pavlina Hrovat

Barometer kakovosti 
Povečanje kakovosti storitev in približeva-
nje storitev državne uprave državljanom 
predstavlja enega ključnih ciljev razvoja 
slovenske javne uprave. Tudi v Upravni 
enoti Trebnje si prizadevamo za stalen dvig 
ravni kakovosti pri upravnem in drugem 
poslovanju, pri tem pa uporabljamo različ-
ne sisteme, orodja in modele, s katerimi 
sistematično vzpostavljamo, spremljamo, 
korigiramo in nadgrajujemo naše notranje 
poslovanje in predvsem poslovanje s stran-
kami v upravnih postopkih. Za izboljšanje 
poslovanja je predvsem pomembno ugoto-
viti, v kolikšni meri so stranke zadovoljne z 
našimi storitvami in kakšne predloge imajo 
za izboljšanje našega poslovanja. S tem na-
menom poleg letnega ugotavljanja zado-
voljstva strank od maja 2006 izvajamo tudi 
redno mesečno ugotavljanje zadovoljstva 
strank v upravnih postopkih, t.i. barometer 
kakovosti. V ta namen je Ministrstvo za 
javno upravo pripravilo standardiziran 
vprašalnik, ki je strankam na voljo na vi-
dnih mestih na lokaciji upravne enote ozi-
roma na krajevnih uradih, prav tako pa se 
vprašalnik prilaga vsem odločbam oz. skle-
pom, s katerimi se zaključi postopek, spro-
žen na zahtevo stranke. 

UE Trebnje

Kvašeni flancati Marije Ponikvar
Receptura: 
1 kg moke
1 kocka kvasa
1 mala žlička soli
7 žlic sladkorja
4 jajca – 2 cela in 2 rumenjaka
12 dag margarine
0,3 dl ruma
limonina lupina
3 vrečke vanilijevega sladkorja
mleko po potrebi
1 liter olja za cvrtje (rastlinsko)
mleti sladkor za posipanje pomešati z 
eno vrečko vanilijevega sladkorja
Priprava testa:
V toplo mleko nadrobimo kvas, žličko 
sladkorja in malo moke, sestavine pre-
mešamo in postavimo na toplo, da 
vzhajajo. Medtem dobro zamešamo 
margarino, sladkor in jajca ter primeša-
mo moko in kvašeno mešanico. Doda-
mo sol, limonino lupino, vanilin sladkor, 
rum in mleko. Testo dobro premešamo 
s kuhalnico. Po polurnem vzhajanju te-
sto razvaljamo in narežemo na pravoko-
tnike, iz katerih spletemo flancate, ki jih 
cvremo v srednje vročem olju (pribl. 4. 
min), ohlajene pa potresemo z mletim 
sladkorjem. Iz mase lahko naredimo 25 
flancatov.

Plesna šola Atlantix
Vas vabi na plesne tečaje

po ugodnih cenah

Družabni plesi: 
začetni tečaj:  sreda 19:00-20:15
nadaljevalni tečaj: sreda 20:15 – 21:30

Pop hip hop:
6 – 9 let: sreda 17:30 – 18:45
10 – 14 let: sreda 16:15 – 17:30

Informacije in vpisi : 031-404-565 
Plesne vaje se pričnejo 3. 10. 2007

Plesne vaje bodo potekale v prostorih 
Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje.

Vljudno vabljeni!

Trajno nizka cena
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KRAJEVNE SKUPNOSTI SE PREDSTAVLJAJO

Krajevna skupnost Dobrnič  je najjužnejša v trebanjski občini. 
Zajema 16 vasi in šteje skoraj 800 prebivalcev. Glavna prometni-
ca je regionalna cesta od Trebnjega proti Žužemberku, ki pelje 
naravnost čez center Dobrniča, ki leži na severnem robu Dobr-
niškega polja. Svet KS šteje 9 članov, od katerih vsak predstavlja 
eno ali dve vasi. Predsednik sveta je Silvester Prpar, ki nam je 
razložil o delu in življenju v krajevni skupnosti Dobrnič.

Gospod Prpar, dolgo že opravljate svojo funkcijo predsednika KS. Povej-
te nam nekaj o sebi in svojem delu kot predsednik KS.
Predsednik KS Dobrnič sem že skoraj 24 let ob tem pa delam v gospodar-
stvu, kjer že 29 let delam na vodilnih položajih kot vodja komerciale. Ob 
tem sem še občinski svetnik, podpredsednik gasilskega društva Dobrnič 
ter član predsedstva Gasilske zveze Trebnje. Največje veselje mi predsta-
vlja vinograd v Šmavru, kjer pridelujem kvalitetno nagrajeno vino, poleg 
tega imam še nekaj panjev čebel. Pri delu mi zelo pomaga podpora druži-
ne, saj mi ob strani stoji tako žena, kot tudi dve odrasli hčeri. V letih mo-
jega predsedovanja KS se je spremenilo veliko. Na začetku je bil asfaltiran 
samo center Dobrniča, potegnjen pa je bil tudi samo glavni vod vodovo-
da do Vrbovca. Tako da smo v teh letih poskrbeli za cestno-komunalno 
infrastrukturo in na splošno posodobili območje. Prizadevamo pa si še za 
pridobitev okolju prijazne industrije in nadaljni razvoj.
Katere so pomembne dejavnosti v vaši krajevni skupnosti?
Pomemben že izpeljan letošnji projekt je bilo asfaltiranje dela ceste Žele-
zno – Volčje jame. V načrtu pa imamo še veliko stvari, predvsem na po-
dročju cestne infrastrukture. Preplastili bomo del lokalne ceste Dobrnič 
– Vrbovec vsaj do Artmanje vasi, pripravili in delno asfaltirali lokalno ce-
sto Vrbovec – Podlipa. Za asfalt bomo pripravli tudi nekatere krajevne 
ceste v Dobrniču, Vrbovcu, Liscu, pot Preska  - Pake ter v Vapči vasi, kjer 
bomo poskušali tudi že delno asfaltirati, če bodo dovoljevala sredstva iz 
rebalansa občinskega proračuna. Pripravlja se tudi idejni načrt o posodo-
bitvi lokalne ceste Grmada – Dobrnič. Ob vsem tem bomo uredili tudi 
parkirni prostor v centru Dobrniča na bivši luži Kravkarice. Sicer pa pri-
pravljamo tudi nadaljevanje razvoda javne razsvetljave v Vrbovcu, če bo 
za to interes krajanov, saj se je do sedaj vse financiralo iz prostovoljnih 
prispevkov krajanov in krajevne skupnosti, v prihodnosti pa naj bi se sred-
stva za projektno dokmentacijo zagotavljala iz občinskega proračuna.
Skupaj z občino Žužemberk imamo v načrtu tudi oskrbo tekoče pitne 
vode v vinski gorici Lisec, ki je največja v občini in šteje blizu 300 zidanic.
Kako pa je z deli v Kulturnem domu in pri osnovni šoli?
Letos bomo dokončali notranja dela v Kulturnem domu. Do sedaj smo 
zamenjali strešno kritino, elektriko, ogrevanje, izolacijo, zamenjali smo 
balkon in namestili nov oder, tako da nas čaka le še dokončanje notrnjih 

del. V prihodnosti pa bomo zamenjali še fasado ter uredili parkirišča in 
okolico. Za Dobrnič je Kulturni dom zelo pomomben, saj se vse pripredi-
tve odvijajo v njem in je namenjen za vse lokalne dejavnosti in društva.
Premika pa se tudi pri prizidku osnovne šole. Če bo vse po sreči, bodo 
prvošolčki in malčki v nove prostore vstopili v šolskem letu 2009/2010. 
Novi prostori bodo zajemali kuhinjo, vrtec in telovadnico, pa tudi vsi sta-
li prostori bodo obnovljeni.
Katera društva delujejo v KS Dobrnič?
V naši krajevni skupnosti delujejo Kulturno turistično društvo, Gasilsko 
drštvo, Društvo vinogradnikov, Kmečke žene, Rdeči Križ ter Lovska dru-
žina. Zelo sem zadovoljen, da nam jih je uspelo združiti v skupno delova-
nje, saj med njimi ni razprtij in se zavedajo, daso nosilci razvoja v KS. Vsa 
društva so zelo aktivna: Kulturno turistično društvo je letos organiziralo 
že četrte kmečke igre in ima velike načrte glede tega tudi v prihodnosti. V 
njihovi domeni je tudi organizacija obletnice ustanovitve Protifašistične 
ženske zveze, ki so jo ustanovili ravno v Dobrniču ter s tem povezan po-
hod po pešpoti Marije Rupene, ki je pomembno vplivala na protifašistič-
no delovanje v Dobrniču. V okviru društva pa deluje tudi ženski pevski 
zbor Dobrnič. Zelo dejavni so tudi pri Rdečem Križu, kjer organizirajo 
srečanja s starostniki, predavanja o zdravem življenju in še veliko drugega. 
Gasilsko društvo je zelo aktivno in uspešno tudi na občinskem nivoju ter 
med najbolj dejavnimi, kljub temu, da še nimajo ustrenih prostorov za 
svoje delovanje. Za kulturo pitja skrbi vinogradniško društvo, ki združuje 
vse ljubitelje vina, na ekološkem področju pa so zelo aktivni v Lovskem 
društvu, saj redno čistijo črna odlagališča in zelo lepo skrbijo za čistočo 
okolice. Seveda pa nobena prireditev ne mine brez Kmečkih žena, ki med 
drugim poskrbijo tudi za kulinarične užitke. 
Kako je s turizmom v okolici Dobrniča?
Čez naše območje peljeta dve pešpoti – pot Marije Rupene in Baragova 
pešpot. V cerkvi sv. Jurija je tudi krstni kamen Friderika Barage, pa tudi 
sama cerkev je zelo zanimiv kulturni spomenik. Sicer pa ima Dobrnič 
zgodovinsko ozadje, ki sega do prazgodovine. V pripravi pa je tudi pouč-
na pešpot do vodnih virov v KS, ki bo zajela vse vodne vire in bo tudi 
ustrezno označena.
Kakšni pa so odnosi v vaši KS?
Zelo moram pohvaliti odnose tako med društvi, kot v svetu KS in med 
občani. Za aktivnost pa moram pohvaliti tudi župana, ki se trudi za po-
spešen razvoj območja ter novega župnika, ki je po dosedanjih razgovo-
rih pripravljen pomagati pri potrebnih zemljiščih za  nov gasilski dom, 
pločnik in parkirišče, mogoče tudi za premestitev regionalne ceste iz cen-
tra Dobrniča, ki bi jo speljali po sedanjih župnijskih zemljiščih, tako da v 
prihodnost lahko gledamo zelo optimistično.

Katarina Zupančič

Življenje krajevne
skupnosti Dobrnič

Silvester Prpar
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NAPOVEDI

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija
15. 9., 17:00 Prvenstvena kegljaška tekma 

1. B liga ženske, 1. krog, Trebnje I : Proteus 
Postojna

Kegljišče 
Vodnjak, NM

15. 9., 18:00 Pasja šola, jesen 2007
Približuje se jesen in počasi bo treba dopustniško 
razpoloženje zamenjati za prijetne delovne 
dneve. Prav tako to velja tudi za naše ljubljenčke 
– pse. Pod okriljem Kinološkega društva Trebnje 
in Meli centra Repče bo tudi letošnjo jesen 
potekala pasja šola pri brunarici na vežbališču 
pasje šole na Repčah.

Repče, Mali 
center

15. 9., 19:00 Rokometna tekma, člani, 
MIK 1. liga, 2. krog RK Trimo Trebnje : RD 
Slovan

Športna 
dvorana OŠ 
Trebnje

15. 9., 19:30 OLMN Trebnje, 9. kolo, pod reflektorji. Šentlovrenc

15. 9. Žur z Boštjanom Konečnikom Diskoteka 
Africa 

16. 9. Planinski izlet: Pla nina Ravne – Ojstrica – Vrta-
ča Pot je zahtevna. Organizira PD Trebnje.

17. 9., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

18. 9., 15:00 Pričetek vadbe za otroke 
Otroci od 4. do 10. leta starosti bodo spoznavali 
veliko raznovrstnih športnih aktivnosti, kot so 
gimnastika, atletika, plavanje, rolanje, športne 
igre, igre z žogo, plezanje, smučanje, sankanje, 
drsanje… 
Potrebna predhodna prijava. 
Mlajši: tor 15:00 – 16:00, čet 15:00 – 16:00. 
Starejši: tor 16:00 – 17:00, čet 16:00 – 17:00.

Telovadnica 
CIK Trebnje

21. 9., 19:30 Grajski večer: koncert Still Quarteta in Gray 
Műller Banda

Grad Mala 
Loka

22. 9. 
8:00 – 14:30

II. mali ekopraznik v Trebnjem 
Na tržnici bodo na voljo ekološki pridelki in izdel-
ki z ekoloških kmetij (ekološko pridelano sadje, 
zelenjava, med, jabolka, kruh). Ob 9:30 bo 
slovesna otvoritev z nagovorom župana in 
kulturnim programom Eko šole Veliki Gaber.

pred Mercator 
centrom 
Trebnje

22. 9.
v času 
odprtosti knj.

Dnevi evropske kulturne dediščine-DEKD 
Postavitev razstave starih razglednic krajev, ki so 
last Draga Nahtigala.

Knjižnica 
Trebnje, Mirna, 
Mokronog, 
Šentrupert

22. 9., 19:00 Koncert instrumentalne skupine Viva Zaplaz

23. 9., 13:00 OLMN Trebnje, 10. kolo. 
Ob koncu razglasitev rezultatov in podelitev 
pokalov.

Šentlovrenc, 
asfaltno igrišče

24. 9., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

24. 9., 19:00 DEKD: predavanje Javni prostor kot 
arhitekturno-urbanistična kvaliteta

Knjižnica 
Trebnje

25. 9., 19:00 DEKD: predavanje Javni prostor kot 
arhitekturno-urbanistična kvaliteta

Knjižnica 
Mirna

26. 9., 19:00 Rokometna tekma, člani, MIK 1. liga, 4. krog 
RK Trimo Trebnje : RK Gold Club

Športna 
dvorana  
OŠ Trebnje

28. 9., 18:00 Razstava predmetov na Jurjevi domačiji na 
Občinah 11

Jurjeva 
domačija

29. 9., 17:00 Prvenstvena kegljaška tekma, 1. B liga ženske, 3. 
krog Trebnje I : Radenska Radenci

Kegljišče 
Vodnjak, NM

29. 9., 19:00 Rokometna tekma, pokal pokalnih zmagovalcev, 
2. krog RK Trimo Trebnje : PLER (Madžarska)

Športna 
dvorana OŠ 
Trebnje

NAPOVEDNIK PRIREDITEV
Datum Prireditev Lokacija
30. 9., 10:00 Tradicionalno žegnanje v Dečji vasi Dečja vas

30. 9., 10:00 Prvenstvena kegljaška tekma, 1. liga zahod, 1. 
krog Trebnje II : Novo mesto

Kegljišče 
Vodnjak, NM

30. 9., 13:00 Dan odprtih vrat na ekološki kmetiji Marinček 
V okviru dneva odprtih vrat na slovenskih 
ekoloških in biodinamičnih kmetijah, bo svoja 
vrata odprla tudi ekološka kmetija Marinček, ki se 
nahaja na hribu Kozjek nad Selcami pri Dobrniču. 
Na voljo bo pokušina ekoživil, ogled kmetije in 
ostalin gradu Kozjek.

Kmetija 
Marinček, 
Dolenje Selce

1. 10. 
17:00 - 21:00

Tečaj psihoretorike 
Se želite na zabaven in sproščen način naučiti 
samozavestno javno nastopati in komunicirati? 
Udeležite se tečaja psihoretorike in postanite odli-
čen in prepričljiv govorec, naučite se nastopati v 
javnosti, uživajte v komuniciranju z drugimi 
ljudmi in se znebite strahu pred javnim 
nastopanjem.

CIK Trebnje

3. 10. Plesni tečaj 
Plesni tečaj za družabne plese za odrasle bo 
potekal ob sredah, začetni 19:00 – 20:15, 
nadaljevalni 20:15 – 21:30 v avli CIK-a Trebnje. 
Tečaj pop hip hopa za otroke pa bo potekal ob 
sredah v telovadnici CIK-a, od 6 do 9 let 17:30 – 
18:45, od 10 do 14 let 16:15 – 17:30. 

CIK Trebnje

4. 10. 
16:00 - 18:30

Otroški živžav v tednu otroka OŠ Mirna, 
Vrtec in CIK 
Trebnje

6. 10., 8:00 Slikarski EX TEMPORE Rihpovec 2007 
Prireditev poteka od leta 2004, udeležijo se je 
domači umetniki in povabljeni gostujoči 
umetniki, ki podarijo po eno delo društvu, ta pa 
jih na priložnostnih razstavah pokaže zainteresi-
rani javnosti v Trebnjem in v Novem mestu. Vse 
dosedanje prireditve so bile organizirane v 
pomladanskih mesecih, zato bodo letos skušali 
ujeti v izdelkih slikarjev še nekaj jesenskih 
barvitosti njihovega kraja.

Rihpovec

13. 10. 
8:00 – 13:00

Sobotni sejem v Trebnjem park v 
Trebnjem

13. 10., 19:00 Rokometna tekma, člani, MIK 1. liga, 6. krog RK 
Trimo Trebnje : RK Nova Gorica

Športna 
dvorana 
OŠ Trebnje

14. 10., 8:00 5. pohod po poti Mare Rupene Pohod po poti 
Mare Rupene, krak Evropske pešpoti E7. Na 
pohod se pohodniki odpravijo iz dveh vstopnih 
točk (Žužemberk in Dol. Toplice), poti pa se 
združita v Dobrniču. Pot je markirana, zagoto-
vljen pa bo tudi vodič in zloženka s karto poti.

Zbirno mesto: 
Dol. Toplice, 
Žužemberk

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

MALI OGLASI

• REDNO ALI HONORARNO ZAPOSLIMO ključavničarja - mon-
tažerja, kateri obvlada varjenje z CO2, lahko izučen ali pričunen. 
Informacije na 031/327 440 

• ZAPOSLIMO več delavcev (moških) za delo v perspektivnem pod-
jetju. Informacije na 041/630 454
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Povejte, kako ste začeli z rokometom? Kaj vas 
je navdušilo?
No, v bistvu sem začel trenirati v osnovni šoli, v 
tretjem razredu. Spomnim se, da sem prvi tre-
ning zamudil, ker nisem vedel, kdaj se začne.
In koliko treningov ste že imeli od takrat?
Zelo veliko. In upam, da jih bom še veliko imel, 
ker zelo uživam v igranju rokometa.
Kako pa uspete uskladiti treninge, šolo in zaba-
vo?
Čeprav večino časa namenim treningom, mi še 
vedno ostane nekaj časa za študij. Zabava pa je 
omejena samo na vikend, ker med tednom raje 
počivam in se pripravljam na naslednji trening.
Kateri uspeh pa ste si najbolj zapomnili do se-
daj?
Ko smo v lanski sezoni osvojili tretjo mesto v 
pokalu Slovenije, ker takega uspeha v svoji kari-
eri pri članski ekipi še nisem doživel. Upam pa, 
da bodo uspehi še večji v prihodnje.
Kako pa se počutite, ko igrate tekmo pred pol-
no tribuno gledalcev?
Občutek je izjemen. Ko narediš kakšno dobro 
potezo, ti vsi ploskajo in te vzpodbujajo. To pa 
te po igrišču dobesedno ponese na krilih in 
igraš še boljše.
Če bi dobili ponudbo, ali bi odšli v drug klub ali 
bi ostali tu v Trebnjem?
Dobro bi premislil, če bi odšel iz Trebnjega. Ker 
je to klub, v katerem sem začel igrati, bom ver-
jetno tu ostal, dokler me bo ekipa potrebovala.

Za konec pa povejte še, kakšni so vaši cilji v ro-
kometu?
Želim postati zares dobro desno krilo (igralno 
mesto, na katerem igram) in pomagati ekipi 
Trebnjega do čim večjih uspehov. Po karieri 
igralca pa upam, da bom lahko še kako poma-
gal trebanjskemu klubu. Morda kot trener ali pa 
svetovalec v eni izmed mlajših selekcij.
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TREVES d.o.o.  PRILOŽNOST ZA VAS
Treves d.o.o. je mlado proizvodno podjetje, specializirano za proizvodnjo notranje
opreme za avtomobile. Za novomeška Clia in Twinga proizvajamo tepihe in zvočne
izolatorje. Nahajamo se na Biču, tik ob avtocesti med Grosupljem in Trebnjem.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2005 in je del skupine Treves, francoskega
družinskega podjetja, ustanovljenega že davnega leta 1836, ki se je skozi čas
specializiralo za notranjost vozil in avtomobilsko akustično okolje. Skupina skupaj
zaposluje čez 7.500 ljudi in ima svoja podjetja v Evropi, Aziji, Afriki, v Srednji in
Južni Ameriki. Posluje s skoraj vsemi svetovnimi proizvajalci vozil.

Treves d.o.o. trenutno zaposluje 46 ljudi. Zaradi dobre realizacije in širjenja
proizvodnje vabimo v svoje vrste večje število proizvodnih delavcev za delo
na proizvodnih linijah. Iščemo delovne in zanesljive kandidate z lastnim prevozom.
Zaželjene so izkušnje v proizvodnji, po možnosti v avtomobilski industriji. Nudimo
vam razgibano delo na različnih delovnih mestih in v več izmenah. Ponosni smo na
naše odlično delovno vzdušje. Za dobro opravljeno delo boste dobili dobro plačilo.

Svoje prošnje s kratko osebno predstavitvijo pošljite na elektronski naslov
eva.domitrovic@mtreves.com ali na Treves d.o.o., Bič 16, 8213 Veliki Gaber.

Za dodatna vprašanja lahko pokličete na 051 364 044 ali 07 34 83 200 (ga. Eva). 

Rokomet. Hitra in fizično naporna igra 
dveh ekip, ki se po igrišču podita za žogo, 
ki je le malo večja od pasje glave. Zanimiv 
šport, pa vendar je za doseganje vrhunskih 
rezultatov potrebno veliko treninga, da se 
igralec izpopolni v tehniki igre. Ko obvlada 
tehniko, pa mora le še premagati sebičnost 
in zaigrati kolektivno. Kako je biti rokome-
taš, pa vam bo v kratkem intervjuju pove-
dal igralec našega domačega Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje Anže Korelec.

Večji dosežki:
• starejši dečki: 2. mesto državno prvenstvo 

osnovnih šol 2000
• kadeti: 2. mesto državno prvenstvo 2002
• mladinci: 3. mesto državno prvenstvo 

2001; 3. mesto državno prvenstvo 2002;  
3. mesto državno prvenstvo 2006

• mladinska reprezentanca: 8. mesto 
svetovno prvenstvo v rokometu Madžar-
ska 2005

• člani: 3. mesto Pokal Slovenije 2007

Tek po Jadranki bo!
Ideja je zorela slabo leto, zapisana je bila tudi v 
planu za 2007 in sedaj nam ostane le še realiza-
cija.
Akcija Tek po Jadranki je stekla. V petek,  5. ok-
tobra, ob šestih zjutraj bo štart v Makarski v 
Dalmaciji.
Dvanajst članov DTP Trebnje bo nepretrgoma 
izmenično-štafetno teklo po jadranski magi-
strali skozi Split, Šibenik, Zadar, Senj, Crikveni-
co, Delnice, Kočevje do cilja in zaključka, ki bo 
v nedeljo ob dvanajstih v Trebnjem. Dolžina 
predvidene poti je cca. 540 km. Sama pot je za-
radi razgibanosti terena in prometa dokaj zah-
tevna za tek, poleg tega pa bodo morali tekači 
upravljati še z dvema avtodomoma za spre-
mljavo.
Tudi finančno bo to za društvo zahteven pro-
jekt. Pomoč pri tem so nam že obljubili Avto 
Slak, Tem Čatež in MonTim Peter Smole, mo-
goče pa se najde še kdo.

Več o samem poteku teka lahko izveste na naši 
spletni strani www.dtptrebnje.si, o sami realiza-
ciji teka pa v naslednjem glasilu.

DTP Trebnje

Ličkanje koruze
Pri skednju Tursitičnega društva Grad 
Podšumberk v Gorenjem Podšumberku 
bodo v petek, 21. 9. 2007, ob 19. uri obujali 
star običaj – ličkanje koruze. Vabljeni. 
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Vrhunec tekaške sezone
Bliža se jesen in s tem vrhunec tekaške sezone. Člani DTP Trebnje so v 
vse boljši formi, kar se pozna tudi po doseženih rezultatih. Članica Maja 
Klemenčič po slabšem začetku sezone prihaja v staro formo. Na zadnjih 
treh tekih za Dolenjski pokal je v absolutni ženski kategoriji vsakič zase-
dla tretje mesto. S skupino ostalih članov DTP-ja se v začetku oktobra 
namerava udeležiti štafetnega teka po Jadranski magistrali v dolžini cca 
540 km od Makarske do Trebnjega.

Mažorete na evropsko prvenstvo

Tudi letos so si Trebanjske mažorete na državnem prvenstvu, ki je bilo 
aprila v Novi Gorici, z drugim mestom priborile pravico nastopa na 
evropskem prvenstvu. Prvenstvo bo od 5. do 7. oktobra v mestu Tivat v 
Črni gori. Želimo jim srečno pot in uspešen nastop.

»Mojim financam prijazna občina«
Razpis za finančno osveščanje občanov na področju financ

z dodelitvijo nepovratnih sredstev v obliki zagonskega 
kapitala in subvencij

1.  Namen razpisa je omogočiti občanom občine Trebnje, da dobijo najnovejše 
informacije o optimizaciji osebnih financ ter finančnih trendih. Razpis bodo 

izvajali izšolani inštruktorji / mentorji, ki bodo občanom predstavili najlažjo pot 
do obvladovanja osebnih financ oziroma upravljanja družinskega proračuna.

2.  Informiranje bo potekalo na domovih občanov, kamor bodo inštruktorji 
prišli najavljeni. Občan se mora prej strinjati z obiskom, kar lahko naredi tako, 

da pokliče brezplačno telefonsko številko 080 27 20 ali 01-5609-594 vsak 
delavnik od 8. do 18. ure. Izven tega časa lahko na omenjenih telefonskih 

številkah pusti osebne podatke prek telefonske tajnice (pove, da se javlja na 
razpis; zelo pomembno je, da pusti  svojo GSM številko oziroma telefonsko 

številko, na kateri je dostopen ves čas) ali pa se prijavi na eni izmed stojnic, ki 
bodo postavljene na prometnejših lokacijah. 

Prednost bodo imeli kandidati, ki se bodo javili prej.

3.  Informiranje na domu bo trajalo od petnajst minut do načeloma pol ure; 
izjemoma tudi dlje, če bo občan želel več informacij. V tem času bo vsak občan 

prejel več kot 350 strani literature (obvladovanje osebnih financ, psihološka 
naravnanost, motivacija, poti do spremembe navad, postavljanje ciljev itd.) ter 

posebne pole za analizo osebnih finančnih navad. Po želji se bo lahko tudi 
aktivno vključil v varčevalno / investicijsko shemo, za kar bo dobil nepovratna 

sredstva v obliki zagonskega kapitala in subvencij.

4.  Sredstva, ki jih bo prejel občan, so varčevalne narave, zato bodo nakazana na 
njegov varčevalni račun in jih ne bo možno dvigniti takoj, saj so namenjena 

zmanjševanju zadolževanja ter doseganju dolgoročne finančne trdnosti družine 
ali posameznika. Višina sredstev, ki pripada občanu, se določi na licu mesta, 

odvisna pa je predvsem od občanove pripravljenosti oziroma kasnejše lastne 
udeležbe na področju varčevanja / investiranja.

5.  Če se bo občan vključil v program, mu bo na voljo še dvomesečno mentor-
stvo njegovega inštruktorja, ki ga je obiskal na domu. Izvajalo se bo po telefonu.

6.  Informiranje na domu in vsi pisni materiali so za občane brezplačni ter za vse 
enaki. Občani, ki se bodo odločili za obisk inštruktorja, niso zavezani komercial-
no sodelovati s Finmart d.o.o in nimajo do podjetja ali Občine Trebnje nobenih 

obveznosti.

7.  Vsi občani, ki se bodo aktivno vključili v program, bodo prednostno 
obravnavani pri morebitnem naslednjem podobnem razpisu, ki ga bo izvajalo 

podjetje Finmart.

8.  Vsi osebni podatki, ki jih bodo občani posredovali podjetju – vključno z 
naslovom in telefonsko številko, ki ju bodo posredovali ob prijavi obiska –, so 

tajne narave in bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9.   Razpis je bil usklajen in dogovorjen med Občino Trebnje ter podjetjem 
Finmart d.o.o. s podpisom pisma o nameri, kjer sta oba nosilca ugotovila, da je 

podjetje Finmart d.o.o. strokovno usposobljeno za svetovanje na področju 
dvigovanja finančne zavesti pri občanih, pri spremembah njihovih potrošniških 
navad, za sistematično povečevanje družinskega premoženja skozi nenamensko 

in namensko kratkoročno ter dolgoročno varčevanje in investiranje.

10.  Izvajanje razpisa se prične z dnem 01.10.2007 in bo trajalo med tremi in 
šestimi meseci oziroma v skladu s pričakovanji in zmožnostmi. Nadzor nad 
projektom vrši Občina Trebnje. Več podatkov o podjetju Finmart si lahko 

ogledate na www.finmart.si/aktualno.php

V Trebnjem, 12.09.2007

         Občina Trebnje    Finmart d.o.o.
         Župan Alojzij Kastelic  Nuša Boljka, direktorica



občanov občine Trebnje

20 št. 21/15. september 2007
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otroški ustvarjalni kotiček

SPOMINJAMO SE  
Nejca Erazma
Te dni mineva pet let, od kar smo se poslovili od 
Nejca Erazma. Tisti, ki smo ga poznali vemo, da 
je bil dober prijatelj. Bil je deloven, pošten in ve-
dno nasmejan. Po končani osnovni šoli na Mirni 
se je vpisal na Srednjo šolo za gostinstvo in turi-
zem, smer gostinski tehnik. Poleg šole je občasno 
pomagal tudi v gostinskih lokalih, še posebej je 
bil priljubljen v trebanjskem bifeju »Pri dedu Gr-
movšku«.
Še dolgo po njegovi prezgodnji smrti, je tako na 
Mirni, kot tudi v drugih krajih naše občine, od-
mevala skladba »Ti si moje sonce«, ki je izšla na 
prvi kaseti ansambla Bepop.
Po duši je bil glasbenik, igral je pri Občinskem 
pihalnem orkestru Trebnje in mirnskem rock 
bandu The Trolls, nazadnje pa tudi pri slavnem 
ansamblu Bepop.
Nejca je veselil tudi šport. Kar devet let je treniral 
na Mirni pri domačem nogometnem klubu , ne-
kaj časa pa tudi v novomeškem Elanu.
Nejc Erazem bi bil izredno vesel tudi vseh seda-
njih upehov svojega brata Jureta, ki je dober dijak 
in uspešen športnik, veselil pa bi se tudi svoje 
nove sestrice Eve, ki pa je žal ni nikoli poznal. 
Nejc pa je bil vedno ponosen tudi na svojo zlato 
mamico Andrejo in svojega očija Dušana.
Naslednji teden bomo prižgali svečko na njego-
vem grobu. Njegovi prijatelji pa bomo v njegov 
spomin pripravili spominski koncert, ki bo v 
športni dvorani na Mirni. Več podrobnosti in na-
poved koncerta za Nejca bo v Glasilu Občanov.

Nejca bomo še dolgo ohranili v našem spominu.
Igor Teršar

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

Cenik oglasnega prostora 
v glasilu občanov


